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Bình Định

 (BĐ) - Ngày 13.11, tại Trung 
tâm Hội nghị quốc tế FLC Quy 
Nhơn Beach & Golf Resort (xã 
Nhơn Lý, TP Quy Nhơn), UBND 
tỉnh phối hợp với Tập đoàn FLC 
tổ chức Tọa đàm “Bình Định 
kích hoạt du lịch xanh: Điểm 
đến an toàn, trải nghiệm hấp 
dẫn”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang và Tổng cục 
trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn 
Trùng Khánh cùng chủ trì tọa 
đàm. Tham dự tọa đàm có ông 
Prasanna Gamage, Đại sứ Sri 
Lanka tại Việt Nam; lãnh đạo TP 
Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh 
Phú Yên; lãnh đạo Sở Du lịch TP 
Hà Nội, các chuyên gia du lịch, 
hiệp hội du lịch và hơn 300 DN 
du lịch tỉnh Bình Định, TP Hà 
Nội cùng các tỉnh phía Bắc.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang cho biết: “Bình Định 
là mảnh đất giàu truyền thống 
văn hóa, lịch sử, có nhiều tiềm 
năng phát triển du lịch. Thời 
gian qua, Bình Định đã thu hút 
nhiều DN đầu tư du lịch tại tỉnh, 
như quần thể du lịch FLC, các 
khu resort cao cấp... cùng nhiều 
dự án đầu tư du lịch khác đã và 
đang xây dựng, góp phần thu 
hút lượng lớn du khách đến 
Bình Định du lịch, đưa Bình 
Định trở thành điểm đến mới 

hấp dẫn du khách tìm đến…”. 
Buổi tọa đàm gồm hai phiên 

thảo luận: Phiên 1 với chủ đề 
“Du lịch xanh trong bối cảnh 
mới”, phiên 2 với chủ đề “Lộ 
trình đón lại khách quốc tế - Sẵn 
sàng nguồn lực”. Các đại biểu đã 
trao đổi, bàn về những giải pháp 
cụ thể của Bình Định để kích 
hoạt du lịch xanh cho thị trường 
du lịch nội địa sau dịch. Đánh 
giá toàn diện những tiềm năng, 
thế mạnh của du lịch Bình Định 
trong liên kết du lịch với các tỉnh, 
thành như: TP Hà Nội, TP Hồ 
Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Đà 
Nẵng, Phú Yên… Đồng thời, bàn 
các giải pháp về việc sớm mở cửa 
quốc tế đối với ngành Du lịch cả 
nước nói chung, Bình Định nói 
riêng trong việc xây dựng được 
môi trường du lịch an toàn đảm 
bảo các yêu cầu đón khách quốc 
tế; kế hoạch cụ thể, phương án 
của các DN trong việc chuẩn bị 
đón khách quốc tế…

Ghi nhận những nỗ lực của 
Bình Định về kích cầu du lịch, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Du 
lịch Nguyễn Trùng Khánh cho 
rằng: Bình Định tiếp tục triển 
khai hiệu quả Nghị quyết 128 
của Chính phủ và hướng dẫn 
tạm thời số 3862 của Bộ VH-
TT&DL; phát huy hiệu quả liên 
kết du lịch Bình Định - Hà Nội, 

Bình Định - TP Hồ Chí Minh và 
các địa phương khác trong việc 
mở cửa du lịch đảm bảo an toàn, 
hiệu quả. Chú trọng nâng cao 
chất lượng các loại hình du lịch 
nghỉ dưỡng biển, sinh thái, du 
lịch văn hóa, xúc tiến quảng bá 
các sản phẩm du lịch; có chính 
sách hỗ trợ DN du lịch để phục 
hồi hoạt động...

Phát biểu kết thúc buổi tọa 
đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang khẳng định: 
Buổi tọa đàm là thể hiện quyết 
tâm lớn của lãnh đạo tỉnh để 
cùng các cơ quan quản lý, DN 
gặp gỡ trao đổi, chia sẻ giải 
pháp tháo gỡ khó khăn để phát 
triển du lịch trong bình thường 
mới, đưa Bình Định trở thành 
điểm đến du lịch xanh đáp ứng 
tiêu chí an toàn và hấp dẫn. 
Đồng thời, lưu ý các DN cần 
chuẩn bị kỹ lưỡng các sản phẩm, 
cơ sở vật chất để sẵn sàng đón 
khách du lịch đảm bảo an toàn, 
tạo niềm tin cho du khách thông 
qua việc cung cấp các sản phẩm 
du lịch trọn gói…

Dịp này, Sở Du lịch Bình 
Định cũng đã ký kết chương 
trình hợp tác phát triển du lịch 
với Sở Du lịch Hà Nội và các 
công ty dịch vụ và du lịch của 
Tập đoàn FLC (ảnh).

                         NGỌC NHUẬN

FLC kích hoạt du lịch xanh Bình Định

Ảnh: NGỌC NHUẬN

Ngày 12.11, UBND tỉnh 
đã ban hành quyết định sử 
dụng Trường CĐ Bình Định 
(nay là Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn, phường 
Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) để 
mở rộng cơ sở thu dung điều 
trị người bệnh Covid-19 của 
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi 
tỉnh Bình Định, kể từ 8 giờ 
sáng 15.11.2021.  

Đây là cơ sở khám chữa 
bệnh hạng 3 do Bệnh viện Lao 

và bệnh Phổi tỉnh Bình Định 
phụ trách chuyên môn, chịu 
trách nhiệm thu dung, điều trị 
bệnh nhân Covid-19 mức độ 
nhẹ và không có triệu chứng. 
Cơ sở với quy mô 600 giường, 
chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, 
giai đoạn 1 có 300 giường; giai 
đoạn 2 tùy vào tình hình người 
bệnh Covid-19 tại tỉnh, nếu đạt 
mức 600 người bệnh thì mở 
rộng thêm 300 giường.

XUÂN NGUYÊN

Mở rộng cơ sở thu dung, điều trị 
người bệnh Covid-19  

(BĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh 
đã có ý kiến chỉ đạo Chủ tịch 
UBND các huyện Phù Mỹ, Vân 
Canh, TX An Nhơn và TP Quy 
Nhơn chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị liên quan khẩn 
trương kiểm tra, làm rõ nguyên 
nhân gây ra tình trạng trễ hẹn/
quá hạn và nhanh chóng giải 
quyết dứt điểm số lượng hồ sơ 
thủ tục hành chính còn tồn đọng.

Theo thông tin từ Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh, 

trong tháng 10.2021, số lượng 
hồ sơ thủ tục hành chính giải 
quyết trễ hạn của UBND các 
huyện Phù Mỹ, Vân Canh, TX 
An Nhơn và TP Quy Nhơn là 
40 hồ sơ, chiếm gần 80% trong 
tổng số lượng hồ sơ trễ hạn của 
cả tỉnh (58 hồ sơ). Bên cạnh 
đó, UBND TP Quy Nhơn còn 
để tồn đọng 23 hồ sơ quá hạn 
chưa giải quyết, chiếm hơn 79% 
trong tổng số hồ sơ quá hạn của 
cả tỉnh.                     HOÀI NHÂN

Giải quyết dứt điểm lượng hồ sơ 
tồn đọng

(BĐ) - Thông tin từ Sở 
KH&ĐT cho hay, công tác quảng 
bá, xúc tiến, thu hút đầu tư vào 
tỉnh ta đạt kết quả tích cực. Đến 
ngày 9.11, toàn tỉnh thu hút 77 
dự án đầu tư trong nước với tổng 
vốn 43.578,43 tỷ đồng và có 12 
dự án thực hiện tăng thêm vốn 
27.555 tỷ đồng. Cùng với đó, có 
4 dự án FDI với tổng vốn đăng 
ký đầu tư 80,34 triệu USD; 7 lượt 

nhà đầu tư điều chỉnh tăng vốn 
với tổng vốn điều chỉnh tăng 
32,23 triệu USD và 8 lượt nhà 
đầu tư nước ngoài đăng ký góp 
vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 
với tổng vốn 17,8 triệu USD.

Các dự án đầu tư tập trung 
nhiều vào nhóm lĩnh vực công 
nghiệp với 41 dự án; 26 dự án 
thuộc nhóm lĩnh vực bất động 
sản, xây dựng, hạ tầng; các dự 

án còn lại thuộc nhóm lĩnh vực 
thương mại, dịch vụ, du lịch và 
nông nghiệp.

Có được kết quả trên là nhờ 
tỉnh ta đã đẩy mạnh công tác 
cải cách thủ tục hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh thuận lợi, đồng thời 
linh động điều chỉnh phương 
án quảng bá, xúc tiến, tiếp cận 
các nhà đầu tư.              TIẾN SỸ

Toàn tỉnh thu hút 81 dự án đầu tư mới

(BĐ) - Ngày 13.11, tại 
Trường CĐ Y tế Bình Định, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư 
ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh 
tổ chức Ngày hội tân sinh viên 
năm học 2021 - 2022.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt 
động thiết thực như: Tập huấn, 
trang bị kiến thức khởi nghiệp 
cho sinh viên; trao giải cho 10 
ý tưởng xuất sắc trong cuộc thi 

“Sinh viên Bình Định sáng tạo, 
khởi nghiệp” và tiến hành trưng 
bày các mô hình đoạt giải trong 
khu triển lãm “Không gian sáng 
tạo trẻ”.

Nằm trong khuôn khổ hoạt 
động, Ban tổ chức chọn ra 6 cán 
bộ Đoàn, Hội xuất sắc trong 
hơn 2.000 lượt tham gia cuộc 
thi Thủ lĩnh Sinh viên năm 
2021 trao giải để khích lệ tinh 

thần tham gia các hoạt động 
phong trào Đoàn, Hội trong 
sinh viên. 

Dịp này, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn đã trao 10 suất học 
bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn 
đồng nhằm động viên, hỗ trợ 
kịp thời những tân sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn, vượt khó 
học giỏi trên địa bàn tỉnh. 

                         LINH DƯƠNG

Nhiều hoạt động trong Ngày hội tân sinh viên  
năm học 2021 - 2022

Ngày 13.11, lãnh đạo huyện 
Tây Sơn đã đi thăm, tặng quà 
lực lượng tham gia trực chốt 
kiểm tra y tế phòng, chống dịch 
Covid-19 trên QL 19 tại chân đèo 
An Khê (xã Tây Thuận), suất quà 
trị giá 5 triệu đồng. 

Lãnh đạo huyện Tây Sơn 
ghi nhận và biểu dương tinh 
thần nỗ lực, không ngại khó 
khăn của các cán bộ, chiến sĩ, 
lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại 
chốt kiểm soát phòng, chống 
dịch; mong muốn lực lượng 
làm nhiệm vụ tại chốt tiếp tục 
phối hợp, tổ chức trực 24/24 giờ 

các ngày trong tuần (kể cả thứ 
Bảy, Chủ nhật), cố gắng khắc 
phục khó khăn để thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao; thực hiện 
kiểm tra, kiểm soát đối với tất 
cả người và phương tiện giao 
thông đường bộ ra, vào huyện 
nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp 
thời nguy cơ truyền nhiễm dịch 
bệnh Covid-19.

Từ ngày tái thành lập chốt 
đến nay, hằng ngày chốt kiểm 
tra khoảng 1.500 lượt người và 
phương tiện qua lại. Qua kiểm 
tra, phát hiện kịp thời 1 trường 
hợp F0.                     VĂN PHONG

Thăm, tặng quà chốt kiểm tra y tế 
tại chân đèo An Khê

Lãnh đạo huyện Tây Sơn tặng quà lực lượng trực chốt kiểm tra y tế tại chân đèo 
An Khê.                                                                                                                          Ảnh: VĂN PHONG

 Ngày 12.11, lãnh đạo 
xã Phước Hiệp (huyện Tuy 
Phước) đã đến thăm hỏi, động 
viên, chia buồn và hỗ trợ 3 
triệu đồng cho gia đình ông 
D.V.T (65 tuổi, ở thôn Giang 
Bắc) bệnh nhân bị tử vong do 
Covid-19 vào ngày 11.11. Theo 
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 xã Phước Hiệp, đến 
sáng 12.11 trên địa bàn xã đã có 
35 trường hợp mắc Covid-19 và 
trong đó đã có 2 trường hợp tử 
vong. XUÂN VINH
 Sáng 13.11, UBND 

phường Ngô Mây phối hợp với 
CA TP Quy Nhơn tổ chức tuyên 
truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ 
PCCC&CNCH cho ban điều hành 
các khu phố, trường học, cơ sở 
tín ngưỡng, tôn giáo trên địa 
bàn phường. Trong thời gian 
một buổi, 24 học viên được 
nghe phổ biến, tuyên truyền 
một số nội dung pháp luật liên 
quan đến an toàn PCCC; nắm rõ 
vai trò, vị trí, trách nhiệm công 
tác PCCC&CNCH; cách thức xử lý 
khi có sự cố cháy, nổ xảy ra...

                               MINH NGỌC

TIN VẮN
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Bình Định

Ngày 19.11 tới là tròn 4 năm thành lập CLB Máu sống Hoài Nhơn trực thuộc Hội CTĐ TX Hoài Nhơn. Dịp 
này, CLB và cá nhân Chủ nhiệm CLB Trần Kim Hữu đón nhận tin vui khi được Hội CTĐ thị xã đề nghị UBND 
tỉnh tặng bằng khen vì thành tích đóng góp, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. CLB được Hội 
CTĐ tỉnh đề nghị Hội CTĐ Việt Nam tặng bằng khen vì thành tích hiến máu tình nguyện.

Tiền thân của CLB Máu sống Hoài 
Nhơn là CLB Máu sống Hữu Ích do 
anh Trần Kim Hữu (SN 1983) ở phường 
Hoài Đức thành lập vào năm 2017, tập 
hợp những người tích cực tham gia 
hiến máu tình nguyện cứu người trên 
địa bàn TX Hoài Nhơn. Sau 4 năm hoạt 
động, CLB đã trở thành một địa chỉ 
đáng tin cậy với các cơ sở y tế và hầu 
hết người bệnh cần truyền máu của thị 
xã. Từ đầu năm đến nay, anh Hữu đã 
3 lần tham gia hiến máu trực tiếp và 
vận động 120 tình nguyện viên tham 
gia hiến máu tập trung và hiến máu, 
tiểu cầu đột xuất. “Điều đáng quý ở 
CLB Máu sống Hoài Nhơn không chỉ 
là tinh thần hiến máu cứu người mà 
cả thái độ tích cực góp mặt, hăng hái 
tham gia hỗ trợ các địa phương khác tổ 
chức hiến máu tình nguyện, góp phần 
lan tỏa sâu rộng phong trào này. Một 
số thành viên của CLB còn nhiều lần 
bỏ tiền túi thuê xe vào Quy Nhơn tham 
gia các đợt hiến máu đột xuất do Hội 
CTĐ tỉnh tổ chức và giúp bệnh nhân 
cấp cứu tại BVĐK tỉnh” - ông Cao Hữu 
Bằng, Chủ tịch Hội CTĐ TX Hoài Nhơn 
đánh giá.

Thành lập CLB với mục đích chính 
là hiến máu cứu người nhưng cũng 
chừng ấy năm, anh Hữu và các thành 
viên của CLB tích cực đóng góp, vận 
động nguồn lực từ khắp nơi để giúp đỡ 
những hoàn cảnh khó khăn trong thiên 
tai, dịch bệnh. Đặc biệt, xuyên suốt các 
đợt dịch Covid-19, CLB đã trở thành 
một trong những tổ chức tiếp nhận và 
phân phối hàng hóa tích cực nhất cho 
người dân vùng tâm dịch trên địa bàn 
TX Hoài Nhơn. “Hàng tấn rau, củ, quả, 
nhu yếu phẩm CLB 25 Bình Định vận 
động nhà hảo tâm gởi tặng người dân 
ở những khu vực bị phong tỏa của TX 
Hoài Nhơn phải dừng ngoài địa phận 
phường Bồng Sơn lúc đó. Nhờ CLB 
Máu sống Hoài Nhơn, hàng mới đến 
được tận tay từng người dân”, Phó 
Chủ nhiệm phụ trách CLB 25 Lê Ngọc 
Thường cho biết. Chuyện trò với bí 
thư đoàn một số xã, phường của Hoài 
Nhơn, nghe được nhiều lời cảm phục, 

Từ đầu năm đến nay, anh Trần Kim Hữu đã 3 lần hiến máu cứu người.                                                       Ảnh: NVCC

tri ân về tinh thần làm thiện nguyện 
một cách chủ động của các thành viên 
CLB Máu sống. “Giữa lúc phường Tam 
Quan khá lúng túng trước chuyện phải 
hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm 
người dân bị cách ly thế nào thì anh 
Hữu chủ động gọi điện đặt vấn đề, 
chủ động hỗ trợ lương thực, nhu yếu 
phẩm cùng nhiều trang thiết bị y tế 
phòng, chống dịch cho người dân, các 
lực lượng phòng, chống dịch và chốt 
kiểm dịch của phường”, chị Trần Thị 
Thu Sương, Bí thư Đoàn phường Tam 
Quan chia sẻ.  

Theo thống kê của Hội CTĐ TX 
Hoài Nhơn, từ đầu năm 2021 đến nay, 
CLB Máu sống Hoài Nhơn đã đóng 
góp và vận động nhà hảo tâm ủng hộ 
số lượng tiền, hàng có tổng giá trị trên 
200 triệu đồng giúp người dân bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch. Ngoài ra, CLB còn 
vận động tiền, góp công sửa chữa một 
số nhà ở có nguy cơ bị sập với tổng trị 
giá trên 100 triệu đồng. Cùng với việc 
cho máu, CLB còn trực tiếp kêu gọi 
nhà hảo tâm giúp trên 280 triệu đồng 
những bệnh nhân nghèo, có gia cảnh 

khó khăn; vận động 60 triệu đồng tổ 
chức tiếp sức cho người dân các tỉnh 
phía Bắc trên đường về quê tránh dịch; 
rồi mỗi tháng, trao hỗ trợ định kỳ cho 
học sinh mồ côi, người già neo đơn, 
bệnh tật…

“Anh Hữu còn vận động 42,6 triệu 
đồng hỗ trợ gia đình có 2 con bị đuối 
nước ở phường Hoài Hương; hỗ trợ 
18,5 triệu đồng giúp 3 trẻ mồ côi tại 
xã Hoài Hải; kêu gọi 22,85 triệu đồng 
giúp 2 em nhỏ mắc bệnh u não… Bản 
thân anh Hữu là lao động tự do, cuộc 
sống gia đình khó khăn hơn do dịch 
bệnh nhưng anh luôn nghĩ cho người 
khó khăn hơn mình. Tiếp xúc thường 
xuyên với anh, tôi cảm nhận, anh làm 
mọi việc vì mong muốn mang đến 
niềm vui và hạnh phúc cho người 
khác. Những việc làm nhiều ý nghĩa 
từ anh luôn nhận được sự hưởng ứng, 
chung tay của nhiều thành viên trong 
CLB và không ngừng lan tỏa trong 
cộng đồng”, ông Nguyễn Văn Tri, 
Phó Chủ tịch Hội CTĐ TX Hoài Nhơn  
nhìn nhận.

