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Chuẩn bị đầu tư 67 dự án giao thông 
trong giai đoạn 2021 - 2025

TP Quy Nhơn chú trọng 
quy hoạch tạo không gian 
xanh để phát triển du lịch.                                                                                                                                            

 Ảnh: NGỌC NHUẬN

BÁN KẾT LƯỢT VỀ AFF CUP 2020, VIỆT NAM - THÁI LAN:

Liệu có đảo ngược 
được tình thế?

Không phủ nhận sự quyết tâm của các 
cầu thủ Việt Nam khi ra sân, nhưng với 
kết quả 0 - 2 ở lượt đi, liệu thầy trò HLV 
Park Hang Seo có đảo ngược được tình 

thế ở trận lượt về tối 26.12?

Năm 2020, tại diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF (Hiệp hội các 
nước thành viên ASEAN) đã công nhận TP Quy Nhơn là “Thành phố 
du lịch sạch ASEAN giai đoạn 2020 - 2022”. Trong thời gian qua,  
TP Quy Nhơn, ngành Du lịch tỉnh đã và đang có nhiều nỗ lực và việc 
làm cụ thể để giữ vững, duy trì danh hiệu này. 
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Đảm bảo an toàn mới mở cửa 
đón du khách
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l Thích ứng thực hiện 

chính sách BHXH

....................................................u 3
l Sẵn sàng hiến máu 

cứu người

l
CAO ĐIỂM ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT DỊP TẾT 2022: 

Kiểm soát chặt, xử lý nghiêm
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“THÀNH PHỐ DU LỊCH SẠCH ASEAN”:

Quy Nhơn 

ĐỜI SỐNG SINH HOẠT XƯA CỦA NGƯỜI BÌNH ĐỊNH:

Nhìn từ một bộ sưu tập

nỗ lực giữ danh hiệu
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Chiều 25.12, Hội thảo 
Du lịch 2021 với chủ đề “Du 
lịch Việt Nam - Phục hồi và 
phát triển” diễn ra phiên toàn 
thể. Hội thảo do Ủy ban Văn 
hóa, Giáo dục của Quốc hội 
phối hợp với Bộ VH-TT&DL 
và tỉnh Nghệ An tổ chức theo 
hình thức trực tiếp kết hợp trực 
tuyến đến các điểm cầu ở 19 
tỉnh, thành trọng điểm về du 
lịch. Đây là sự kiện nằm trong 
chuỗi hội thảo do Ủy ban Văn 
hóa, Giáo dục tổ chức thường 
niên từ năm 2017.

Dự phiên toàn thể có các 
đồng chí: Vương Đình Huệ - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
Quốc hội; Trần Thanh Mẫn - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch 
Thường trực Quốc hội; Vũ Đức 
Đam - Phó Thủ tướng Chính 
phủ. Tham dự Hội thảo tại điểm 
cầu Bình Định có Phó Trưởng 
đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh, 
đại diện các sở, chuyên gia du 
lịch, đơn vị kinh doanh du lịch. 

Tại phiên toàn thể, Hội thảo 
nghe phát biểu của lãnh đạo 
Quốc hội và Chính phủ; các 
báo cáo đánh giá về tác động 
của dịch Covid-19, đề xuất giải 

pháp phục hồi du lịch Việt Nam 
giai đoạn 2022 - 2023 của các 
bộ, ngành và ý kiến tham luận, 
thảo luận của lãnh đạo các địa 
phương, các chuyên gia trong 
nước, quốc tế, DN.

Trước đó, tại phiên chuyên 
đề diễn ra sáng 25.12, Hội 
thảo đã nghe báo cáo của 
các bộ, ngành Trung ương, ý 
kiến tham luận và thảo luận 
của lãnh đạo các địa phương, 
các chuyên gia và các DN về 
chính sách, giải pháp phục hồi, 
phát triển du lịch, xu hướng 
và kinh nghiệm thế giới vượt 
qua khủng hoảng Covid-19 để 
phát triển du lịch.

Thảo luận tại Hội thảo, 
các đại biểu đều khẳng định 
vị trí, vai trò ngày càng quan 
trọng của du lịch. Tuy nhiên, 
từ đầu năm 2020 đến nay, dịch 
Covid-19 đã tác động nặng nề 
đến du lịch thế giới nói chung 
và du lịch Việt Nam nói riêng. 

Hội thảo đã đề cập đến các 
nhóm giải pháp để phục hồi và 
phát triển du lịch Việt Nam giai 
đoạn 2022 - 2023 cũng như về 
lâu dài. Trong đó, đáng chú ý 
có các giải pháp: Kiểm soát dịch 

Covid-19 an toàn là điều kiện 
tiên quyết để phục hồi du lịch; 
khuyến khích du lịch nội địa; 
đẩy mạnh phát triển hạ tầng 
du lịch, phát triển sản phẩm 
du lịch mới; tiếp tục hoàn thiện 
về thể chế, cải cách hành chính, 
tạo môi trường thuận lợi cho 
du lịch phát triển; đẩy mạnh 
ứng dụng KH&CN và chuyển 
đổi số trong du lịch; đổi mới 
phương thức quảng bá du lịch; 
phát triển du lịch cộng đồng 
gắn với văn hóa truyền thống; 
tăng cường hợp tác trong phát 
triển du lịch...

Phát biểu tại Hội thảo, Phó 
Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam cho rằng, không nên quá 
nóng vội trong thực hiện các 
giải pháp phục hồi du lịch. 
Phải đảm bảo thật chắc chắn 
việc kiểm soát dịch, bởi “Việt 
Nam không an toàn thì không 
ai vào, các địa phương không 
an toàn thì khách du lịch nội 
địa cũng không đến”. “Mở ra 
rồi đóng vào” còn nguy hiểm 
hơn là chuẩn bị thật chắc chắn 
trước khi mở cửa”, Phó Thủ 
tướng nói.

               NGUYỄN VĂN TRANG

Đảm bảo an toàn mới mở cửa đón du khách 
(BĐ) - Sáng 25.12, tại Hà 

Nội, Bộ GTVT tổ chức tổng 
kết nhiệm vụ năm 2021 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2022 
và giai đoạn 2021 - 2025. Phó 
Thủ tướng Chính phủ Lê Văn 
Thành dự và chỉ đạo Hội nghị. 
Tham dự tại điểm cầu Bình 
Định có Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Năm 2021, Bộ GTVT đã tập 
trung triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng, 
trong đó chỉ đạo thực hiện nhiều 
nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách 
như: Hoàn thiện thể chế, chính 
sách pháp luật, tháo gỡ vướng 
mắc cho DN và người dân. Bộ 
GTVT đã trình Chính phủ dự 
án Luật Giao thông đường bộ 
sửa đổi; trình và được Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành 5/8 Nghị định, phê duyệt 
4/5 quy hoạch chuyên ngành 
quốc gia về đường bộ, hàng hải, 
đường sắt, đường thủy nội địa 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050; tập trung chỉ đạo 
quyết liệt, hoàn thành công tác 
chuẩn bị đầu tư 67 dự án giao 
thông dự kiến triển khai trong 
giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ GTVT thành lập Tổ công 
tác đặc biệt bảo đảm hoạt động 
vận tải gắn với phòng, chống 
dịch Covid-19 để xử lý, tháo 
gỡ ngay vướng mắc, bảo đảm 
hoạt động vận tải lưu thông an 
toàn, thông suốt, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho các DN, 
người dân bị ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh; đồng thời đề nghị 
các địa phương rà soát, thu 
hồi ngay các quy định trái với 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, gây khó khăn trong vận 
chuyển, lưu thông hàng hóa. Bộ 
cũng phối hợp với các bộ, ngành 
liên quan tổ chức 478 chuyến 
bay, vận chuyển hơn 100 nghìn 
công dân Việt Nam về nước. 
Cùng với đó, dù khó khăn do 
dịch bệnh Covid -19, trong năm 
2021, sản lượng hàng hóa thông 
qua cảng biển tăng gần 6% so 
với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến 
đến hết tháng 1.2022, Bộ GTVT 
thực hiện giải ngân vốn đầu tư 
công đạt 95% kế hoạch… Đồng 
thời, để phục vụ nhu cầu đi 
lại của người dân dịp Tết, Bộ 
GTVT đã xây dựng, ban hành 
kế hoạch vận tải và đảm bảo trật 
tự, ATGT gắn với phòng, chống 
dịch Covid-19 dịp tết Dương 
lịch và tết Nguyên đán và mùa 
lễ hội xuân Nhâm Dần 2022.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Văn Thành ghi 
nhận và đánh giá cao những kết 
quả mà Bộ GTVT đã đạt trong 
năm vừa qua. Đồng thời chỉ 
đạo, trong năm 2022, Bộ GTVT 
tiếp tục phát huy tốt những kết 
quả đã đạt được, nỗ lực tháo gỡ 
các khó khăn, vướng mắc trong 
hoạt động, đảm bảo hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm. Bộ 
GTVT phải coi nhiệm vụ đầu 
tư kết cấu hạ tầng giao thông 
là nhiệm vụ đặc biệt trong năm 
2022, các dự án đã bố trí vốn 
phải hoàn thành có sản phẩm. 
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ 
GTVT chú trọng đầu tư các dự 
án trọng điểm lĩnh vực hàng 
không, hàng hải, đường sắt, 
đường bộ…                  THU DỊU

Chuẩn bị đầu tư 67 dự án giao thông 
trong giai đoạn 2021 - 2025 

(BĐ) - Chiều 25.12, tại  
TP Đà Nẵng, Sở Du lịch Bình 
Định phối hợp Sở Du lịch Đà 
Nẵng tổ chức hội nghị liên kết 
phát triển du lịch giữa tỉnh 
Bình Định và TP Đà Nẵng trong 
giai đoạn bình thường mới, với 
sự tham gia của 30 DN du lịch, 
lữ hành, lưu trú của hai địa 
phương tham dự.

Thông tin tại hội nghị, Giám 
đốc Sở Du lịch Bình Định Trần 
Văn Thanh cho biết: Bình 
Định đã chuẩn bị kỹ lưỡng các 
phương án phục hồi du lịch sau 
dịch; trong đó, việc đẩy mạnh 
các hoạt động liên kết du lịch 
Bình Định - Đà Nẵng là cơ hội 
để tìm hiểu, mở rộng thị trường 
du lịch của hai địa phương. 
Qua đó phục hồi thị trường du 
lịch, nhất là thị trường du lịch 
nội địa, góp phần thực hiện có 
hiệu quả chương trình phát 
động “Du lịch nội địa thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19” 
do Bộ VH-TT&DL phát động 
giữa tháng 12.2021.

Tại hội nghị, ngành Du lịch 
và DN hai địa phương đã giới 
thiệu hình ảnh quảng bá du 
lịch đặc trưng của mình, cùng 
các thông tin về du lịch MICE 
(du lịch kết hợp hội thảo, hội 

Liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Bình Định  
và TP Đà Nẵng 

nghị); du lịch nghỉ dưỡng; du 
lịch tham quan di tích văn hóa - 
lịch sử, danh lam thắng cảnh; 
gói ưu đãi kích cầu du lịch để 
hút khách…

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà 
Nẵng Nguyễn Xuân Bình cho 
rằng: “Bình Định và Đà Nẵng 
là hai địa phương có nhiều nét 
tương đồng trong phát triển 
các sản phẩm du lịch biển, đảo, 
du lịch tham quan các di tích 
Champa… Ngành Du lịch hai 
địa phương cần tăng cường trao 
đổi thông tin xúc tiến, quảng 
bá du lịch, triển khai các chính 
sách phát triển du lịch. Hỗ trợ 
các DN kết nối với các đối tác 
trong và ngoài nước để tìm 

kiếm nguồn khách, phát triển 
các sản phẩm, dịch vụ mới tạo 
hấp dẫn cho du khách thông 
qua việc khai thác tiềm năng 
du lịch của hai địa phương; 
xây dựng các tour du lịch liên 
tuyến, liên vùng kết nối Bình 
Định với Đà Nẵng và khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên.

Dịp này, Sở Du lịch Bình 
Định và Đà Nẵng, Hiệp hội Du 
lịch của hai địa phương cũng 
đã ký biên bản hợp tác phát 
triển du lịch để cùng hướng tới 
thực hiện các mục tiêu liên kết 
phát triển du lịch theo “mục tiêu 
kép” vừa phát triển du lịch vừa 
phòng, chống dịch Covid-19 
hiệu quả.              NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
vừa thông báo kết quả bình xét 
danh hiệu “Nữ doanh nhân 
Việt Nam tiêu biểu năm 2020” - 
Cúp Bông hồng Vàng”. Theo 
đó, trong số 60 nữ doanh nhân 
cả nước được vinh danh, tỉnh 
Bình Định có 2 nữ doanh nhân 
là bà Đồng Thị Ánh, Tổng Giám 
đốc Công ty PISICO Bình Định - 
Công ty cổ phần, và bà Cao 
Thị Kim Lan, Giám đốc Công 
ty CP Thủy sản Bình Định. Lễ 
trao tặng danh hiệu “Nữ doanh 
nhân Việt Nam tiêu biểu năm 
2020 - Cúp Bông hồng Vàng” 
dự kiến tổ chức ngày 29.12, theo 
hình thức trực tiếp kết hợp trực 

tuyến, nhân dịp chào mừng Đại 
hội đại biểu lần thứ 7 (nhiệm kỳ 
2021 - 2026) của VCCI. Trong 
khuôn khổ hoạt động này còn 
diễn ra Hội nghị Nữ lãnh đạo 
doanh nghiệp năm 2021: Chủ 
động thay đổi để thích ứng và 
phát triển. 

Được khởi xướng từ năm 
2006, “Nữ doanh nhân Việt 
Nam tiêu biểu - Cúp Bông hồng 
Vàng” được bình xét và trao 
tặng 3 năm một lần, nhằm vinh 
danh các nữ doanh nhân là lãnh 
đạo, điều hành DN thuộc mọi 
thành phần kinh tế có thành 
tích xuất sắc, đóng góp cho  
KT-XH và nâng cao đời sống 
của người lao động. MAI HOÀNG

Bình Định có 2 nữ doanh nhân  
tiêu biểu - Cúp Bông hồng Vàng 

Ngày 25.12, tại Nhà thi đấu 
đa năng thị trấn Phù Mỹ, Ban 
Chỉ đạo vận động hiến máu tình 
nguyện huyện Phù Mỹ phối 
hợp với Trung tâm Huyết học - 
Truyền máu (BVĐK tỉnh) tổ chức 
hiến máu tình nguyện đợt 5 năm 
2021. Trong điều kiện tình hình 
dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp, Ban Chỉ đạo vận động hiến 
máu tình nguyện huyện đã phân 

nhiều khung giờ để hạn chế tập 
trung đông người và chuẩn bị 
tốt các điều kiện, trang thiết bị 
cần thiết để đợt hiến máu diễn 
ra an toàn, đạt hiệu quả.

Kết quả trong đợt này, huyện 
Phù Mỹ đã vận động hơn 120 
người đến tham gia hiến máu 
và đã tiếp nhận được 108 đơn vị 
máu, trong đó có 32 đơn vị 350 ml.

Như vậy, từ đầu năm 2021 

đến nay, thông qua các đợt hiến 
máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo 
vận động hiến máu tình nguyện 
huyện Phù Mỹ đã tiếp nhận 
được tổng số 1.147 đơn vị máu, 
góp phần bổ sung kịp thời lượng 
máu cấp cứu và điều trị bệnh 
nhân trên địa bàn tỉnh, nhất là 
trong điều kiện tình hình dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp 
như hiện nay.                VIỆT LỢI

Tiếp nhận 108 đơn vị máu hiến tình nguyện tại Phù Mỹ   Ngày 25.12, được sự ủy 
quyền của Học viện Hành chính 
Quốc gia, Sở Nội vụ đã tổ chức 
bế giảng và trao chứng chỉ cho 
lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý  
cấp sở và tương đương khóa 7 
(năm 2021). Đây là lớp bồi dưỡng 
lãnh đạo, quản lý cấp sở đầu tiên 
do Học viện Hành chính Quốc 
gia (phân viện tại TP Huế) phối 
hợp với Sở Nội vụ tổ chức tại Bình 
Định bằng hình thức trực tuyến. 
Kết quả, 147 học viên đã hoàn 
thành chương trình bồi dưỡng và 

được cấp chứng chỉ, đạt 100%. 
                        NGỌC QUỲNH
  Lãnh đạo huyện Tây Sơn 

vừa tổ chức đi thăm và trao hỗ 
trợ 5 triệu đồng cho gia đình 
anh Võ Minh Ngọc (ở thôn Tiên 
Thuận, xã Tây Thuận) có vợ bị 
tử vong tại TP Hồ Chí Minh do 
nhiễm Covid-19, khi đang mang 
thai cháu Võ Thị Thục Quyên 
được 7 tháng tuổi. Qua đó, kịp 
thời chia sẻ, động viên gia đình 
vượt qua khó khăn để vươn lên 
trong cuộc sống. TÍN TRỌNG

Ký kết hợp tác phát triển du lịch Bình Định - Đà Nẵng.                      Ảnh: NGỌC NHUẬN



3CHỦ NHẬT, 26.12.2021 TÒA SOẠN & BẠN ĐỌC
  bandocbaobd@gmail.com

Bình Định

Từ năm 2010, theo chỉ đạo 
của Hội CTĐ tỉnh, nhiều địa 
phương đã thành lập đội hiến 
máu tình nguyện đột xuất 
dự bị cấp xã, phường, thu 
hút những người có nhiều 
nhóm máu khác nhau nhưng 
có chung tinh thần cho máu 
để cứu người. Anh Nguyễn 
Trung Thạnh, Chủ tịch Hội 
CTĐ xã An Hòa (huyện An 
Lão), Đội trưởng Đội hiến 
máu tình nguyện đột xuất 
dự bị của xã đã than… “khó 
quá” khi tôi nhờ thống kê 
số đơn vị máu mà các thành 
viên của Đội đã hiến tặng đến 
nay. “Chỉ tiêu hiến máu tập 
trung năm nào cũng đạt và 
vượt cao, còn hiến đột xuất 
thì ai cần mình giúp ngay rồi 
cũng quên ngay thôi. Sự hỗ 
trợ rất vô chừng, lúc 4, lúc 
6 đơn vị máu, lúc chỉ cần 2 
hoặc 3 đơn vị. Làm sao nhớ 
hết được. Chỉ biết, sau mỗi 
lần nhận được thông tin cần 
máu, chỉ mươi phút liên lạc 
nhau, anh em lên xe chạy 
thẳng vào BVĐK tỉnh hay 
BVĐK khu vực Bồng Sơn, 
hiến máu xong rồi quay về”, 
anh Thạnh chia sẻ.

“Cố đấm ăn xôi” - tôi 
gặng hỏi thêm một vài đội 
trưởng khác ở TX Hoài Nhơn,  
TP Quy Nhơn, huyện Hoài 
Ân…, tất cả đều cho tôi câu trả 
lời tương tự. Anh Nguyễn Văn 
Trường, Phó Bí thư Đoàn xã 
Ân Tường Đông (huyện Hoài 
Ân), Phó Chủ tịch Hội CTĐ xã, 
Đội trưởng Đội hiến máu tình 
nguyện đột xuất dự bị của xã 
kể, tầm giữa tháng này, Đội đã 
vào BVĐK tỉnh giúp chị Đào 
Thị Thúy, người dân của xã 
bị nhiễm trùng máu. Hai năm 
qua dịch bệnh hoành hành, 
các thành viên của Đội cũng 
hỗ trợ nhiều trường hợp hơn. 
Chuyện đi xuống Hoài Nhơn 

Ngày 24.12, thông tin từ Ban 
Quản lý rừng phòng hộ huyện 
An Lão, trong quá trình tuần tra, 
kiểm soát rừng tại các địa phương 
trên địa bàn huyện, lực lượng làm 
nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng đã 
phát hiện có khoảng 20 ha rừng 
phòng hộ do Ban Quản lý rừng 
phòng hộ huyện quản lý đã bị 
một số đối tượng lén lút phát để 
trồng cây trái phép. 