NGỌC TÚ 

(BĐ) - Trong năm học 2020 - 2021, 
LĐLĐ huyện Tuy Phước đã tiếp nhận, 
trao tặng 66 suất quà cho đoàn viên khó 
khăn thuộc khối trường học với số tiền 
gần 414 triệu đồng. Các công đoàn cơ 
sở khối trường học cũng thăm hỏi, tặng 
quà, gặp mặt, trợ cấp khó khăn cho đoàn 
viên với tổng số tiền 622,3 triệu đồng; 
ủng hộ các quỹ bảo trợ xã hội với tổng 
số tiền 1,3 tỷ đồng. 

Theo báo cáo khối trường học trực 
thuộc LĐLĐ huyện Tuy Phước, 55/55 
trường học tổ chức Hội nghị cán bộ, 
viên chức, lao động đúng quy định, 
phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở. Các 
phong trào thi đua được đông đảo đội 
ngũ cán bộ giáo viên tích cực hưởng 
ứng với 642 sáng kiến kinh nghiệm đạt 
cấp trường, 231 cá nhân đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, có 1.298/1.457 
(tỷ lệ 89,1%) nữ công nhân viên chức 
lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, 
đảm việc nhà” cấp cơ sở, 52 gia đình 
đạt danh hiệu “Gia đình công nhân 
viên chức lao động thành đạt” cấp  
cơ sở.                                                N.M

Điều tra, xử lý vụ  
nhổ bỏ cây trồng  
tại xã An Dũng

Chủ tịch UBND huyện An Lão đã 
yêu cầu Chủ tịch UBND xã An Dũng 
phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn 
vị liên quan, khẩn trương tổ chức điều 
tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy 
định của pháp luật về việc một số đối 
tượng đã nhổ bỏ 363 cây sao đen, phá 
hoại công trình lâm sinh tại tiểu khu 8 
và tiểu khu 11 xã An Dũng.

Theo đó, UBND xã An Dũng phối 
hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ 
huyện An Lão tổ chức lực lượng tuần 
tra, kiểm tra tăng cường quản lý bảo 
vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng  
tại 2 tiểu khu 8 và 11; chỉ đạo CA xã 
An Dũng phối hợp các ban, ngành liên 
quan thu thập thông tin, truy tìm đối 
tượng phá hoại để xử lý theo quy định 
pháp luật... 

HOÀNG NAM QUỐC 

Anh Phạm Văn Cảnh (SN 1988) ở 
thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù 
Cát, gia đình có nhiều người bệnh tật, 
hoàn cảnh khó khăn. Vợ anh, chị Võ 
Thị Trang (SN 1988) thường xuyên ốm 
đau, phát hiện bị ung thư vú và điều 
trị từ năm 2016 đến nay. Anh chị có 2 
con gái là Phạm Võ Xuân An (SN 2011) 
bị khuyết tật câm điếc bẩm sinh - ngơ 
ngác và Phạm Võ Khang Hạ (SN 2018) 
từ lúc mới sinh đã bị bệnh Thalassemia 
thiếu máu bẩm sinh (mức độ nặng). 
Hằng tháng, anh Cảnh đưa vợ vào 
BVĐK tỉnh để tái khám và đưa con gái 
truyền máu định kỳ. Theo bác sĩ, bệnh 
của vợ, con anh phải điều trị thời gian  
dài (ảnh).

Nhà có nhiều người bệnh cần giúp đỡ

Cả gia đình anh Cảnh sống dựa vào 
một sào ruộng, anh phải vừa đi làm 
vừa chăm sóc 3 người bệnh. Chi phí tốn 

kém, kinh tế gia đình đã cạn kiệt, nợ 
nần chồng chất.

Gia đình anh Cảnh rất mong những 
tấm lòng nhân ái, các nhà từ thiện 
chung tay giúp đỡ để vợ con anh có 
điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình 
anh Phạm Văn Cảnh (ĐT: 0338597371) 
hoặc Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm 
Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài 
khoản Báo Bình Định: 4300201006894, 
Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Định, 58010000052522, Ngân 
hàng BIDV - Chi nhánh Bình Định (vui 
lòng ghi tên người gửi và người được giúp 
đỡ). Báo Bình Định xin cảm ơn!

DƯƠNG LIỄU

CLB MÁU SỐNG HOÀI NHƠN:

Không chỉ hiến máu

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHỐI  
TRƯỜNG HỌC HUYỆN TUY PHƯỚC:

Nhiều hoạt động  
hiệu quả

MTTQ Việt Nam tỉnh 
trao nhà Đại đoàn kết 
cho hộ chính sách

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền 
thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 
18.11.2021), ngày 12.11, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn tổ chức 
trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà 
Đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Hường 
(ở tổ 16, khu phố 3, phường Đống Đa, 
TP Quy Nhơn). Hộ bà Lê Thị Hường là 
gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó 
khăn về nhà ở. Ngôi nhà đã kịp hoàn 
thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa 
bão, giúp gia đình bà Hường ổn định 
cuộc sống.

Tính đến thời điểm giữa tháng  
11.2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã 
tổ chức trao 110 nhà Đại đoàn kết cho 
các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 
nghèo và gia đình chính sách, với tổng 
số tiền hỗ trợ 3,5 tỷ đồng, nhằm góp 
phần cải thiện về nhà ở, ổn định cuộc 
sống cho các hộ dân.               XUÂN TÂM
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Bình Định

Có thể bạn đã từng đến tham 
quan du lịch tại các làng biển của 
TP Quy Nhơn, như Nhơn Lý, Nhơn 
Hải, xã đảo Nhơn Châu nhưng rất 
có thể bạn đã quên không thưởng 
thức qua món bánh canh chả cá 
nơi đây. 

Ở nội thành Quy Nhơn có vô 
số nơi bán bánh canh chả cá, bún 
chả cá và nhiều người nghĩ rằng, 
đã tới Quy Nhơn rồi thì bánh canh 
ở đâu thì cũng như nhau. Thưa 
rằng đúng vậy bánh canh chả cá ở 
đâu chẳng vậy, nhưng miếng bánh 
canh chả cá ở những làng biển Quy 
Nhơn luôn tạo ấn tượng riêng. Tôi 
dám nói như vậy vì lẽ nhiều cư 
dân nội thành Quy Nhơn khi ra 
Nhơn Lý, Nhơn Hải nếm miếng 
bánh canh chả cá đã phải tấm tắc 
khen, ăn đứt trong... Quy Nhơn! 

Khác với cách người trong 
phố khi nấu bánh canh thường là 
nhúng bột bánh vào nồi nước lèo 
rồi vớt cho vào tô sau đó mới cho 
chả cá vào; người dân các vùng 
biển này lại nấu bánh canh theo 
kiểu thả trực tiếp những sợi bột 
bánh làm từ nguyên liệu gạo vào 
nồi nước lèo khi sôi đã có chả cá, 
lá hẹ xắt nhỏ, rồi nêm nếm gia vị 
vừa ăn, thêm ít dầu hạt điều tạo 
màu đẹp mắt cho nồi bánh canh. 
Và xin lưu ý nồi nước ấy có kèm 
sẵn rất nhiều cá dằm nên vị ngọt 

Gành đá bến cá Nhơn Lý

Với những lợi thế sông, núi 
cũng như khí hậu mát mẻ chịu 
ảnh hưởng của khí hậu vùng 
Tây Nguyên. Vĩnh Thạnh có 
nguồn tài nguyên phong phú 
về văn hóa, ẩm thực, thủy lợi, 
thủy điện và nhiều sản vật rừng 
để thu hút khách du lịch.

Trong số các điểm đến nổi 
bật của Vĩnh Thạnh, có thể kể 
đến như di tích thành đá Tà 
Kơn được xếp hạng cấp tỉnh 
năm 2013 và các điểm đến có 
tiềm năng đưa vào khai thác 
du lịch như động Hang Dơi, 
suối Nước Lá, suối Nước nóng, 
Vườn cam Nguyễn Huệ, Thủy 
điện Vĩnh Sơn… 

Từ lâu xã Vĩnh Sơn (huyện 
Vĩnh Thạnh) được xem như xứ 
“Đà Lạt của Bình Định” bởi khí 
hậu ôn đới, nhiều thắng cảnh 
đẹp hội tụ nơi vùng sơn cước 
này. Nằm trên núi cao, cách 
mặt nước biển khoảng 800 m, 
Vĩnh Sơn mang trong mình nét 
đẹp nguyên sơ, đặc trưng riêng 
có của mình. Những năm gần 
đây, Vĩnh Thạnh được nhiều 
du khách gần xa biết đến thông 
qua hình ảnh hoa trang rừng 

Miền đất hứa của du lịch Bình Định
Vĩnh Thạnh
Là huyện miền núi cách TP Quy Nhơn khoảng 80 km về phía 
Tây Bắc, Vĩnh Thạnh là miền đất hứa đang trên đường hội 
nhập vào cung đường du lịch của tỉnh. 

bên suối Tà Má, vườn hoa anh 
đào, cẩm tú cầu tại làng K3, xã 
Vĩnh Sơn hay suối Nước nóng 
Vĩnh Thịnh… 

Đến đây, du khách thưởng 
thức văn hóa ẩm thực đặc sắc 
được hòa trộn giữa những tinh 
hoa núi rừng với các sản vật như 
rượu Vĩnh Cửu, rượu nhung nai 
Vĩnh Kim, gà rừng, rau dớn, cá 
niên…; hay hòa mình vào văn 

hóa và đời sống sinh hoạt của 
đồng bào dân tộc thiểu số Bana 
Kriêm trong những đêm lễ hội 
mừng lúa mới, những làn điệu 
hát ru với các nhạc cụ dân tộc 
độc đáo như cồng chiêng, đàn 
plơnkhơn. 

Được sự quan tâm từ các 
ngành, các cấp, theo Điều chỉnh 
quy hoạch tổng thể phát triển du 
lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030 và Chương trình hành 
động của Tỉnh ủy về phát triển 

du lịch tỉnh Bình Định trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn giai 
đoạn 2020 - 2025, huyện Vĩnh 
Thạnh được xác định nằm trong 
cụm du lịch Tây Sơn - Vĩnh Thạnh 
và tuyến du lịch Quy Nhơn - An 
Nhơn - Tây Sơn - Vĩnh Thạnh. 
Đồng thời, huyện cũng đã xác 
định phát triển du lịch theo 
hướng du lịch sinh thái gắn 
với sông hồ, thác nước và tắm 
khoáng nóng. Trong thời gian 
đến, cùng với việc huy động vốn 

từ các Chương trình mục tiêu 
quốc gia, Vĩnh Thạnh sẽ đẩy 
mạnh tuyên truyền, quảng bá 
du lịch, bồi dưỡng nghiệp vụ 
cho cán bộ phụ trách du lịch, 
quy hoạch, hoàn thiện các tuyến 
đường liên kết để phục vụ phát 
triển du lịch…

Trong tương lai, Vĩnh Thạnh 
hứa hẹn sẽ là điểm đến du lịch 
tiềm năng đón chào du khách!

LÊ TRÂN (Trung tâm TTXT 
Du lịch Bình Định)

Hoa trang rừng từ 
trên cao bên suối Tà Má. 

Ảnh: ĐỨC ANH
Những vườn hoa cẩm tú cầu ở 
Vĩnh Sơn ngày càng thu hút nhiều 
du khách. Ảnh: Đ.N.N

ở đây rất đằm đậm. 
Sở dĩ trong phố không làm 

thế có lẽ do ngại nếu bán chậm, 
bột bánh sẽ nát, nồi bánh canh sẽ 
chuyển màu và dễ tạo cảm giác 
kém ngon. Nghĩ như thế không 
sai, nhưng nồi bánh canh ở làng 
biển gần như đã có đủ khách quen, 
đến muộn là hết hàng thành ra 
không ai lo chuyện bán chậm, hơn 
nữa thực khách khi ngó nồi bánh 
canh trực tiếp bột - chả - cá dằm… 
đầy màu sắc thì thị giác, vị giác đã 
được kích thích rồi (ảnh).

Tô bánh canh chả cá nóng hổi 
vừa được múc ra từ nồi bánh canh 
còn bốc khói nghi ngút, bạn rắc 
thêm ít tiêu bột, nêm chút nước 
mắm dằm ớt mà chủ quán bày 
sẵn trên bàn, rồi cứ thế mà hít hà 
thưởng thức món bánh canh chả 
cá với đủ vị ngọt ngon nước lèo, cá 
dằm, độ dai dòn của miếng chả… 
chỉ bấy nhiêu mùi vị hòa quyện 
trong tô bánh canh cũng khiến 
bạn trở lại lần sau phải tìm đến 
quán bánh canh để ăn. Nếu về các 
miền biển ngoại ô Quy Nhơn đừng 
quên nếm qua món bánh canh chả 
cá bạn nhé!                 ĐOAN NGỌC

Rất đông du khách đến 
tham quan xã Nhơn Lý (TP Quy 
Nhơn) đã bỏ qua vùng gành đá 
sát bên cạnh bến cá Nhơn Lý 
(ảnh). Thật đáng tiếc vì nơi đây 
rất dễ đến, có nhiều khuôn hình 
đẹp; ngồi ngắm biển, núi ở khu 
vực này bạn sẽ thấy Nhơn Lý có 
vẻ đẹp rất riêng. 

Gành đá từ núi vươn ra biển, 
được mưa, nắng, sóng biển tạo 
hình và phối màu ngẫu hứng 
cho các khối đá qua bao năm 
tháng...  Điểm khác biệt của 
gành đá này so với các gành đá 
vùng, biển, đảo nơi khác, là đến 
đây vào buổi sáng sớm đón bình 
minh trên biển, bạn còn có thể 
ngắm hàng trăm tàu cá, thúng đi 
khai thác vùng ven bờ từ chiều 
tối hôm trước giờ về cập bến 
cá, đưa lên bờ các loại hải sản 
tươi rói, tạo nên cảnh mua bán 
nhộn nhịp làng chài. Đến gành 
đá vào cuối chiều ngắm hoàng 

Công ty Dịch vụ Lữ hành 
Saigontourist mới đây cho biết, 
trong tháng 11, đơn vị sẽ tiếp 
tục tổ chức chùm tour du lịch 
đến các vùng xanh tại TP Hồ 
Chí Minh, các địa phương lân 
cận và liên tuyến miền Bắc, 
miền Trung. Giá các dịch vụ 
lưu trú nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 

dành cho 2 khách/đêm phòng 
từ 4 sao đến 5 sao tại các địa 
phương cũng rất hấp dẫn, như: 
Hạ Long từ 800 nghìn đồng, Đà 
Nẵng từ 900 nghìn đồng, Huế từ 
895 nghìn đồng, Nha Trang từ 
1,05 nghìn đồng, Quy Nhơn từ 
799 nghìn đồng, Cần Thơ từ 779 
nghìn đồng… Trong đợt kích 

cầu này đặc biệt Saigontourist 
bán tour “Về xứ Nẫu” với gói 
dịch vụ gồm vé máy bay khứ 
hồi và 2 đêm phòng resort 5 sao 
FLC Quy Nhơn, ăn 3 bữa/ngày, 
tham quan Eo Gió và Safari với 
hành trình bay từ TP Hồ CHí 
Minh, Hà Nội giá chỉ từ 4,89 
triệu đồng/khách.       (Theo TTO)

Saigontourist kích cầu du lịch

Bánh canh chả cá 
làng biển Quy Nhơn 

hôn, thật sảng khoái tận hưởng 
gió biển trong lành, phóng tầm 
mắt bao quát cả khu vực biển 
bãi Nồm rất đẹp, xem các cần 
thủ đang buông câu. Thỉnh 
thoảng ngư dân đi trên tàu cá, 
thúng ngang qua gần gành đá, 
thấy du khách liền vẫy tay chào 
và nở nụ cười hồn hậu...   

Rời gành đá đi ra khỏi bến 
cá, bạn đừng vội trở về, hãy 
dành thời gian đi lên trên khu 

vực núi sát bên cạnh để tham 
quan chùa Phước Sa “tọa sơn 
ngọa thủy”. Nếu muốn ở lại để 
trải nghiệm thêm nơi xã bán 
đảo, cách gành đá chỉ khoảng 
vài trăm mét, trên đường ven 
biển khu vực bãi Nồm có một 
số homestay, khách sạn với thiết 
kế đẹp, view hướng biển... sẽ 
làm bạn thêm hài lòng, thú vị 
về phong cảnh, cuộc sống người 
dân vùng biển.           HOÀI THU  
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Hành trình vượt khó
Vượt qua suy nghĩ phụ nữ 

chỉ giỏi nội trợ thay vì làm 
trụ cột kinh tế, chị Huỳnh Thị 
Thúy Hằng (SN 1986, ở xã Bình 
Thành, huyện Tây Sơn) đã 
thành công trong việc tạo nên 
thương hiệu tinh dầu tràm Xứ 
Nẫu. Chị Hằng chia sẻ: “Xuất 
phát từ thói quen dùng tinh 
dầu tràm cho con vào mùa 
lạnh, tôi đã mày mò, tận dụng 
nguồn nguyên liệu là lá tràm 
gió ngay tại địa phương để 
làm ra sản phẩm. Khi tìm hiểu 
về tiêu chuẩn OCOP (Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm), 
tôi đã thay đổi cách thức, 
chuyển từ thu mua nguyên 
liệu sang tự trồng, đầu tư thêm 
trang thiết bị, trực tiếp tham 
gia vào tất cả các khâu để đảm 
bảo thành phẩm đạt yêu cầu”. 
Đều đặn mỗi tối, chị Hằng 
tranh thủ thời gian cuối ngày, 
khi con đã ngủ để học thêm 
nhiều cách làm mới, đồng thời 
vạch ra kế hoạch nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Tình yêu quê 
hương và lòng tự hào nơi chôn 
nhau cắt rốn được chị thể hiện 
ở tên gọi “đứa con tinh thần”: 
Tinh dầu tràm Xứ Nẫu. Chị 
giải thích, làm vậy để bất kỳ ai 
cầm trên tay, đều biết rằng sản 
phẩm này đến từ miền đất Võ. 
Ròng rã nhiều năm trời, tháng 
10 vừa qua, thương hiệu của 
chị đã chính thức được công 
nhận là sản phẩm OCOP.