Ngoài ra, tại tiểu khu 22 xã 
An Tân và tiểu khu 34 xã An 
Hòa một số hộ dân đã không 
thực hiện đúng cam kết là sau 
khi khai thác hết diện tích cây 
keo trả lại đất cho Nhà nước 
quản lý mà tiếp tục đem cây 
keo lai trồng lại trên diện tích 
đã lấn chiếm trái pháp luật 
trước đó.    HOÀNG NAM QUỐC

Hơn 1 năm đi vào hoạt động, mô 
hình “Bảng tin CA phường trên zalo” 
triển khai tại phường Trần Quang Diệu 
(TP Quy Nhơn) đã giúp truyền tải 
nhanh các thông tin liên quan ANTT 
cũng như các phương thức, thủ đoạn 
hoạt động của tội phạm đến người dân 
một cách nhanh chóng, chính xác. Đây 
cũng là trang kết nối thông tin giữa CA 
và người dân, nhờ tin báo từ quần chúng 
qua zalo, CA phường đã bắt nhiều đối 
tượng phạm pháp hình sự, ma túy. 

Mới đây, CA phường nhận tin báo 
của anh Nguyễn Văn T. ở KV 8, phường 
Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn về  việc 
có 3 đối tượng đến một nhà nghỉ ở KV 8 
để thuê phòng có dấu hiệu rất khả nghi. 
Những biểu hiện của các đối tượng này 
giống như những cảnh báo các thủ đoạn 
của đối tượng thuê phòng để sử dụng ma 
túy trái phép trên ”Bảng tin CA phường 
trên zalo” nên anh T. đã nhanh chóng 
báo cho CA phường Trần Quang Diệu. 
Nhận tin báo, CA phường kịp thời có 
mặt, bắt quả tang 3 đối tượng đang sử 
dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ. 
Qua làm việc, CA phường bàn giao đối 
tượng Trần Ngọc Hồi (SN 2000, ở xã 

 ”Bảng tin Công an phường trên zalo” phát huy hiệu quả

Sẵn sàng hiến máu cứu người

Hội CTĐ xã Ân Tường Đông (huyện Hoài Ân) tổ chức biểu dương các cá nhân có thành tích trong công tác hiến máu  
tình nguyện của xã.                                                                                                                                                                     Ảnh: Hội CTĐ xã Ân Tường Đông

hay vào Quy Nhơn lúc 1 - 2 
giờ sáng đã thành “chuyện 
bình thường như bất cứ thời 
gian nào khác trong ngày”. 
Một số thành viên của Đội 
vài lần cho thêm tiền người 
bệnh khi biết họ trong cảnh 
khổ cùng cực. Anh em trong 
Đội vào những dịp thuận tiện, 
gặp nhau, chia sẻ kỷ niệm và 
cảm nhận việc mình làm rồi 
lắng nghe tâm tư của thành 
viên khác, rồi cùng đồng lòng, 
thêm quyết tâm “giúp được ai 
thì giúp - lúc người ta đang 
hoạn nạn, nguy cấp”.

Đội trưởng của các đội 
thường là cán bộ hội CTĐ; nhờ 
đó, cách vận động, nắm thông 
tin về số người có nhóm máu 
phù hợp để liên lạc lúc cần 
trong một thời gian rất ngắn 
luôn đạt hiệu quả cao. Qua 
khảo sát, hiện tại, bình quân 
mỗi đội có từ 20 - 30 thành 

viên, có đủ sức khỏe, sự nhiệt 
tình, có đầy đủ nhóm máu cần 
thiết (O, A, B, AB), thậm chí cả 
nhóm máu hiếm (Rh-). Cuối 
mỗi năm, các đội kiện toàn 
lại, kết nạp thêm một số thành 
viên mới để thay thế số người 
tuổi đã cao, sức khỏe không 
đảm bảo hoặc đi làm ăn xa. 
Một số đội trưởng năng động 
còn kết nối với các đội của xã 
khác trong huyện và những 
CLB máu sống của tỉnh, huyện 
đặng cùng phối hợp hỗ trợ 
nhau trên tinh thần “đáp ứng 
kịp thời và đầy đủ lượng máu 
người bệnh đang cần”.

Theo Chủ tịch Hội CTĐ 
tỉnh Hà Văn Cát, Phó Trưởng 
ban Thường trực Ban Chỉ 
đạo vận động hiến máu tình 
nguyện tỉnh, cùng với hoạt 
động hiến máu tình nguyện 
tập trung, mô hình đội hiến 
máu dự bị ở xã, phường đóng 

vai trò ngày càng quan trọng, 
nhất là trong tình hình dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, 
từng gây cản trở hoạt động 
hiến tập trung trong giữa năm 
2021. Theo thống kê, tất cả các 
địa phương đều đã thành lập 
đội hiến máu tình nguyện 
đột xuất dự bị. Tuy nhiên, 
trên thực tế, có tình trạng nơi 
hoạt động sôi nổi, hiệu quả, 
nơi thì chưa được như vậy. 
Ông Cát cho biết, thời gian tới, 
Hội CTĐ tỉnh sẽ tiến hành rà 
soát lại hoạt động của các đội; 
trên cơ sở đó, tổ chức hướng 
dẫn, tư vấn, hỗ trợ những đội 
chưa tốt, để phát huy tối đa 
hiệu quả mô hình này, góp 
phần cùng với hoạt động hiến 
máu tình nguyện tập trung, 
hoàn thành chỉ tiêu hiến máu 
tình nguyện đã đề ra trong  
năm 2022.                    

                                NGỌC TÚ 

Phước Lộc, huyện Tuy Phước) để CA  
TP Quy Nhơn khởi tố về hành vi tàng trữ 
trái phép chất ma túy. Riêng 2 đối tượng 
còn lại CA phường xử phạt hành chính.

Đầu tháng 11 vừa qua, CA phường 
Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) vừa 
bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã là 
Nguyễn Lê Hiếu (SN 1989, ở xã Phước 
An, huyện Tuy Phước). Từ tháng 4 đến 
tháng 5.2021, Nguyễn Lê Hiếu liên quan 
đến vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên 

địa bàn TP Quy Nhơn. 
Hiếu đã tiêu thụ 5 chiếc 
xe máy do người khác 
phạm tội mà có. Trong 
quá trình cho tại ngoại 
để phục vụ công tác 
điều tra, Hiếu lẩn trốn. 
CA phường đã thông 
báo lệnh truy nã của 
Nguyễn Lê Hiếu trên 
bảng tin zalo. Ngay 
sau khi đưa thông tin, 
người dân phát hiện 
đối tượng truy nã lẻn 
về nhà nên đã bí mật 
báo CA bắt giữ. 

Từ đầu năm đến 
nay, CA phường Trần Quang Diệu nhận 
120 tin nhắn từ zalo thông qua ”Bảng tin 
CA phường trên zalo”. Từ những tin báo 
này, CA đã bắt 5 đối tượng trộm cắp tài 
sản, phát hiện 3 vụ ma túy, 2 đối tượng 
truy nã và kịp thời ngăn chặn 3 vụ đánh 
nhau giữa các băng nhóm.

Thực tế trong tình hình dịch bệnh 
hiện nay, việc mời dân và tổ chức tuyên 
truyền phát động phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ rất khó khăn. Thông qua 

mô hình, việc tuyên truyền, cập nhật về 
phương thức, thủ đoạn của các loại tội 
phạm đến với người dân vẫn được diễn 
ra thường xuyên, liên tục mà không bị 
trở ngại. Cảnh sát khu vực tiếp nhận, 
nắm bắt kịp thời được nhiều tin báo từ 
nhân dân về việc phát hiện người ngoài 
tỉnh, từ vùng dịch về địa phương cư 
trú. Phối hợp với y tế địa phương cho 
khai báo y tế nhiều trường hợp, hướng 
dẫn cách ly và thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch đúng quy định.

Trung tá Trịnh Ngọc Lâm, Trưởng 
CA phường Trần Quang Diệu, cho biết: 
”Nhóm zalo phát huy hiệu quả trong 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 
tạo cầu nối gắn kết giữa người dân  
với Cảnh sát khu vực trong đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và đảm bảo 
ANTT. Nhóm zalo còn có ĐVTN tích 
cực tham gia. Qua triển khai mô hình 
đã tiếp nhận hàng trăm tin nhắn cung 
cấp về tình hình tội phạm, tệ nạn xã 
hội cũng như những vấn đề gây bức 
xúc trong nhân dân. Từ đó, lực lượng 
CA nắm bắt kịp thời và có biện pháp 
xử lý”.

THÀNH LONG

Đối tượng truy nã Nguyễn Lê Hiếu bị CA phường bắt nhờ tin báo zalo. 
                                                                                                                            Ảnh: T.LONG

Phát hiện 20 ha 
rừng phòng hộ 
bị phát để trồng 
cây trái phép

AN LÃO:

Khoảng 0 giờ ngày 25.12, gia 
đình và lực lượng cứu hộ mới 
tìm thấy thi thể của em Trần 
Đoàn Dự, nạn nhân đuối nước 
thứ 2, tại đập thủy lợi An Thuận.

Như Báo Bình Định đưa tin, 
chiều 24.12, một số học sinh lớp 7 
của Trường THCS Phước Thuận 
(huyện Tuy Phước) đến đập 
thủy lợi An Thuận, đoạn giáp 
ranh giữa 2 xã Phước Nghĩa và 
Phước Thuận, để chơi. Sau đó, 
Trần Đoàn Dự và Trương Văn 
Ninh nhảy xuống đập để tắm. 
Do nước lớn và chảy xiết, nên Dự 
và Ninh bị đuối nước. Sau nhiều 
giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ 
mới tìm thấy thi thể Ninh và Dự.

                             THIÊN KHÁNH

Tìm thấy thi thể 
học sinh thứ 2 
chết đuối
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Bình Định

ĐIỂM ĐẾN

Điểm nổi bật là TP Quy 
Nhơn đã tập trung chỉnh trang 
đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng 
gắn phát triển du lịch, như xây 
dựng hệ thống công viên, cây 
xanh; nâng cấp tuyến giao 
thông Nhơn Hải; quy hoạch 
bảo tồn kiến trúc làng chài xã 
Nhơn Lý… Hình thành các 
tuyến, tour du lịch biển, đảo 
gắn với du lịch cộng đồng tại 
các điểm đến, như: Hòn Khô 
(xã Nhơn Hải), Kỳ Co, Eo Gió 
(xã Nhơn Lý), Cù Lao Xanh 
(xã Nhơn Châu), làng chài Bãi 
Xép (phường Ghềnh Ráng), 
làng chài Hải Minh (phường 
Hải Cảng)…

Thành phố cũng xây dựng 
chương trình hành động về 
phát triển kinh tế biển, trọng 
tâm đẩy mạnh dịch vụ, du lịch 
biển TP Quy Nhơn đến năm 
2025. Theo đó, thành phố tiếp 
tục xây dựng thương hiệu và 
chiến lược phát triển thương 
hiệu du lịch Quy Nhơn - Bình 
Định; phát triển Quy Nhơn 

Là hồ thủy lợi thuộc địa phận 
thôn Hòa Nghĩa, xã Mỹ Hiệp, 
huyện Phù Mỹ (ảnh) nhưng 
ngoài việc cung cấp nước phục 
vụ sản xuất thì hồ Đập Phố còn là 
một điểm đến thu hút rất nhiều 
người dân địa phương đến đây 
tham quan, hóng gió, câu cá, 
chụp ảnh… Và gần đây nhiều 
bạn trẻ ở các xã khác trong huyện 
và cả các huyện lân cận cũng đến 
với điểm lãng mạn này.

Bao quanh hồ Đập Phố là 
những vạt rừng keo xanh ngăn 
ngắt, là những vườn rau xanh 
tươi tốt nối dài, là những ruộng 
bắp thẳng tắp phất phơ trong 
gió xào xạc. Màu xanh của thảm 
cỏ, ruộng rau nối tiếp với màu 
xanh mặt nước tĩnh lặng liền 
mạch với xa xa đồi núi xanh 
rì khiến cả một vùng không 
gian bao la trở nên lãng mạn  
như... phim. 

Những ngày mùa đông se sắt 
lạnh triền cỏ phủ xanh nhấp nhô 
thỉnh thoảng lại điểm xuyết vài 
chú trâu thủng thẳng gặm cỏ, 

Chiều 24.12, tại Trung tâm 
hoạt động Thanh thiếu nhi huyện 
Vĩnh Thạnh, UBND huyện Vĩnh 
Thạnh phối hợp với Sở Du lịch tổ 
chức buổi tham vấn cộng đồng 
“Đề án phát triển du lịch huyện 
Vĩnh Thạnh đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”. 

Buổi tham vấn, nhằm mục 
đích lấy ý kiến người dân, thu 
thập thông tin để xây dựng Đề 

án toàn diện, khách quan, sát với 
điều kiện thực tế phù hợp với 
các chương trình, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển du lịch của tỉnh; 
đảm bảo yêu cầu củng cố quốc 
phòng, an ninh và bảo vệ môi 
trường của tỉnh, vùng, miền và 
cả nước. Nội dung và các ý kiến 
tại buổi tham vấn sẽ làm cơ sở 
trong quá trình hoàn thiện Đề án.                 

XUÂN DŨNG

l Ngày 24.12, bà Nguyễn 
Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du 
lịch Khánh Hòa, cho biết Công 
ty TNHH Thương mại và du 
lịch Anex Việt Nam sẽ tổ chức 
26 chuyến bay đưa hơn 8.000 
khách Nga đến Khánh Hòa, 
từ ngày 26.12.2021 đến cuối 
tháng 3.2022. Du khách Nga 
là một nhóm khách lớn của 
du lịch Khánh Hòa, đây là đợt 
khách Nga đầu tiên sau gần 
2 năm bị gián đoạn bởi dịch 
Covid-19. 

(Theo TTO)

Hồ Đập Phố
Tham vấn cộng đồng về Đề án 
phát triển du lịch Vĩnh Thạnh

“THÀNH PHỐ DU LỊCH SẠCH ASEAN”:

Quy Nhơn nỗ lực giữ danh hiệu 
Năm 2020, tại diễn đàn 
Du lịch Đông Nam Á - ATF 
(Hiệp hội các nước thành 
viên ASEAN) đã công nhận 
TP Quy Nhơn là “Thành phố 
du lịch sạch ASEAN giai 
đoạn 2020 - 2022”. Trong 
thời gian qua, TP Quy Nhơn, 
ngành Du lịch tỉnh đã và 
đang có nhiều nỗ lực và việc 
làm cụ thể để giữ vững, duy 
trì danh hiệu này. 

thành trung tâm du lịch vùng 
gắn với thương hiệu “Thành 
phố du lịch sạch ASEAN”. 

Chủ tịch UBND TP Quy 
Nhơn Ngô Hoàng Nam, chia 
sẻ: “Chúng tôi đặc biệt ưu 
tiên quỹ đất ven biển để chỉnh 
trang đô thị, nhất là chú trọng 
xây dựng công viên, cây xanh, 
vệ sinh môi trường - đây cũng 
là các tiêu chí xây dựng thành 
phố du lịch sạch và là “điểm 
cộng” được du khách đánh giá 
cao khi đến Quy Nhơn”.

Cùng với những di tích, 
thắng cảnh nổi tiếng hút 
khách, như: Tháp Đôi, Quy 
Hòa, Ghềnh Ráng - Tiên Sa; 
chùa Long Khánh… TP Quy 
Nhơn cũng hình thành các 
tuyến phố du lịch gắn với biểu 
diễn nghệ thuật, ẩm thực về 
đêm, tạo thêm sản phẩm du 
lịch Quy Nhơn để thu hút du 
khách trong và ngoài nước.

Bà Nhữ Thị Ngần, Tổng 
Giám đốc Công ty CP Đầu tư 
Du lịch Hà Nội (TP Hà Nội), 

cho hay: “Chúng tôi thường 
xuyên đưa khách đến với 
Quy Nhơn - Bình Định. Du 
khách đánh giá rất cao về môi 
trường du lịch ở Quy Nhơn 
với cảnh đẹp, ẩm thực phong 
phú, con người thân thiện, 
phố biển yên bình. Chúng 
tôi mong muốn mỗi lần trở 
lại Quy Nhơn sẽ được trải 
nghiệm thêm nhiều sản phẩm 
du lịch mới mẻ, hấp dẫn”. 

Điểm đến Quy Nhơn - Bình 
Định đã xuất hiện trên bản đồ 
du lịch Việt Nam cũng như 
trong khu vực, hấp dẫn du 

khách trong và ngoài nước. 
Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch 
Covid-19, nhưng doanh thu du 
lịch của thành phố trong năm 
2020 cũng đạt 2.132 tỷ đồng, 
tăng gấp 2,3 lần so với năm 
2015, góp phần thực hiện có 
hiệu quả chương trình phát 
triển du lịch của Quy Nhơn nói 
riêng, Bình Định nói chung. 

Trong chuyến công tác tại 
Hà Nội về liên kết phát triển 
du lịch giữa Bình Định và Hà 
Nội mới đây, lãnh đạo Sở Du 
lịch tỉnh đã có buổi làm việc 
với Bộ VH-TT&DL đề nghị 

tiếp tục chọn Quy Nhơn là 
ứng viên giải thưởng “Thành 
phố du lịch sạch ASEAN” do 
Diễn đàn Du lịch Đông Nam 
Á - ATF bình chọn giai đoạn 
2023 - 2025. Giám đốc Sở Du 
lịch Trần Văn Thanh cho biết: 
Bộ VH-TT&DL đã ghi nhận đề 
xuất của Bình Định và sẽ xem 
xét, đề xuất ATF bình chọn 
danh hiệu nói trên. Thời gian 
tới, Sở Du lịch phối hợp với TP 
Quy Nhơn đẩy mạnh thực hiện 
chương trình quảng bá xúc 
tiến du lịch Quy Nhơn - Bình 
Định, giai đoạn 2021 - 2025 
đã ký kết; đề án phát triển 
du lịch cộng đồng, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực du 
lịch, môi trường du lịch… Đặc 
biệt phát huy hiệu quả phong 
trào “Mỗi người dân Bình Định 
là một đại sứ du lịch” để quảng 
bá hình ảnh du lịch Quy Nhơn -  
Bình Định là điểm đến an 
toàn, thân thiện, văn minh và 
hấp dẫn.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Qua gần 2 năm hoạt động du lịch bị ngưng trệ thì giờ 
được phục hồi, Bình Định đã “xuất hiện” kích cầu du lịch đúng 
lúc, tạo ấn tượng để các DN kinh doanh du lịch trong nước, 
nhất là ở miền Bắc sẵn sàng đưa khách đến với Quy Nhơn - Bình 
Định. Chúng tôi sẽ đồng hành với tỉnh Bình Định trong công tác 
xúc tiến du lịch, kích hoạt du lịch xanh là điểm đến an toàn, trải 
nghiệm hấp dẫn”.                      Ông HÀ VĂN SIÊU, Phó Tổng cục trưởng 

 Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL)

“

khói đồng của trẻ chăn trâu đốt 
bằng cây bụi, cỏ khô vẽ những 
vệt ngoằn ngoèo lên cao làm ta 
có cảm giác như đang đứng giữa 
một bức tranh thủy mặc xa xưa 
nào đó. Từ ven hồ phóng tầm 
mắt về phía xa nơi những mái 
ngói đỏ tươi ấm sáng làm tươi 
tắn cả chiều đông. Nếu bạn chịu 
khó men dọc theo bờ hồ, bạn sẽ 
gặp rất nhiều hoa dại nho nhỏ 
đủ màu đủ sắc nhẹ nhàng đưa 
đẩy theo gió. Ở vùng hồ này tất 
cả cảnh vật dễ dàng hòa quyện 

vào nhau đẹp, thơ mộng khiến 
người dễ chùng lòng xuống 
đắm say.

Đường đến hồ Đập Phố rất 
dễ, chỉ cần bạn ngỏ lời hỏi thăm 
người dân địa phương sẽ nhiệt 
tình chỉ đường, nếu có dịp mời 
bạn đến đây một chuyến, bạn 
sẽ không tiếc thời gian dành 
cho điểm đến này đâu! Mách 
nhỏ với bạn, ngày mùa đông 
hồ duyên dáng hơn nhiều so với 
những ngày khác trong năm đấy.                                       

       BẢO NGÂN

l UBND tỉnh Quảng Ninh 
vừa công bố các địa điểm du lịch 
đủ điều kiện được đón khách du 
lịch quốc tế đợt 1, từ tháng 1.2022 
tới. Cụ thể, các điểm được lựa 
chọn, gồm: Dịch vụ tàu nghỉ đêm 
trên Vịnh Hạ Long; khu vui chơi, 
nghỉ dưỡng tại Khu du lịch quốc 
tế Tuần Châu; khu di tích và danh 
thắng Yên Tử; Vịnh Hạ Long; khu 
du lịch Móng Cái - Trà Cổ. Theo kế 
hoạch, đoàn khách quốc tế đầu 
tiên là các du khách Hàn Quốc, dự 
kiến đến Hạ Long vào ngày  
27.1.2022.                          (Theo TNO)

Làng chài Nhơn Lý được quy hoạch bảo tồn 
kiến trúc, phát triển du lịch cộng đồng. 