Vốn là giáo viên đứng trên 
bục giảng, quen cầm viên 
phấn, cây bút, chị Trần Thị 
Thu Thủy (SN 1969, ở xã Ân 
Đức, huyện Hoài Ân) đã tập 
cầm cuốc, dang nắng hằng giờ 
liền để bón phân, trèo cây, theo 
sát tiến độ phát triển của từng 
gốc bưởi. Chị chia sẻ: “Khi 
mới làm, tôi hay bị choáng và 

l Chị  Nguyễn Thị Thùy Tuyền, đơn 
vị Đoàn Trường THPT số 2 Phù Mỹ đã đạt 
giải nhất Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên 
với văn hóa giao thông” do Huyện đoàn 
Phù Mỹ phối hợp với CA huyện tổ chức 
và công bố kết quả ngày 13.11. Giải nhì 
thuộc về anh Võ Hiếu Thắng, Đoàn Trường 
THPT số 1 Phù Mỹ. Các giải nhất tập thể 
thuộc về Đoàn Trường THPT số 2 Phù Mỹ 
(khối trường học) và Đoàn Thanh niên xã 
Mỹ Đức (khối xã, thị trấn). Cuộc thi được 
phát động từ ngày 21.9 đến nay và đã thu 
hút gần 5.000 ĐVTN và học sinh trên địa 
bàn huyện tham gia. HẰNG NGA
l Ngày 12.11, tại huyện Tuy Phước, 

Hội LHPN tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền  
chính sách, pháp luật về phòng, chống 
buôn bán người cho 30 hội viên Hội LHPN 
thị trấn Tuy Phước. Cùng ngày, Hội LHPN 
tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Vĩnh 
Thạnh ra mắt mô hình “Phụ nữ không lấn 
chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán” 
tại xã Vĩnh Quang với sự tham gia của 32 
thành viên.
l Ngày 11.11, CLB Nữ giám đốc DN 

TP Quy Nhơn phối hợp cùng Hội khuyến 
học thành phố tổ chức lễ bàn giao công 
trình “Thư viện xanh” tại Trường THCS 
Nhơn Hội. Tổng giá trị công trình hơn  
100 triệu đồng. LINH DƯƠNG

Chị Phương Viên thường tự tay kiểm tra từng khâu trong quy 
trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Ảnh: L.DƯƠNG

đã qua đời để lại bé Lê Nguyễn Cẩm Tiên 
mới 14 ngày tuổi. Anh xúc động kể: “Về 
quê, gần ông bà, cha con tôi đã thấy ấm 
cúng hơn. Gia đình còn được các chị ở 
Hội LHPN TP Quy Nhơn ghé thăm, động 
viên, và quan tâm hết mình”. 

Cũng bị mất mẹ trong đại dịch, 2 
anh em Võ Đức Hòa (SN 2009) và Võ 
Đức Hiệp (SN 2013), ở KV 8, phường 
Ngô Mây (TP Quy Nhơn) đã được nhận 
quà từ Hội LHPN TP Quy Nhơn. Gia 
đình thuộc diện khó khăn, cha của các 

em là anh Võ Đức Hải 
vẫn chưa có việc làm ổn 
định vì dịch bệnh. Cháu 
Hiệp vốn mắc bệnh tim, 
sức khỏe yếu hơn so với 
bạn cùng trang lứa. Còn 
Hòa, sau khi mẹ mất, trở 
nên chín chắn và trưởng 
thành hơn trước. Hòa 
chia sẻ: “Em sẽ nỗ lực 
học tập để có học bổng, 
phụ bớt chi phí cho gia 
đình và dành nhiều thời 
gian trông nom em để 
cha yên tâm đi làm”.

Bà Võ Thị Thương, 
Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN TP 
Quy Nhơn, cho biết: Thông qua Chương 
trình “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương” 
do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát 
động, Hội LHPN TP Quy Nhơn đã tiến 
hành rà soát, lập danh sách các hộ thuộc 
diện khó khăn, có trẻ mồ côi cha hoặc 
mẹ do Covid-19 để  đến thăm hỏi và trao 
quà. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục các hoạt 
động an sinh xã hội khác nhằm hỗ trợ tối 
đa hội viên và các đối tượng yếu thế trên 
địa bàn.             NGỌC LINH

Đầu tháng 11, nhờ sự gần gũi, theo 
sát cơ sở, cán bộ Hội LHPN phường 
Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) đã 
kịp thời nắm bắt hoàn cảnh gia đình 
ông Huỳnh Xuân Ngọc (ở KV 6). Con 
dâu của ông ngay khi vừa sinh con đã 
mất vì dịch bệnh. Vừa ra đời đã mồ côi 
mẹ, cháu bé được ông bà nội nhận nuôi. 
Ông bà tuổi đã cao lại phải chăm nom 
nhiều cháu nhỏ nên gặp nhiều khó khăn. 
Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Hội 
đã tham mưu và cùng với Mặt trận, các 
hội, đoàn thể của phường đến thăm, 
động viên. Ông Ngọc cho biết: “Các chị 
phụ nữ phường thường xuyên đến hỏi 
han, động viên vợ chồng tôi, hỗ trợ kịp 
thời cho các cháu”.

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp còn 
trực tiếp quyên góp, tặng những phần 
quà ý nghĩa đến tận tay người dân. Ngày 
12.11 vừa qua, Hội LHPN TP Quy Nhơn 
đã đến thăm các gia đình có trẻ mồ côi 
do đại dịch Covid-19. Anh Lê Tuấn Vũ 
(SN 1990, ở KV 7, phường Đống Đa) là 
một trong những trường hợp được tỉnh 
hỗ trợ từ TP Hồ Chí Minh trở về quê 
tránh dịch. Gia đình rơi vào hoàn cảnh bi 
đát khi vợ anh dương tính với Covid-19 

Chia sẻ nỗi đau mất mẹ

Hội LHPN TP Quy Nhơn thăm, tặng quà gia đình khó khăn, có trẻ mồ 
côi mẹ do Covid-19.                                                   Ảnh: Hội LHPN TP Quy Nhơn

Chị My đang 
hoàn thiện 

sản phẩm 
ghế nhựa 

giả mây tại 
cơ sở do chị 

làm chủ.                                                                                                                                     
Ảnh: L.DƯƠNG

say nắng bởi chưa quen việc. 
Nhưng muốn sản phẩm phải 
đạt chất lượng đúng theo quy 
định của OCOP, tôi đã tự mình 
chăm từng cây bưởi một, tránh 
tình trạng cây được cây mất, 
ảnh hưởng đến chất lượng sản 
phẩm của địa phương”. Vậy 
là, 60 cây bưởi da xanh sau 
bao lần giâm, ghép, đã cho 
ra lứa sản phẩm đạt chuẩn 
OCOP đầu tiên vào năm 2019. 
Từ đó đến nay, chị Thủy vẫn 
chu đáo chăm nom, vun xới 
vườn bưởi. Nhờ đó, đều đặn 
hằng năm, vườn bưởi cho năng 
suất ổn định từ 4 - 6 tấn, trở 
thành mô hình OCOP tiêu biểu  
của huyện Hoài Ân.

Nâng cao chất lượng, 
mở rộng thị trường

Từ sản phẩm của cá nhân 
phát triển thành sản phẩm 
đặc trưng của địa phương 
(OCOP), vừa giúp chị em phát 
triển kinh tế theo hướng bền 
vững, nâng cao thu nhập vừa 

góp phần giữ vững giá trị của 
thương hiệu truyền thống địa 
phương. Chị Đào Thị Phương 
Viên (SN 1980), chủ gian hàng 
OCOP Cazin tại xã Canh Vinh 
(huyện Vân Canh), chia sẻ: 
“Sau khi đạt chuẩn OCOP, uy 
tín của thương hiệu  được nâng 

cao, doanh số nhờ đó được cải 
thiện. Đặc biệt, việc liên kết 
với đối tác cũng thuận lợi hơn, 
tạo điều kiện cho thương hiệu 
tiếp tục vươn xa”. Tương tự, 
với tiêu chí “chất lượng đi đôi 
với danh tiếng địa phương”, 
chị Thúy Hằng tiếp tục duy 

Phụ nữ làmOCOP

Chị Hằng giới thiệu sản phẩm tinh dầu tràm Xứ Nẫu đạt 
chuẩn OCOP tháng 10 vừa qua.                                Ảnh: L.DƯƠNG

trì chất lượng từng chai tinh 
dầu tràm. Điều này đã giúp thị 
trường kinh doanh của chị mở 
rộng ra Bắc vào Nam và mang 
lại cho chị thu nhập ổn định 
với hàng chục triệu đồng mỗi 
tháng. Chị còn có tích lũy để 
đầu tư thêm trang thiết bị, mở 
rộng quy mô sản xuất.

Không chỉ làm giàu chính 
đáng cho mình, nhiều phụ nữ 
còn chủ động liên kết, hỗ trợ 
các hộ dân trong vùng cùng 
xây dựng sản phẩm OCOP. 
Tại phường Tam Quan Bắc (TX 
Hoài Nhơn), sau khi đạt giải 
thưởng cấp vùng cuộc thi trực 
tuyến Phụ nữ khởi nghiệp năm 
2021 với chủ đề “Phụ nữ khởi 
nghiệp nâng tầm thương hiệu 
OCOP” do Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam tổ chức với 
sản phẩm ghế nhựa giả mây, 
chị Tôn Thị Lệ My (SN 1994) 
đã mở xưởng, hướng dẫn kỹ 
thuật đan lát cho phụ nữ ở đây 
nhằm mở rộng mô hình, nâng 
cao chất lượng sản phẩm. 

Tại huyện Hoài Ân, với tư 
cách là vườn bưởi da xanh đạt 
chuẩn OCOP đầu tiên ở địa 
phương, chị Thu Thủy cùng các 
hộ dân, trong đó có nhiều chị 
em, liên kết với nhau xây dựng 
mô hình “Gia đình cùng làm 
OCOP” để tăng hiệu quả, đẩy 
nhanh tiến độ xuất khẩu, giúp 
thương hiệu Bưởi Hoài Ân sớm 
có mặt trên thị trường thế giới. 
“Không gì hạnh phúc bằng việc 
sản phẩm quê nhà do chính 
tay mình trồng nên được bạn 
bè quốc tế đón nhận. Bởi vậy, 
OCOP chính là cách tốt nhất để 
chứng minh, phụ nữ có thể tự 
mình vươn lên phát triển kinh 
tế, làm giàu chính đáng cho gia 
đình và quê hương”, chị Thủy  
chia sẻ.                LINH DƯƠNG
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Từ tháng 10, Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Bình Định đã phối hợp với các 
phòng LĐ-TB&XH hướng dẫn các xã, 
phường, thị trấn rà soát, tổ chức đăng 
ký việc làm, học nghề cho người lao 
động, đặc biệt là lao động trở về từ vùng 
dịch. Đến nay, huyện Tây Sơn đã tổng 
hợp số lao động trở về từ vùng dịch với 
khoảng 8.000 người và tổng số lao động 
có nhu cầu học nghề của huyện là 268 
người. Các huyện, thị xã, thành phố còn 
lại đang tiếp tục triển khai rà soát danh 
sách người lao động trở về từ vùng dịch, 
danh sách lao động có nhu cầu học nghề 
cập nhật về Trung tâm để triển khai  
kết nối. 

Cùng với đó, Trung tâm kết nối 
với Trung tâm Dịch vụ việc làm các 
tỉnh phía Nam nhằm cập nhật thông 
tin nhu cầu tuyển dụng của DN. Theo 
đó, 5 địa phương phía Nam gồm: TP 
Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình 
Dương, Long An, Bình Phước hiện có 
1.250 DN có nhu cầu tuyển dụng. Trong 
đó, số vị trí việc làm cần tuyển trong 
thời gian cuối tháng 10 đầu tháng 11 
là hơn 41.400 vị trí. Riêng quý I và quý 
II/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm của 
5 địa phương thông tin cần khoảng 231 
nghìn lao động. 

Nhóm ngành May, Thêu, Giày da, 
Sợi, Dệt, Nhuộm, Thiết kế thời trang… 
tại 5 tỉnh, thành phố có nhu cầu lao động 
lớn nhất. Kế đó là nhóm ngành Điện, 
Điện tử, Điện lạnh, Lắp ráp điện tử, 
Tự động hóa; Xây dựng, Kiến trúc, Gỗ, 
Trang trí nội thất, Vật liệu xây dựng; Cao 
su, Nhựa, Bao bì, In; Tài chính, Ngân 
hàng, Kế toán, Kiểm toán, Thống kê, 
Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, 
Xuất nhập khẩu, Marketing, Thu mua… 
Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông 
chiếm trên 90%. 

Về phía các DN trong tỉnh, nhu cầu 
tuyển dụng người lao động những tháng 
cuối năm 2021 (khảo sát vào ngày 20.10) 
là khoảng 2.000 người. Trong đó, nhu 
cầu tuyển dụng lao động phổ thông là 
1.350 người, tỷ lệ 67,5%. Các lĩnh vực có 

Hưởng ứng ngày Đái tháo đường 
thế giới 14.11, trong tháng 11.2021, 
Dự án Phát hiện sớm bệnh võng mạc 
đái tháo đường tỉnh Bình Định phối 
hợp với các đơn vị thực hiện dự án, 
gồm: BVĐK tỉnh, Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh, TTYT TP Quy Nhơn, các 
huyện Phù Cát, Hoài Ân triển khai các 
hoạt động truyền thông nhằm nâng 
cao nhận thức của cộng đồng về bệnh 
đái tháo đường (ĐTĐ), bệnh võng mạc 
đái tháo đường (VMĐTĐ), đồng thời 
khám sàng lọc phát hiện sớm các nguy 
cơ mắc bệnh gây tổn hại sức khỏe, đe 
dọa mất thị lực dẫn đến mù lòa do 
bệnh ĐTĐ gây ra.

Theo thông báo của Dự án, trong 
tháng 11.2021, vào các buổi sáng từ 
thứ Ba đến thứ Sáu hằng tuần, Dự án 
tổ chức khám sàng lọc bệnh VMĐTĐ; 
chụp ảnh màu đáy mắt, tư vấn, điều 
trị bệnh VMĐTĐ miễn phí cho bệnh 
nhân khi đến khám bệnh tại Bệnh viện 
Mắt Bình Định, BVĐK tỉnh, TTYT TP 

(BĐ) - BHXH tỉnh vừa ban hành 
Thông báo số 1802/TB-BHXH về việc 
hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo 
hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 
số 116/NQ-CP và Quyết định số  
28/2021/QĐ-TTg. 

Theo đó, nhằm đảm bảo không 
bỏ sót người lao động thuộc diện 
thụ hưởng chính sách theo quy định, 
BHXH tỉnh thông báo và đề nghị 
người lao động đã dừng tham gia 
bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt 
hợp đồng lao động hoặc hợp đồng 
làm việc trong khoảng thời gian từ 
ngày 1.1.2020 đến hết ngày 30.9.2021 
có thời gian đóng bảo hiểm thất 
nghiệp được bảo lưu theo quy định 
của pháp luật về việc làm, không bao 
gồm người đã có quyết định hưởng 
lương hưu hằng tháng mà chưa nhận 
hỗ trợ, thực hiện việc kê khai thông 
tin theo Mẫu số 04 ban hành kèm 
theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg 
gửi về cơ quan BHXH nơi gần nhất 
để được nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp 
nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất 
đến hết ngày 20.12.2021. 

Người lao động gửi hồ sơ nhận hỗ 
trợ qua các kênh: Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH 
Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch 
vụ I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số 
(VssID); tại cơ quan BHXH tỉnh hoặc 
BHXH các huyện, thị xã; dịch vụ bưu 
chính (ngày hết hạn nhận hồ sơ căn 
cứ theo dấu Bưu chính). 

Nếu có vướng mắc, đơn vị sử 
dụng lao động và người lao động có 
thể liên hệ Bộ phận Tiếp nhận - Trả 
kết quả thủ tục hành chính BHXH 
tỉnh (215A Trần Hưng Đạo, TP Quy 
Nhơn), số điện thoại: 0256.3829222; số 
điện thoại BHXH tỉnh: 0256.3501267, 
0256.3814495, 0256.3826407; cổng 
thông tin điện tử BHXH tỉnh: 
b inhdinh.baohiemxahoi .gov.vn; 
Fanpage BHXH tỉnh:  facebook.com/
baohiemxahoibinhdinh; Zalo OA: 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định để 
được hỗ trợ.                 AN PHƯƠNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH ĐỊNH: 

Kết nối, hỗ trợ việc làm 
Hỗ trợ người lao động, đặc biệt là người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 về việc 

làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định đã tổ chức các hoạt động kết nối, cung ứng, giới thiệu 
việc làm đến người lao động. 

nhu cầu lao động lớn như: May mặc, chế 
biến gỗ, kinh doanh bán hàng…

Ngày 11.11, lần đầu tiên, Trung tâm 
Dịch vụ việc làm Bình Định tổ chức 
phiên giao dịch việc làm trực tuyến 
với người lao động nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho người lao động, đặc biệt 
là người lao động từ vùng dịch trở về 
địa phương tiếp cận thông tin thị trường 
lao động trong tỉnh và các tỉnh phía 
Nam. Thông qua 2 kênh: Trang fanpage 
“Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định” 
và Zalo OA “Trung tâm Dịch vụ việc làm 
Bình Định”, Trung tâm đã tư vấn, hỗ trợ 
thông tin về việc làm, học nghề, xuất 
khẩu lao động, bảo hiểm thất nghiệp 
cho 250 lượt lao động. Qua đó, 100% lao 
động đều được cung cấp thông tin việc 
làm trong tỉnh và các tỉnh phía Nam để 
cân nhắc, lựa chọn và có thể đăng ký qua 
Trung tâm trong thời gian tới. 

Ông Lê Văn Nghinh, Giám đốc Trung 
tâm Dịch vụ việc làm Bình Định, cho 
rằng: “Hình thức giao dịch việc làm 
trực tuyến sẽ được Trung tâm tổ chức 
thường xuyên hơn trong thời gian tới để 
hạn chế việc tập trung đông người, phù 
hợp với quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19 và dễ dàng tiếp cận người lao 
động, đặc biệt là lao động trẻ. Sau lần 
đầu tiên tổ chức, Trung tâm sẽ tiến hành 
rút kinh nghiệm, tiến tới hoàn thiện hơn 
các lần tổ chức sau”. 

Ông Nguyễn Lê Thư, Trưởng Phòng 
Tư vấn, giới thiệu việc làm và Cung 
ứng lao động, Trung tâm Dịch vụ việc 
làm Bình Định, cho biết thêm: “Hiện 
tại đang là cuối năm 2021, sắp đến tết 
Nguyên đán. Hơn nữa, dịch Covid-19 
đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Điều 
này tác động đến tâm lý và quyết định 
của người lao động. Phần lớn lao động 
trở về tỉnh tránh dịch Covid-19 muốn 
quay trở lại thị trường lao động cũ, tuy 
nhiên, họ chưa muốn lên đường vào thời 
điểm này”.  

Bên cạnh việc tư vấn, cung ứng, giới 
thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc 
làm Bình Định cũng tích cực hướng dẫn, 
hỗ trợ người lao động đăng ký hưởng 
trợ cấp thất nghiệp. Tuần qua, ngoài tư 
vấn qua phiên giao dịch việc làm trực 
tuyến, đã có 149 người lao động đăng ký 
hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 
74 người lao động trở về từ ngoài tỉnh. 

NGUYỄN MUỘI

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tư vấn, hỗ trợ thông tin về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động đến tại Trung tâm.                                                                        Ảnh: Trung tâm DVVL Bình Định

Tiếp nhận hồ sơ 
hưởng chính sách 
từ Quỹ Bảo hiểm 
thất nghiệp đến 
ngày 20.12.2021

Khám sàng lọc bệnh đái tháo đường và bệnh võng mạc đái tháo đường

Quy Nhơn, TTYT Phù Cát. Tại đây đã 
được trang bị máy chụp đáy mắt giúp 
phát hiện bệnh VMĐTĐ (ảnh). Theo 
kế hoạch, các đơn vị này thực hiện 
sàng lọc bệnh VMĐTĐ cho khoảng 
150 bệnh nhân. Cùng đó, BVĐK tỉnh, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, TTYT 
Phù Cát và TTYT Quy Nhơn thực hiện 

khám sàng lọc bệnh ĐTĐ; 
riêng TTYT Hoài Ân thực 
hiện 500 test đường huyết 
sàng lọc bệnh ĐTĐ. 

Theo đó, Bệnh viện Mắt 
bố trí 2 bác sĩ và 3 điều 
dưỡng tham gia khám sàng 
lọc, tư vấn và truyền thông 
bệnh VMĐTĐ; BVĐK tỉnh, 
TTYT Phù Cát, TTYT TP 
Quy Nhơn bố trí 1 bác sĩ 
nội tiết khám bệnh ĐTĐ 
và chuyển gửi bệnh nhân 
có chỉ định chụp ảnh đáy 
mắt cho Khoa Mắt; 1 bác sĩ 
chuyên khoa mắt tham gia 

khám, tư vấn, điều trị bệnh VMĐTĐ; 1 
kỹ thuật viên tham gia chụp ảnh màu 
đáy mắt cho bệnh nhân. TTYT Hoài Ân 
cử 1 bác sĩ chuyên khoa mắt tham gia 
khám, tư vấn bệnh VMĐTĐ và bệnh 
ĐTĐ và chuyển bệnh nhân có chỉ định 
chụp ảnh đáy mắt cho Bệnh viện Mắt; 
1 kỹ thuật viên tổ chức test đường 

huyết sàng lọc bệnh ĐTĐ. Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh bố trí 1 bác sĩ 
chuyên khoa nội tiết tham gia khám 
bệnh ĐTĐ, chuyển gửi bệnh nhân có 
chỉ định chụp ảnh đáy mắt cho Bệnh 
viện Mắt tỉnh nếu người bệnh ĐTĐ 
đến khám tại phòng khám của Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật phát hiện có 
các dấu hiệu bệnh VMĐTĐ.

Trước đó, với sự hỗ trợ của Viện 
Pasteur Nha Trang, Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh đã áp dụng mô hình 
quản lý bệnh tăng huyết áp (THA) và 
ĐTĐ tại trạm y tế xã theo nguyên lý 
y học gia đình trong bối cảnh dịch 
Covid-19 ở 20 xã thuộc 5 huyện, thị 
xã: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An 
Nhơn, Tuy Phước, đã quản lý theo 
dõi và điều trị cho 5.698 bệnh nhân 
THA và 831 bệnh nhân ĐTĐ. Kết 
quả đã giúp cho việc theo dõi điều 
trị bệnh THA & ĐTĐ của người dân 
được thuận lợi, hạn chế nguy cơ của  
dịch Covid-19.                     HIỀN NGÔ
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Kiểm soát chặt
Theo đó, CSGT toàn tỉnh 

đang triển khai nhiều phương 
án, bố trí các tổ chuyên đề tuần 
tra kiểm soát từ trực tiếp đến 
gián tiếp nhằm kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm về trật tự 
ATGT. Cụ thể, lực lượng tập 
trung kiểm soát đối với người 
điều khiển mô tô, xe gắn máy, ô 
tô khách, container và xe tải tại 
các tuyến quốc lộ qua địa bàn 
các huyện, thị xã, thành phố; các 
tuyến tỉnh lộ, đường nội thành, 
nội thị và giao thông nông thôn, 
để xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm là nguyên nhân trực 
tiếp dẫn đến TNGT. Thượng 
tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng 
Phòng CSGT, CA tỉnh, cho biết: 
Chúng tôi chú trọng những địa 
bàn phức tạp, kiểm tra xử lý có 
trọng tâm, trọng điểm. Ví dụ, 
đường bộ thì xử lý nghiêm các 
hành vi chạy quá tốc độ; điều 
khiển phương tiện sau khi uống 
rượu, bia; đi không đúng phần 
đường, làn đường; tránh, vượt, 
dừng, đỗ sai quy định. Đường 
sắt thì tập trung kiểm tra, xử lý 
vi phạm về các đường ngang, 
lối đi tự mở, vị trí nguy hiểm. 
Riêng, tuyến đường thủy nội 
địa, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm 
đội ngũ thuyền viên, người lái 
phương tiện không có chứng 
chỉ, không chấp hành các quy 
định về an toàn vận tải. Bên cạnh 
đó, tăng cường kiểm tra, giám 
sát lực lượng thực thi nhiệm vụ, 
đảm bảo có mặt thường xuyên 
trên tuyến.

Do nắm chắc tình hình và 
chủ động các biện pháp kiểm 
soát phù hợp nên những ngày 

CA huyện Tây Sơn đang 
xem xét làm thủ tục đề nghị 
khen thưởng anh Trương Hùng 
Tiến (SN 1974, ở thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây Sơn) và một 
số người dân ở xã Bình Tường 
đã có tinh thần dũng cảm, hỗ 
trợ lực lượng CA truy bắt 4 đối 
tượng cướp giật vào ngày 6.11 
vừa qua. 

Trung tá Trần Văn Phương, 
Đội trưởng đội CSGT- Trật tự, 
CA huyện Tây Sơn, một trong 
những người trực tiếp tham gia 
bắt giữ nhóm cướp, cho biết: 
“Sau khi tiếp nhận thông tin 
về các đối tượng cướp, chúng 
tôi đã nhanh chóng bố trí lực 
lượng đón lõng và truy bắt 
thành công. Tuy nhiên, để bắt 
được các đối tượng này, chúng 

Hưởng ứng 
Ngày thế giới 
tưởng niệm 
các nạn nhân 
tử vong do TNGT

(BĐ) - Ngày 11.11, Sở 
TT&TT đã có văn bản về việc Tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng 
“Ngày thế giới tưởng niệm các 
nạn nhân tử vong do TNGT” 
trên địa bàn tỉnh năm 2021 theo 
kế hoạch của UBND tỉnh.

Theo đó, ngày 27.10.2005, 
Đại hội đồng LHQ đã chính 
thức công nhận và chọn ngày 
Chủ nhật tuần thứ ba của 
tháng 11 hằng năm là “Ngày 
thế giới tưởng niệm các nạn 
nhân tử vong vì TNGT” trên 
toàn cầu. Tại Bình Định, các 
hoạt động hưởng ứng “Ngày 
thế giới tưởng niệm các nạn 
nhân tử vong vì TNGT” năm 
nay được phát động và tổ chức 
trên phạm vi toàn tỉnh với 
thông điệp “Tưởng nhớ người 
đi - Vì người ở lại”.

Để nâng cao nhận thức, ý 
thức của toàn dân trong việc 
chấp hành pháp luật về trật tự 
ATGT, phòng tránh TNGT, Sở 
TT&TT đề nghị các cơ quan báo 
chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, hưởng 
ứng và tham gia các hoạt động 
tưởng niệm nạn nhân tử vong 
vì TNGT. Cụ thể: Tuyên truyền 
về mục đích, ý nghĩa của sự 
kiện tưởng niệm nạn nhân tử 
vong do TNGT, những đau 
thương, mất mát do TNGT; 
những địa chỉ cần được giúp 
đỡ và sự chia sẻ của xã hội. 
Cảnh báo các hậu quả nghiêm 
trọng của TNGT, các nguy cơ, 
nguyên nhân gây TNGT và các 
biện pháp phòng tránh TNGT 
đối với toàn xã hội, từ đó nâng 
cao trách nhiệm, ý thức chấp 
hành pháp luật của người tham 
gia giao thông; tuyên truyền 
các thông điệp về ATGT từ 
đó nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật về ATGT; tuyên 
truyền pháp luật trật tự ATGT, 
văn hóa giao thông... 

Đợt tuyên truyền tập trung 
từ ngày 14.11 đến 28.11.2021.

MINH QUANG

Người dân cùng công an bắt cướp

Anh Tiến (đứng giữa) tại hiện 
trường cùng với lực lượng CA.  

Ảnh: T.LONG

LỰC LƯỢNG CSGT BÌNH ĐỊNH:

Cao điểm ra quân đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông

Ra quân đồng loạt và bố trí lực lượng khép 
kín tuyến, địa bàn để xử lý nghiêm các 
hành vi trực tiếp dẫn đến TNGT được lực 
lượng CSGT đồng loạt triển khai trong đợt 
cao điểm từ ngày 6.11 - 30.11.

qua trên địa bàn tỉnh liên tục 
có mưa nhưng công tác kiểm 
tra, xử lý các vi phạm về giao 
thông vẫn được triển khai chặt 
chẽ. Song song với công tác 
tuần lưu xử lý trực tiếp, lực 
lượng CSGT sử dụng hệ thống 
camera tại các tuyến quốc lộ; 
chốt giao thông phức tạp, tiềm 
ẩn nguy cơ cao về TNGT để 
kiểm soát tình hình. “Chỉ sau 
1 tuần ra quân cao điểm, hệ 
thống camera trên tuyến đã 
ghi nhận hơn 350 trường hợp 
vi phạm với các lỗi dừng, đỗ 
trái quy định, đi không đúng 
phần đường, làn đường quy 
định, vượt đèn đỏ…”, trung tá 
Tô Hồng Phúc, Phó đội trưởng 
Đội tuyên truyền, điều tra, xử 
lý, Phòng CSGT, cho biết.

Xử lý nghiêm
Một trong những điểm đáng 

chú ý của cao điểm bảo đảm trật 
tự ATGT và phòng, chống dịch 
Covid-19 lần này, là các lỗi vi 
phạm đều bị áp dụng mức xử 
lý cao nhất và tạm giữ phương 
tiện theo quy định. Các hành 
vi như sử dụng rượu bia rồi 
điều khiển phương tiện tham 
gia giao thông, chạy quá tốc độ 
quy định… được lực lượng chú 
trọng xử lý nghiêm. Như trường 

hợp của ông P.V.Tr. (huyện  
Tuy Phước) bị xử phạt 7 triệu 
đồng và bị tước giấy phép lái xe 
22 tháng vì điều khiển phương 
tiện tham gia giao thông mà trong 
hơi thở có nồng độ cồn ở mức 
trên 0,4 miligam/1 lít khí thở. “Tôi 
biết rõ quy định nhưng thấy trời 
mưa tưởng CSGT sẽ không tuần 
tra kiểm tra nồng độ cồn nên đã 
uống vài ly với bạn bè”, ông Tr. 
giải bày khi ký vào biên bản vi 
phạm hành chính về sai phạm 
của mình. Anh N.M.L. (tài xế xe 
tải chạy tuyến Khánh Hòa - Nghệ 
An) cũng bị lực lượng CSGT, 
thuộc Trạm CSGT Tuy Phước xử 
lý vì hành vi chạy quá tốc độ quy 
định từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ. 
Với lỗi vi phạm này, anh L. bị xử 
phạt hành chính 4 triệu đồng và 
bị tước giấy phép lái xe 2 tháng. 

Để đảm bảo trật tự ATGT 
trong điều kiện dịch Covid-19 
vẫn đang diễn biến phức tạp, bên 
cạnh bố trí lực lượng dọc tuyến, 
khép kín địa bàn đến tận thôn, 
xóm, lực lượng CSGT toàn tỉnh 
còn được trang bị đầy đủ thiết bị 
nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ để việc 
kiểm soát đạt hiệu quả mà không 
ảnh hưởng đến lưu thông của các 

loại phương tiện khác. Toàn bộ 
quá trình xử lý vi phạm đều được 
ghi hình để nếu gặp hành vi chống 
đối, cản trở, CSGT sẽ lập hồ sơ 
chuyển cơ quan chức năng điều 
tra xử lý. Đại tá Nguyễn Đức Nam, 
Phó Giám đốc CA tỉnh, Phó Ban 
ATGT tỉnh, cho biết: Mục đích 
lớn nhất của đợt cao điểm đảm 
bảo trật tự ATGT lần này nhằm 
giúp người tham gia giao thông 
nâng cao ý thức chấp hành luật, 
qua đó kéo giảm ùn tắc, TNGT 
xảy ra. Do vậy, lực lượng CSGT 
từ tỉnh đến huyện tăng cường 
nhiều biện pháp, vừa mật phục 
hóa trang, lưu động, ghi hình; 
vừa lập chốt để kiểm tra xử lý, 
đảm bảo khép kín tuyến, địa 
bàn. Đặc biệt, CA tỉnh chỉ đạo 
Phòng CSGT tỉnh tăng cường 
phối hợp với CA các địa phương 
kiểm tra, xử lý mạnh đối với các 
hành vi là nguyên nhân trực tiếp 
dẫn đến TNGT.

Chính nhờ sự quyết liệt này 
mà sau 1 tuần ra quân, lực lượng 
CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản 
xử lý trên 1.300 trường hợp vi 
phạm, với tổng số tiền phạt trên 
1 tỷ đồng; tình hình TNGT cơ bản 
ổn định.                          KIỀU ANH

CSGT toàn 
tỉnh chủ động 
kiểm soát 
giao thông và 
xử lý nghiêm 
các hành vi là 
nguyên nhân 
chính dẫn đến 
TNGT.  Ảnh: K.A

CHUYÊN MỤC ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI SỰ PHỐI HỢP CỦA  BAN ATGT TỈNH

tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất 
nhiều của người dân”.

Thấy lực lượng CA đang 
truy bắt tội phạm, anh Tiến đã 
nhiệt tình tham gia chở một số 
chiến sĩ lên xã Bình Tường. “Lúc 

đến nơi, thấy có người, nhóm 
đối tượng đang sửa xe chạy tán 
loạn, anh em rượt đuổi, ập bắt, 
bọn cướp tìm mọi cách chạy trốn 
nên tui cũng nhảy vào hỗ trợ 
lực lượng CA”, anh Tiến kể lại. 

Ngoài anh Tiến, một số người 
dân ở đây cũng nhanh chóng hỗ 
trợ lực lượng CA. Người rút chìa 
khóa xe của đối tượng để chúng 
không có phương tiện chạy 
thoát, người chỉ hướng chúng 
chạy giúp CA nhanh chóng tiếp 
cận đối tượng... nên chỉ trong 
thời gian ngắn bọn cướp đều bị 
bắt cùng tang vật.

Tại cơ quan CA, các đối tượng 
bị bắt khai nhận là: Nguyễn 
Thanh Sang (27 tuổi), Nguyễn 
Văn Thành (31 tuổi) cùng ở tỉnh 
Bình Phước, Ngô Vinh (26 tuổi, 
tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Văn 
Dương (28 tuổi, tỉnh Tây Ninh). 
Các  đối tượng đều có tiền án về 
các tội danh như trộm cắp, buôn 
bán ma túy, cố ý gây thương tích, 
chống người thi hành công vụ. 

Bọn chúng vừa ra tù ngày 2.11, 
gặp nhau tại tỉnh Bình Dương và 
về tỉnh Quảng Nam chơi. Trên 
đường đi từ Bình Dương về 
Quảng Nam, ngày 4.11 khi đến 
thị trấn Bình Dương, huyện Phù 
Mỹ, bọn chúng đã giật sợi dây 
chuyền của chị Đỗ Thị Hoa (thị 
trấn Bình Dương). Khi về Quảng 
Nam bọn chúng bán dây chuyền 
được 9,4 triệu đồng và đến ngày 
6.11 trên đường trở lại Bình 
Dương các đối tượng tiếp tục 
gây án. Cụ thể, chúng thực hiện 
trót lọt 1 vụ cướp tại TX Đức Phổ 
(tỉnh Quảng Ngãi) rồi tiếp tục di 
chuyển vào địa bàn tỉnh và gây 
án tại phường Tam Quan Nam 
(TX Hoài Nhơn). Bước đầu các 
đối tượng khai nhận thực hiện 5 
vụ cướp giật.                        T.LONG
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VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Nghệ thuật tả động  
trong điêu khắc Champa 

Các tác phẩm điêu khắc Champa thường mở ra không gian tưởng tượng rộng hơn chiều kích vật chất tạo nên tác 
phẩm, thường khiến ta có thể hình dung tác phẩm trong chuỗi vận động của nó từ điển tích đến thực tế tác phẩm. 
Tạo ra được cảm xúc thẩm mỹ này là nhờ các nghệ nhân điêu khắc Chăm rất giỏi trong nghệ thuật tả động.

Nghệ thuật tạo hình điêu 
khắc Champa từ lâu đã trở 
thành một đề tài hấp dẫn đối 
với giới nghiên cứu khảo cổ 
học, mỹ thuật. Kết quả là có rất 
nhiều công trình liên quan đến 
mảng nghiên cứu này, đầu tiên 
phải kể đến các học giả người 
Pháp của Viện Viễn Đông Bác 
cổ - được thành lập năm 1900, 
để nghiên cứu về khảo cổ học 
trên toàn bán đảo Đông Dương, 
trong đó đặc biệt lưu ý đến văn 
hóa Champa ở miền Trung  
Việt Nam. 

Các học giả Pháp đã khái 
quát nghệ thuật tạo hình điêu 
khắc Champa thành các phong 
cách nghệ thuật khác nhau, 
tương ứng với các giai đoạn 
thăng trầm của lịch sử vương 
quốc này, như: Phong cách Trà 
Kiệu, phong cách Đồng Dương, 
phong cách tháp Mẫm (phong 
cách Bình Định), phong cách 
Yangmun… Và những phân 
định về phong cách nghệ thuật 
Champa được giới khoa học 
nghiên cứu về văn hóa Champa 
thừa nhận đến nay. 

Trong số rất nhiều những 
tác phẩm điêu khắc Champa 
phát hiện từ trước đến nay ở 
miền Trung nói chung, ở tỉnh 
Bình Định nói riêng, có khá 
nhiều hình tượng các vị thần 
và linh vật Champa được thể 
hiện dưới dạng có 2, 3, hay 5 
đầu - phổ biến nhất là điêu 
khắc rắn Naga. Ngoài ra còn 
có thể kể đến phù điêu thần 
Brahma được tìm thấy tại tháp 

Dương Long có 3 đầu, phù điêu 
nữ thần Sarasvati phát hiện tại 
phế tích tháp Châu Thành có 
3 đầu. 

Phù điêu thần Brahma tìm 
thấy ở tháp Dương Long được 
chạm khắc với 3 chiếc đầu khá 
tương đồng với truyền thuyết về 
vị thần này trong Ấn Độ giáo - 
tôn giáo mà người Champa 
chịu ảnh hưởng rất rõ. Theo 
truyền thuyết thần Brahma có 
4 đầu quay bốn hướng và dĩ 
nhiên với những phù điêu tạc 
trên chất liệu đá sa thạch phát 
hiện tại tháp Dương Long như 
đang nói đến thì không thể thể 
hiện được cái đầu thứ tư của 
thần được, mà ngầm hiểu cái 
đầu thứ tư này nằm khuất ở 
hướng còn lại, đối xứng với 
khuôn mặt chính diện. Chính 
vì vậy mà tuy chỉ thể hiện được 
3 chiếc đầu nhưng lại có đến 4 
cặp cánh tay là với ý nghĩa đó. 