Ảnh: NGỌC NHUẬN
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Bình Định

TIN VẮN

Nhiều cách làm sáng tạo
Ngày 16.12, Hội LHPN xã 

Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh) 
tổ chức chương trình “Đổi rác 
thải nhựa lấy cây” tại thôn Tà 
Điệk. Để người dân hiểu mục 
đích, ý nghĩa của chương trình, 
từ đó tham gia sôi nổi, Hội đã 
thông báo, chia sẻ thông tin qua 
nhiều kênh khác nhau như thông 
qua các chi hội, qua mạng xã hội 
zalo, facebook. Ngoài ra, Hội 
chuẩn bị sẵn 30 cây hoa giấy 
để làm quà đổi lấy rác thải có 
thể tái chế được như giấy, vỏ 
lon, chai nhựa... Kết quả, gần 
100 kg phế liệu đã được trên 30 
hội viên và người dân mang đến 
chương trình. Chị Tôn Nữ Mỹ 
Ngàn, Chủ tịch Hội LHPN xã 
Vĩnh Hảo, chia sẻ: “Song song 
với xây dựng tuyến đường hoa 
phụ nữ, Hội chủ trương đa dạng 
hóa các hoạt động bảo vệ môi 
trường, làm đẹp cảnh quan. Với 
chương trình “Đổi rác thải nhựa 
lấy cây”, tùy vào điều kiện thực 
tế của từng địa phương, Hội sẽ 
lựa chọn loại cây xanh phù hợp 
để chị em dễ chăm sóc, đảm bảo 
cây sống tốt, sống khỏe”. 

Khác với Hội LHPN xã Vĩnh 
Hảo, ngày 9.12, Hội LHPN xã 
Cát Hưng (huyện Phù Cát) ra 
mắt mô hình “Ngôi nhà xanh”. 
Đây là sáng kiến của chị em hội 
phụ nữ xã nhằm “nâng cấp” 
nơi chứa rác thải nhựa thành 
mô hình thân thiện với người 
dân, từ đó gây quỹ hỗ trợ công 
tác an sinh xã hội. “Ngôi nhà 
xanh” được đặt ngay trước cổng 
Trường Mẫu giáo Cát Hưng để 
vừa có thể thu thập được lượng 

l Hưởng ứng chương trình 
“Triệu phần quà san sẻ yêu 
thương” do Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam phát động, ngày 
24.12, Hội LHPN phường Đống 
Đa (TP Quy Nhơn) đã thăm, 
tặng 10 suất quà, mỗi suất trị 
giá 200 nghìn đồng cho các hộ 
giáo dân cao tuổi, neo đơn, có 
hoàn cảnh khó khăn ở KV 1 và 
KV 2 của phường. Cùng ngày, 
Hội LHPN phường Lý Thường 
Kiệt (TP Quy Nhơn) đã thăm, 
tặng 2 thẻ BHYT (mỗi thẻ trị giá 
hơn 800 nghìn đồng) cùng 7 
suất quà (mỗi suất trị giá 250 
nghìn đồng) cho hội viên và trẻ 
em là F0, F1 có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn phường.
l Ngày 24.12, Hội LHPN xã 

Phước An (huyện Tuy Phước) 
đã trao 3 triệu đồng cho em 
Huỳnh Thị Phượng (SN 2003, ở 
thôn Quy Hội, xã Phước An). Gia 
đình Phượng có hoàn khó khăn, 
bà ngoại và mẹ mới qua đời vì 
bệnh nặng. Số tiền trên do Hội 
vận động nhà hảo tâm hỗ trợ. 
Trước đó, ngày 23.12, Hội đã trao 
2,6 triệu đồng cho Phượng, giúp 
em có thêm chi phí lo hậu sự 
cho bà ngoại.
l Ngày 23.12, tại UBND 

phường Quang Trung (TP Quy 
Nhơn), Hội LHPN tỉnh phối hợp 
cùng Ban ATGT tỉnh tổ chức 
buổi truyền thông ATGT năm 
2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả thực thi pháp luật 
đảm bảo trật tự ATGT”. 

Buổi truyền thông diễn ra 
dưới hình thức phát sóng trực 
tiếp trên trang Facebook của 
Hội LHPN tỉnh. Dịp này, Ban tổ 
chức đã trao 6 suất quà, mỗi 
suất trị giá 500 nghìn đồng 
cho hội viên có hoàn cảnh khó 
khăn, có người thân là nạn nhân 
của các vụ TNGT.                       L.D

“Mẹ đỡ đầu” là chương trình 
do Trung ương Hội LHPN Việt 
Nam phát động nhằm tạo điều 
kiện để trẻ mồ côi do Covid-19 
được hỗ trợ, chăm sóc, phát triển 
toàn diện trong gia đình và cộng 
đồng, được bảo đảm đầy đủ các 
quyền trẻ em theo quy định của 
pháp luật. Hưởng ứng chương 
trình này, vừa qua, Hội Phụ nữ 
CA tỉnh đã thăm, trao 31 sổ tiết 
kiệm cho trẻ em (mỗi sổ trị giá 
5 triệu đồng) với mong muốn 
chia sẻ phần nào nỗi mất mát ấy.

Với mong muốn tạo nên 
không gian sống lành mạnh cho 
trẻ em đã phải chịu nỗi đau mất 
cha mẹ vì đại dịch, “Mẹ đỡ đầu” 
luôn đặt lợi ích của trẻ lên hàng 
đầu. Để làm tốt chương trình, 
Hội Phụ nữ CA tỉnh đã chỉ đạo 
các Hội cơ sở tích cực nắm bắt 
tình hình để kịp thời quan tâm và 
đưa ra hình thức hỗ trợ phù hợp 
với trẻ. Đồng thời, tăng cường 
sự phối hợp với chính quyền 

địa phương và các nhà hảo tâm 
nhằm nối rộng vòng tay, xoa dịu 
phần nào nỗi đau, ổn định tâm 
sinh lý cho trẻ trong quá trình 
trưởng thành.

Ngây thơ nhìn lên ảnh thờ của 
mẹ, bé Lê Huỳnh Ngân (SN 2017, 

ở KV Phụ Quang, phường Nhơn 
Hòa, TX An Nhơn) còn quá nhỏ 
để hiểu rằng mẹ của mình đã 
không thể trở về nữa vì Covid-19. 
Chị Châu Mỹ Hiệp (SN 1990) 
qua đời, để lại 2 con nhỏ, trong 
đó 1 cháu bé sinh non là bé Lê 

Huỳnh Nhi, đang được nuôi 
trong lồng kính tại Bệnh viện 
Nhi đồng II (TP Hồ Chí Minh). 
Gia đình thuộc diện khó khăn, 
ông bà ngoại của Ngân tuổi đã 
cao, không thể làm việc nặng 
nhọc, nhưng giờ đây phải gánh 
vác trách nhiệm nuôi cháu gái 
đến khi trưởng thành là việc quá 
gian nan.

Cũng chịu nỗi đau mất mẹ 
nhưng Hồ Quốc Định (SN 2007, 
ở khu phố Diêm Tiêu, thị trấn 
Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) đã đủ 
lớn để hiểu nỗi mất mát ấy. Định 
lớn lên đã thiếu vòng tay che 
chở của người cha. Cuộc sống 
khó khăn đẩy mẹ con em sống 
xa nhau: Em sống với bà ngoại, 
còn mẹ vào TP Hồ Chí Minh làm 
ăn, chắt chiu từng đồng gửi về. 
Bao nhung nhớ, mong mỏi về 
ngày đoàn tụ với mẹ đã không 
thể thực hiện được khi mẹ em 
đã qua đời vì Covid-19. Bà ngoại 
trở thành chỗ dựa duy nhất của 

Định. Bà cũng tuổi cao, gắng 
mấy cũng chỉ lo được bữa cơm, 
giấc ngủ cho cháu, còn chuyện 
đến trường thì đành gác lại. Định 
tâm sự: “Em được các cô tặng sổ 
tiết kiệm. Bà ngoại nói rằng nhờ 
nó, em có thể đi học lại được rồi! 
Em sẽ cố gắng học và phụ bà làm 
lụng, không để bà vất vả”.

Chứng kiến hoàn cảnh 
thương tâm của các gia đình, 
đặc biệt là những đứa trẻ còn quá 
nhỏ để gánh chịu mất mát, chị 
Châu Thị Ngọc Hồng, Chủ tịch 
Hội Phụ nữ CA tỉnh, xúc động: 
“Không dừng lại ở việc trao sổ 
tiết kiệm, thông qua chương 
trình “Mẹ đỡ đầu”, chúng tôi 
sẽ hỗ trợ hết mức để chung 
tay cùng gia đình tạo nên môi 
trường sống và phát triển lành 
mạnh cho các cháu, đồng thời 
triển khai một số hoạt động an 
sinh nhằm chia sẻ nỗi đau với 
các trường hợp trên”.

NGỌC LINH

Tăng cây xanh, 
giảm rác thải nhựa

Góp sức vào chương trình “Trồng mới 1 tỷ cây xanh” đồng thời để thực hiện thành công tiêu chí số 17 về môi trường 
trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo 
góp phần bảo vệ môi trường. Các chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân.

chai, lọ lớn, vừa tạo ví dụ sinh 
động để trẻ em từng bước làm 
quen, hình thành hiểu biết, ý 
thức ban đầu về lối sống xanh.

Với khẩu hiệu “1 hành động 
nhỏ, 1 lợi ích to”, mô hình đã 
thu hút 25 thành viên tham gia. 
Được sự góp sức của người dân, 
ngay tháng đầu tiên, hơn 50 kg 
phế liệu đã được thu nhận. Chị 
Nguyễn Thị Mười (thôn Hưng 
Mỹ 2) - thường xuyên gom góp 
chai, lọ nhựa trong nhà và rủ 
thêm hàng xóm tham gia, hào 
hứng nói: “Mô hình đã thu hút 
sự chú ý của nhiều bạn nhỏ khi 
đến trường. Các cháu rất háo hức, 
thường chủ động nhắc bố mẹ bỏ 
hộp sữa, lon nước vào tủ đựng 
khi biết được rằng số tiền gây 
quỹ sẽ được dùng để thực hiện 
chương trình “Tết yêu thương” 
cho những hoàn cảnh khó khăn”.

Từng bước 
thay đổi nhận thức

Trong 2 ngày 15 - 16.12, Hội 
LHPN xã Nhơn Hải (TP Quy 
Nhơn) phối hợp cùng UBND 
xã tổ chức hướng dẫn phân 
loại rác thải tại nhà, đồng thời 
tặng 156 hộ dân trên địa bàn, 
mỗi hộ 3 thùng rác phân loại. 
Chị Phạm Thị Sáu (ở thôn Hải 
Bắc) chia sẻ: “Trước đây, vì 
cho rằng chỉ cần để rác đúng 
chỗ là đủ nên nhà tôi chỉ dùng 
1 thùng đựng rác chung. Giờ 
tôi hiểu là rác cũng cần được 
phân loại để dễ xử lý, tốt cho 
môi trường nên tập sử dụng. 
Ban đầu còn lạ tay nhưng 
sau khoảng 1 tuần, các thành 
viên đã dần quen với cách làm 
mới này”.

Bên cạnh đó hình thức 
truyền thống như tổ chức hội 

nghị, sinh hoạt các CLB phụ 
nữ, các cấp hội chú trọng hình 
thức sân khấu hóa, lồng ghép 
tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức về môi trường vào các tiết 
mục văn hóa, văn nghệ. 

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho 
biết: Tăng cường sự tham gia 
của phụ nữ trong công tác bảo 
vệ môi trường, tích cực hưởng 
ứng phong trào chống rác thải 
nhựa là một trong những nội 
dung trọng tâm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ 
tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do 
đó, các cấp hội cần tiếp tục 
đẩy mạnh đa dạng hóa hoạt 
động, hợp tác có hiệu quả với 
các đơn vị liên quan nhằm góp 
phần xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh. 

LINH DƯƠNG

Ấm áp “Mẹ đỡ đầu”

Hội Phụ nữ CA tỉnh trao sổ tiết kiệm cho người giám hộ trẻ mồ côi do Covid-19.
Ảnh: NGỌC LINH

Hội LHPN xã Cát Hưng 
với mô hình “Ngôi nhà xanh”.   

Ảnh: LINH DƯƠNG

Ảnh: Hội LHPN tỉnh
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Bình Định

Thí điểm thanh, kiểm tra trên 
nền tảng dữ liệu trực tuyến 

Ông Huỳnh Đức Hùng, 
Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm 
tra BHXH tỉnh cho biết: Năm 
2021, hoạt động thanh tra, kiểm 
tra của ngành BHXH chịu nhiều 
ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
BHXH tỉnh nhiều lần phải dừng, 
hoãn các cuộc thanh tra, kiểm 
tra sau khi đã ban hành quyết 
định thanh tra, kiểm tra.

Theo kế hoạch, việc thanh 
tra chuyên ngành đóng BHXH, 
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 
BHYT và kiểm tra việc thực hiện 
chính sách pháp luật về BHXH, 
BHTN, BHYT được triển khai từ 
tháng 5.2021. Tuy nhiên, do chịu 
ảnh hưởng trực tiếp của đợt 
dịch Covid-19 lần thứ 4, hoạt 
động này tạm thời dừng lại. 
Từ tháng 10, dù thực hiện chủ 
trương “Thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19”, song, việc thanh tra 
chuyên ngành trực tiếp tại các 
đơn vị sử dụng lao động lại phải 
tạm dừng bởi diễn biến của dịch 
ngày một phức tạp.

Trước tình hình này, BHXH 
Việt Nam đã có các văn bản bổ 
sung, điều chỉnh, chỉ đạo việc 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
thích ứng với tình hình mới. 
Trong trường hợp không thể 
làm việc trực tiếp với các đơn vị, 
không đến đơn vị để đôn đốc, 
lập biên bản làm việc hoặc thực 
hiện thanh tra chuyên ngành thì 
căn cứ dữ liệu, hồ sơ đang được 
cơ quan BHXH quản lý và dữ 
liệu của cơ quan Thuế chuyển 
sang, BHXH tỉnh thực hiện gửi 
thông báo đối chiếu, cảnh báo, 
nhắc nhở, đôn đốc trong việc 
chấp hành chính sách pháp luật 
về BHXH, BHTN, BHYT cho các 
đơn vị sử dụng lao động qua 
dịch vụ bưu chính công ích.

Thích ứng thực hiện chính sách BHXH

Việc tổ chức thực hiện đối 
chiếu như trên mang tính thí 
điểm, nhằm xây dựng định 
hướng để áp dụng hình thức 
thanh tra, kiểm tra bằng phương 
thức điện tử trong tình hình 
mới. “Thực tế, một số đơn vị sử 
dụng lao động chưa thực hiện 
tốt chính sách BHXH, BHTN, 
BHYT cho người lao động cố 
tình không hợp tác, không thực 
hiện cung cấp hồ sơ tài liệu theo 
yêu cầu của cơ quan BHXH để 
đối chiếu, rà soát, vì vậy việc 
triển khai thực hiện ít hiệu quả. 
Mặc dù đơn vị có giải trình, 
nhưng việc cung cấp hồ sơ kèm 
theo không đầy đủ và kịp thời, 
thậm chí không cung cấp hồ 

sơ, số liệu đối chiếu nên không 
đủ cơ sở để kết luận những sai 
phạm của đơn vị”, ông Hùng 
trao đổi.

Nỗ lực giảm nợ 
đóng BHXH

Trong năm 2021, BHXH tỉnh 
thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 
117 đơn vị. Trong đó, thực hiện 
thanh tra chuyên ngành tại 67 
đơn vị; kiểm tra tại 50 đơn vị. 
Qua đó, phát hiện số lao động 
chưa đóng, đóng thiếu thời 
gian tham gia BHXH, BHYT, 
BHTN là 277 lao động, với số 
tiền phải truy đóng bổ sung là 
808 triệu đồng. Đến nay, các đơn 
vị sử dụng lao động đã chấp 

hành đóng bổ sung cho 225 lao 
động/613 triệu đồng. 

Số tiền nợ đóng BHXH của 
các đơn vị theo kết luận thanh 
tra, kiểm tra là 2,395 tỷ đồng. 
Số nợ đọng BHXH theo kết luận 
thanh tra, kiểm tra năm 2020 
chuyển sang năm 2021 theo 
dõi là 7,535 tỷ đồng. Đến nay, 
các DN đã chấp hành, đóng nợ 
BHXH là 9,142 tỷ đồng. 

Ngoài thanh, kiểm tra trực 
tiếp, BHXH tỉnh đã gửi thông 
báo đến 37 đơn vị sử dụng lao 
động có tổng số nợ tính đến 
ngày 30.11.2021 là 34,9 tỷ đồng. 
Có 28 đơn vị thực hiện nộp số 
tiền nợ sau khi nhận được thông 
báo với số tiền là 8,990 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 20.12, có 9 đơn vị 
đã phản hồi thống nhất số liệu 
(tổng nợ của 9 đơn vị là 1,785 
tỷ đồng, đã nộp 1,495 tỷ đồng). 

Đa số các DN đều chấp hành 
nộp tiền nợ đóng BHXH theo 
yêu cầu của Đoàn thanh tra, 
nhưng tiến độ nộp còn chậm. 
Một số DN chưa nộp hết số nợ 
do thực sự khó khăn trong sản 
xuất kinh doanh do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19.

Trên cơ sở dữ liệu của cơ 
quan Thuế cung cấp, BHXH 
tỉnh đã thực hiện rà soát và 
gửi thông báo đến 1.362 đơn vị 
với 41.830 lao động chưa tham 
gia. Sau rà soát, có 2.041 lao 
động đăng ký tham gia BHXH, 
BHTN, BHYT.

Theo Phòng Thanh tra - 
Kiểm tra BHXH, vấn đề nổi cộm 
phát hiện từ hoạt động thanh, 
kiểm tra là tất cả các đơn vị có 
vi phạm đều chung một mục 
đích là giảm số người đóng 
BHXH thấp nhất có thể, giảm 
mức đóng của người lao động 
ở mức thấp nhất có thể. Nhiều 
DN trốn đóng BHXH bằng cách 
chuyển đổi hình thức hợp đồng 
lao động qua loại hình hợp đồng 
vụ việc, thuê khoán, khoán việc, 
học việc… BHXH tỉnh phát 
hiện nhiều trường hợp người 
lao động được chủ DN ký hợp 
đồng lao động mùa vụ 25 ngày 
nhiều lần liên tục trong 2 năm. 
Khi đối chiếu với bảng thanh 
toán tiền lương, tiền công, bảng 
chấm công thực tế tại đơn vị thì 
lại thấy người lao động đa số 
làm việc liên tục trên 1 tháng, đủ 
công trong tháng, thậm chí tăng 
ca đêm và cả ngày thứ Bảy, Chủ 
nhật, họ làm những công việc 
mang tính chất ổn định thường 
xuyên, không phải công việc 
mang tính thời vụ. 

NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Theo Chương trình 
giải quyết việc làm tỉnh giai đoạn 
2021 - 2025, mỗi năm,  Bình Định 
phấn đấu tạo việc làm cho 30.000 
lao động, trong đó hỗ trợ tạo việc 
làm cho 5.000 lao động thông 
qua các dự án vay vốn tạo việc 
làm, đưa khoảng 800 lao động 
đi làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài theo hợp đồng. 

Đến năm 2025, cơ cấu lao 
động có việc làm: Nông - lâm- 
ngư nghiệp chiếm 28%; công 
nghiệp - xây dựng chiếm 30%; 

dịch vụ chiếm 42%. Đồng thời, 
hoàn thiện và hiện đại hóa hệ 
thống thông tin thị trường lao 
động; tư vấn nghề, việc làm 
cho khoảng 30.000 - 32.000 
lượt người/năm, nâng tỷ lệ 
lao động tìm việc làm qua hệ 
thống trung tâm dịch vụ việc 
làm lên khoảng 40% vào năm 
2025; phấn đấu duy trì tỷ lệ 
thất nghiệp chung ở mức thấp, 
dưới 3%; tỷ lệ thất nghiệp khu 
vực thành thị dưới 4%.