Phù điêu nữ thần Sarasvati 
phát hiện tại phế tích tháp 
Châu Thành cũng được chạm 
khắc ở trạng thái có 3 đầu. Tuy 
nhiên, nếu phân tích kỹ chúng 
ta sẽ thấy cả 3 cái đầu này đều 
khá tương đồng nhau và đang 
quay ở những vị trí rất uyển 
chuyển, nhịp nhàng với điệu bộ 
của cánh tay tương ứng, cánh 
tay còn lại đã bị ẩn đi. Điều này 
có thể cho phép chúng ta có cái 
nhìn khác theo triết lý của nghệ 
thuật điêu khắc tả động; nghĩa 
là cả ba cái đầu kia thực chất 
chỉ là một. 

Không như thần Brahma, nữ 

(BĐ) - Ông Hồ Khắc Cầu, 
Phó Giám đốc Trung tâm VH-
TT&TT TX Hoài Nhơn, cho biết, 
theo kế hoạch trong năm 2022, 
lần đầu tiên TX Hoài Nhơn 
tổ chức Lễ kỷ niệm ngày sinh 
danh nhân văn hóa Đào Duy 
Từ - 16 tháng Giêng âm lịch - 
và đây cũng là dịp kỷ niệm 450 
năm ngày sinh của danh nhân 
này (1572 - 2022). 

Danh nhân văn hóa Đào 
Duy Từ (1572-1634) sinh ra tại 
phủ Tĩnh Gia, Thanh Hóa (tức 
huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 
ngày nay). Do xuất thân từ gia 
đình kép hát, nên dưới thời Lê - 
Trịnh, Đào Duy Từ không được 
tham gia thi cử. Năm 1625 khi 
mới vào Đàng Trong, ông ẩn 
thân đi ở chăn trâu cho nhà phú 
hộ Chúc Trịnh Long ở xã Bồ 
Đề - nay là phường Bồng Sơn, 
TX Hoài Nhơn. Mến và phát 
hiện tài năng của Đào Duy Từ, 
quan Khám lý Trần Đức Hòa 
đã gả con gái, đồng thời tiến 
cử ông với chúa Nguyễn Phúc 

Nguyên. Được trọng dụng, ông 
ra sức giúp chúa Nguyễn tổ 
chức lại hệ thống quân sự, cải 
cách chính trị, xây dựng văn 
hóa… giúp Đàng Trong đủ sức 
đương cự với Đàng Ngoài.      

Sinh thời, Đào Duy Từ sáng 
tác nhiều tác phẩm văn, thơ và 
là ông tổ của nghệ thuật tuồng, 
nổi tiếng với hai ngâm khúc là 
“Ngọa Long cương văn” và “Tư 
Dung vãn”. Ông cũng là tác giả 
bộ sách quân sự đặc biệt “Hổ 
trướng khu cơ”, được xem là 
một trong những bộ sách quan 
trọng về nghệ thuật quân sự 
của người Việt Nam.

Đến thời vua Minh Mạng, 
Đào Duy Từ được truy phong 
tước “Đại học sĩ - Thái sư 
Hoằng quốc công” và cho lập 
đền thờ tại nơi ở của ông (nay 
là khu phố Ngọc Sơn, phường 
Hoài Thanh Tây, TX Hoài 
Nhơn). Đền thờ Đào Duy Từ 
được xếp hạng di tích lịch sử 
cấp quốc gia năm 1994.

BẢO MINH

TX Hoài Nhơn sẽ tổ chức  
Lễ kỷ niệm ngày sinh Đào Duy Từ l Ánh sáng và bóng tối trên châu Âu là hồi 

ký của Stefan Zweig (1881-1942) - tiểu thuyết gia, 
nhà viết kịch bản, nhà báo người Áo - bắt đầu viết 

từ năm 1934 và hoàn thành 
vào tháng 2.1942, 1 ngày 
sau khi đặt dấu chấm hết 
cho cuốn sách ông cùng vợ 
tự sát. Cuốn hồi ký không 
chỉ phác họa lại cuộc đời của 
đại văn hào mà còn cả lịch 
sử châu Âu xuyên suốt từ 
thời kỳ hoàng kim của thế 
kỷ XIX, tiếp đến sự tàn phá 
kinh hoàng của Đệ nhất thế 
chiến và thời kỳ đen tối của 

Đức Quốc xã. Bạn đọc Việt Nam đã quen thuộc với 
Stefan Zweig qua các tác phẩm: Ngõ hẻm dưới ánh 
trăng, 24 giờ trong đời một người đàn bà, Bức thư 
của người đàn bà không quen, Những giờ rực sáng 
của nhân loại, Khát vọng đổi đời…
l Răng khôn, một ca khúc mới của ca sĩ - 

nhạc sĩ RIN9, trình diễn: Phí Phương Anh - RIN9.  
Bắt đầu từ cái 
tứ khá thú vị - 
“Tình đầu đôi 
khi cũng giống 
với việc mọc 
răng khôn. 
Phải trải qua 
đau đớn thì 

mới có thể trưởng thành”, ca khúc dẫn người nghe 
đi trong giai điệu mượt mà, nhẹ nhàng. Ta mường 
tượng về mối tình đầu của mình và chẳng biết từ 
bao giờ từ nhịp đều đặn những biến tấu khiến ta 
bùi ngùi, man mác: Nếu như em gặp anh lúc hai ta 
đã trưởng thành/ Biết yêu thương mỏng manh và 
biết trân trọng người ở cạnh/ Có khi em và anh đã 
không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt/ Mà hờn giận rồi 
lại mất nhau thêm một lần/ Mùa hè năm ấy cứ ngỡ 
cầm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời…
l Từ khi chúng ta tan vỡ (tựa gốc: After We 

Fell 3). Ở hai phần trước, khi chuyển ngữ sang 
tiếng Việt tên phim được giới thiệu là “Từ khi có 
anh”. Nhưng ở phần 3, theo chuyện phim, những 

người chuyển ngữ đã dịch 
thoát “After We Fell” là “Từ 
khi chúng ta tan vỡ”. Tessa, 
một nữ sinh năm nhất đại 
học gương mẫu, hiếu thuận 
với mẹ và chung thủy với 
mối tình thời trung học của 
mình. Nhưng cô thay đổi 
chóng mặt từ khi gặp Hardin 
Scott, một nam sinh nổi loạn 
đầy bí ẩn và quyến rũ. Đến 

phần 3, Tessa và Hardin yêu nhau hơn bao giờ hết 
nhưng trước những bí mật còn giấu kín và lời hứa 
còn dang dở, có lẽ chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ, 
nhưng có đúng là họ sẽ “tan vỡ” không?        

                                                                           ĐÔNG A

1. Phù điêu nữ thần Sarasvati phát hiện tại phế tích tháp Châu Thành.
2. Phù điêu thần Brahma phát hiện tại tháp Dương Long.
3. Phù điêu chim thần Garuda diệt rắn phát hiện tại phế tích tháp Mẫm.
4. Phù điêu rắn Naga 3 đầu phát hiện tại tháp Dương Long.

thần Sarasvati chỉ có một cái đầu 
và trong truyền thuyết Ấn Độ 
giáo cũng không hề diễn giải nữ 
thần này có 3 cái đầu. Như vậy 
khi tạo tác hình tượng ba đầu 

nghệ nhân vô danh xưa muốn 
truyền tải hình tượng nữ thần 
đang trong tư thế chuyển động 
và 3 cái đầu diễn tả ba trạng thái 
chuyển động của điệu múa, chứ 

không hẳn là nữ thần có 3 đầu 
như “thần thoại có gì nghệ nhân 
sẽ máy móc tả nấy”.  

Nghệ thuật điêu khắc tả 
động cũng thể hiện rõ qua 
tượng chim thần Garuda diệt 
rắn Naga phát hiện tại phế tích 
tháp Mẫm, năm 2011. Trong 
cuộc khai quật này đã phát hiện 
được hai phù điêu Garuda diệt 
rắn đối xứng nhau. Cả hai phù 
điêu đều diễn tả hành động 
chim thần Garuda đang trong 
tư thế diệt rắn Naga với mỏ 
cong, khỏe đang ngậm chặt 
đuôi rắn, một tay giữ chặt thân 
rắn, còn bàn chân có móng vuốt 
sắc nhọn thì đang giẫm chặt 
phần cổ rắn, chỉ để phần đầu 
rắn ngoi lên ngoe nguẩy. Con 
rắn Naga này cũng được tạc với 
hai cái đầu, tuy nhiên ở đây rất 
có thể hai cái đầu rắn được sử 
dụng để diễn tả chuyển động 
ngoe nguẩy của đầu rắn khi 
bị bàn chân có móng vuốt sắc 
nhọn của Garuda đang giẫm 
chặt lên phần cổ của rắn, chứ 
không hẳn là rắn có hai đầu. 

Bên cạnh đó, có khá nhiều 
phù điêu rắn Naga được tạc 
dưới dạng có 3 và 5 cái đầu và 
luôn có một đầu ở vị trí trung 
tâm lớn nhất, chạm khắc rõ nét 
nhất; còn 2 và 4 cái đầu còn lại 
có tính đối xứng qua cái đầu 
trung tâm này và được giản 
lược đi rất nhiều. Điều này 
giúp chúng ta liên tưởng đến sự 
chuyển động lắc qua, lắc lại của 
đầu rắn Naga, chứ không hẳn 
là con rắn Naga có 3 hay 5 đầu. 
Từ những tác phẩm điêu khắc 
tả động trên ta có thể hình dung 
trình độ ước lệ tinh tế của các 
nghệ nhân điêu khắc Champa 
cổ xưa.        NGUYỄN VIẾT TUẤN 

1 3

2

4
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Sau trận thua 0 - 1 trước đội tuyển 
Nhật Bản vào đêm 11.11, HLV Park Hang 
Seo phải thốt lên: “Đến bây giờ mới thấy 
kiếm 1 điểm khó đến vậy”. Điều này cho 
thấy chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn 
rất mong vào một kết quả tốt hơn trong 5 
trận đấu đã qua. Tất nhiên, đã bước vào 
cuộc chơi thì vẫn phải có niềm tin và mục 
tiêu rõ ràng, nhưng chính điều đó làm 
ông cảm thấy áp lực đè nặng và thực sự 
mệt mỏi khi chưa đạt được những điểm 
số đầu tiên. Tuy nhiên, cũng từ phát biểu 
này có thể thấy rằng ngay cả HLV Park 
Hang Seo cũng chưa đánh giá đúng về 
các đối thủ. Cũng vì vậy mà không ít 
CĐV vẫn cố tin rằng các học trò của ông 
có thể tạo nên những bất ngờ, thậm chí 
còn mơ mộng đến vòng chung kết. 

Trên thực tế, đội tuyển Việt Nam đã 
có trận đấu tốt trước đối thủ đến từ Đông 
Á, nhưng tốt là so với thực lực của Quế 
Ngọc Hải và các đồng đội, chứ không 
phải “sòng phẳng” như một số người đã 
nói. Các cầu thủ chủ nhà đã thi đấu với 
tinh thần không lùi bước, với đấu pháp 
khá hợp lý để hạn chế sức tấn công của 
đội bóng hàng đầu châu Á. Nền tảng thể 
lực của các cầu thủ cũng được nâng lên 
đáng kể so với nhiều thế hệ trước đây, khi 
không xuất hiện tình trạng chuột rút, nằm 
sân từ khoảng nửa cuối hiệp 2. Nhưng 
chừng đó là chưa đủ để san lấp khoảng 
cách về trình độ của 2 nền bóng đá.

Các cầu thủ Việt Nam đã có trận đấu 
đáng khen, nhưng để nói “tiếc nuối” hay 
“chỉ thua đúng 1 bàn” là đang tự huyễn 
hoặc mình. Bởi thực tế cho thấy Nhật Bản 
mới là đội thực sự chơi bóng, còn hầu hết 
cầu thủ chủ nhà chủ yếu tập trung cho 
nhiệm vụ phòng ngự. Họ đã có những 
cơ hội rõ ràng để đào sâu cách biệt về 
tỷ số, trong đó đáng chú ý nhất là tình 
huống trọng tài từ chối bàn thắng sau 
khi tham khảo VAR ở phút 40. Ở chiều 
ngược lại, những cú dứt điểm hiếm hoi 
của đội tuyển Việt Nam đều không tạo ra 
nguy hiểm cho khung thành đối phương. 

Đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại 
thứ 3 World Cup 2022 chưa cho thấy 
đẳng cấp thực sự của họ, khi để mất 
điểm trước các đối thủ bị đánh giá yếu 
hơn. Ngay cả trong trận đấu với tuyển  

Rạng sáng 13.11, các trận đấu tại 3 bảng (C, F, I) 
thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu 
đã diễn ra. Ở bảng C, 2 đội đầu bảng Italia và Thụy 
Sĩ đã cầm chân nhau với tỷ số 1 - 1, qua đó vẫn chưa 
thể xác định được cái tên giành vé đi tiếp, khi cùng 
có 15 điểm sau 7 lượt trận. Lúc này Italia đang đứng 
trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+11 so với +9).

Lượt trận cuối, Italia sẽ làm khách tới sân của 
Bắc Ireland, trong khi Thụy Sĩ tiếp đón Bulgaria 
trên sân nhà. Kết quả hai trận đấu này sẽ quyết 
định đội bóng nào giành vé trực tiếp và đội nào 
phải đá play-off.

Bảng F đã sớm xác định Đan Mạch là đội giành 
vé dự World Cup 2022. Suất đá play-off cũng có 
chủ, khi Scotland đánh bại Moldova với tỷ số 2 - 0. 
Chiến thắng này giúp Scotland có được 20 điểm, 
nhiều hơn 7 điểm so với Israel - đội đã để thua Áo 
với tỷ số 2 - 4 ở trận đấu cùng giờ.

Đội tuyển Anh đã có chiến thắng tưng bừng 5 - 
0 trước đối thủ cạnh tranh là Albania, qua đó loại 

(BĐ) - Ngày 13.11, một lãnh đạo CLB 
Topenland Bình Định xác nhận, tiền đạo 
Hà Đức Chinh đã chính thức đầu quân 
cho đội bóng chủ sân Quy Nhơn. Chi tiết 
hợp đồng không được tiết lộ, nhưng đây 
được coi là một bản hợp đồng chất lượng 
cao nữa của HLV Nguyễn Đức Thắng.

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022, VIỆT NAM - SAUDI ARABIA:

Sẽ tiếp tục… học hỏi!
Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận đầu tiên lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào tối 16.11 với 

đội tuyển Saudi Arabia. Gần như không còn cơ hội tranh chấp vé đi tiếp, nhưng tâm lý thoải mái sẽ 
giúp Quang Hải cùng các đồng đội thi đấu thanh thoát hơn.

Việt Nam, họ cũng chưa thể hiện hết sức 
mạnh thường thấy. Một phần nguyên 
nhân có lẽ là vì nhiều cầu thủ tập trung 
khá muộn sau khi làm nhiệm vụ ở các 
CLB. Vậy nên, có một vài thời điểm khán 
giả nhận thấy dường như các học trò của 
HLV Park Hang Seo chơi ngang ngửa với 
đối phương.

Trước đây, các thế hệ đội tuyển Việt 
Nam thường tạo nên bất ngờ trước các đại 
diện đến từ Tây Á. Khi đó, dù vượt trội về 
thể hình, thể lực, nhưng lối chơi thiếu tính 
khoa học, phối hợp chưa thực sự mạch 
lạc và phần nào nhập cuộc với tâm lý chủ 
quan khiến các “đại gia” vùng Vịnh nhận 
quả đắng. Nhưng những ký ức đẹp đó đã 
thưa thớt dần, ngay như ở 3 trận đấu gần 
đây nhất với các đại diện Tây Á là UAE, 
Oman và Saudi Arabia, các cầu thủ của 
chúng ta đều rất vất vả nhưng cũng không 
thể giành được điểm nào.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải cho rằng 
một trong những nguyên nhân giúp 
tuyển Việt Nam thi đấu tốt trước tuyển 

Nhật Bản là vì nhận được sự cổ vũ từ 
các khán đài sân Mỹ Đình. Nếu quả thực 
như vậy, sau những gì đã thu thập được 
nhiều hơn từ đối thủ ở trận lượt đi, hy 
vọng các học trò của HLV Park Hang Seo 
sẽ có màn trình diễn khởi sắc hơn. Và các 
cầu thủ hãy xem việc đối đầu với các đội 
bóng mạnh ở châu Á là nơi tích lũy kinh 
nghiệm, từ đó có thêm sự tự tin trong 
những trận đánh lớn, thay vì quá áp lực 
về thành tích để bó buộc mình.

Sau những tháng ngày thăng hoa, giờ 
đây người hâm mộ Việt Nam mới nhận 
rõ hơn về thực lực của đội tuyển. Ngay cả 
HLV Park Hang Seo cũng không thể trả 
lời câu hỏi đến khi nào chúng ta mới có 
thể đạt được đẳng cấp của các đội hàng 
đầu châu Á. Bởi điều đó phụ thuộc vào 
cách làm bóng đá của các CLB, vào tầm 
nhìn chiến lược của lãnh đạo ngành Thể 
thao. Đây là điều rất đáng lo, khi nhìn 
lại lứa kế cận vẫn chưa xuất hiện những 
nhân tố mới đáng kỳ vọng. 

HOÀNG QUÂN

Quang Hải đã tạo nên bất ngờ nho nhỏ bằng bàn mở tỷ số trong trận lượt đi với đội tuyển Saudi 
Arabia.                      Ảnh: baoquocte.vn

Tuyển thủ quốc gia 
Hà Đức Chinh 
đầu quân Topenland 
Bình Định

Hà Đức Chinh (bên phải) đã thi đấu nổi bật tại 
SEA Games 30 năm 2019.               Ảnh: VietnamPlus

Hà Đức Chinh (SN 1997, cao  
1,73 m) quê ở Phú Thọ, trưởng thành từ 
lò đào tạo PVF. Năm 2016, anh thi đấu 
cho CLB Than Quảng Ninh, sau đó có 
một khoảng thời gian ngắn chơi cho CLB 
TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2017 - 2021, Hà 
Đức Chinh thi đấu trong màu áo CLB 
SHB Đà Nẵng. Hà Đức Chinh là cái tên 
quen thuộc của các đội tuyển trẻ quốc gia 
từ năm 2015, cùng U23 Việt Nam giành 
ngôi á quân Giải vô địch U23 châu Á năm 
2018; HCV SEA Games 30 năm 2019 và 
nhiều thành tích khác cùng đội U19 Việt 
Nam. Cựu cầu thủ CLB sông Hàn cũng 
thường xuyên được gọi vào đội tuyển 
quốc gia dưới thời HLV Park Hang Seo, 
trong đó chiến tích đáng nhớ nhất là cùng 
đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch 
AFF Cup 2018 và giành quyền lọt vào 
vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cùng với Hà Đức Chinh, CLB 
Topenland Bình Định cũng vừa ký hợp 
đồng có thời hạn 3 năm với tiền vệ Đỗ 
Văn Thuận. Trưởng thành từ lò đào tạo 
Viettel, Đỗ Văn Thuận sau đó khoác áo 
các CLB: Hà Nội, Sài Gòn. Tên tuổi của 
anh được biết đến nhiều khi chơi cho 
CLB TP Hồ Chí Minh. Với lối chơi xông 
xáo, công thủ toàn diện, cầu thủ cao  
1,70 m có quãng thời gian là đội trưởng 
của đội chủ sân Thống Nhất. Năm 2017, 
Đỗ Văn Thuận được gọi vào đội tuyển 
quốc gia, nhưng lối chơi của anh không 
phù hợp với triết lý bóng đá của HLV 
Park Hang Seo.                                    LÊ NA

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022: 

Italia vẫn có nguy cơ bật bãi

Jorginho (áo xanh) sút hỏng phạt đền ở phút 90, khiến tuyển Italia 
bị Thụy Sỹ cầm chân.                                                                               Ảnh: ZING

bỏ đội bóng này khỏi cuộc đua giành hai vị trí đầu 
bảng. Tuy nhiên, thắng lợi của Tam sư là chưa đủ 
để giúp họ có vé tới Qatar, khi Ba Lan vẫn kiên trì 
bám đuổi bằng chiến thắng 4 - 1 trước Andorra.

Hiện tại tuyển Anh vẫn đang dẫn đầu bảng xếp 
hạng với 23 điểm, nhiều hơn Ba Lan 3 điểm. Lượt 
trận cuối, đoàn quân HLV Gareth Southgate chỉ cần 
không thua San Marino, đội chưa có điểm số nào là 
sẽ kết thúc chiến dịch vòng loại với vị trí đầu bảng.

Ở khu vực Nam Mỹ, đội xếp thứ 2 là Argentina 
có chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1 - 0 ngay trên 
sân của Uruguay. Người ghi bàn duy nhất là Angel 
Di Maria sau đường kiến tạo của Paulo Dybala. 
Albiceleste hiện có được 28 điểm sau 12 trận và 
cũng có thành tích bất bại như Brazil. Nếu đánh bại 
đại kình địch trên sân nhà ở lượt đấu tới diễn ra 
ngày 17.11, Argentina sẽ chính thức có vé đi Qatar.

Trước đó, đội tuyển Brazil đã đoạt vé đầu tiên 
vào vòng chung kết trước 5 vòng đấu khi vượt qua 
Colombia với tỷ số 1 - 0. Các “Vũ công Samba” đạt 
thành tích ấn tượng với 34 điểm sau 12 trận, thắng 
11, hòa 1 và không thua trận nào. Họ dẫn đầu cả về 
số bàn thắng ghi được (27 bàn) lẫn số bàn thua ít nhất  
(4 lần thủng lưới).                          (Theo bongdaplus.vn)
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TƯ VẤN

Hiện toàn tỉnh có hơn 30 cơ sở nấm 
lớn, trồng đủ các loại nấm, nhưng 
nhiều nhất vẫn là nấm rơm, nấm mèo, 
nấm bào ngư xám, nấm sò trắng… Nhờ 
chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, 
lắp đặt nhiều loại trang thiết bị hiện 
đại nhiều nhà nấm, cơ sở sản xuất nấm 
trong tỉnh đã đáp ứng các điều kiện 
nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, đạt 
năng suất cao, chất lượng tốt.

Anh Lê Huỳnh Kha Luân, 31 tuổi, 
ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước 
thực hiện mô hình trồng nấm áp dụng 
công nghệ cao, có giàn làm mát, quạt 
hút và hệ thống phun sương tự động 
sử dụng công nghệ Thụy Sĩ, thiết bị 
do Việt Nam sản xuất, lắp ráp; tại nhà 
nấm này từ khâu tưới, chăm sóc đến 
thu hoạch có thể thực hiện qua vài thao 
tác trên điện thoại thông minh. 

Năm 2020, anh Trần Quang Tiến,  
33 tuổi, thôn An Giang Đông, xã Mỹ 
Đức, huyện Phù Mỹ thành lập HTXNN 
hữu cơ AGRIBIO với vốn đầu tư  
500 triệu đồng xây dựng nhà trồng 
nấm rộng 300 m2. Anh Tiến chọn trồng 
và cung ứng các loại nấm bào ngư xám, 
linh chi, hoàng đế, chân dài, mèo. Đặc 
biệt, nấm hoàng đế và chân dài nguồn 
gốc Ấn Độ được người tiêu dùng ở tỉnh 
ưa chuộng.

Khảo sát tại các chợ, hầu hết các 
quầy hàng bán rau, củ, quả đều bán 
thêm các loại nấm bào ngư, đùi gà, 
kim châm, đông cô, nấm tuyết, nấm 
rơm... Hiện, giá nấm tại các chợ trong 
tỉnh chênh nhau nhiều, cụ thể: Nấm 
bào ngư 45.000 - 60.000 đồng/kg, nấm 
hoàng đế  90.000 - 100 nghìn đồng/kg, 
nấm rơm 100 - 120 nghìn đồng/kg (tùy 
theo loại ở dạng tự nhiên hay được 
gieo trồng hoặc ở dạng búp hay 
đã nở có thân và mũ), nấm đùi gà  
110 - 130 nghìn đồng/kg... 

Nấm bán ở các chợ hầu hết là nấm 
sản xuất trong tỉnh, bà con không mặn 
mà với nấm từ nơi khác đưa về không 
bảo quản được lâu, chi phí vận chuyển 

Hiện nay, tại các siêu thị, cửa hàng 
bán đồ dùng gia đình và trẻ em có rất 
nhiều sản phẩm chống muỗi với nhiều 
mức giá, xuất xứ khác nhau. Người 
tiêu dùng cần lựa chọn loại sản phẩm 
như xịt, kem bôi, tinh dầu, máy đuổi, 
vợt đuổi…

Sản phẩm chống muỗi được bày 
bán nhiều nhất với dạng xịt, có hương 
hoa tự nhiên, nhẹ nhàng, dùng để xịt 
trực tiếp lên da. Hiện nay, hầu hết chai 
xịt thương hiệu như Soffell, Remos, 
ChuChu baby… đều có thể dử dụng 
cho cả trẻ em và người lớn với hiệu 
quả ngăn ngừa muỗi đốt từ 6 - 10 giờ, 
giá 30.000 - 120 nghìn đồng/chai. Theo 
các bác sĩ, các loại thuốc bôi, xịt giữ 
hiệu quả không lâu, nhất là đụng tới 
nước và dễ gây kích ứng cho da trẻ 
nhỏ không nên dùng thường xuyên.

Phần nhiều các thầy thuốc đều 
khuyên nên sử dụng các loại tinh dầu 
thiên nhiên, sẽ an toàn hơn cho sức 
khỏe. Bạn có thể chọn các loại tinh 
dầu chiết xuất từ sả, chanh, bạc hà, oải 

Điều rang muối 
Việt Hưng 

Muối ớt tôm Đề Gi

Đa dạng sản phẩm nấm 
Hiện nay, nhiều cơ sở nấm ở Bình Định đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng suất, chất lượng. Nhiều 

loại nấm mới như: Hầu thủ, bào ngư, hoàng đế… của các nhà sản xuất nấm ở Tuy Phước, Phù Mỹ, An Lão, 
Vân Canh, TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn được người tiêu dùng ưa chuộng. 

Nấm các loại do cơ sở ở Bình Định sản xuất được bán nhiều tại các chợ trong toàn tỉnh.    Ảnh: HẢI YẾN

lớn. Đặc biệt, người tiêu dùng quan 
tâm đến yếu tố an toàn thường không 
chuộng nấm ở xa đưa về vì cho rằng 
loại nấm này có nhiều chất bảo 
quản và phần đông là nhập khẩu từ  
Trung Quốc.

Bà Nguyễn Phương Dung, chủ một 
sạp rau, củ, quả ở chợ Đầm, TP Quy 
Nhơn cho biết, trung bình mỗi ngày 
bán tầm 8 -10 kg nấm các loại, đến ngày 
rằm, mùng 1 âm lịch sẽ nhiều hơn. Vài 
năm gần đây, nấm do các nhà vườn, cơ 
sở trồng nấm trong tỉnh được tiêu thụ 
mạnh vì chất lượng cao, đa dạng chủng 
loại và giá tương đối rẻ. 

Khảo sát tại các hệ thống siêu thị, 
hầu hết sản phẩm nấm đều có nhãn 
mác ghi tên cơ sở sản xuất, các thông 
số chất lượng, hạn sử dụng... Nấm lại 
chế biến được nhiều món ăn ngon, bổ 
dưỡng nên mặt hàng này tiêu thụ tốt. 
Ông Nguyễn Văn Minh, Tổ trưởng tổ 
marketing siêu thị Co.opmart Quy 
Nhơn, cho biết: Chúng tôi nhập rất 

nhiều loại nấm tươi có xuất xứ tại Bình 
Định; cùng với bán riêng từng loại siêu 
thị còn sơ chế sẵn đóng gói nhiều loại 
nấm để người tiêu dùng tiện sử dụng 
chế biến lẩu… Đặc biệt gần đây siêu 
thị còn bày bán các loại nấm hương 
sấy giòn, snack nấm của thương hiệu 
Anvies  sản xuất tại TX An Nhơn. 

Anh Trần Quang Tiến chia sẻ: Chỉ 
sau một thời gian ngắn bán nấm của tôi 
làm ra, bà con tiểu thương ở chợ Lớn 
mới, chợ Đầm, các tiệm ăn, nhà hàng 
chay ở TP Quy Nhơn đều vui vẻ tính 
chuyện làm ăn lâu dài, thậm chí sẵn 
sàng mua trọn gói sản phẩm do HTX 
làm ra. Theo thông tin tôi biết, nhiều cơ 
sở sản xuất nấm khác ở trong tỉnh cũng 
có đầu ra thuận lợi tương tự. Nhu cầu 
của thị trường đối với các sản phẩm 
nấm tươi hiện còn rất lớn, do đó, thời 
gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng sản 
xuất, nâng quy mô nhà xưởng và tăng 
diện tích nuôi trồng nấm.         

 HẢI YẾN 

Sản phẩm chống muỗi mùa mưa

hương, hương thảo, vỏ cam, vỏ quýt, 
quế... hương thơm từ các loại tinh dầu 
này khi xông lên, hoặc phun tạo ra mùi 
hương xua đuổi muỗi đi nơi khác. Với 
các loại tinh dầu 100% tự nhiên, bạn 

có thể dùng để bôi ngoài da, massage 
hoặc cho vào đèn đốt tinh dầu để ngăn 
ngừa và chống muỗi. Loại tinh dầu 
này giá bán phổ biến khoảng 50.000 
đồng/chai 10 ml. 

Thiết bị phổ biến trên thị trường, 
để diệt muỗi, ruồi hay các loại côn 
trùng nhỏ là vợt muỗi. Với ưu điểm 
thiết kế gọn nhẹ, giá lại khá rẻ dao 
động 90.000 đồng đến 120 nghìn đồng/
vợt, đây là thiết bị được nhiều người 
chọn dùng. Xin lưu ý, do các mạch hàn 
trong các loại vợt muỗi này rất mảnh, 
dễ bung ra khi rơi từ trên cao xuống, 
hoặc bị va đập mạnh vì vậy khi dùng 
nên lưu ý nhược điểm này. 

Nhiều người chọn sử dụng máy 
xông đuổi muỗi của Jombo, Raid, 
Shanke với giá từ 90.000 đồng/máy 
mini dành cho phòng diện tích nhỏ, 
máy lớn dao động 150 - 350 nghìn 
đồng/máy. Những chiếc máy này nhỏ 
gọn như một vật dụng trang trí trong 
nhà, có điều khiển từ xa hoặc kết nối 
qua điện thoại bằng bluetooth. Máy 

có tác dụng đuổi muỗi bằng cơ chế sử 
dụng công nghệ bốc hơi tinh dầu làm 
cho muỗi khó chịu và bay đi. 

Bộ lưới chống muỗi được bày bán 
nhiều trên thị trường với tấm lưới kích 
thước 1,3 x 1,5 m và một cuộn băng 
móc. Cuộn băng móc dùng để dính 
vào viền cửa sau đó dính tấm lưới lên. 
Sản phẩm thích hợp cho nhiều loại cửa 
sổ, phù hợp với những căn hộ nhỏ, 
nhà sinh viên, chung cư... Giá dao 
động 500 - 900 nghìn đồng/m2. 

Những sản phẩm chống muỗi kể 
trên đều an toàn cho sức khỏe nhưng 
khi sử dụng nên đọc kỹ thành phần và 
liều lượng phù hợp theo hướng dẫn. 
Các bạn không nên để sản phẩm kể 
trên dính hoặc rơi vào mắt, miệng, vết 
thương hở. Các sản phẩm kể trên chỉ 
có tác dụng chống muỗi, đuổi muỗi, 
không có tác dụng diệt muỗi. Do đó, 
bạn nên dọn dẹp sạch không gian 
sống, tránh tạo môi trường để muỗi 
sinh sôi, nảy nở. 

CÔNG HIẾU 

Nhiều sản phẩm chống muỗi bán trên thị trường. 
Ảnh: HẢI YẾN 

Sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất 
kinh doanh Việt Hưng, khu phố An Dưỡng, 
phường Hoài Tân, TX Hoài Nhơn sản xuất. 
Thành phần gồm: Hạt điều, muối. Nguyên 
liệu được lựa chọn tại các vườn điều ở địa 
phương. Sản phẩm sản xuất theo quy trình 
hiện đại, đóng hộp tiện sử dụng 200 gr với 
giá bán lẻ 40.000 đồng/hộp. Bạn có thể 
tìm mua qua web: viethungfood.vn. 

B. NGHĨA

Công ty CP muối và thực phẩm Bình 
Định chế biến loại muối ớt tôm đặc biệt. 
Nguyên liệu gồm có ớt, tôm, chanh, mật 
ong, dấm, sữa đặc và muối biển. Ớt và tôm 
khô sau khi sơ chế được xay nhuyễn thành 
bột thô rồi trộn đều với muối theo một tỷ lệ 
nhất định rồi cho gia vị khác kèm theo rang 
đều đến khi hạt muối ra màu gạch đỏ và 
giữ hương thơm đặc trưng của muối tôm. 

Bạn có thể sử dụng muối tôm Đề Gi 
như gia vị chấm ăn với bánh tráng, nui, 
các loại trái cây. Sản phẩm bày bán tại 
các cửa hàng đặc sản, tạp hóa, trang 
bán hàng điện tử với giá 13.000 - 15.000 
đồng/lọ 150 gr.                                       H.Y
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 r Tản văn của TRẦN VĂN THIÊN

Chỉ mới nửa hoàng hôn 
nhưng trời đã sầm sập tối, 
“ngày tháng Mười” mà… lẫn 
trong tiếng gió vi vút là tiếng 
lục đục ở hiên sau. Má lẳng 
lặng mở nắp chum đong gạo 
nấu cơm chiều, rồi quày quả 
bằm rau để trộn với lúa cho 
bầy gà đang chờ ngoài bậu 
cửa. Hơi ấm củi than lạc trong 
tiếng bằm rau đều đều nhẫn 
nại. Một đỗi lại nghe tiếng 
cơm sôi réo rắt khi lửa trong 
lò đã vơi, rồi tiếng má rót 
nước vào chiếc bình thủy cũ 
kỹ đặt sẵn dưới chân bàn trà 
cho ba… Những thanh âm của 
hàng ngàn hàng ngàn buổi 
chiều thân thuộc nuôi tôi lớn 
lên, nhưng thanh âm đơn sơ 
mà ngày nào đó nếu vắng đi 
tôi biết cuộc đời mình sẽ cô 
quạnh lắm.

Nhà tôi ở ven đầm Thị 
Nại vừa đủ gần để nghe được 
tiếng sóng, hơi gió mằn mặn; 
vừa đủ xa để thả lòng cho 
những cánh đồng mơn man. 
Nhà ven đầm luôn lộng gió tứ 
bề nhưng chưa bao giờ thiếu 
hơi ấm vì đã có má. Mỗi sớm 
mai, mỗi chiều tà, chỉ cần nghe 
được những thanh âm thuộc 
về má, từng tấc lòng còn được 
tưới tắm bởi những ngọt lành, 
ấm áp bình yên thì nỗi bình 
yên lạ lùng ấy còn khiến tôi 
trào nước mắt mà không phải 
vì khói bếp cay nhòa. Tôi chịu 
tiếng con trai mà… mít ướt từ 
nhỏ đến giờ, đến nỗi nhiều khi 
ở giữa Sài Gòn nghe tiếng má 
lạc trong tiếng gió đông, hắt 
vào cuộc điện thoại chị gọi đã 
mấy lần tôi bật khóc ngon lành. 

Mùa đông năm ấy, vét cạn 
tới đáy chum mà lon gạo vẫn 
mới chỉ lưng lửng, tiếng lon 
cào vào thành chum mảnh như 
vết xước thôi nhưng khiến 
chị em tôi ghì nhau tấm tức 
khóc vì thương má. Má giấu 
nỗi buồn vào đáy mắt, theo ba 
khăn gói lặn lội tha phương 
lên Tây Nguyên. Má lâu nay 
không quen xa con dù chỉ một 
ngày, nhưng chẳng thể làm 
khác. Ở nhà chỉ có mấy chị 
em, trời như cũng buồn lây 
nên sáng chiều cứ mưa xối xả, 
nước lênh láng tràn đê làm 
xóm nhỏ mất điện cả tuần. 
Năm đó chị Hai vụt lớn lên 
như mụt măng tre bên hông 
nhà, chỉ một ngày xa ba mẹ mà 
đã vươn lên vững chãi. Đêm 

tối nằm nghe tiếng ếch nhái 
thắt thẻo, lẫn vào tiếng mưa 
nẫu ruột, lần đầu mấy chị 
em thấm thía nỗi nhớ má 
khôn nguôi. 

Tháng năm nhanh như 
chớp mắt, đứa nhỏ là tôi 
ngày nào đã lớn lên từ những 
tằn tiện, chắt chiu của má. 
Quăng mình vào dòng đời 
xuôi ngược, đôi khi nhói lòng 
nhớ những buổi chiều ở hiên 
nhà, má ngồi thong thả nhặt 
rau, sau lưng là chị tôi chăm 
chú chải đầu, nhổ tóc sâu cho 
má. Xõa mái đầu thuở ấy còn 
dày và đen nhánh, má thủ 
thỉ với chị về một tập phim 
vừa xem tối qua, kể lại những 
mẩu chuyện năm nảo năm 
nào, nhắc tôi có xỏ dép đi chơi 
thì không được để đầu trần 
dang nắng. Chị tôi mặc tấm 
áo hoa cà, ngồi trên chiếc ghế 
nhỏ, vừa tỉ mẩn vạch tìm tóc 
sâu vừa hồn nhiên nói cười. 
Mớ rau trong rổ vài cọng đã 
lả ngọn vì cái nóng rực mùa 
nắng. Bên cạnh là những bông 
bí vàng mới hái còn lấm tấm 
phấn hoa. Má khoe buồng 
chuối trong vườn vừa kịp ngày 
giỗ, túm cá đồng mới mua 
vừa rẻ vừa tươi. Luôn tay xào 
nấu, lau chùi, dọn dẹp rồi má 
chợt dừng tay má bâng quơ 
chép miệng thở dài, nhớ ngày 
nào ngoại còn gánh đôi thùng 
nước, giờ cây gậy đã mòn 
nhẵn dấu tay. Chỉ là những 
vụn vặt đời thường, nhưng 
được nghe má nói, má cười, 
tôi thấy mình như sống lại sau 
bao nhọc nhoài sóng gió.  