 AN PHƯƠNG

Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, BHXH tỉnh góp phần đảm bảo thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT đối với 
người lao động tại DN. 
- Trong ảnh: Người lao động tham gia BHXH bắt buộc thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thủ tục hành chính BHXH tỉnh.                                                                          Ảnh: NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Ngày 24.12, đại diện 
báo điện tử Dân trí tại miền 
Trung - Tây Nguyên cùng đại 
diện Sở LĐ-TB&XH  trao 11 suất 
quà (mỗi suất trị giá 10 triệu 
đồng) do bạn đọc báo Dân trí 
ủng hộ 11 gia đình có nhà sập 
trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Sau bài viết: “Lũ dữ lịch sử 
cuốn phăng nhà cửa, bà con cần 
giúp ngay gạo ăn, áo ấm” phản 
ánh về những khó khăn của đồng 
bào vùng rốn lũ Bình Định, bạn 
đọc báo Dân trí đã ủng hộ 110 
triệu đồng cho các hộ bị thiệt hại 
do thiên tai tại huyện Tuy Phước 
nhằm chia sẻ những khó khăn, 
hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả 
thiên tai.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH cho 
(BĐ) - Chiều 25.12, tại Trường 

Tiểu học số 1 Bình Nghi (xã Bình 
Nghi, huyện Tây Sơn), đại diện 
Công ty Cyber Aerospace Corp 
(USA) và Chi hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo Bình Nghi đã tổ chức 
trao tặng hệ thống lọc nước sạch 
cho học sinh của trường.

Công trình có hệ thống lọc 
nước thô gồm 2 máy lọc với tổng 

lưu lượng lọc 320 lít/giờ (mỗi 
máy 160 lít/giờ), bồn chứa có thể 
tích 1.000 lít. Hệ thống lọc giúp 
loại bỏ các chất không tinh khiết, 
có hại cho sức khỏe, qua đó đảm 
bảo cung cấp đầy đủ nước sạch 
phục vụ nhu cầu của toàn bộ học 
sinh và giáo viên nhà trường. 
Tổng kinh phí lắp đặt hơn 100 
triệu đồng.             ĐÌNH PHƯƠNG

(BĐ) - Sáng 25.12, Ban Thư ký 
Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ 
chức chương trình tình nguyện 
mùa Đông năm 2021 và Xuân 
tình nguyện năm 2022 tại xã An 
Hưng, huyện An Lão. Tại chương 
trình, Ban tổ chức đã trao tặng 

100 suất quà, gồm: Áo ấm, quà 
tặng và tiền cho 100 em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó 
học giỏi thuộc Trường Tiểu học 
An Hưng; trao tặng 100 túi thuốc 
an sinh và 100 phần quà cho các 
gia đình neo đơn, khó khăn trên 

địa bàn huyện, với mong muốn 
chia sẻ phần nào khó khăn, nhằm 
giúp các học sinh và nhân dân 
vượt khó, đón một mùa xuân 
mới, vui tươi. Tổng giá trị các 
suất quà hơn 70 triệu đồng.

CHƯƠNG HIẾU

Phấn đấu tạo việc làm cho 30.000 
lao động mỗi năm giai đoạn 2021 - 2025

Trao tặng hệ thống lọc nước sạch 
cho học sinh

Trao tặng quà cho học sinh, hộ dân khó khăn tại huyện An Lão

Bạn đọc Dân trí ủng hộ 110 triệu đồng cho hộ dân 
có nhà sập do thiên tai

biết: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã 
quyết định hỗ trợ cho các nhà bị 
sập hoàn toàn 60 triệu đồng/hộ, 
bao gồm: 40 triệu động từ nguồn 
ngân sách của tỉnh, 20 triệu đồng 

vận động từ nguồn xã hội hóa các 
DN, nhà hảo tâm. Sự chung tay 
của bạn đọc báo Dân trí sẽ góp 
thêm nguồn lực để các hộ dân 
sớm hoàn thành căn nhà, ổn định 
cuộc sống.     AN PHƯƠNG

Đại diện lãnh đạo huyện Tuy Phước trao hỗ trợ của bạn đọc Dân trí đến các gia 
đình có nhà sập do thiên tai.                                    Ảnh: DOÃN CÔNG
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Bình Định

Kiểm soát chặt  
các tuyến giao thông

Chưa đầy 1 giờ đồng hồ, 
có mặt tại đường Đống Đa, 
TP Quy Nhơn, tổ công tác lưu 
động thuộc Phòng CSGT, CA 
tỉnh đã nhắc nhở và xử lý hơn 
chục trường hợp vi phạm các 
quy định về Luật Giao thông 
đường bộ. Trong đó, vi phạm 
nhiều nhất vẫn là người điều 
khiển mô tô, xe gắn máy không 
đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, 
không đội mũ bảo hiểm. Ông 
Trần Văn Ái, phường Nhơn 
Bình, TP Quy Nhơn, là người 
vi phạm giãi bày: “Vì đi đoạn 
đường ngắn nên tôi không đội 
mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra, 
được CA nhắc nhở đội mũ bảo 
hiểm và yêu cầu trang bị đủ 2 
gương chiếu hậu, điều chỉnh lại 
thắng xe... tôi thấy mình đã sai. 
Từ nay về sau, tôi sẽ tuân thủ 
nghiêm luật giao thông”. 

Trong đợt cao điểm này, lực 
lượng CSGT toàn tỉnh không chỉ 
tập trung kiểm soát người điều 
khiển mô tô, xe gắn máy mà 
còn tập trung xử lý mạnh đối 
với lái xe ô tô tải, ô tô đầu kéo 
sơ mi rơ moóc, ô tô kinh doanh 
vận tải hành khách, hàng hóa, 
ô tô con, cũng như các phương 
tiện đò ngang chở khách qua 
sông, ô tô vận chuyển khách du 
lịch vi phạm, đi không đúng làn 
đường, chạy không đúng tốc 
tộ, thiếu chú ý quan sát khi đi 
qua đường giao nhau… Để kịp 
thời phát hiện những hành vi vi 
phạm, CSGT toàn tỉnh đã bố trí 
lực lượng thường xuyên tại các 
tuyến, địa bàn trọng điểm cũng 
như sử dụng triệt để các thiết 
bị kỹ thuật nghiệp vụ để mọi 
hành vi vi phạm đều bị phát 
hiện và xử lý nghiêm. 

Thượng tá Ngô Đức Hoài, 
Phó trưởng Phòng CSGT, CA 
tỉnh, cho biết: Chúng tôi bố trí 
lực lượng tuần tra công khai 
từ 12 giờ đến 24 giờ, nhất là từ 
18 - 24 giờ, kết hợp hóa trang, 

Năm 2021, CA TX Hoài Nhơn tạo 
dấu ấn mạnh trong công tác đấu tranh 
với tội phạm ma túy. Trong thành công 
chung ấy, có sự đóng góp không nhỏ 
của đại úy Nguyễn Thanh Huấn, Đội 
phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CA 
TX Hoài Nhơn. Anh Huấn luôn bám 
chắc địa bàn, sát đối tượng để kịp thời 
tham mưu, đề xuất các phương án truy 
bắt, triệt xóa tội phạm ma túy hiệu quả. 

Như vụ bắt quả tang 40 đối tượng 
tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy 
tại 5 phòng karaoke D. (khu phố Phụ 
Đức, phường Bồng Sơn) do bà Nguyễn 
Thị Thu Nguyệt (SN 1976, làm chủ) và 
Nguyễn Văn Tiền (SN 1993, cùng huyện 
Phù Cát) làm quản lý ngay thời điểm 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp. Tại đây, lực lượng thu giữ 4,009 g 
Ketamine và đã khởi tố 16 đối tượng 

Phát hiện, xử lý 
hàng trăm vụ  
vi phạm về kinh 
tế, môi trường

(BĐ) - Theo CA tỉnh, hiện 
nay, đối với tội phạm và vi 
phạm pháp luật về kinh tế, 
ngoài các hành vi vận chuyển, 
mua bán hàng cấm, hàng ngoại 
nhập, vi phạm nhãn mác hàng 
hóa, sản xuất hàng giả… thì 
còn xảy ra tình trạng một số 
đối tượng thành lập nhiều công 
ty để mua bán hóa đơn giá trị 
gia tăng, lập khống các hồ sơ, 
chứng từ liên quan để trốn 
thuế, lừa đảo chiếm đoạt tiền 
hoàn thuế. 

Cụ thể, năm 2021, lực lượng 
chức năng đã phát hiện 167 vụ/
khởi tố 18 vụ, xử phạt vi phạm 
hành chính 56 vụ, 8 tổ chức và 
48 cá nhân; tịch thu, tạm giữ 
phương tiện, hàng hóa trị giá 
trên 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 
việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về môi trường 
tại một số dự án chưa đảm 
bảo. Bằng nhiều biện pháp cụ 
thể, lực lượng CA toàn tỉnh đã 
khởi tố 5 vụ vi phạm về môi 
trường, xử phạt hành chính 
185 vụ với tổng số tiền trên  
2,6 tỷ đồng.                                        

                                         K.A

Khắc tinh của tội phạm ma túy

CAO ĐIỂM ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT DỊP TẾT 2022: 

Kiểm soát chặt, xử lý nghiêm
Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, ra quân đồng loạt và bố trí lực lượng CSGT khép kín tuyến, địa bàn 

cùng với việc sử dụng triệt để các thiết bị nghiệp vụ là những giải pháp trọng tâm được lực lượng CSGT toàn tỉnh triển 
khai thực hiện trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT - trật tự xã hội dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và các lễ 
hội đầu xuân 2022.

tàng trữ, chứa chấp, tổ chức sử dụng 
trái phép chất ma túy. “Quan điểm của 
chúng tôi là xử lý dứt điểm từng vụ việc 
nhỏ và không để tội phạm ma túy hoành 
hành. Thế nên, tôi và đồng đội luôn bám 

sát địa bàn, tận dụng 
tất cả các manh mối và 
cùng nhau nghiên cứu 
cách triệt xóa nhanh 
nhất, hiệu quả nhất”, 
đại úy Huấn chia sẻ.

Với vai trò là Phó 
đội trưởng, đại úy 
Huấn luôn chủ động 
cùng Ban chỉ huy đội 
tham mưu, đề xuất với 
lãnh đạo đơn vị biện 
pháp đấu tranh, phòng 
ngừa phù hợp với từng 
địa bàn, từng loại đối 

tượng tội phạm ma túy để có phương 
án chi tiết, phù hợp. Nhờ vậy, năm 
2021, anh cùng đồng đội đã phát hiện, 
bắt, khởi tố 13 vụ/44 đối tượng mua bán, 
tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện 

Đại úy Huấn (ngồi giữa) cùng đồng đội triển khai kế hoạch triệt xóa 
một ổ ma túy trên địa bàn.                                                                         Ảnh:  T.L

CSGT tăng cường 
lực lượng trên 
các tuyến để 
xử lý nghiêm 
các hành vi vi 
phạm Luật Giao 
thông đường bộ.                                                                                                                                              
Ảnh: K.A

     

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

ghi hình qua hệ thống camera 
trên tuyến và di động. Riêng 
khung giờ từ 24 giờ đến sáng 
sớm, chúng tôi bố trí lực lượng 
mật phục để kiểm soát tốc độ 
tại những cung đường vắng, 
điểm tiềm ẩn về giao thông. 
Bên cạnh đó, CSGT toàn tỉnh 
cũng quán triệt, kiểm soát chặt 
nồng độ cồn đối với những 
trường hợp vi phạm chứ không 
dàn trải như trước để đảm bảo 
công tác phòng dịch. Ngoài ra, 
chúng tôi còn kết hợp với CA 
các địa phương kiểm soát, ngăn 
chặn việc vận chuyển hàng lậu, 
hàng giả và cướp giật tài sản…

Huy động tổng lực,  
xử nghiêm vi phạm

Được biết, trong đợt cao 
điểm lần này (15.12.2021-
14.2.2022), CSGT toàn tỉnh đã 
và đang huy động nhiều lực 
lượng, phương tiện, trang thiết 
bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát 
hiện, xử lý nghiêm các vi phạm 
giao thông trên tuyến. Đặc biệt 

là chủ động phối hợp đấu 
tranh, ngăn chặn, bắt giữ đối 
tượng vi phạm, xử lý ngay từ 
đầu các đối tượng có biểu hiện 
tụ tập, gây rối trật tự công cộng, 
tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép. 

Và để thực hiện tốt nhiệm 
vụ kép vừa đảm bảo trật tự 
ATGT vừa phòng, chống dịch, 
lực lượng CSGT toàn tỉnh chú 
trọng xác định tuyến, địa bàn 
trọng điểm để bố trí lực lượng 
tuần lưu tăng từ 2 - 3 ca/ngày. 
Như trên tuyến QL 19 mới, 
thường xảy ra tình trạng vi 
phạm về tải trọng, chạy quá tốc 
độ không chỉ với ô tô mà cả mô 
tô, xe gắn máy. Do đó, một tổ 
tuần tra lưu động dọc tuyến đã 
được bố trí. Trung tá Nguyễn 
Trung Hiếu, Phó trưởng Trạm 
CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, 
CA tỉnh), cho biết: “Chúng tôi 
chú trọng kiểm tra xử lý có 
trọng tâm, trọng điểm và thực 
tế đã xử lý rất nhiều trường hợp 
chạy quá tốc độ quy định, sử 
dụng rượu bia rồi điều khiển 

phương tiện tham gia giao 
thông và các lỗi chính dẫn đến 
TNGT. Không chỉ kiên quyết 
xử lý các vi phạm, chúng tôi 
còn chú trọng tuyên truyền để 
người dân tự giác tham gia giao 
thông an toàn cũng như tuân 
thủ 5K nghiêm ngặt”.

Được biết, sau 10 ngày ra 
quân, CSGT toàn tỉnh đã phát 
hiện, lập biên bản xử lý hơn 
2.500 trường hợp vi phạm, phạt 
tiền gần 1,5 tỷ đồng, tạm giữ 192 
phương tiện và quan trọng hơn, 
tình hình trật tự ATGT trên địa 
bàn tỉnh khá ổn định. Dù vậy,  
thượng tá Hoài cũng nhìn nhận 
ý thức của một bộ phận người 
dân vẫn chưa tốt khi tham gia 
giao thông. Nhất là tình trạng 
sử dụng rượu, bia rồi điều khiển 
phương tiện giao thông; chạy 
quá tốc độ quy định, không đội 
mũ bảo hiểm khi tham gia giao 
thông bằng mô tô, xe gắn máy 
vẫn còn diễn ra trên các tuyến 
tỉnh lộ và đường giao thông 
nông thôn.                 KIỀU ANH

26 vụ/146 đối tượng có hành vi sử dụng 
trái phép chất ma túy, ra quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính 78 đối tượng. 

Không chỉ tập trung truy bắt tội 
phạm ma túy, đại úy Huấn còn chú 
trọng công tác tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về tác hại ma túy cho thanh 
thiếu niên tuyến biển, nhằm phòng 
ngừa tình trạng thanh thiếu niên sau 
những ngày dài đi biển về đất liền 
thường sử dụng ma túy. “Hiện nay, đối 
tượng ma túy dùng rất nhiều thủ đoạn 
để đối phó, qua mắt lực lượng CA cũng 
như lôi kéo người sử dụng, đặt biệt là 
thanh thiếu niên. Vì vậy, chúng tôi luôn 
chủ động các phương án để vừa chỉ rõ 
cho người dân thấy được tác hại của ma 
túy và khuyến khích họ tham gia phòng 
chống ma túy tại khu dân cư”, đại úy 
Huấn nói thêm.                             T.LONG

Ngày 25.12, CA xã Nhơn 
Lộc, TX An Nhơn đã bắt 
Đặng Dũng Cường (SN 1977, 
ở xã Nhơn Lộc) là đối tượng 
bị truy nã về tội đánh bạc. 
Trước đó, Cường làm ăn ở 
huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai và 
tại đây, Cường tổ chức đánh 
bạc và bỏ trốn nên bị CA 
huyện IaGrai ra lệnh truy nã 
toàn quốc.

Nhận lệnh truy nã, CA xã 
Nhơn Lộc đã tập trung xác 
minh và biết Cường lẩn trốn ở 
Đồng Nai đang trên đường về 
quê. Khi đối tượng Cường vừa 
về đến quê thì bị CA xã Nhơn 
Lộc đón lõng bắt giao cho CA 
huyện IaGrai để xử lý.    

                          THÀNH LONG

Bắt đối tượng 
truy nã về tội 
đánh bạc
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ĐỜI SỐNG SINH HOẠT XƯA CỦA NGƯỜI BÌNH ĐỊNH:

Nhìn từ một bộ sưu tập
Nhiều năm qua, Bảo tàng tỉnh Bình Định đã lên kế hoạch và sưu tầm những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày - đặc 

biệt là đồ đồng - đã và đang trên đà bị mai một, nhằm mục đích giữ lại và khi cần có thể tái hiện một phần đời sống 
văn hóa của người dân Bình Định thửa xa xưa. 

Ngày 23.12, tại Trường ĐH 
Văn Lang, Quỹ Học bổng Trần 
Văn Khê tổ chức lễ kỷ niệm 100 
năm ngày sinh GS.TS Trần Văn 
Khê và ra mắt Ban Sáng lập, Hội 
đồng Quản lý quỹ học bổng 
mang tên ông.  

Năm 2015, trước khi mất, 
GS.TS Trần Văn Khê có di 
nguyện về việc thành lập quỹ 
học bổng để khuyến khích học 
sinh, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ 
có thành tựu xuất sắc trong học 
tập, nghiên cứu, phát huy giá trị 
nghệ thuật dân tộc truyền thống 
Việt Nam. 

Sáu năm sau khi ông mất, 

quỹ học bổng mang tên ông ra 
đời với sự hợp tác thực hiện của 
nhóm thân hữu Trần Văn Khê 
và ban lãnh đạo Trường ĐH Văn 
Lang, hoạt động theo nguyên tắc 
không lợi nhuận. Việc trao tặng 
học bổng và giải thưởng Trần 
Văn Khê sẽ được thực hiện trong 
năm 2022.

Dịp này, nhóm thân hữu Trần 
Văn Khê phối hợp NXB Tổng 
hợp TP Hồ Chí Minh in và phát 
hành 2 cuốn sách Trần Văn Khê - 
Đường đến Dân tộc nhạc học và 
Trần Văn Khê - Trăm năm Tâm 
và Nghiệp. Sách sẽ được bán để 
gây quỹ học bổng.   (Theo SGGP)

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh 
Giáo sư Trần Văn Khê l Nhà khoa học của núi rừng ,  phim tài 

liệu của VT V. Sinh ra là người con dân tộc 
Sán Chay 
thuộc tỉnh 
Thái Nguyên 
cùng tuổi 
thơ lớn lên 
bên cây 
cỏ thiên 
nhiên, các 

bài thuốc thảo dược dân gian, niềm say 
mê dược liệu cỏ cây đã ngấm vào máu 
của PGS.TS Trần Văn Ơn từ lúc nào không 
hay. Để rồi hôm nay, hành trình khám phá, 
nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn 
dược liệu thiên nhiên của núi rừng đã trở 
thành cuộc sống của anh. PGS.TS Trần Văn 
Ơn được xem là cha đẻ của chương trình 
OCOP của Việt Nam. Link: https://bitly.com.
vn/p221mx

l “Em bỏ hút thuốc chưa?”, sáng tác: 
Tiên Cookie, 
trình diễn: Bích 
Phương. Ca khúc 
nhẹ như khói 
lãng đãng nhưng 
đầy da diết, đau 
đáu. Em lâu nay 
ra sao? Đang yêu 
ai quen ai? / Anh 
nhìn em trông gầy 
hơn trước đấy / 
Anh cứ thắc mắc 

mãi / Sao nghe câu chia tay, em bình tâm như 
người đi trên dây… Trên nền nhạc EDM trau 
chuốt nét đến từng nốt chảy dài mượt mà 
Bích Phương hút người nghe bằng tiếng hát 
trôi qua dịu dàng, mới nghe như bâng quơ 
nhưng thật ra đầy khắc khoải.

l Chia rẽ -Tại sao chúng ta đang sống 
trong thời đại của những bức tường, tác 

giả: Tim Marshall, 
người dịch: Trần 
Trọng Hải Minh. 
Nếu như trong tác 
phẩm trước đó 
của mình, Những 
tù nhân của địa lý 
(2016), Marshall 
khẳng định nhân 
loại vẫn bị giam 
hãm trong nhà 
tù địa lý mặc dù 
đang ráo riết với 
giấc mơ vươn vào 
không gian, thì 
ở Chia rẽ (2018), 

góc nhìn trở nên thật gần hơn: Trong nhà tù 
địa lý đó, con người vẫn dựng lên rất nhiều 
bức tường chia rẽ các sắc tộc, quốc gia, 
tín ngưỡng tôn giáo, tư tưởng chính trị... 
Marshall cho rằng những bức tường chỉ là 
phần “cái gì” của sự chia rẽ, không phải là 
phần “tại sao”. Chia rẽ cho ta câu trả lời vì 
sao lại có sự chia rẽ trong tâm trí con người.

ĐÔNG A

Các loại khuôn đúc bánh in, bánh thuẫn bằng đồng của 
người Bình Định, thế kỷ XX.Ấm đồng, niên đại thế kỷ XIX.

Ống ngoáy trầu, ống nhổ, niên đại thế kỷ XX. Đèn dầu bằng đồng, niên đại thế kỷ XX.

Có thể nói ở các thế kỷ trước 
đồ dùng sinh hoạt bằng đồng 
tương đối thịnh hành, nhất là 
đối với các gia đình khá giả. 
Hầu như ở bất kỳ lĩnh vực 
sinh hoạt nào cũng có sự hiện 
diện của vật dụng bằng đồng. 
Tầm từ thập niên 70 của thế kỷ 
trước, khi các đồ dùng bằng 
nhôm, nhựa, inox bắt đầu phổ 
biến, đồ đồng mới dần mất đi 
vị trí của mình. 

Bộ sưu tập đồ dùng sinh 
hoạt bằng đồng của người Bình 
Định do Bảo tàng tỉnh Bình 
Định sưu tầm được tương đối 
đa dạng về loại hình và công 
năng sử dụng. Có thể kể đến 
các loại hình như: Nồi, mâm, 
chảo, ấm nấu nước, bát, muỗng, 
khuôn đúc bánh tai yến, khuôn 
đúc bánh in, khuôn đúc bánh 
thuẫn, ống xoáy trầu, ống nhổ 
trầu, đèn đồng… Những đồ 
dùng sinh hoạt này một mặt 
cho thấy sắc màu đa dạng trong 
đời sống vật chất của người 
Bình Định xưa, mặt khác cũng 
phản ánh trình độ chế tác đồ 
đồng của người xưa đã đạt đến 
độ tinh xảo.

Trước hết phải kể đến sưu 
tập nồi đồng gồm 11 chiếc, đầy 
đủ các kích cỡ, từ nồi 1 đến 
nồi 7. Phần lớn các nồi đồng 
sưu tầm được đều còn khá 
nguyên vẹn, có những chiếc 
còn trang trí cả hoa văn như: 
Hoa văn hình bông hoa 4 cánh, 
các đường viền tròn chạy xung 
quanh thân, hoặc khắc cả hình 

chữ hán. Đây là một sưu tập 
nồi đồng hoàn chỉnh thuộc loại 
hiếm và để có được sưu tập này 
nhiều năm liền các cán bộ của 
bảo tàng phải dày công lăn lội 
đi sưu tầm khắp nơi trong tỉnh. 
Đây là một công việc đòi hỏi 
nhiều công sức vì lẽ khi gia chủ 
còn giữ lại món đồ ấy đến nay, 
có nghĩa họ cũng tha thiết với 
món đồ, xem đó như vật lưu 
niệm chứ không còn là một 

thứ đồ dùng sinh hoạt thông 
thường nữa. Chính vì thế cán 
bộ bảo tàng phải tỉ mẩn tìm 
hiểu, trò chuyện, gợi mở khéo 
léo thì mới đạt kết quả. 

Sưu tập mâm đồng gồm 
6 chiếc còn khá nguyên vẹn, 
trong đó có một chiếc trang trí 
hoa văn rất đẹp cũng là một 
sưu tầm có giá trị cao. Trên bề 
mặt chiếc mâm này chạm trổ 
trang trí 6 vòng hoa văn rất chi 

tiết và tinh tế: Vành 1 (chính 
tâm) chạm hoa văn hình một 
chữ Hán lớn trên nền mây 
cuộn sóng; vành 2: Hoa văn 
vạch song song; vành 3: Hoa 
văn đường viền nhấp nhô dạng 
hình bán nguyệt; vành 4: Có 4 
hoa văn hình rồng cuộn mây và 
4 hoa văn hình chữ Hán xen kẽ 
nhau; vành 5: Hoa văn đường 
chấm tròn gấp khúc; vành 6 
(vành miệng): Trang trí cành 

hoa, hoa văn chấm hình lưới có 
ô hình lục giác, tiếp đến là hình 
một chữ Hán, có 4 hoa văn cành 
hoa, có 8 hoa văn hình lưới và 
có 4 hoa văn hình chữ Hán. Cần 
phải thấy rằng trình độ chế tác 
của người thợ ngày xưa rất cao, 
và chất liệu đồng cũng rất tốt, 
cho phép nhiều thao tác tỉ mỉ 
mà vẫn giữ nguyên đường nét 
tạo dáng.

Sưu tập thau đồng gồm 5 
chiếc có kích thước khác nhau 
từ nhỏ đến lớn, trong đó có 
một chiếc được đúc khá đẹp. 
Thau có dáng tròn, thấp; thành 
thau khum, thu nhỏ về đáy; 
bên trong và bên ngoài thành 
thau tạo hình múi bưởi; đáy 
tương đối bằng; vành miệng bẻ 
ngang, rộng. Thành thau đúc 
mỏng nhưng khá chắc chắn. Mặt 
trong của đáy thau chạm hình 
một bông sen cách điệu đang nở 
và các vòng chấm tròn chạy viền 
xung quanh. Phần vành miệng 
bẻ ngang chạm hoa văn uốn 
lượn nhưng bị mờ đi rất nhiều. 

Ngoài ra, trong bộ sưu tập 
đồ đồng gia dụng truyền thống 
của bảo tàng còn có sưu tập 
chảo đồng, bát đồng, đèn đồng, 
khuôn làm bánh in, khuôn làm 
bánh thuẫn, khuôn làm bánh 
tai yến, cối xoáy trầu, ấm đồng, 
ống nhổ trầu, muỗng đồng… 
Những sưu tập hiện vật bằng 
đồng này đều có niên đại gần 
trăm năm, vào khoảng đầu thế 
kỷ XX. Đây chính là những 
hiện vật quý góp phần bảo lưu 
những nét văn hóa trong sinh 
hoạt của cư dân người Việt trên 
đất Bình Định trong tiến trình 
lịch sử.      NGUYỄN VIẾT TUẤN

Tôn vinh 78 nghệ sĩ biểu diễn tiêu biểu
78 nghệ sĩ đoạt HCV, giải nhất, 

giải xuất sắc trong 3 cuộc thi nghệ 
thuật biểu diễn do Bộ VH-TT&DL 
tổ chức năm 2021 sẽ được tôn 
vinh, giới thiệu với khán giả vào 
tối nay (26.12), tại Nhà hát Lớn Hà 
Nội, phát sóng trực tiếp trên kênh 
Truyền hình Nhân Dân. Đây là lần 
thứ ba, Bộ VH-TT&DL tổ chức sự 
kiện này.

Trong năm 2021, Cục Nghệ 
thuật biểu diễn đã phối hợp Hội 

Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ 
múa Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân 
khấu Việt Nam tổ chức thành 
công 3 cuộc thi gồm: Tài năng 
xiếc toàn quốc 2021, Liên hoan 
kịch nói toàn quốc năm 2021 và 
Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 
năm 2021. Qua các cuộc thi, Ban 
tổ chức đã trao nhiều giải thưởng 
và phát hiện những tài năng trẻ 
của các loại hình nghệ thuật. 

(Theo HNM)
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Bình Định

CÂU CHUYỆN THỂ THAO

Để thua 0 - 2 trong trận bán kết lượt 
đi, đội tuyển Việt Nam đối mặt với rất 
nhiều khó khăn trong lần tái đấu với 
“Voi chiến”. Trước tiên, đó là tâm lý 
nặng nề sau một trận đấu không thành 
công, cùng với đó, chúng ta cũng không 
có quyền lựa chọn lối chơi ở lần gặp lại. 
Bị dẫn trước, HLV Park Hang Seo buộc 
phải bố trí nhân sự để chơi tấn công. 
Nhưng điều đáng lo là gần như tất cả 
các cầu thủ có thể chơi trên hàng công 
đều được tung ra sân nhưng chưa đem 
lại hiệu quả như mong muốn. Và khi 
chơi với đội hình dâng cao ắt sẽ để lộ 
ra nhiều khoảng trống ở hàng phòng 
ngự. Trong khi đó, với việc Duy Mạnh 
vắng mặt do chấn thương, Tiến Dũng 
vẫn còn dư âm chấn thương thì quả thật 
rất đáng lo. Bởi những cầu thủ khác có 
thể chơi vị trí trung vệ hầu như chưa 
được ra sân ở giải này, khi đưa vào sân 
ở trận đấu quan trọng rất dễ bị tâm lý, 
dẫn đến sai sót.

Việc đưa sang Singapore đến 30 cầu 
thủ, nhưng chỉ 1 - 2 ca chấn thương đã 
khiến chúng ta bị động về nhân sự quả 
là khó chấp nhận. Điều này cho thấy sự 
bảo thủ của HLV Park Hang Seo trong 
cách dùng người, và hậu quả đang hiển 
hiện ngay trước mắt. Dẫu vậy, vấn đề 
con người vẫn không quan trọng bằng 
tâm lý thi đấu, nếu khắc phục được 
điều này, Quang Hải và các đồng đội 
có thể nghĩ đến chuyện “trả nợ” sòng 
phẳng với đối phương.

Điều đáng tiếc và rất lạ là ở vòng 
loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển 
Việt Nam gặp những đối thủ đẳng cấp 
hơn nhưng hầu hết đều chơi khá hay. 

BÁN KẾT LƯỢT VỀ AFF CUP 2020, VIỆT NAM - THÁI LAN:

Liệu có đảo ngược được tình thế?
Không phủ nhận sự quyết tâm của 
các cầu thủ Việt Nam khi ra sân, 
nhưng với kết quả 0 - 2 ở lượt đi, 
liệu thầy trò HLV Park Hang Seo có 
đảo ngược được tình thế ở trận lượt 
về tối 26.12?

Quang Hải (số 19) đã chơi hay ở trận bán kết lượt đi, và anh cũng là niềm hy vọng của tuyển Việt Nam 
ở lần tái đấu với Thái Lan.                                                                                                                                                       Ảnh: ZING

Nhiều trận chúng ta cảm thấy tiếc nuối 
vì gần như đã có điểm trong tay nhưng 
lại để tuột mất. Ấy vậy mà khi chơi 
với một đội tuyển trong khu vực Đông 
Nam Á, các học trò của HLV Park Hang 
Seo lại để thua khá dễ dàng. Cần phải 
khẳng định rằng ở trận bán kết lượt 
đi, đội tuyển Thái Lan đã chọn đấu 
pháp hợp lý hơn, cộng với một chút 
may mắn đã giúp họ chiến thắng. Tuy 
nhiên, sự chênh lệch trình độ giữa 2 đội 
là không quá lớn. Ở trận bán kết lượt 
đi, các cầu thủ Việt Nam đã phong tỏa 
khá tốt tầm hoạt động của Supachok 
Sarachat và Teerasil Dangda. Nhưng 
đáng tiếc là Quế Ngọc Hải cùng các cầu 
thủ phòng ngự lại ít để mắt đến cầu thủ 
quan trọng bậc nhất của đối phương là 
Chanathip Songkrasin.

Sau trận đấu, CĐV Việt Nam sôi 
sục với những quyết định thiếu chính 
xác của trọng tài chính. Quả thật, ông 
Saoud Al-Abda đã có những tình 
huống xử lý gây ức chế cho một số 
học trò của HLV Park Hang Seo. Tuy 

nhiên, trong bóng đá trọng tài luôn là 
một phần của trận đấu, các cầu thủ 
buộc phải thích nghi và vượt qua điều 
đó để tập trung vào chuyên môn. Việc 
tranh cãi các quyết định hoặc tỏ ra bất 
mãn, chán nản chỉ thiệt cho đội bóng 
của mình. Đại diện Liên đoàn Bóng đá 
Việt Nam cũng đã có ý kiến với Liên 
đoàn Bóng đá Đông Nam Á về công 
tác trọng tài, nhưng việc khắc phục 
kịp thời hay không thì chúng ta vẫn 
phải ra sân và có thể những “tiếng còi 
méo” còn tái diễn. 

Do đó, phải thực sự lạnh lùng, tỉnh 
táo, không cuốn theo lối chơi của đối 
phương, khi đó, các cầu thủ Việt Nam 
mới là chính mình, tạo được những 
tình huống phối hợp mạch lạc. Pha cản 
phá phạt đền thành công của Nguyên 
Mạnh giúp chúng ta níu kéo hy vọng 
ở trận lượt về, dẫu khó khăn nhưng 
không gì là không thể. Hãy vào trận 
với quyết tâm cao, nhưng giữ vững 
tâm lý, tin vào một chiến thắng, chúng 
ta sẽ thành công!              HOÀNG QUÂN

Trong gần 2 tháng qua, sau khi tỷ lệ 
người được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 
trên cả nước đạt mức tương đối cao, 
nhiều hoạt động TDTT đã được nối lại. 
Trong đó, một số giải đấu cấp quốc gia 
đã được tổ chức theo cách thức phù 
hợp với “bình thường mới”. Đây là điều 
cần thiết để dần khôi phục các hoạt 
động của xã hội sau quãng thời gian 
tạm ngưng vì dịch bệnh. Một số giải 
đấu diễn ra suôn sẻ, nhưng cũng có giải 
phải thay đổi phương án, kế hoạch vì 
phát hiện có trường hợp thành viên ban 
tổ chức hoặc các đoàn dương tính với 
SARS-CoV-2 khi giải đang diễn ra.

Gò bó, căng thẳng là cảm giác chung 
của những HLV, VĐV, bởi họ phải luôn 
tuân thủ quy định khép kín (ăn, ở, di 
chuyển trong khuôn viên giới hạn). 
Nhưng trong khi ngày khai mạc SEA 
Games 31 đang đến gần, nếu không 
có những đợt thi đấu cọ xát để đánh 
giá trình độ, năng lực VĐV thì chúng ta 
không tuyển chọn được lực lượng tốt để 
dự ngày hội thể thao Đông Nam Á. Bên 
cạnh đó, công tác rút kinh nghiệm trong 

khâu tổ chức các giải quốc gia cũng rất có 
ích khi chúng ta đăng cai SEA Games 31, 
với lực lượng VĐV đông đảo từ 10 quốc 
gia trong khu vực.

Không chỉ thể thao thành tích cao 
gặp khó, hoạt động thể thao phong trào 
cũng đang phấp phỏng khi diễn biến 
dịch Covid-19 còn khá phức tạp. Số ca 
nhiễm mới trên cả nước còn khá cao, 
ngay tại tỉnh Bình Định cũng liên tục 
có những kỷ lục mới. Nhằm kiểm soát 
số ca lây nhiễm Covid-19, Thủ tướng 
Chính phủ đã chỉ đạo: “Các địa phương 
không tổ chức hoạt động tập trung 
đông người, nhất là dịp tết Dương lịch 
và tết Nguyên đán; cá nhân, tổ chức vi 
phạm sẽ bị xử lý”.

Các địa phương tùy theo tình hình 
thực tế cũng ban hành các biện pháp 
hành chính để kìm hãm đà lây lan của 
SARS-CoV-2. Trong đó, TP Quy Nhơn 
cũng vừa ra thông báo tạm ngừng 
hoạt động nhiều loại hình kinh doanh 
có nguy cơ lây nhiễm cao, trong đó có 
gym, fitness, yoga, aerobic, khiêu vũ, 
billiards...

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
hầu hết các địa phương đều chưa tổ 
chức các nội dung thi đấu trong chương 
trình Đại hội TDTT. UBND tỉnh cũng đã 
điều chỉnh giảm số môn tổ chức thi đấu 
cấp xã, huyện, tỉnh xuống để giảm áp 
lực cho các địa phương, đơn vị. Theo 
truyền thống ở nhiều xã, phường, thị 
trấn, dịp tết Nguyên đán được cho là 
thuận lợi nhất để kết hợp tổ chức các 
giải đấu, bởi khi đó có thể quy tụ đông 
đảo người dân tham gia thi đấu và cổ vũ. 
Nhưng với diễn biến dịch tăng nhanh 
như hiện nay, rất khó để các hoạt động 
thể thao cơ sở diễn ra. Thể thao thành 
tích cao có thể thi đấu không khán giả, 
nhưng ở thể thao phong trào thì khán 
giả là động lực chính để tổ chức, bởi 
mục đích của các giải đấu là để lan tỏa 
phong trào rèn luyện TDTT của toàn 
dân. Do đó, các cấp ngành liên quan cần 
hướng dẫn cụ thể để các địa phương lên 
kế hoạch phù hợp, tránh bị động trong 
việc tổ chức các hoạt động TDTT, đặc 
biệt là Đại hội TDTT các cấp.                           

 LÊ CƯỜNG

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐẤU THỦ 
MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2021:

Vương Tiểu Nhi đoạt 
HCĐ cờ tiêu chuẩn

GIẢI VÔ ĐỊCH VÕ CỔ TRUYỀN 
TOÀN QUỐC NĂM 2021:

Bình Định 
nhất toàn đoàn

Thể thao lại gặp khó!

(BĐ) - Giải vô địch cờ tướng đấu 
thủ mạnh toàn quốc năm 2021 đã bước 
sang ngày thi đấu thứ 6. Ở nội dung 
cờ tiêu chuẩn, VĐV Vương Tiểu Nhi 
của Bình Định đoạt 1 HCĐ ở bảng nữ. 
Như vậy, tại Giải vô địch cờ tướng đấu 
thủ mạnh toàn quốc năm 2021, các kỳ 
thủ Bình Định đã đoạt được tổng cộng 
2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.

Giải vô địch cờ tướng đấu thủ 
mạnh toàn quốc năm 2021 khởi tranh 
từ ngày 19.12, kéo dài đến ngày 26.12 
tại tỉnh Bắc Giang. Giải có sự tham dự 
của 40 kỳ thủ, đến từ 10 tỉnh, thành 
trong cả nước, tranh tài ở nội dung 
cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn. 
Đội tuyển cờ tướng Bình Định có 6 
VĐV (4 nữ, 2 nam) tham gia.                              

 LÊ NA

Kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng (bục số 1) đoạt 2 HCV 
nội dung cờ nhanh và cờ chớp tại Giải vô địch cờ 
tướng đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2021. 

Ảnh: THÀNH TRUNG

(BĐ) - Sáng 25.12, các VĐV tham 
dự Giải vô địch võ cổ truyền toàn 
quốc năm 2021 đã thi đấu các trận 
chung kết nội dung đối kháng. Ở nội 
dung này, đội tuyển võ cổ truyền Bình 
Định đã đoạt được 2 HCV, 2 HCB,  
1 HCĐ. Trong đó, Đoàn Đăng Nguyên 
đoạt HCV hạng cân 56 kg nữ; Trần 
Võ Song Thương đoạt HCV hạng cân 
60 kg nữ.

Như vậy, tính cả nội dung đối kháng 
và hội thi, đoàn Bình Định đoạt được 
tổng cộng 11 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ đoạt 
giải nhất toàn đoàn.

Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc 
năm 2021 tổ chức tại TP Hải Phòng, với 
sự tham dự của hơn 350 VĐV đến từ 
21 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. 
Các VĐV tranh tài ở nội dung hội thi 
và đối kháng. Tại giải này, đoàn Bình 
Định có 29 VĐV tham gia (20 VĐV hội 
thi, 9 VĐV đối kháng).        

  ĐỨC MẠNH

Ban tổ chức trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị 
đoạt thành tích cao tại Giải vô địch võ cổ truyền 
toàn quốc năm 2021.                  Ảnh: NGUYỄN HIẾU
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Bình Định

Những ngày gần đây, nông dân ở 
một số xã chuyên canh rau như: Cát 
Hải, Cát Nhơn, Cát Hưng, Cát Hanh, 
Cát Trinh, Cát Tài, Cát Khánh... thuộc 
huyện Phù Cát đang tích cực xuống 
giống và chăm sóc diện tích rau Tết. 

Với lợi thế diện tích đất màu lớn 
khoảng 716 ha, nông dân có kinh 
nghiệm thâm canh; những năm gần 
đây, huyện Phù Cát khuyến khích nông 
dân sản xuất rau màu quanh năm, đặc 

biệt vụ rau tết Nguyên đán luôn được 
xem là vụ quan trọng nhất trong năm. 
Các loại rau được gieo trồng nhiều 
nhất là: Xà lách, cà chua, hành lá, dưa 
leo, rau cải, rau thơm, ớt, bầu, bí, đậu 
đũa, đậu hòa lan... Để tăng giá trị cho 
sản phẩm, người trồng rau ở Phù Cát 
tích cực áp dụng các biện pháp canh tác 
theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng 
các loại thuốc bảo vệ thực vật.  