Nghe nói ở quê nhà mưa 
dầm dề suốt cả tuần rồi, không 
biết ở nhà ba má với chị có làm 
sao không. Sốt ruột mà gọi điện 
về bao giờ má cũng gắt nhẹ, 
con đi học ở trọ, nước bờ cơm 
bụi, má ở nhà không lo cho 
con thì thôi, sao lại lo ngược 
cho má… Nghe tiếng má, tiếng 
gió, tiếng mưa, tiếng chị ơi ới 
giục lũ cháu… cứ muốn sải thật 
nhanh mà bay về nhà. Dáng má 
ngồi quạt lửa nấu cơm, tiếng 
bước chân má chậm rãi lên 
nhà, mùi dầu gió đượm vạt áo 
mỏng, vị mắm cơm má muối 
đậm đà… từng chút, từng chút 
một tôi muốn gom nhặt thật 
nhiều những gì thuộc - về - má. 
Để khi nhắm mắt lại, dù đang 
lăn lộn nơi đâu, tôi cũng thấy 
có má ở bên mình… 

MAI THÌN

Người mài dao
 trên phố
Một hòn đá mài 
một chai nước 
lênh bênh 
những con đường thành phố 

bàn tay ông đã vuốt ve 
bao nhiêu lưỡi dao 
mòn
bao nhiêu hòn đá 

cái mũ rộng vành 
mềm một đám mây 
quẩn quanh bao nhiêu năm
không khác

cuộc đời ngày càng bạc 
mài vẹt ông
một dấu hỏi

ngày ngày trên đường
liêu xiêu 
ai…
dao…

LÊ TỪ HIỂN

Tháng Mười Một 
giăng nhớ đầy thương
Dấu bàn tay vào trong sương
Gỡ mảnh nắng du dương trên tóc
Tiếng phong cầm rụng đầy trang sách cũ
Thu cong xanh một nét mi buồn…

Em có còn trong hạt phấn thơm
Từ ngàn năm bay bay lời cổ tự
Vun lửa tinh khôi cài bông thiên sứ
Áo ai dài nhuộm trắng cả trùng dương

Tháng Mười Một…
Biển về soi gương
chiếc lá cuối cùng
Mang dư ảnh khúc du ca chín muộn
Giọt đông se vòng nguyệt quế cho từng ngả rẽ…
Giấc mơ nào gánh đầy phiến trăng hoang…

Trải lòng Tháng Mười Một hanh hao
Vòng tay để ngỏ… dùng dằng cặp gió…
Giấc ngủ khô trên cuống mưa quên - nhớ
Có khi nhặt đầy im lặng…
Miền phấn trắng bay…
Giăng nhớ đầy thương…

NGUYỄN CHÍ NGOAN

Mùa sậy chín ven sông
Có mùa sậy chín ven sông
Hiu hiu ngọn bấc trên đồng xốn xang
Có mùa sậy chín lỡ làng
Vương trên mái tóc thênh thang nắng gầy. 

Triền đê một thuở thơ ngây
Trong miền cổ tích tháng ngày biếc xanh
Từng bông sậy chín mong manh
Gửi niềm thương nhớ yên lành sớm mai.

Đông về nhặt cánh hoa bay
Nghe mùa chớm lạnh bờ vai nghiêng chiều
Cánh cò giữa buổi quạnh hiu
Mục đồng ngơ ngác, con diều trơ vơ.

Đường về mưa bụi lơ thơ
Ướt dầm nỗi nhớ... “ầu ơ ví dầu”
Dừng chân đứng lại bên cầu
Xôn xao bông sậy bạc đầu tìm quên...

NGÔ VĂN CƯ

Bâng quơ
Có một tiếng ve hồn nhiên 
Nép trong cành hoa phượng đỏ 
Có một tiếng cười rất nhỏ
Giấu trong mái tóc đuôi gà
Thế là xôn xao nỗi nhớ
Từ hồi… cái tuổi mười ba.

Nỗi niềm như thể chưa xa
Vẹn nguyên giữa trang lưu bút
Áo ai trắng chiều tan học
Trong ngày ráng nhuộm tím sông
Tôi thương tháng tư nắng dịu
Thương ai dáng lúa ngậm đòng.

Mắt non còn ngại liếc tình
Môi thơm che lời bối rối
Gởi nhau lá thư viết vội
Bao năm vẫn… dưới hộc bàn
Vẫn biết người xưa đã khác
Mà tim tôi vẫn nồng nàn…

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

thị phi 
dường như trắng cũng thành đen
lời nhân thế đã bon chen chuyện mình
tưởng rằng trong cõi nhân sinh
tình yêu là chuyện chúng mình... với nhau?

trăng rơi nơi đám cỏ lau
mình rơi nơi nỗi nông sâu miệng người
thèm thuồng từng phút thảnh thơi
thèm được gạt thị phi đời một bên.

thèm vòng tay giữa lênh đênh
nụ hôn lạnh vẫn bồng bềnh trên môi
thèm được đi khắp xa xôi
thèm giấc ngủ chẳng mồ côi đêm nào.

thèm... rồi bỗng thấy hư hao
người thương đã hẹn nơi nao ta dừng
yêu không thắng nổi người dưng
thì năm đó ta chớ đừng xuyến xao...

Mùa mưa và Má

Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN HIỀN
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TRONG NƯỚC

Bế mạc Kỳ họp thứ hai, 
Quốc hội khóa XV

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự phiên bế mạc.

Sáng 13.11, sau 16 ngày làm việc 
khẩn trương, khoa học, dân chủ và 
trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ hai, Quốc 
hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ 
chương trình đề ra và thành công  
tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ cho biết, Kỳ họp thứ 
hai diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 
ở nước ta cơ bản được kiểm soát, nhưng 
vẫn đang diễn biến phức tạp và khó 
lường. Trước khi tiến hành Kỳ họp, 
Quốc hội đã dành phút mặc niệm đối 
với đồng bào đã tử vong, cán bộ, chiến 
sĩ hy sinh trong đại dịch.

Với quyết tâm đổi mới, tinh thần 

khẩn trương, tích cực cùng sự chuẩn 
bị kỹ lưỡng, từ sớm từ xa, Quốc hội đã 
thống nhất rất cao về các nội dung, thời 
gian, chương trình cũng như cách thức 
tổ chức Kỳ họp. Theo đó, Kỳ họp được 
tổ chức thành 2 đợt, kết hợp giữa họp 
trực tuyến và họp tập trung.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cũng 
đánh giá cao việc Quốc hội lần đầu 
tiên đã dành thời gian thích đáng để 
thảo luận, xem xét, cho ý kiến về các 
báo cáo của Chính phủ, đồng thời nhấn 
mạnh phiên chất vấn trong 2,5 ngày có 
nội dung chất vấn là “trúng và đúng”, 
phù hợp thực tế, mong muốn của cử 
tri, được dư luận, đồng bào, nhân dân 

cả nước quan tâm, đồng tình.
Về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc 

hội cho biết Quốc hội đã biểu quyết 
thông qua với sự nhất trí rất cao 2 dự 
án luật, cho ý kiến 5 dự án luật, ban 
hành 12 nghị quyết, trong đó có 11 nghị 
quyết chuyên đề và nghị quyết chung 
của Kỳ họp, nhằm kịp thời giải quyết 
những vấn đề cấp bách trước mắt, đồng 
thời, quyết định những vấn đề quan 
trọng có tính chiến lược, dài hạn; tiếp 
tục góp phần quan trọng thể chế hóa, 
cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013; 
bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế 
và sự tương thích của hệ thống pháp 
luật với các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam tham gia. 

Để các Nghị quyết của Quốc hội đi 
vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội đề 
nghị, ngay sau Kỳ họp, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy 
ban của Quốc hội, các cơ quan trong 
bộ máy nhà nước từ Trung ương đến 
địa phương, các Đoàn ĐBQH và các 
vị ĐBQH khẩn trương tổ chức triển 
khai thực hiện tốt các luật, nghị quyết 
vừa được thông qua, báo cáo cử tri cả 
nước kết quả của Kỳ họp; tiếp tục đổi 
mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động, chú trọng công tác giám 
sát, đánh giá để phát huy những mặt 
tích cực và khắc phục những bất cập, 
hạn chế.

(Theo Nhân Dân)

PC-Covid được 
thống nhất sử dụng 
trên cả nước

PC-Covid là ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 
trên toàn quốc.                                  Ảnh: VnExpress.net

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ 
Y tế, Bộ TT&TT, Bộ CA đã thống nhất ứng 
dụng PC-Covid do Ban Chỉ đạo quốc gia 
chỉ đạo xây dựng, là ứng dụng duy nhất 
phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, ứng dụng VN-eID do 
Bộ CA quản lý, là ứng dụng phục vụ 
định danh người dân, xác thực người 
dân, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục 
vụ xã hội. VN-eID cũng được tích hợp 
một số chức năng phục vụ phòng, chống 
dịch Covid-19. VN-eID và PC-Covid 
hoạt động liên thông, chia sẻ dữ liệu  
thông suốt.

Ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, trong 
đó có dữ liệu về tiêm chủng, do Bộ Y tế 
quản lý, là ứng dụng quản lý thông tin 
sức khỏe của cá nhân, là ứng dụng tồn 
tại lâu dài để phục vụ xã hội.

Yêu cầu thống nhất sử dụng QRCode, 
cụ thể, người dân sẽ sử dụng mã QRCode 
trên thẻ căn cước công dân, khi sử dụng 
trên ứng dụng di động thì thống nhất 
cách thức hiển thị mã QRCode theo 
Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT ngày 
11.9.2021. 

Địa phương không phát triển thêm 
phần mềm ứng dụng phòng, chống dịch 
khác, thống nhất sử dụng chung ứng 
dụng phòng, chống Covid-19 để tránh 
gây rắc rối cho người dân.

Một số địa phương tích hợp chức 
năng phòng, chống dịch vào ứng dụng 
đô thị thông minh đã có từ trước, yêu 
cầu tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo 
hướng dẫn của Bộ TT&TT để liên thông 
dữ liệu thông suốt trên toàn quốc.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

22.000 lao động 
Đắk Lắk sẽ được 
hỗ trợ quay về 
các tỉnh phía Nam 
làm việc

Ngày 13.11, ông Nguyễn Quang 
Thuân - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 
tỉnh Đắk Lắk - thông tin, vừa có văn bản 
trình UBND tỉnh về kế hoạch hỗ trợ, tạo 
điều kiện cho người dân trở lại các tỉnh, 
thành phía Nam làm việc. Theo khảo sát, 
có trên 40.000 lao động cần sự hỗ trợ.

Trong đó, có khoảng 22.000 người có 
nhu cầu quay trở về các tỉnh, thành phía 
Nam để làm việc; 11.000 người có nhu 
cầu xin việc tại Đắk Lắk và khoảng 400 
người có nhu cầu xuất khẩu lao động.

Để công tác hỗ trợ được hiệu quả, Sở 
tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công 
tác làm việc với các tỉnh, thành khu vực 
phía Nam để có phương án hỗ trợ, tạo 
điều kiện cho người dân tỉnh Đắk Lắk 
trở lại làm việc, tránh tình trạng tự phát, 
ông Thuân cho biết. 

 (Theo laodong.vn)

Đồng bằng sông Cửu Long có thêm khu du lịch sinh thái rừng ngập nước

Du khách tham quan rừng tràm Trà Sư.

Ngày 13.11, UBND tỉnh An Giang cho 
biết, vừa phê duyệt đề án phát triển du 
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong 
khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư 
(thuộc huyện Tịnh Biên), với tổng diện 
tích 845 ha giai đoạn từ nay tới năm 2030. 

Theo đó, khu du lịch sinh thái rừng 
tràm Trà Sư có các loại hình cảnh quan 
như: Hệ sinh thái đất ngập nước; sinh 
cảnh rừng tràm ngập nước; sinh cảnh 
kênh, mương và các loài thực vật sen, 
súng, bèo; sinh cảnh đồng cỏ, đầm lầy 
ngập nước theo mùa; các loài chim nước, 
thủy sản và động vật hoang dã vùng đất 
ngập nước...

Rừng tràm Trà Sư là rừng đặc dụng, 
các loại hình du lịch sinh thái có thể 
thực hiện ở khu này gồm: Tham quan 
các sinh cảnh và tài nguyên đất ngập 
nước; giải trí, thư giãn trong môi trường 

rừng đẹp, yên bình, trong lành; khám 
phá các đặc trưng tiêu biểu của tài 
nguyên thiên nhiên; nghiên cứu khoa 
học về rừng tràm và đất ngập nước; 
trải nghiệm các phong tục, tập quán, 
nét văn hóa trong sinh hoạt, ẩm thực 
của cộng đồng địa phương.

Trong tổng diện tích 845 ha của rừng 
tràm Trà Sư, hiện đã có 159 ha đang 
cho Công ty CP du lịch An Giang thuê 
môi trường rừng để khai thác du lịch 
sinh thái trong 20 năm. Phần diện tích  
686 ha còn lại có thể tổ chức các hoạt 
động du lịch sinh thái khác.

UBND tỉnh An Giang cũng chỉ đạo 
trong giai đoạn năm 2021 - 2030 không 
cho thuê môi trường rừng và không tăng 
diện tích môi trường rừng đã cho thuê.

Như vậy, đến nay khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long có 4 khu du lịch sinh thái 
cảnh quan đặc trưng rừng ngập nước 
gồm: Khu du lịch sinh thái Đất Mũi (Cà 
Mau); khu du lịch sinh thái Tràm Chim 
(Đồng Tháp); khu du lịch sinh thái U 
Minh Thượng (Kiên Giang) và khu du 
lịch sinh thái Trà Sư (An Giang). 

        (Theo SGGP)

Khởi tố 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỷ đồng
Ngày 13.11, Cục Cảnh sát hình sự 

(Bộ CA) đã khởi tố, tạm giam Đỗ Ngọc 
Hà hay còn gọi là Hà “Miên” (SN 1984) 
và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988) cùng trú 
tại Hà Nội về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài 2 bị can trên, 12 đối tượng 
khác cũng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”, 
gồm: Đặng Trung Kiên (SN 1991), Phạm 
Tiến Dũng (SN 1987), Bùi Thị Giang 
Thanh (SN 1982), Bùi Thảo Linh (SN 
1998), Đoàn Phi Hoàng (SN 1983), 
Hoàng Văn Máy (SN 1992), Trần Quang 
Huy (SN 1994), Lê Hải Nam (SN 1989), 
Đinh Thị Lâm Miên (SN 1994), Phạm 
Hoàng Nhung (SN 1990), Nguyễn Tuấn 
Điệp (SN 1991).

Đối tượng cầm đầu Đỗ Ngọc Hà (áo trắng).

Đối tượng Đào Thị Thanh Thủy (SN 
1986, vợ Hà “Miên”) bị khởi tố nhưng 
được tại ngoại do nuôi con nhỏ và bị 
cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tháng 10.2021, Cục Cảnh sát hình sự 
chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp 
vụ triệt phá đường dây đánh bạc do hai 
đối tượng Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng 
Sơn cầm đầu.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, từ các 
tài liệu thu thập được, có khoảng 3.000 
tài khoản tham gia nhóm “tổng” của 
2 đối tượng. Số tiền đặt cược trên hệ 
thống khoảng hơn 1,1 tỷ euro (khoảng 
30.000 tỷ đồng). Cơ quan điều tra cũng 
thu giữ 12 xe ô tô, hơn 1,7 tỷ đồng tiền 

mặt, 104 lượng vàng SJC.
Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(Theo HNM)



TIN VẮN 

Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp 
tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC) khai mạc ngày 12.11 theo hình 
thức trực tuyến dưới sự chủ trì của 
bà Jacinda Ardern, Thủ tướng New 
Zealand - nước Chủ tịch APEC 2021. 
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân 
Phúc tham dự hội nghị.

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố 
chung sau cuộc họp cho biết các lãnh 
đạo APEC muốn thúc đẩy hồi phục kinh 
tế khu vực thông qua việc củng cố chuỗi 
cung ứng, giải quyết vấn đề lao động và 
tiếp tục chống dịch. Các lãnh đạo cũng 
nhấn mạnh việc đối phó với những 
thách thức về môi trường và khí hậu.

Đối với đại dịch Covid-19, APEC 
khẳng định vắc xin là ưu tiên và quyết 
tâm mở rộng tiêm ngừa cho người dân, 
vì “không ai an toàn cho đến khi tất 
cả đều an toàn”. Theo Hãng tin AP, 
các lãnh đạo APEC ủng hộ việc chia sẻ  
vắc xin công bằng, mở rộng sản xuất, 
cung ứng, tăng cường thu mua vắc xin 
và các loại thuốc liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh APEC 
cần tiếp tục khẳng định vai trò là động 
lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu; là 
trung tâm khởi xướng các ý tưởng sáng 
tạo, xu thế phát triển mới; chủ động mở 
rộng liên kết kinh tế trong phục hồi, 

Đại diện Việt Nam 
tái đắc cử vào Ủy ban 
Luật pháp Quốc tế LHQ

Bộ Y tế Lào bắt đầu cho phép người 
mắc Covid-19 thể nhẹ được tự cách ly 
và điều trị tại nhà. Đây là một trong 
những biện pháp nhằm giảm tình trạng 
quá tải tại các TTYT, đồng thời dành 
giường điều trị cho các ca bệnh nặng.

Những ca mắc Covid-19 có triệu 
chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng 
được cách ly điều trị tại nhà phải đáp 
ứng các điều kiện như: Người đã tiêm 
đủ vắc xin Covid-19; độ bão hòa oxy 
trong máu (SP02) trên 95%, nhịp thở 
dưới 25/phút, không bị khó thở; người 

Con gái Tổng thống Philippines 
Rodrigo Duterte sẽ tranh cử phó tổng 
thống trong cuộc bầu cử vào tháng 5 
tới, đơn vị theo dõi cuộc bầu cử chính 
thức của chính phủ thông tin ngày 
13.11.  