THẾ HÀ

Mấy năm gần đây bánh dừa 
nướng Hoài Nhơn nổi tiếng khắp 
gần xa với nhiều thương hiệu 
nổi tiếng như: Thanh Phương, 
Thanh Bình, Thu Lụa, Ngọc An… 
Trong năm các cơ sở này chuyên 
sản xuất dừa khô cung cấp cho 
các tiệm làm bánh, quán sinh tố 
trong toàn quốc, đến mùa lễ, tết 
mới vào vụ sản xuất bánh dừa 
nướng. Chị Võ Thị Hiệp, chủ 
cơ sở sản xuất bánh dừa nướng 
Thanh Bình chia sẻ: Từ tháng 11 
âm lịch đến hết tháng Chạp, cơ 
sở mới sản xuất bánh dừa nướng 
cho thị trường tết Nguyên đán. 
Năm nay, do dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp, cơ sở chỉ sản xuất 
theo đơn hàng, nhận tới đâu làm 
tới đó chứ không làm sẵn như 
mọi năm. 

Tại cơ sở sản xuất bánh cốm 
Sáu Chiến, chúng tôi thấy hàng 
chục lao động đang miệt mài 
rang nếp, lựa vỏ trấu, nấu 
đường gừng, đổ khuôn, cán, 
cắt, đóng gói... Bà Nguyễn Thị 
Ký, 62 tuổi, chủ cơ sở cho biết: 
Bánh cốm Hoài Nhơn giờ được 
nhiều khách hàng trong nước 
biết đến. Một số đại lý của 
chúng tôi ở các tỉnh thành như 
Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh đã 
đặt hàng sớm. Mẫu bánh cốm 
kích cỡ nhỏ 6 x 6 cm, đóng bì 
nhựa riêng từng miếng bánh 
đang được nhóm khách hàng ở 
xa ưa chuộng vì dễ bảo quản, sử 
dụng. Ngược lại, mẫu bánh cốm 
bọc giấy kính quen thuộc thường 
góp mặt tại các buổi giỗ chạp, tất 
niên, giao thừa... vẫn được khách 
hàng trong tỉnh chọn dùng. 

Hầu hết các cơ sở làm bánh 

Bánh mứt vào vụ Tết
Hơn 1 tháng nữa là đến tết 
Nguyên đán Nhâm Dần, 
các cơ sở bánh mứt trong 
tỉnh đang vào cao điểm sản 
xuất để phục vụ thị trường. 
Trong bối cảnh ảnh hưởng 
của dịch Covid-19 có thể 
làm cho sức tiêu thụ giảm 
so với năm trước.

kẹo, mứt trong tỉnh chỉ dám trữ 
nguyên liệu cầm chừng, không 
tích trữ nhiều như mọi năm do 
lo ngại dịch Covid-19 bùng phát; 
hoặc rủi xưởng sản xuất có ca 
F0 buộc phải đóng cửa thì việc 
sản xuất kinh doanh sẽ gặp vô 
vàn khó khăn. Tuy nhiên, một 
số cơ sở vẫn mạnh dạn đầu tư 
máy móc, thiết bị, thay đổi mẫu 
mã… như một cách tìm cơ hội 
trong khó khăn.

Bà Nguyễn Xuân Ánh, chủ cơ 
sở sản xuất mứt mãng cầu, mứt 
thơm Ngọc Ánh, ở phường Nhơn 
Bình, TP Quy Nhơn cho biết: Để 
làm ra miếng mứt ngon lại sạch 
từng khâu một - từ chọn, sơ chế 
nguyên liệu đến rim, sấy... đều 
phải rất kỹ. Mấy năm gần đây tôi 
liên tục cho thải dần các dụng cụ 
làm mứt kiểu cũ, thay vào đó là 
những loại máy móc hiện đại để 
giảm sức lao động thủ công, đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
đồng thời nâng mức độ ổn định 
chất lượng sản phẩm. Trước đây 
khi còn nhiều khâu làm bằng tay, 
hiện tượng mẻ này ngon mẻ khác 
kém dễ xảy ra lắm; nhưng từ khi 
máy móc thế chỗ dẫn thì chất 
lượng sản phẩm cao hơn và ổn 
định. Ngoài mứt dẻo, cuốn cuộn 
nay chúng tôi còn sản xuất các 
loại sản phẩm sấy dẻo đáp ứng 
yêu cầu ngày càng đa dạng của 
thị trường, khách hàng. Ngay 
cả mẫu mã hộp đựng mứt cũng 
thay đổi sao cho phù hợp với thị 
hiếu khách hàng có cả hộp nhựa, 
bì giấy… 

Năm nay giá nguyên vật liệu 
đều tăng, nhiều loại chi phí sản 
xuất khác cũng tăng. Bà Nguyễn 
Thị Hoa, chủ cơ sở sản xuất mứt 
me, chùm ruột ở KV3, phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn phân 
tích: Năm ngoái giá đường 

khoảng 15.000 đồng/kg thì nay 
đã lên 21.000 đồng/kg; dầu thực 
vật tăng từ 500 - 600 nghìn đồng 
lên 900 nghìn đồng/can 30 lít; bột 
mì từ khoảng 11.000 đồng/kg nay 
tăng lên 14.000 đồng/kg… Trong 
khi đó, giá bán sỉ mình không 
thể tăng tương ứng để đảm bảo 
sức cạnh tranh. Trước đây còn 
nghĩ đến chuyện bù lại bằng ở 
chỗ bán được với số lượng lớn 
nhưng năm nay do dịch bệnh, 
không ai dám nghĩ đến điều này.

Dù khó khăn bộn bề như 
thế, nhưng điểm đáng mừng 
là nhiều hộ sản xuất trong tỉnh 
lại coi trọng việc đăng ký nhãn 
hiệu sản phẩm, bao bì ghi đầy 
đủ thông tin, nhãn mác, nghiêm 
túc trong công bố thời gian sản 
xuất, hạn sử dụng... Một số cơ sở 
còn mạnh dạn đưa ra mẫu mứt, 
bánh mới phục vụ khách hàng.  

HẢI YẾN 

Hơn 10 ngày qua hàng trăm hộ dân 
ở các xã: Mỹ Châu, Mỹ Lợi, Mỹ Thắng 
và Mỹ Đức, chuyên làm nghề thả lờ trên 
đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ rất phấn khởi 
vì trúng đậm tôm đất.

Ghi nhận sáng 24.12, có khoảng 70 
người dân đi thu lờ về, ai cũng vui vì 
bắt được nhiều tôm, cá. Bà con cho biết, 
trước đây, sau một đêm thả lờ chỉ bắt 
được khoảng 1 - 2 kg tôm đất và một 

Rượu vang 
khoai lang 

Công 
ty TNHH 
Thực phẩm 
Trương Gia 
(Belifoods), 
TX An 
Nhơn vừa 
cho ra 
mắt sản 
phẩm rượu 
vang nếp 
khoai lang. 
Nguyên liệu khoai lang tím 
được ủ lên men cùng các bí 
quyết riêng của công ty. Sản 
phẩm có mùi thơm khoai 
lang, vị dịu nhẹ hơi ngọt, 
dễ uống. Công ty mới thử 
nghiệm sản xuất 1.000 chai 
rượu vang khoai lang bán dịp 
tết Nguyên đán. Bạn tìm mua 
tại các trang bán hàng điện 
tử, một số cửa hàng đặc sản 
ở Bình Định. Giá bán lẻ: 320 
nghìn đồng/chai 500ml.                

BÙI NGHĨA

Muối ớt tôm 
Đề Gi tiện lợi 

Công ty Cổ phần Muối và 
Thực phẩm Bình Định vừa đưa 
ra thị trường sản phẩm muối ớt 
tôm Đề Gi (nguyên liệu gồm: 
Muối, ớt, tôm khô và các gia vị 
khác) gói tiện lợi 25g với giá 
3.500 đồng/gói. Bạn có thể tìm 
mua tại các hàng đặc sản Bình 
Định hoặc các trang bán hàng 
trên mạng. 

CÔNG HIẾU 

Được mùa tôm đất đầm Trà Ổ
số loại thủy sản khác như cá, lươn, bữa 
nhiều nhất cũng chỉ lên đến 3 - 4 kg, 
nhưng trong hơn 10 ngày qua riêng tôm 
đất bình quân chung đã lên 6 - 7 kg tôm, 
nhiều người trúng lớn bắt được tới 12 kg. 

Nhiều người hành nghề đánh bắt 
thủy sản trên đầm Trà Ổ cho biết, sở 
dĩ tôm đất xuất hiện nhiều là vì trong 
đợt mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua, mực 
nước đầm Trà Ổ lên cao, nhiều khu dân 
cư ven đầm bị ngập nặng, chính quyền 
và người dân phải trổ cửa để nước trong 
đầm tuôn đổ ra biển, giảm bớt ngập lụt 
cho dân. Nhưng cũng chính vì thế mà 
một lượng lớn nước biển cuốn theo nhiều 
loại thủy sản trong đó có tôm đất chảy 
vào đầm, sinh sôi.

Chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt, ở xã Mỹ 
Thắng, người chuyên mua gom thủy sản 
cho biết: Tôm đất đầm Trà Ổ vốn rất 
nổi tiếng về độ ngon, vỏ mỏng nhiều 
thịt. Hiện giá chỉ từ 90.000 - 100 nghìn 
đồng/kg bằng khoảng một nửa so với 
trước đây.              VĂN TỐ

Tôm đất đầm Trà Ổ.    Ảnh: V.T

Phù Cát làm rau vụ Tết

Một ruộng hành của người dân 
ở xã Cát Hải. Ảnh: T.H

Công nhân đang nhào bột, đóng khuôn bánh dừa nướng, loại bánh truyền thống của người dân Hoài Nhơn nay đã tìm 
được khách hàng ở cả nước.                                                                               Ảnh: HẢI YẾN

SẢN PHẨM
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Bình Định

 r Tản văn của NGÔ VĂN CƯ

Quê tôi vào những ngày 
cận tết lại bận rộn với những 
vụ mùa và những việc chung, 
riêng khác. Từ cuối tháng 
mười Âm lịch, lúa giống được 
gieo xuống đồng. Rồi những 
vồng khoai lang, luống rau 
cải, hàng xà lách, giàn khổ 
qua, đậu rồng... xanh ngát 
khoe mình đón nắng xuân 
đang dần về. Rồi những vạt 
vạn thọ, cúc, hồng... cùng hoa 
mai chúm chím nụ đợi ngày 
bung cánh đón xuân. Tất cả 
như quẫy gọi một mùa xuân 
ấm no, hạnh phúc sẽ đến. 

Cổng chào ở đầu làng 
cũng trang trí rực rỡ với cờ Tổ 
quốc và cờ trang trí đủ màu 
sắc tung bay trong gió. Cổng 
xóm, cổng nhà cũng ngập tràn 
ánh sáng. Đường thôn, ngõ 
xóm, lối đi chung được dọn 
dẹp sạch sẽ; cuốc bớt cỏ ở các 
lối đi, nhiều nhà quét vôi lại 
tường để ăn tết! Bận rộn là vậy 
nhưng nhà nhà vẫn không thể 
để thiếu không khí tết. Rồi như 
đã hẹn, vào những ngày cuối 
năm, gia đình nào cũng chuẩn 
bị cho ngày dẫy mả. Dẫy mả là 
một phong tục có từ lâu, là dịp 
để con cháu được giãi bày với 
tổ tiên, ông bà những chuyện 
xảy ra trong năm; đồng thời 
anh em trong họ hàng nội tộc 
gặp mặt để phân biệt mối quan 
hệ họ hàng, máu mủ với nhau. 
Hình như tất cả công việc 
trong năm đều dồn vào những 
ngày cận tết.

Có lẽ, việc chuẩn bị cho 
ngày tết của người dân quê 
cũng khác với người thành 
phố. Đến những ngày gần tết, 
sau khi người dân phố đến 
các cửa hàng, siêu thị... thì 
không khí tết ập nhanh vào 
nhà chỉ trong một ngày mà 

 KHỔNG VĨNH NGUYÊN

Đứng ở bên ngoài 
nhìn vào mình, rồi thấy
Lòng anh như vân tay
In lên tình xa xót
Trong khói trời đang bay
Tiếng cô đơn thánh thót

Giếng xuân
Cuối năm kiểm điểm phận mình
Già còn mê những lộ trình khổ đau
Chi bằng cuốc đất trồng rau
Giếng lòng ta múc từng gàu tưới xuân...

Dưới mái tranh 
có một trái tim
đêm xuân trăng sáng mây hồng
trái tim anh đập phập phồng mái tranh
sân nhà lả ngọn trúc xanh
một bông cúc nở ai đành ngó lơ

không thiếu gì. Còn người 
dân quê, bên cạnh việc mua 
sắm vài thứ, còn lại thì tự túc 
sắm sửa, kể cả hoa. Từ những 
tháng trước đó, mọi người đã 
chuẩn bị một vạt đất để trồng 
các loại hoa chưng trong ngày 
tết. Có nhà còn chăm chút hoa 
ngoại nhập như lay ơn, ly... 
nên hoa tết cũng rất đa dạng. 
Cả việc chọn trái cây chưng 
trên bàn thờ cũng được chọn 
trước từ khi trái còn nhỏ trên 
cây. Nó được bao bọc kỹ cho 
khỏi sâu rầy đục để trái không 
có tỳ vết, bóng nhẵn, đẹp mắt 
và cũng là thể hiện lòng kính 
trọng tổ tiên, ông bà. 

Thức ăn ngày tết cũng 
được tự tay mỗi gia đình 
chuẩn bị. Mặc dù, chợ búa 
ngày tết không thiếu thứ gì 
nhưng nhiều gia đình vẫn 
chung nhau làm thịt heo ăn 
tết. Thường thì vào chiều ba 
mươi, trên khoảng đất rộng, 

bếp lửa to được nhen lên, các 
dụng cụ như dao thớt, xoong 
nồi, thau rổ... được các nhà 
đem tới đầy đủ. Đàn ông thì 
mổ heo, đàn bà thì làm sạch 
thịt và nấu ăn. Một nồi cháo 
lòng cuối năm ấm cúng giữa 
các gia đình sau khi đã chia 
thịt đã làm tình làng nghĩa 
xóm thêm gắn bó. Chuyện 
đồng áng, chuyện sinh hoạt 
ngày thường được bàn luận 
sôi nổi; đôi khi lan sang 
chuyện chính trị, kinh tế trong 
nước và... nước ngoài.    

Trong mỗi gia đình cũng 
bắt đầu lau chùi bàn thờ, dọn 
dẹp nhà cửa, vườn tược, kể 
cả đường thôn ngõ xóm. Tất 
cả đẹp mắt, sạch sẽ, khang 
trang. Trong bếp, mùi đường 
của rim mức đã thơm phức 
khi những chảo rim gừng, rim 
dừa, rim bí đao... bắt đầu sôi 
réo.  Các bà, các mẹ, các chị 
đang trổ tài khéo léo của mình 

bên bếp lửa để những đứa trẻ 
thêm háo hức khi được cho 
một ít vụn mà thưởng thức 
khi còn ấm nóng và thơm 
ngọt. Nhưng có lẽ vui và ấm 
cúng nhất là không khí nấu 
bánh chưng, bánh tét. Hầu 
hết mọi thành viên trong gia 
đình đều tham gia. Người chẻ 
lạt, người chọn và làm sạch lá, 
người ngâm nếp, người làm 
nhưn bánh, người gói... mỗi 
người một việc. Cả nhà quây 
quần bên nồi bánh chưng trò 
chuyện xua tan cái tiết trời 
lạnh giá của ngày cuối đông. 
Bọn trẻ khó có thể đợi được 
đến khi nồi bánh chín nhưng 
sáng hôm sau nhìn nong bánh 
thật ngon mắt để khi được cắn 
từng miếng thơm dẻo mà lòng 
thích thú vô cùng.

Những ngày chuẩn bị đón 
tết Nhâm Dần 2022 còn đặc 
biệt hơn. Vẫn là không gian 
thật ấm cúng, thiêng liêng và 

thân thuộc. Tết đến, nhiều lo 
toan nhưng cũng thật êm đềm 
và vui tươi. Biết bao thế hệ 
đã lớn lên trong không khí tết 
như vậy. Vậy mà tết này... tình 
hình dịch bệnh lan rộng là một 
nguy cơ hiện hữu, ảnh hưởng 
rất lớn đến đời sống sinh hoạt 
lẫn tinh thần của mọi người. 
Mỗi người đã ý thức trong 
việc chung tay phòng chống 
dịch, tuân thủ nguyên tắc 5K 
nên không khí tết cũng có 
khác hơn xưa. Ở thành phố, 
để hạn chế tập trung đông 
người, các siêu thị đã triển 
khai các chương trình mua 
sắm cuối năm qua mạng nên 
phố xá cũng thưa vắng hơn 
trong hoàn cảnh xã hội “bình 
thường mới”. Hàng hóa thiết 
yếu phục vụ ngày tết cũng 
sớm có mặt ở vùng nông thôn, 
miền núi rất sớm để người 
dân khỏi ùn ứ mua sắm vào 
ngày cận tết.

Tất cả để đảm bảo an toàn 
phòng dịch nhưng vẫn ấm 
áp. Đường thôn, ngõ xóm vẫn 
được dọn dẹp phong quang, 
sạch sẽ; bàn thờ của mỗi gia 
đình vẫn tinh tươm; bếp vẫn 
ấm giữa những ngày đông 
giá rét. Năm nay có lẽ những 
người con làm ăn ở xa sẽ suy 
tính nhiều hơn chuyện quy cố 
hương bởi Nhà nước khuyến 
khích bớt dịch chuyển để đảm 
bảo an toàn… Những hình ảnh 
chia sẻ không khí tết với nhau 
qua mạng xã hội vẫn đầy ắp 
yên vui. Tết vui và tết an toàn, 
tết trong bình thường mới ắt 
phải khác với tết xưa tết cũ 
và gì thì gì những niềm vui, 
những kỳ vọng những ước ao 
vẫn gói đầy trong những dặm 
tết vui đang rảo bước về trên 
quê hương yêu dấu. 

Dặm dài mùa vui

Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ

NGUYỄN VĂN MÃI

Em & mùa 
Và rồi
cứ thể mây trôi
Người xuôi theo gió
vẫn tôi một mình
Vần thơ 
gói ghém cuộc tình
Gửi theo năm tháng
mơ bình minh lên 

Nỗi niềm
không thể gọi tên
Lần tìm ký ức
đâu miền xanh rêu... 
Bến xưa
còn đó
cô liêu
Vàng trăng lá rụng
đếm chiều
chiều rơi ! 

Phải chi
ai đó cùng tôi
Vẽ đôi cánh én 
cõng trời xuân sang!

TRẦN THỊ THÙY LINH

Vội…
Vội làm gì cơn sóng
Làm đau cả lòng đò
Khi người xa khuất bóng
Mỏi mắt ai ngóng chờ…

Vội chi từng làn gió
Đuổi rượt hoài bóng mây
Mùa nối mùa lặng lẽ
Lất phất lá vàng bay…

Vội qua nhanh màu nắng
Để vấn vương lối chiều
Tiếng chim kêu thưa vắng
Như chạnh cả niềm yêu…

Vội vòng xoay năm tháng
Ký ức hóa xa xăm
Để góc tim thầm lặng
Sóng tình cứ lăn tăn…

LÊ TỪ HIỂN

Mắt biển
Vô vàn ngọn gió chiều vàng
Đêm cựa mình khai sinh
Thơm yêu thương nụ cười

Nghiêng bầu trời
Rơi vì sao
Biển nhớ

Nụ quỳnh nhỏ hồn nhiên
Run run hoa nắng
Trắng sáng đêm mưa

Quỳnh hoa… sinh ra từ cơn mưa
mát rượi
Tóc gió giăng giọt lệ trời
Merry Christmas

Đêm thanh vắng… ngọn nến
sáng lung linh
Quỳnh soi bóng
Ấm tinh cầu vũ trụ.

Tra
nh

 củ
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ọa
 sĩ
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UA

NG
 Q

UÝ

HÀ NGỌC HOÀNG

Bán mua 
với đời
Hoa đào
nở lộc đầy xuân
mẹ tôi tần tảo chợ gần chợ xa
tiếng gà
đã gáy canh ba
xắn tay sửa soạn để ra chợ người

Lá dong
khách đến thì mời
mười nghìn bạc lẻ ấm nơi mẹ nằm
chợ người
ngày cũng như năm
mua cành đào tết gói khăn lên chùa

Nhiều khi trời lại đổ mưa
vẫn ra chợ
lại bán mua với đời
lá dong
ai đến thì mời
mẹ tôi quang gánh một đời vì con.
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TRONG NƯỚC

Quốc hội họp phiên bất thường 
vào đầu tháng 1.2022

Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội khóa XV.

Dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ 
nhất, Quốc hội khóa XV khai mạc vào 
ngày 4.1.2022 và bế mạc vào chiều 
11.1.2022. Quốc hội họp trực tuyến cả 
kỳ qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc 
hội đến 62 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (đoàn 
ĐBQH TP Hà Nội sẽ họp tại điểm cầu 
Nhà Quốc hội).  

Theo chương trình nghị sự dự kiến, 
tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, 
quyết định 4 nội dung. Đó là dự thảo 
Nghị quyết về chính sách tài khóa, 
tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình 
phục hồi và phát triển KT-XH; chủ 
trương đầu tư Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2021 - 2025; dự án Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật 
(Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật Đầu 
tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc 

biệt và Luật Thi hành án dân sự) và dự 
thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ 

chế, chính sách đặc thù phát triển TP 
Cần Thơ.                              (Theo SGGP)

Kiến nghị tăng tần 
suất trên đường bay 
nội địa phục vụ Tết 

Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến 
nghị Bộ GTVT tăng tần suất trên nhiều 
đường bay nội địa dịp tết Dương lịch và 
tết Nguyên đán 2022.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 
29.12.2021 đến 18.1.2022, tăng tần suất 
trên các đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí 
Minh, các đường bay đường bay đi/đến 
Phú Quốc, Cam Ranh.

Giai đoạn từ ngày 19.1 đến 16.2.2022 
(cao điểm tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022), tăng tải cung ứng (từ 1,5 đến 2 lần) 
so với giai đoạn từ ngày 29.12.2021 đến 
18.1.2022 trên các đường bay Hà Nội đi/
đến TP Hồ Chí Minh, từ TP Hồ Chí Minh 
đi/đến Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh đi/đến 
Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Khánh Hòa, 
Phú Quốc, Bình Định.

Các đường bay khác khai thác với tần 
suất 9 chuyến/ngày.

Theo Cục Hàng không, tổng cung ứng 
dự kiến cho dịp cao điểm tết Nguyên đán 
là 14.000 chuyến bay với khoảng 2,7 triệu 
ghế cung ứng.     (Theo hanoimoi.com.vn)

Đồng Nai đầu tư gần 1.300 tỷ đồng 
xây dựng đường ven sông 

Mô phỏng tuyến đường ven sông Đồng Nai. 
Ảnh: VnExpress.net

Sáng 25.12, tỉnh Đồng Nai khởi 
công dự án đầu tư xây dựng đường 
ven sông Đồng Nai, đoạn từ cầu Hóa 
An, TP Biên Hòa đến giáp ranh với 
huyện Vĩnh Cửu.

Đường ven sông Đồng Nai có tổng 
chiều dài 5,2 km, lộ giới 34 m, trong 
đó phần lòng đường rộng hơn 22 m, 
vỉa hè mỗi bên rộng 5 m, dải phân cách 
giữa rộng 1,5 m.

Tổng vốn đầu tư của dự án gần 1.300 
tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng 

hơn 470 tỷ đồng, phần còn lại là kinh 
phí giải phóng mặt bằng, tái định cư. 
Để làm đường, TP Biên Hòa phải thu 
hồi đất của gần 600 hộ dân; trong đó 
có trên 300 hộ phải giải tỏa trắng.

Ngoài dự án đường ven sông 
Đồng Nai, hiện tỉnh Đồng Nai cũng 
đã phê duyệt dự án xây dựng kè, 
công viên dọc theo tuyến đường này. 
Dự kiến, tháng 4.2022, dự án sẽ được  
khởi công.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép 
từ Lào về Việt Nam

Lực lượng Đồn biên phòng La Êê bắt giữ 7 đối 
tượng nhập cảnh trái phép.

Ngày 25.12, thượng tá Lê Huy Bảy, 
Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê, thuộc 
BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị 
vừa bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép 
từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 24.12 
tại khu vực đường mòn từ Lào về Việt 
Nam, đoạn biên giới do Đồn Biên phòng 
La Êê phụ trách, Tổ công tác của Đồn 
Biên phòng La Êê phát hiện và bắt giữ 
7 người trú tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon 
Tum về hành vi “qua lại biên giới quốc 
gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo 

quy định”. 
Đồn Biên phòng La Êê đã bàn giao 7 

người nhập cảnh trái phép cho Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch huyện Nam Giang 
để cách ly và xử lý theo quy định của pháp 
luật. Sức khỏe của 7 đối tượng rất yếu do 
đi lâu ngày trong rừng sâu.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận 
làm thuê bên huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê 
Kông (Lào), tìm đường nhập cảnh trái 
phép về Việt Nam thì bị lực lượng chức 
năng bắt giữ.

(Theo daidoanket.vn)

Giá xăng tăng trở lại 

Vietjet Air có máy 
bay thân rộng A330 
đầu tiên

Hãng hàng không Vietjet vừa đón 
máy bay thân rộng đầu tiên gia nhập 
đội máy bay, sẵn sàng cho các kế hoạch 
mở rộng mạng bay khắp toàn cầu. Đó là 
chiếc máy bay Airbus A330-300 số hiệu 
VN-A811 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế 
Tân Sơn Nhất vào sáng 25.12.

Với sức chứa 12 ghế thương gia và 365 
ghế hạng thường, tàu bay mới của Vietjet 
có khả năng khai thác trên các chặng 
bay trung, dài với khoảng cách bay đến 
11.750 km, tiết kiệm nhiên liệu và thân 
thiện với môi trường.  (Theo Vietnam+)

Phú Quốc đón thêm 
hơn 200 khách đến 
từ Uzbekistan

Ngày 25.12, sân bay quốc tế Phú Quốc, 
TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đón 
chuyến bay thẳng từ Uzbekistan chở hơn 
200 khách du lịch đến với “đảo ngọc”. Đây 
là đoàn khách thứ 2 đến thành phố đảo 
đầu tiên của cả nước trong chương trình thí 
điểm đón khách bằng “hộ chiếu vắc xin”.

Các du khách Uzbekistan đều đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng Covid-19, có chứng 
nhận xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Đại diện Công ty CP quản lý điểm đến 
châu Á (ASIA DMC) cho biết sau việc đưa 
hơn 200 khách từ Uzbekistan đến với Phú 
Quốc, ASIA DMC sẽ phối hợp với hãng 
hàng không Uzbekistan Airways, các đơn 
vị du lịch tại Uzbekistan và Việt Nam… 
tổ chức 9 chuyến bay đưa du khách đến 
Phú Quốc theo chương trình thí điểm “hộ 
chiếu vắc xin” của ngành du lịch.                        

(Theo nld.com.vn)

Giá xăng tăng trở lại.

Từ 15 giờ ngày 25.12, liên bộ 
Công Thương - Tài chính đã quyết 
định điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo 
đó, xăng E5RON92 tăng 468 đồng/lít, 
xăng RON95-III tăng 494 đồng/lít, dầu 
diesel tăng 245 đồng/lít, dầu hỏa tăng 
196 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S 
giữ nguyên giá bán.

Theo liên bộ Công Thương - Tài 
chính, để hỗ trợ cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của DN và sinh 
hoạt của người dân, liên bộ Công 
Thương - Tài chính đã quyết định chi 
sử dụng liên tục Quỹ bình ổn giá ở 

mức cao. Từ đầu năm 2021 đến nay, 
Quỹ bình ổn giá đã chi liên tục với 

mức chi từ 100 đến 2.000 đồng/lít/kg  
xăng, dầu.

Việc duy trì công cụ Quỹ bình ổn giá 
ở mức phù hợp để có dư địa điều hành 
giá xăng, dầu trong thời gian tới, nhất là 
giai đoạn trước, trong và sau tết Nguyên 
đán trong khi thị trường xăng dầu thế 
giới còn tiềm ẩn nhiều biến động. Vì 
vậy, liên bộ Công Thương - Tài chính 
cũng quyết định điều chỉnh mức trích 
lập Quỹ bình ổn giá một cách hợp lý 
và không chi quỹ đối với các mặt hàng 
xăng, dầu.

(Theo hanoimoi.com.vn)

Đón khách Uzbekistan tại sân bay quốc tế 
Phú Quốc.
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Biến thể Omicron đang làm chậm lại 
tiến trình mở cửa ở châu Á, khi chính 
phủ các nước tái áp đặt các biện pháp 
hạn chế đi lại. Sau Nhật Bản, đến lượt 
Thái Lan và Singpore trong tuần này 
đóng cửa biên giới với phần lớn du 
khách nước ngoài.

Làn sóng hạn chế đi lại mới nhất 
này cho thấy cách tiếp cận cứng rắn của 
châu Á trước Omicron, nhưng nó cũng 
có thể làm gián đoạn phục hồi kinh tế 
của khu vực trong năm 2022. 

Thái Lan ngày 24.12 ghi nhận ổ 
dịch lây nhiễm đầu tiên bởi biến thể 
Omicron trong cộng đồng, tại tỉnh Đông 
Bắc Kalasin. Tính đến thời điểm này, 
Thái Lan ghi nhận trên 200 ca nhiễm 
Omicron, trong đó chủ yếu là các 
trường hợp trở về từ nước ngoài. Hôm 
20.12, Thái Lan đã ghi nhận ca nhiễm 
biến thể Omicron đầu tiên trong cộng 
đồng. Chính phủ Thái Lan sau đó đã 
quyết định tái áp đặt biện pháp cách ly 
đối với du khách nước ngoài đã tiêm 
phòng Covid-19. Đây được coi là bước 
lùi trong nỗ lực mở cửa trở lại ngành du 
lịch của chính phủ Thái Lan.

Singapore cũng cho biết sẽ ngừng 
bán vé xe buýt và vé máy bay thuộc 
Chương trình Hành lang du lịch tiêm 
chủng (VTL) được Singapore ký kết với 
hơn 20 nước trên thế giới, trong đó có 

Omicron buộc các nước châu Á 
từ bỏ kế hoạch mở cửa biên giới

Thái Lan đã phải ngưng chương trình miễn trừ cách ly đối với khách du lịch quốc tế một số địa điểm 
du lịch của nước này.                                                  Ảnh: Reuters

cả Mỹ, Anh, Đức. Bộ Y tế nước này cho 
biết sẽ không cấp vé mới cho người đến 
từ các quốc gia thuộc VTL trong quãng 
thời gian từ ngày 23.12.2021 - 20.1.2022 
và sẽ bán vé hạn chế sau ngày 20.1 tới.

Tại Nhật Bản, TP Osaka ngày 22.12 
ghi nhận trường hợp lây nhiễm biến 
thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng. 
Chính quyền ngay lập tức thực hiện các 
biện pháp tổng thể để đối phó với biến 

thể mới. Từ ngày 25.12, tất cả du khách 
từ phần lớn các bang của Mỹ đến Nhật 
Bản sẽ phải cách ly ở các cơ sở được 
chỉ định trong 3 ngày. Quy định trên 
cũng sẽ được áp dụng đối với các du 
khách đến từ Ecuador, Litva, Nga và 
Slovakia. Riêng các du khách đến từ hai 
bang New York và Hawaii của Mỹ sẽ 
phải cách ly 6 ngày ở các cơ sở do chính 
phủ chỉ định.                       (Theo TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 
24.12 công bố báo cáo xác định biến thể 
đáng lo ngại Omicron đến nay xuất hiện 
tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
toàn thế giới.

Theo báo cáo đánh giá dữ liệu toàn 
cầu của WHO, sự lây nhiễm của biến 
thể Omicron hiện nay đang cho thấy 
một xu hướng tăng trưởng rõ ràng so 
với biến thể Delta. Tại một số quốc gia 
và khu vực ghi nhận nhiều các trường 
hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng 
đồng như Anh hay Mỹ, biến thể mới lây 
lan nhanh hơn đáng kể so với Delta với 
thời gian tăng gấp đôi trong vòng chỉ 
từ 2 - 3 ngày.

Mặt khác, theo dữ liệu nghiên cứu 
giai đoạn đầu từ Nam Phi, Vương quốc 
Anh và Đan Mạch cho thấy chủng 
Omicron có nguy cơ nhập viện thấp hơn 
so với Delta. Song, tuy nhiên đến nay, dữ 
liệu nghiên cứu về hiệu quả của các loại 
vắc xin ngừa Covid-19 hiện nay về khả 
năng chống lại biến thể Omicron vẫn còn 
tương đối hạn chế.                  (Theo VOV.VN)

WHO: Omicron đã 
xuất hiện tại 110 
quốc gia và vùng 
lãnh thổ

Biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng 
trên phạm vi toàn cầu.                              Ảnh: Reuters

Singapore không có ca tử vong do Covid-19 lần đầu 
trong vòng 3 tháng

Singapore đã báo cáo không có trường hợp tử 
vong nào liên quan tới Covid-19 lần đầu tiên 
trong hơn ba tháng.                                            Ảnh: AFP

Theo CNA, Singapore hôm 24.12 đã 
báo cáo không có trường hợp tử vong 
nào do Covid-19, lần đầu tiên trong 
hơn ba tháng qua. Số ca mắc hằng ngày 
trong cộng đồng nước này vào tháng 12 
đã giảm so với mức cao nhất được ghi 
nhận vào tháng 11.

Lần cuối cùng Singapore thông báo 
không có trường hợp tử vong nào do 
Covid-19 là vào ngày 19.9. Kể từ đó, số 
lượng các ca bệnh tăng theo cấp số nhân 
kéo theo sự gia tăng của số người chết 
hằng ngày.

Chính phủ nước này đã xác định thời 
điểm bắt đầu của làn sóng lây nhiễm 

hiện tại là ngày 23.8. Singapore khi đó 
đang trong giai đoạn chuẩn bị chuyển 
đổi sang một quốc gia sống chung với 
Covid-19.

Trong tháng 8, có 18 ca tử vong liên 
quan đến Covid-19 đã được báo cáo, với 
tổng số ca nhiễm hằng ngày dao động từ 
100 đến 200 trong tuần cuối cùng của tháng.

“Hiện tại, chúng tôi không đưa những 
hạn chế cũ trở lại, chúng tôi vẫn muốn đạt 
được tiến bộ trong hành trình chuyển đổi 
của mình. Nhưng chúng tôi không chạy 
đua mà đang tích cực ứng phó, theo dõi 
và giám sát tình hình”, Bộ trưởng Y tế 
Singapore Ong Ye Kung nói.    (Theo LĐO)

Theo thông báo hôm 24.12 của Bộ 
Ngoại giao Nga, cơ quan này đã triệu tập 
đại biện Ukraine tại Nga để đưa ra “sự 
phản đối mạnh mẽ”, sau khi một người 
chưa rõ danh tính ném bom xăng về phía 
cổng lãnh sự quán Nga ở TP Lviv. Sự cố 
không gây ra thương vong nào.

“Chúng tôi đã yêu cầu phía Ukraine 
thực hiện các nghĩa vụ quốc tế để đảm 
bảo an ninh, tạo điều kiện thích hợp 
cho hoạt động thông thường của các 
cơ quan ngoại giao và lãnh sự Nga”, 
thông báo có đoạn.

Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ ném 
bom xăng là “hành vi khủng bố”, cho 
rằng đây là hậu quả của “sự kích động 
tư tưởng bài Nga ở Ukraine”, đồng 
thời bày tỏ mong muốn phía Ukraine  
xin lỗi.

Trong khi đó, cảnh sát Ukraine cho 
biết họ đã mở cuộc điều tra về sự việc 
mà họ gọi là “hành vi phá hoại”.

Vụ ném bom xăng xảy ra trong bối 
cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine 
leo thang.                       (Theo VnExpress.net)

Lãnh sự quán Nga 
tại Ukraine bị ném 
bom xăng

Đại sứ quán Nga tại Ukraine.                       Ảnh: TASS

Lực lượng tuần tra biển Hy Lạp cho 
biết ít nhất 16 người đã chết khi một 
chiếc thuyền chở người di cư đã bị lật 
ngoài khơi đảo Paros, Hy Lạp ở miền 
Trung biển Aegean ngày 24.12. Đây 
cũng là thảm họa hàng hải thứ ba liên 
quan đến người di cư trong khu vực 
xảy ra trong tuần này.

l Hội đồng Bảo an LHQ vừa cho 
phép miễn trừ lệnh cấm đi lại với một số 
quan chức Taliban trong vòng 90 ngày, 
kể từ ngày 22.12.2021 đến 21.3.2022.

l Trung tâm phòng và kiểm soát 
dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 24.12 quyết 
định giảm thời gian cách ly đối với các 
nhân viên y tế nhiễm vi rút SARS-CoV-2 
nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân 
lực tại bệnh viện trong bối cảnh số ca 
nhiễm mới và nhập viện tăng cao.

l Ngày 24.12, Chính phủ Ethiopia 
thông báo các LLVT của chính phủ đã 
đẩy lùi phiến quân ở miền Bắc nước này 
trở lại khu vực ẩn náu ở Tigray, qua đó 
kiểm soát hoàn toàn hai khu vực lân cận 
là Amhara và Afar.

l Lực lượng cứu hộ Myanmar cho 
biết các hoạt động tìm kiếm các nạn 
nhân trong vụ lở đất ở một mỏ khai 
thác đá quý ở miền Bắc nước này đã 
hoàn tất, tổng cộng đã tìm thấy thi thể 
của 6 người thiệt mạng.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

TIN VẮN Chìm tàu ở ngoài khơi Hy Lạp, 
ít nhất 16 người thiệt mạng

Theo nguồn tin của Hãng thông tấn 
Athens, thi thể của 12 người đàn ông, 
3 phụ nữ và một trẻ sơ sinh đã được 
trục vớt khỏi khu vực. Điều tra ban đầu 
nhận định có khoảng 80 người trên con 
tàu gặp nạn được cho là chở người di 
cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Italy qua biển Hy 
Lạp. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết 
các lực lượng hàng không và đường 
biển đã được triển khai tới khu vực để 
tiếp tục tìm kiến.

Trước đó ngày 23.12, giới chức trách 
Hy Lạp cũng đã trục vớt được 11 thi 
thể từ hiện trường của một vụ đắm tàu 
khác, khi một chiếc thuyền buồm chở 
hơn 90 người di cư bị chìm ngoài khơi 
một hòn đảo hoang ở miền Nam Hy 
Lạp. Đêm hôm 21.12, một chiếc thuyền 
được cho là chở tới 50 người di cư cũng 
đã bị chìm ngoài khơi đảo Folegandros, 
với hàng chục người vẫn đang mất tích.