Ủy ban Bầu cử Philippines thông 

Taliban phủ nhận 
cáo buộc bán vũ khí 
quân đội Mỹ bỏ lại 
cho Pakistan

l Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 
Văn hóa của LHQ (UNESCO) kỷ niệm  
75 năm thành lập bằng một buổi lễ 
trang trọng tổ chức tối 12.11 tại trụ sở ở 
Paris (Pháp), với sự tham dự của nhiều 
nguyên thủ quốc gia, nhiều nhà hoạt 
động xã hội và nhiều nghệ sĩ quốc tế lớn.

l Pháp ngày 12.11 cảnh báo Nga 
không gây tổn hại đến sự toàn vẹn lãnh 
thổ của Ukraine sau khi Mỹ chia sẻ với 
các đồng minh châu Âu mối lo ngại về 
hoạt động quân sự của Nga gần biên 
giới Ukraine và nguy cơ xảy ra một cuộc 
tấn công.  

l Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga 
thông báo, gió mạnh và sự cố nhảy dù 
đã dẫn đến cái chết thương tâm của 2 
lính dù trong cuộc tập trận chung giữa 
Nga và Belarus, gần đường biên giới 
căng thẳng với Ba Lan vào ngày 12.11.

l Hơn 30 khẩu súng và nhiều 
đạn dược đã được phát hiện tại xã 
O›Romduol, huyện Phnom Preuk, tỉnh 
Battambang của Campuchia, giáp với 
biên giới Thái Lan vào chiều 12.11.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

APEC đồng lòng hồi phục kinh tế, 
chia sẻ vắc xin công bằng

tăng trưởng bền vững; phát huy vai trò 
dẫn dắt trong định hình nền kinh tế thế 
giới sau đại dịch và góp phần củng cố 
quản trị kinh tế toàn cầu hiệu quả, công 
bằng, minh bạch.

Theo đó, trọng tâm của APEC là 
kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh 
hiệu quả, đi đầu xây dựng hình mẫu 

châu Á - Thái Bình Dương 
tăng trưởng xanh và bao 
trùm để hiện thực hóa 
Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Phát biểu tại cuộc họp, 
Tổng thống Mỹ Joe Biden 
nhấn mạnh cam kết củng 
cố quan hệ với các nền 
kinh tế APEC.

“Tổng thống (Biden) 
thảo luận các cách để cởi 
trói sức mạnh kinh tế của 
khu vực và làm sâu sắc 
cam kết kinh tế của Mỹ 
khắp Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương”, Nhà Trắng 
cho biết trong tuyên bố 
sau cuộc họp của APEC.

Tuy nhiên, dường 
như các thành viên APEC 
chưa đạt được thống nhất 
về việc để Mỹ chủ trì hội 
nghị cấp cao vào năm 
2023. Tuyên bố chung của 

APEC không đề cập đến vấn đề này.
“Tôi rất vui khi Mỹ và Peru đề nghị 

chủ trì vào năm 2023 và 2024. Tôi mong 
các thỏa thuận chủ trì trong thời gian tới 
sẽ được xác nhận càng sớm càng tốt”, 
bà Ardern nói. 

Thái Lan sẽ tổ chức hội nghị APEC 
vào năm 2022.                           (Theo TTO)

Bà Jacinda Ardern, Thủ tướng New Zealand - nước Chủ tịch APEC 2021. 
Ảnh: REUTERS

Lào cho phép người mắc Covid-19 thể nhẹ điều trị tại nhà
có các triệu chứng nhẹ như đau họng, 
chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi; người 
dưới 60 tuổi không có bệnh nền như 
tim mạch, tiểu đường, phổi mạn tính, 
ung thư, tim mạch vành, suy thận… và 
người không mang thai. 

Người mắc Covid-19 tự điều trị tại 
nhà được yêu cầu cách ly hoàn toàn với 
người thân trong 14 ngày. Trong khi 
đó, người vừa phục hồi Covid-19 khi 
cách ly tại nhà cần phải có ít nhất một 
người thân trong gia đình đủ sức khỏe 
để chăm sóc người bệnh.    (Theo TTXVN)

Một nhân viên y tế tiêm vắc xin  cho người dân ở 
thủ đô Vientiane, Lào.                                 Ảnh: TTXVN

Con gái ông Rodrigo Duterte tranh cử 
Phó Tổng thống Philippines

báo trên trang facebook chính thức 
rằng, bà Sara Duterte-Carpio - con gái 
ông Rodrigo Duterte - sẽ tranh cử vị 
trí Phó Tổng thống Philippines, thay 
thế một ứng viên khác.

Động thái bất ngờ của con gái 
đương kim Tổng thống Philippines 
diễn ra vài ngày trước thời hạn ngày 
15.11 cho các ứng viên tham gia muộn 
trong cuộc bầu cử năm 2022.

Bà Sara Duterte-Carpio từng được 
nhiều người cho là sẽ tranh cử tổng 
thống Philippines trong nỗ lực kế 
nhiệm cha mình. Theo hiến pháp, ông 
Duterte không thể tham gia tranh cử 
nhiệm kỳ thứ 2 kéo dài 6 năm.

Trong nhiều tháng, con gái ông 
Rodrigo Duterte khẳng định muốn 
phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa với 
tư cách là Thị trưởng TP Davao dù 
liên tục dẫn đầu trong các cuộc khảo 
sát của cử tri về sự ủng hộ cho Tổng 
thống tiếp theo của Philippines. 

(Theo LĐO)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và con 
gái - bà Sara Duterte-Carpio.                        Ảnh: AFP

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 12.11 tại 
trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, Đại sứ 
Nguyễn Hồng Thao (ảnh), đại diện Việt 
Nam đã trở thành một trong 8 ứng viên 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương được 
chọn vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế 
LHQ (ILC) nhiệm kỳ năm 2023 - 2027, 
theo thông cáo của Bộ Ngoại giao 13.11.

ILC năm nay chọn ra 34 ứng viên đại 
diện các nước. Với 145/193 phiếu bầu, 
Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tái đắc cử 
ILC với số phiếu cao thứ tư trong khu 
vực, sau ứng cử viên Ấn Độ, Thái Lan 
và Nhật Bản.

Ngoài Việt Nam, khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương còn có các ứng viên 
từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Mông Cổ, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, 
Lebanon, Cyprus và Sri Lanka.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao từng 
trúng cử thành viên ILC nhiệm kỳ 
năm 2017 - 2022. Trong nhiệm kỳ 
này, ông tham gia tích cực công việc 
nghiên cứu, thảo luận của ủy ban và 
đóng góp nghiên cứu các chủ đề pháp 
lý quan trọng như môi trường, xung 
đột vũ trang và bảo vệ con người 
trong đại dịch.           (Theo VnExpress.net)

Ảnh: TTXVN

Lực lượng Taliban ngày 12.11 đã phủ 
nhận các thông tin cho rằng lực lượng 
này đang bán cho Pakistan vũ khí do 
quân đội Mỹ bỏ lại sau khi Mỹ rút quân 
khỏi Afghanistan hồi tháng 8.2021.

Phó phát ngôn viên chính quyền 
Taliban Inamullah Samangani đã lên 
tiếng bác bỏ thông tin này, cho rằng 
Afghanistan hiện nay có một chính phủ 
độc lập và chính phủ này duy trì các lực 
lượng an ninh. Các lực lượng cần thiết 
bị quân sự để duy trì hòa bình, ổn định 
tại Afghanistan.

Trước đó có thông tin cho rằng, 
Pakistan đang tìm cách mua vũ khí quân 
sự do lực lượng Mỹ bỏ lại ở Afghanistan. 
Trong khi đó, Taliban đang cần thêm 
ngân sách để tái xây dựng cơ sở hạ tầng, 
phục hồi nền kinh tế tại quốc gia Nam 
Á này và cho các hoạt động khác. Theo 
ước tính, các thiết bị quân sự này có trị 
giá lên tới 85 tỷ USD.           (Theo VOV.VN)

Lực lượng Taliban ở Afghanistan.        Ảnh: Reuters
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I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có 
nơi mưa to đến rất to và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển 
có lúc cấp 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió 
giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc 

mưa to và giông. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và 

rải rác có giông. Tầm nhìn xa từ 4 - 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có 
lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Trong mưa giông có khả năng xảy 
ra lốc xoáy và gió giật mạnh.    

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 14.11.2021

CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

01 CV Nhân sự làm việc ở Quy Nhơn
Yêu cầu: Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc có kinh 

nghiệm ở vị trí tương đương.
05 Kế toán viên làm việc ở Quy Nhơn và các tỉnh
Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên người có kinh nghiệm.
Nộp hồ sơ tại 498 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định hoặc 

qua mail tuyendung@bidiphar.com
Nhận hồ sơ đến ngày 30.11.2021
LH: A. Duy 0917 599 212

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất ở có diện tích 100m2; thửa đất 

số 167; tờ bản đồ số 13; địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Hòa (khu vực Tân Hòa), 
xã Nhơn Hòa (phường Nhơn Hòa), huyện An Nhơn (TX An Nhơn), tỉnh Bình 
Định; Tài sản gắn liền trên đất gồm: 

- Phần xây dựng trong phạm vi giao quyền gồm: Nhà ở, diện tích xây 
dựng 100m2, gác lửng diện tích 33,5m2; kết cấu: Móng đá chẻ, tường xây 
gạch, mái lợp tôn, trần nhựa, nền gạch Ceramic; 

- Phần xây dựng ngoài diện tích đã giao quyền gồm: Mái hiên tôn, 
tường xây gạch và bao bằng sắt hình, diện tích 48,5m2 (mặt phía trước); 
mặt sau mái lợp tôn, tường xây gạch, diện tích 10,25m2.    

Giá khởi điểm của tài sản: 861.692.750 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 160.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX An Nhơn
Địa chỉ: Số 175 đường Quang Trung, phường Bình Định, TX An Nhơn, 

tỉnh Bình Định.   
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 03.12.2021 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản 
tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 03.12.2021, tài khoản tại các ngân 
hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và 
công bố giá: Bắt đầu lúc 14 giờ ngày 06.12.2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.   

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 
theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu 
giá là hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không 
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy 
chế cuộc đấu giá.  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 – Fax: 0256.3547029-DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất ở nông thôn có diện tích 78m2, 

thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại thôn Tân Thành 1 (khu phố 
Tân Thành 1), xã Tam Quan Bắc (phường Tam Quan Bắc), huyện Hoài Nhơn 
(TX Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định và tài sản gắn liền trên đất gồm: 

- Nhà cấp 4; Diện tích xây dựng chiếm đất: 70,5m2 (trong đó: Có 14,7m2 
xây dựng nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông); Kết cấu: Tường xây 
gạch, mái lợp tole, nền lát gạch hoa + xi măng;

- Mái hiên trước nhà, diện tích 19,5m2 (nằm trong chỉ giới quy hoạch 
giao thông).  

Phần diện tích đất 34,2m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông 
thuộc quyền quản lý của Nhà nước (trong đó: Có 14,7m2 đã xây dựng nhà 
ở và 19,5m2 mái hiên).   

Giá khởi điểm của tài sản: 878.007.877 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 160.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 03.12.2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: 
Đến 16 giờ 30 phút ngày 03.12.2021, tài khoản tại các ngân hàng của Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương.   

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt 
đầu lúc 09 giờ ngày 06.12.2021 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự TX 
Hoài Nhơn.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại 
cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. 

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu 
giá là hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không 
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy 
chế cuộc đấu giá.  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

 Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029-DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản đấu giá: 5.000.000 kg thóc DTQG nhập kho năm 2019 

thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021. Giá khởi điểm của tài sản: 
35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng). Chi tiết từng đơn vị tài sản đấu 
giá: Theo thông báo đấu giá tài sản số 400/TBĐGTS-ĐD ngày 13.11.2021. 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: 
- Kho dự trữ Nhơn Hòa - Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn: Phường 

Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định;  
- Kho dự trữ Bình Nghi - Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn: Xã Bình 

Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;
- Kho dự trữ Đức Hiệp - Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi: Xã Đức 

Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.
Địa chỉ: Số 459 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 26.11.2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: 
Đến 16 giờ 30 phút ngày 26.11.2021, tài khoản tại các ngân hàng của 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục từ 7 giờ 30 phút ngày 
24.11.2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 25.11.2021 (giờ hành chính). Thời 
gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 29.11.2021 
tại Trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại 
cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bán riêng từng đơn vị tài sản.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu 
giá là cá nhân, tổ chức, trừ các trường hợp pháp luật quy định không 
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy 
chế cuộc đấu giá.  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a - 13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI 
GIẢNG GHI CHÚ

Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo 
dục Thể chất, SP Toán, SP Ngữ văn, SP Tin 
học, SP Tiếng Anh, SP Mỹ thuật, SP Âm nhạc

04.12.2021

Học vào 
thứ Bảy, 
Chủ nhật 
và kỳ hè

Kỹ thuật cấp thoát nước,  Kỹ thuật xây dựng

04.12.2021

- Học vào 
thứ Bảy và 
Chủ nhật

- Học 
E-learning

Quản trị kinh doanh,  Kế toán

Lưu trữ - Quản trị văn phòng

Ngôn ngữ Anh,  Quản lý nhà nước

Quản lý đất đai,  Quản lý văn hóa

LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

Nghiệp vụ sư phạm

Liên tục 
khai giảng 
khi đủ 
số lượng 
đăng ký

- Học online

- Học trực 
tiếp

Quản lý giáo dục

Chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nghiệp vụ đấu thầu

Hướng dẫn viên Du lịch nội địa

Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế

Công tác thủ quỹ;  Công tác văn thư

Kế toán viên,  Kế toán viên chính

Kế toán trưởng

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 25.12.2021

Liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, số 107A Thanh Niên, TP Quy Nhơn
   ĐT: (0256)3892319 - 0914031999;  website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Đẹp Phong cách thời trang thanh lịch, 
nhẹ nhàng, xuống phố Thu Đông

Phong cách thanh lịch tối giản là xu hướng nổi bật mỗi dịp cuối năm. Mùa Thu Đông 2021, 
những gam trung lại mạnh mẽ, thu hút bởi vẻ đẹp tao nhã, pha chút lãng mạn đời thường, 
phù hợp với mọi dáng người, nổi bật cả nơi công sở lẫn dạo chơi trên phố. Kiểu dáng tối 
giản với độ dài vừa phải giúp người mặc “ăn gian” chiều cao, không nhàm chán khi mặc kèm 
nhiều món đồ khác. (Theo ngoisao.net)

KHÁM PHÁ

Trái đất có “Mặt trăng thứ hai” trong ít nhất 300 năm tới?

Hình ảnh Mặt trăng thứ hai đang quay quanh 
Trái đất.

Tiểu hành tinh gần Trái đất Kamo’oalewa 
được đặt tên theo tiếng Hawaii có nghĩa là 
một thiên thể đang chuyển động, có đường 
kính dưới 50 m. Nó quay quanh Trái đất 
theo một quỹ đạo xoắn ốc lặp đi lặp 
lại, đưa thiên thể này tiếp cận Trái đất 
gần hơn không quá 40 - 100 lần khoảng 
cách 384 nghìn km của Mặt trăng, vệ 
tinh tự nhiên của Trái đất.

Quỹ đạo chuyển động kỳ lạ của 

Kamo’oalewa là do lực hấp dẫn kéo đẩy 
của Trái đất và Mặt trời khiến tiểu hành 
tinh này không thể đạt được quỹ đạo 
bình thường. 

“Nó chủ yếu bị ảnh hưởng bởi lực hấp 
dẫn của Mặt trời, nhưng Mặt trăng này 
xuất hiện vì nó không hoàn toàn nằm trên 
một quỹ đạo giống Trái đất”, nghiên cứu 
sinh Ben Sharkey tại Phòng thí nghiệm Mặt 
trăng và Hành tinh của Đại học Arizona, 
tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Điều này không có nghĩa là Kamo’oalewa 
có nguồn gốc đặc biệt kỳ lạ. Hệ Mặt trời 
có nhiều tiểu hành tinh, một số bị giữ lại 
bởi lực hấp dẫn của các hành tinh khác và 
trở thành những Mặt trăng thông thường 
hơn là những mảnh vỡ.

Kamo’oalewa thu hút sự chú ý vì thành 
phần bí ẩn. Các tiểu hành tinh có xu hướng 
phản xạ rực rỡ ở một số tần số hồng ngoại 
nhất định, nhưng Kamo’oalewa thì mờ 
hơn, điều này cho thấy nguồn gốc của 

chúng là khác nhau.
Sử dụng kính thiên văn Large Binocular 

Telescope Observatory, nhóm các nhà 
thiên văn học do Ben Sharkey đứng đầu 
phát hiện ra mô hình ánh sáng phản xạ 
của Kamo’oalewa khớp với đá mặt trăng 
từ các sứ mệnh Apollo của NASA, cho 
thấy tiểu hành tinh này có nguồn gốc từ 
Mặt trăng.

Tuy nhiên, Kamo’oalewa sẽ không ở 
trong quỹ đạo này quá lâu vì quỹ đạo hiện 
tại của nó không hoàn toàn ổn định. Theo 
ước tính của ông Sharkey và những nhà 
khoa học khác, tiểu hành tinh này sẽ chỉ 
đồng hành cùng Trái đất trong khoảng 300 
năm nữa, sau đó sẽ biến mất khỏi quỹ đạo 
hiện tại và rơi vào khoảng không.

(Theo VOV.VN)

Tranh màu nước 
của Van Gogh 
lập kỷ lục mới

Tác phẩm “Mueles de ble”.
Một bức tranh của thiên tài 

hội họa người Hà Lan Vincent van 
Gogh vừa được chuyển nhượng 
với giá kỷ lục 35,9 triệu USD trong 
phiên đấu giá của nhà Christie’s ở 
thành phố New York, (bang New 
York, Mỹ).

Tác phẩm “Mueles de ble”, hoàn 
thành năm 1888, được mua lại với 
giá cao hơn nhiều so với ước tính 
trước đây là 20 - 30 triệu USD, theo 
Hãng Reuters hôm 12.11. “Mueles 
de ble” mô tả hình ảnh những 
người phụ nữ đang làm việc trên 
đồng lúa mì ở Arles (Pháp), nơi 
họa sĩ  Van Gogh  lưu trú hơn 1 
năm hồi thập niên 1880. Không 
như các tác phẩm nổi tiếng khác 
bằng sơn dầu, bức tranh này 
được thực hiện bằng màu nước, 
bột màu, viết và mực trên giấy. 
Lần cuối cùng bức tranh xuất hiện 
tại một cuộc triển lãm chính thức 
là năm 1905.

Sau khi họa sĩ tự sát và qua đời 
năm 37 tuổi, “Mueles de ble” ban 
đầu thuộc quyền sở hữu người 
em Theo van Gogh. Bức tranh qua 
tay một số nhà sở hữu cho đến 
khi được một nhà công nghiệp 
Do Thái là Max Meirowsky mua lại 
năm 1913.

Trong giai đoạn  đệ nhị thế 
chiến nổ ra, bức tranh đã rơi vào 
tay Đức Quốc xã. Khi chiến tranh 
kết thúc, không ai biết về tung 
tích của “Mueles de ble” cho đến 
thập niên 1970. Nó thuộc quyền 
sở hữu tư nhân cho đến khi được 
nhà Christie’s mua lại.

Van Gogh được xem là một 
trong những  họa sĩ vĩ đại  và có 
ảnh hưởng nhất từ trước đến nay, 
nhưng thiên tài hội họa đã trải 
qua cuộc đời nghèo khó và trầm 
cảm cho đến khi tự sát bằng súng 
năm 1890.                         (Theo TNO)

Không giống như sao Mộc và sao Thổ có hàng 
chục Mặt trăng xoay quanh, Trái đất chỉ có duy 
nhất một Mặt trăng. Theo một nghiên cứu mới 
trên tạp chí Nature, thực tế còn có một Mặt 
trăng khác quay quanh Trái đất được phát hiện 
vào năm 2016.