(Theo VOV.VN)

Hy Lạp là một trong những tuyến đường chính 
vào EU của người di cư và tị nạn từ châu Phi và 
khu vực Trung Đông.                                    Ảnh: Reuters
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Bình Định

Hưng Thịnh bán nhà phố, biệt thự xây sẵn tại khu đô 
thị sầm uất đẳng cấp bậc nhất ngay trung tâm phố biển  
Quy Nhơn giá từ 9 tỷ đồng/căn. Liên hệ: 0906147797

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN 
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 51/2021  
từ ngày 21.12.2021 đến 27.12.2021

THỨ BA, NGÀY 28.12.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: TBA Phạm Hùng 2. 
6h30-12h: TBA Chiếu sáng Cầu Thị Nại, Quốc Thắng, 1, 2. 7h-9h30: Công ty Hồng Phúc 
Thanh, KCN Phú Tài. 9h30-11h30: TBA Chi Cục Dự trữ 5 (Chi Cục Dự trữ Quốc gia) P. 
Trần Quang Diệu. 13h30-15h45: TBA Cơ khí Quang Trung, P.Trần Quang Diệu.  H. Tuy 
Phước: 7h-17h: Thôn Ngọc Thạnh và xóm Thiện Trường - xã Phước An. 7h-11h: TBA 
Định Thiện, TBA Lộc Ngãi - xã Phước Quang. TX An Nhơn: 7h-10h30: Thôn Tân Đức, 
Thuận Đức - xã Nhơn Mỹ. 6h30-11h15: KV Cẩm Tiên - P.Đập Đá. 6h30-16h15: TBA Ngãi  
Chánh 1, Ngãi Chánh 2, KDC Ngãi Chánh 2. 7h-10h45: TBA Dân cư 2. H. Phù Cát: 5h30-16h: 
Lê Hoàn, Phú Kim, Hồng Châu, Chiếu sáng Cát Trinh. 7h30-14h30: Lộ   1 & Lộ 2 TBA UBND 
huyện Phù Cát, Lộ 1 TBA Trần Hưng Đạo. 7h45-10h15: TBA Tân Hòa. 5h30-16h: Các TBA Cảng 
hàng không Phù Cát, KDC Cát Tân, Ga Hàng không Phù Cát, Chánh Liêm, Xử lý CTNH Hậu  
Sanh, Tự Dùng 32, Tự Dùng 31, Mỏ đá Cát Nhơn, Nhà máy Xỉ Titan Cát Nhơn, Mỏ đá Cát Nhơn 2, TĐC 
Nhơn Thành, Gỗ Phù Cát - T1, Gỗ Phù Cát - T2. H. Phù Mỹ: 7h30-10h30: Các TBA Tân Ốc, UBND Mỹ 
Lộc, Mỹ Lộc, Bình Liên, Tân Vĩnh, Tân Vĩnh 2, Vạn Định, Vạn Định Nam, Vạn Định Bắc, Ga Vạn Phú, Mỹ  
Lộc 2 - xã Mỹ Lộc, UBND Mỹ Châu, UBND Mỹ Châu 2, Vạn Lương 2, Quang Nghiễm, Chiếu sáng 
số 4 - xã Mỹ Châu. 7h30-10h30: Các TBA Hội Phú, Hội Phú Tây, Hội Phú, KT Đá số 2 Mỹ Hòa, Đá 
VRG 1, 3, Bảo Thắng, Bảo Thắng 2, Bảo Thắng 3, Đá Đông Á, Đá Đông Á 2, Đá Tuấn Đạt, Mỏ Đá XN 
380 xã Mỹ Hòa. 13h45-15h45: Các TBA Trung Hội, Lạc Sơn, Lạc Sơn 2, Hóc Lách, Trương Quang 
Thành - xã Mỹ Trinh. 7h30-16h30: Các TBA Chiếu sáng ven biển Mỹ Thành 1, 2, 3 - xã Mỹ Thành.  
TX Hoài Nhơn: 7h-9h30: Khu phố Tân Thành 1, 2, 3, 4 - P.Tam Quan Bắc. 8h-11h30: Công ty 
CP Sản xuất Thương mại và Xây dựng Hoài Nhơn. 13h45-15h45: Nuôi tôm KV Đồng Soi - thôn 
Công Lương - xã Hoài Mỹ. 7h-17h: Công ty CP Năng lượng Hà Tiên.  H. Tây Sơn: 6h-17h: Các TBA 
Phú Hòa 4, Phú An 4 và Bãi xử lý rác CTR - xã Tây Xuân. 7h-10h30: Các TBA Mỹ Yên, Mỹ An - xã 
Tây Bình, xã Tây An 13h45-15h45: TBA Đồng Tranh và Đồng Đo - xã Tây Phú.  H. Vĩnh Thạnh: 
7h-10h30: Các TBA Vĩnh Trường, An Nội, M2 và Hồ Hòn Lập - xã Vĩnh Thịnh. 13h30-15h30: ĐZ 
0,4 KV Lộ 2 TBA Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Thịnh. 

THỨ TƯ, NGÀY 29.12.2021: TP Quy Nhơn: 7h-16h30: TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 5, Khu 
quần thể FLC, Hoàng Đạt, Thủy liệu pháp Kỳ co, KDC Lý Hưng, Lý Hưng 1, 2, Lý Chánh, Chợ Nhơn 
Lý 1, 2, UBND Nhơn Lý, Tiểu học Nhơn Lý, Dốc cà Nhơn Lý, Lý Hòa, Cảng cá Nhơn Lý. 7h-16h30: 
TBA Minh Dương, Viettel Nhơn hội, Vtstone, BT Mê Kong, Đức Toàn, Marubeni Lumber, CS Nhơn 
Hội 2, 3, 4, Austfeed 1, 2, Đại Dương 1, Thi công Phong Điện Nhơn Hội, TC hạ tầng FLC, Fujiwara, 
Nước giải khát FLC, Vương Thanh Long, TC Phân khu 9, Phân khu 9-2, TC Phân Khu 9-3. 13h30-
16h15: TBA TĐC Bắc Hà Thanh 4. 5h30-13h30: QL 1A từ Chùa Liên Hoa đến Đèo Cù Mông, KCN 
mở rộng Nam Phú Tài, CCN Suối Lở thuộc KV 8, P.Bùi Thị Xuân. 7h-9h: Công ty Mỹ Nguyên, P.Bùi 
Thị Xuân. 9h15-11h45: TBA Đông Á, Công ty Đông Á thôn Bình An - xã Phước Thành.  H. Tuy 
Phước: 6h-16h: Thôn Vinh Thạnh - xã Phước Lộc và khu phố Công Chánh - thị trấn Tuy Phước. 
7h-15h30: TBA Nước Phước Quang, TBA Văn Quang 2 - xã Phước Quang. 7h-15h30: Các TBA 
KV xã Phước Lộc. 7h-15h30: Các TBA Tuy Nen 1, Công ty Đường bộ 504-1, Công ty Đường bộ 
504-3, TBA XN Than Quy Nhơn, TBA Công ty TNHH Thịnh Phát, TBA Mỹ Quang. TX An Nhơn: 
7h-16h50: KV Tân Hòa - P.Nhơn Hòa và Phú Mỹ - xã Phước Lộc. 7h-14h15: KCN Nhơn Hòa. 6h30-
11h45: KV Vạn Thuận - P.Nhơn Thành. H. Phù Cát: 7h40-11h20: Các TBA Mỹ Tài, Di tích Núi Bà, 
Chùa Linh Phong, Thiền Viện 2, Vĩnh Hội, Nguyễn Trung Trực. 7h30-16h30: Lộ 2 TBA UBND Cát 
Nhơn. 6h45-17h15: Xã Cát Thắng. 6h45-17h15: 1 phần xã Cát Hanh, 1 phần xã Cát Hiệp, xã Cát 
Lâm, xã Cát Sơn. H. Phù Mỹ: 7h30-10h15: Các TBA Vân Trường, Phú Đức, Phú Đức 2, Gia Hội, Gia 
Hội 2 - xã Mỹ Phong. TX Hoài Nhơn: 7h-11h: Khu phố Tấn Thạnh, Tấn Thạnh 2 - P. Hoài Hảo, xã 
Hoài Phú.  H. Hoài Ân: 8h-11h30: TBA Cẩm Đức - xã Ân Hảo Đông. H. Tây Sơn: 7h-10h30: KV 
TBA Kiên Mỹ và Dâu Tằm Tơ - thị trấn Phú Phong, Gò Lăng, Gò Lăng 2, Xử lý Bơm Mìn T1, Xử lý 
Bơm Mình T2, Chơn Tự - xã Bình Thành. 10h30-13h30: KV TBA Kiên Long, Kiên Long 1, Trường 
Bắn, Trường Bắn QG2, Trường Bắn QG3, Trường Bắn QG4, Trường Bắn QG5, Kiên Ngãi - xã Bình 
Thành, Tây Sơn 3, Văn Phong 1, Văn Phong 2 - Khối 1A, Thuận Nghĩa - Khối Thuận Nghĩa - thị trấn 
Phú Phong, KV thôn Dõng Hòa, Vĩnh Lộc, Kiên Thạnh - xã Bình Hòa.  

THỨ NĂM, NGÀY 30.12.2021: TP Quy Nhơn: 4h-17h: TBA Nguyễn Thái Học 1, 3, 5, 6, Mộc 
Ngô Mây, Chung cư Phú Mỹ 1, 2, Khu nhà Simona, Võ Văn Dũng, Võ Mười, Minh Khai 1, 4, KS Thanh 
Bình, Mai Xuân Thưởng 1, 3, KS Đông Phương, Nhà hàng Trầu Cau, Hội trường Quang Trung, 
Đài phát thanh truyền hình Bình Định. H. Tuy Phước: 6h-15h30: Các TBA KV thị trấn Tuy Phước. 
7h-15h30: TBA Quảng Điền 2 - xã Phước Quang. TX An Nhơn: 7h-14h30: KV An Hòa, Gò Dông 
- xã Nhơn Khánh. 7h-16h30: Các TBA Biểu Chánh, Ánh Hải, Điện mặt trời Trọng Nguyên KV xã 
Nhơn An, Nhơn Phong. 7h30-10h45: KV Đông Bình - xã Nhơn Thọ. H. Phù Cát: 6h45-17h15: Xã 
Cát Trinh, Cát Tân, Cát Tường. 6h45-17h15: Xã Cát Thành. H. Phù Mỹ: 7h15-8h45: TBA Châu Trúc 
- xã Mỹ Châu. 9h-10h30: TBA An Giang - xã Mỹ Đức. 7h45-9h45: TBA An Xuyên 2 - xã Mỹ Chánh. 
13h45-15h45: TBA Vĩnh Lợi 3 - xã Mỹ Thành.  TX Hoài Nhơn: 8h15-14h15: Khu phố Thiện Đức 
Đông - P. Hoài Hương. 9h30-12h30: Khu phố Trường An, Trường An 2 - P. Hoài Thanh, khu phố 
Thiện Đức Đông - P. Hoài Hương. 9h30-13h30: Khu phố Thạnh Xuân, Thạnh Xuân Đông, Thạnh 
Xuân Bắc - P. Hoài Hương. 10h30-12h15: Thôn Kim Giao Bắc, Kim Giao Trung - xã Hoài Hải. 7h30-
11h30: Công ty CP Thủy sản Hoài Nhơn.  H. Tây Sơn: 7h-10h30: KV TBA Điện mặt trời, Đông An, 
Điện mặt trời, Phan Linh YB, Điện mặt trời Hà My, Điện mặt trời Hà My 2, Thuận Ninh, Hồ Thuận 
Ninh, Xóm Chài, M6-1 và M6-2 - xã Bình Tân. 13h30-16h30: KV TBA Thuận Hạnh 2, Bơm Chà Rang, 
Bắc Thuận Hạnh, Suối Đục, Suối Đục 2 - xã Bình Thuận. 13h30-16h30: TBA Hữu Giang, Hòn Gành 
và Hữu Giang 2 - xã Tây Giang. 9h-11h: TBA UBND Bình Hòa - thôn Trường Định - xã Bình Hòa.  

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện trong các 
khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối với các trường hợp mất 
điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, 
sửa chữa nhanh chóng. Trung tâm CSKH: 19001909. 

THÔNG BÁO DI DỜI MỒ MẢ
Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế thông báo 

kê khai, di dời mồ mả bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện xây dựng dự án 
Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội theo chủ trương 
của UBND tỉnh. 

Vị trí mồ mả bị ảnh hưởng bởi dự án: Khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát 
Tiến, huyện Phù Cát (tục danh: Khu nghĩa địa sau dốc Ông Quang), có 
giới cận sau:

- Phía Bắc, phía Tây giáp khu dân cư hiện hữu;
- Phía Nam giáp tuyến đường nối đường ĐT639 và đường trục Khu 

kinh tế (QL 19B);
- Phía Đông giáp đường trục Khu kinh tế (QL 19B).
Thông báo cho các thân chủ có mồ mả tọa lạc vị trí nêu trên liên hệ 

với Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế (ông Nguy, 
điện thoại 0979.181.010) hoặc UBND thị trấn Cát Tiến (ông Kiên - cán 
bộ Địa chính, điện thoại: 0984.580.583) để kê khai, di dời theo quy định.

Thời gian kê khai, đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 
28.01.2022; sau thời gian thông báo, số mộ không có thân chủ kê khai, 
di dời thì Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế sẽ phối 
hợp với UBND thị trấn Cát Tiến lập thủ tục, tổ chức di dời và cải táng lại 
theo quy định.

NHÀ - ĐẤT

NGÀY VÀ ĐÊM 26.12.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

       

      

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. 
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió 

Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào 

rải rác và có nơi có giông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống  
4 - 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc  
cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.  (Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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Bình Định

THÔNG BÁO
Lập thủ tục bồi thường di dời mồ mả nằm trong chỉ giới GPMB Dự án KV 1, 

Khu dân cư dọc QL 19 (mới), xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước
Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dọc  
QL 19 (mới), xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước; Quyết định số 1254/QĐ-UBND 
ngày 08.4.2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt báo cáo nghiên 
cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án KV 1, Khu dân cư dọc QL19 (mới), xã  
Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Ban Giải phóng mặt bằng (GPMB) được UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
triển khai công tác bồi thường, GPMB và xây dựng dự án Khu dân cư dọc  
QL 19 (mới). Để hoàn thành đúng tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Ban GPMB tỉnh xin thông báo đến toàn thể nhân dân bị ảnh hưởng trong 
phạm vi GPMB dự án những nội dung, cụ thể như sau:

1. Các hộ gia đình, cá nhân có mồ mả thân nhân chôn cất tại các Gò Vườn 
Cao, Gò Cây Thị, Gò Củ Lang, Gò Bờ Thiền, Gò Bờ Thinh, Gò Đu thuộc thôn 
Quang Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, đến tại trụ sở UBND xã Phước Lộc 
để làm thủ tục kê khai mồ mả di dời theo quy định. Thời gian đăng ký kê khai 
vào lúc 8 giờ ngày 28.12.2021 đến hết ngày 11.01.2022 (trong giờ hành chính).

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo, số mồ mả không có 
người đăng ký kê khai, Ban GPMB sẽ phối hợp với chính quyền địa phương 
và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm kê mộ vắng chủ và lập thủ tục di 
dời vào khu cải táng, mọi khiếu nại về sau Ban GPMB không chịu trách nhiệm 
giải quyết.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
l Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, địa chỉ: Số 20 Ngô Thời Nhiệm, TP  

Quy Nhơn. Số điện thoại: 0964646117 gặp A. Hoài.
l UBND xã Phước Lộc, số điện thoại: 0901122576 gặp A. Khoa.
Ban GPMB tỉnh xin thông báo các hộ dân có mồ mả biết, đồng thời đăng 

ký kê khai di dời mồ mả theo đúng quy định.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: 01 máy in 02 màu; 08 máy cán lằn, phóng giao; 01  

lò hơi; 01 máy đóng kẽm; 01 máy chập thùng; 01 máy cột dây CY-100; 01 xe 
nâng kẹp; 01 máy dán thùng và bàn ra giấy tự động; 01 máy cắt đĩa; 01 máy 
cán lằn khổ 3m20; 02 máy cán lằn; 02 máy đóng đinh; 01 máy bế + lô sóng  
270 + lô đáy 320; 01 máy xẻ rãnh tự động làm bao bì carton; 01 dàn máy xeo 
giấy; 01 máy nghiền bột giấy; 01 máy cán màng. 

 Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Công ty TNHH Hiệp Phát; địa chỉ: 
Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 2.031.501.807 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
400.000.000 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 TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 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 14.01.2022 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 14.01.2022, 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 17.01.2022 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 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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Đẹp

KHÁM PHÁ

Chân váy xếp ly midi 
phối áo len dài tay mùa Đông

Vào mùa đông, combo chân váy midi xếp ly và áo len dài tay 
kèm thêm một đôi boot cổ ngắn sẽ là một set đồ “bất bại” 
cho mọi cô gái. Sự kết hợp vô cùng thời thượng và tôn được 
sự nữ tính của set trang phục cùng đôi boot cá tính sẽ khiến 
mọi chàng trai đắm say. (Theo phunuvagiadinh.vn)

“Nếm” mùi vị món 
ăn qua màn hình TV

Nguyên mẫu Taste The TV được giới thiệu tại ĐH 
Meiji hôm 22.12.                                     Ảnh: REUTERS

Giáo sư Homei Miyashita của ĐH Meiji 
(Nhật Bản) đã phát minh một loại màn 
hình TV cho phép người sử dụng nếm mùi 
vị món ăn bằng cách dùng lưỡi chạm lên 
màn hình.

Thiết bị có tên gọi Nếm TV (tiếng Anh 
là Taste the TV) sử dụng một băng chuyền 
chứa 10 ống hương liệu, nhằm tạo ra mùi 
vị của một món ăn cụ thể. Khi tổ hợp xong 
mùi, mẫu hương vị được chuyển đến bản 
phim bên trên màn hình phẳng, cho phép 
người xem có thể nếm.

Giáo sư Miyashita cho rằng đây là dạng 
công nghệ góp phần cải thiện cách thức 
con người nối kết và tương tác với  thế 
giới  bên ngoài, đặc biệt trong thời gian 
dịch Covid-19 hoành hành.

“Mục tiêu là cho phép con người có 
được trải nghiệm như khi ăn tại nhà hàng, 
dù họ đang ở nhà”, Reuters dẫn lời chuyên 
gia Nhật Bản cho biết.

Giáo sư Miyashita làm việc với đội ngũ 
gồm khoảng 30 sinh viên để tạo ra các 
thiết bị tạo mùi. Ông cho hay đã phát minh 
nguyên mẫu Taste the TV trong năm ngoái, 
và chi phí chế tạo phiên bản thương mại 
vào khoảng 100 nghìn yen (20 triệu đồng).

Các ứng dụng tiềm năng khác bao 
gồm học nghề pha chế rượu, đầu bếp từ 
xa, cũng như chơi game.

Giáo sư Nhật Bản cũng đang thảo 
luận với các công ty về khả năng sử dụng 
công nghệ này cho các dòng thiết bị như 
tạo vị bánh pizza, sô cô la bên trên một 
lát bánh mì.

Sinh viên Yuki Hou, 22 tuổi của ĐH Meiji, 
là người thử  Taste the TV  trước các phóng 
viên trong cuộc họp báo giới thiệu  công 
nghệ mới  vào ngày 22.12. Cô Hou nói với 
màn hình rằng mình muốn nếm sô cô la 
sữa. Sau khi nhắc lại vài lần, máy phun vị đã 
được chuẩn bị lên trên bản phim.

“Nó giống như mùi sô cô la sữa”, cô Hou 
cho biết.                           (Theo TNO)

Phát hiện bộ phận mới trong cơ thể người

Vị trí của lớp cơ mới thuộc cơ cắn.

Các sách giáo khoa giải phẫu mô 
tả cơ cắn gồm hai lớp, một lớp sâu 
và một lớp nông. Tuy nhiên, một số 
tài liệu lịch sử đề cập tới khả năng 
tồn tại lớp thứ ba, nhưng chưa thống 
nhất về vị trí của lớp này, theo nhóm 
nghiên cứu báo cáo hôm 2.12 trên tạp 
chí Annals of Anatomy. Vì vậy, các 
nhà nghiên cứu quyết định kiểm tra 

liệu cơ hàm có lớp siêu sâu ẩn ở đâu 
đó hay không.

Để tiến hành nghiên cứu, họ mổ 
đầu 12 xác chết được bảo quản bằng 
formaldehyde, họ cũng chụp cắt lớp 
16 xác chết mới và xem xét một bản 
chụp cộng hưởng từ người sống. 
Thông qua những kiểm tra này, họ xác 
định có một lớp cơ cắn thứ ba khác 
biệt về mặt giải phẫu. Lớp cơ siêu sâu 
này chạy từ xương gò má tới mỏm 
xương hình mỏ quạ.

Theo trưởng nhóm nghiên cứu 
Szilvia Mezey, giảng viên ở khoa Y 
sinh tại ĐH Basel, Thụy Sĩ, lớp cơ cắn 
siêu sâu này khác biệt với hai lớp còn 
lại về mặt chức năng. Dựa trên cách 

sắp xếp sợi cơ, lớp cơ mới nhiều khả 
năng giúp ổn định hàm dưới. Trên 
thực tế, đây là phần cơ cắn có thể kéo 
xương hàm về phía sau.

Trong nghiên cứu, Mezey và cộng 
sự đề xuất đặt tên cho lớp cơ này là 
“Musculus masseter pars coronidea”, 
có nghĩa là “bộ phận cơ cắn liên quan 
tới xương hình mỏ quạ”. Phát hiện có 
ý nghĩa quan trọng trong lâm sàng 
bởi hiểu rõ lớp cơ có thể giúp bác sĩ 
phẫu thuật tốt hơn ở phần hàm và 
điều trị bệnh về khớp nối xương hàm 
với hộp sọ.

(Theo VnExpress.net)

Một nhóm nhà khoa học phát hiện lớp cơ 
mới thuộc cơ cắn giúp nâng xương hàm 
dưới và có vai trò quan trọng đối với hoạt 
động nhai.

CHUYỆN LẠ


