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NGÀY HỘI VH-TT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI TOÀN TỈNH NĂM 2022:

Hấp dẫn

các cuộc tranh tài thể thao
Trong 3 ngày diễn ra Ngày hội VH-TT các dân tộc thiểu số miền núi toàn tỉnh năm 2022,
các nội dung thi đấu thể thao đã diễn ra hấp dẫn với nhiều bất ngờ, khiến cuộc
cạnh tranh các thứ hạng tốp đầu trở nên kịch tính.
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Nhờ có sự chuẩn bị tốt, đội tuyển
kéo co huyện An Lão giành giải nhất.
Ảnh: HOÀNG QUÂN

NGUYỄN ĐINH THIỆN QUANG:

Từ không thích Toán
đến giải quốc gia Toán học
Năm 2022, rinh về giải nhất Olympic Toán học sinh
viên, học sinh và giải học sinh giỏi Toán quốc gia,
nhưng Nguyễn Đinh Thiện Quang (lớp 12 Toán,
Trường THPT chuyên Chu Văn An, TX Hoài Nhơn) chia
sẻ rất thật rằng từng… không thích Toán. u 8

l Hạnh phúc khi được cho đi u 3
l Đẩy nhanh tiến độ

hỗ trợ tiền thuê nhà cho
người lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 6
l Vui hội ở phố biển Quy Nhơn
SÁNG TÁC CHO THIẾU NHI:

u4

l Cần thêm những trợ lực . . . . . u 9
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Xã Tây Phú đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao

NGÀY HỘI VH-TT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI TỈNH NĂM 2022:

Đoàn VH-TT huyện Vĩnh Thạnh
nhất toàn đoàn

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia Ngày hội. 				
(BĐ) - Sau ba ngày diễn ra
sôi nổi (16 - 18.6), Ngày hội
VH-TT các dân tộc thiểu số
miền núi tỉnh lần thứ XVI năm 2022 đã chính thức khép
lại bằng lễ bế mạc vào tối 18.6
tại SVĐ huyện Vĩnh Thạnh.
Ngày hội lần này có chủ đề
“Bảo tồn, phát huy bản sắc văn
hóa các dân tộc thiểu số tỉnh
Bình Định trong thời kỳ hội
nhập và phát triển bền vững
đất nước” do Sở VH&TT phối
hợp UBND huyện Vĩnh Thạnh
tổ chức.
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã
trao nhiều giải thưởng cho các
phần thi biểu diễn nghệ thuật
quần chúng; thi trại đẹp, trình
diễn lễ hội dân gian, giao lưu

văn hóa ẩm thực, giao lưu
nghệ thuật cồng chiêng, dệt
thổ cẩm truyền thống, người
đẹp VH-TT miền núi; các môn
thi đấu thể thao, gồm: Bắn nỏ,
đẩy gậy, kéo co, bóng đá nam.
Ngày hội VH-TT các dân
tộc thiểu số miền núi tỉnh
lần thứ XVI - năm 2022 quy
tụ hơn 600 nghệ nhân, diễn
viên, VĐV của 6 đoàn VHTT các huyện Vĩnh Thạnh, An
Lão, Hoài Ân, Phù Cát, Vân
Canh, Tây Sơn tham gia. Kết
quả chung cuộc, Ban tổ chức
đã trao giải nhất toàn đoàn cho
huyện Vĩnh Thạnh; huyện An
Lão và huyện Vân Canh đoạt
giải nhì; giải ba thuộc về 3
huyện còn lại.

Ảnh: LÊ CƯỜNG

Theo đánh giá của Ban tổ
chức, Ngày hội đã tạo không
khí vui tươi lành mạnh, trở
thành sân chơi bổ ích cho cộng
đồng các dân tộc thiểu số miền
núi tỉnh. Các đơn vị có cơ hội
giao lưu, chia sẻ những phong
tục, tập quán tốt đẹp, góp phần
gìn giữ và phát huy các giá trị
văn hóa của dân tộc. Qua đó,
quảng bá hình ảnh du lịch Bình
Định đến với du khách.
Trong đêm bế mạc, huyện
Vân Canh đã nhận ngọn đuốc
truyền thống để đăng cai tổ
chức Ngày hội VH-TT các
dân tộc thiểu số miền núi tỉnh
Bình Định lần thứ XVII vào
năm 2024.
LÊ CƯỜNG - NGỌC NHUẬN

An Lão tôn vinh cá nhân và gia đình hiến máu
tình nguyện tiêu biểu
Chiều 17.6, Ban Chỉ đạo vận
động hiến máu tình nguyện
(HMTN) huyện An Lão tổ chức
hội nghị tôn vinh các cá nhân
và gia đình HMTN tiêu biểu
năm 2022.
Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo
vận động HMTN tỉnh đã tôn
vinh 1 gia đình hiến máu 15
lần, 3 gia đình hiến máu 10

lần và 9 gia đình hiến máu 5
lần trở lên; tôn vinh 2 cá nhân
hiến máu 15 lần, 4 cá nhân
hiến máu 10 lần và 26 cá nhân
hiến máu 5 lần trở lên. UBND
huyện An Lão tặng giấy khen
cho 5 gia đình và 39 cá nhân
có thành tích xuất sắc nhiều
lần tham gia HMTN.
Được biết, những năm qua,

phong trào HMTN của huyện
An Lão đã phát triển mạnh;
đợt 1 năm 2022, Ban vận động
HMTN huyện đã vận động
ĐVTN, cán bộ, công nhân, viên
chức và nhân dân hiến 185 đơn
vị máu. Trong năm 2021, Ban
vận động đã tiếp nhận được 581
đơn vị máu, đạt 145% kế hoạch
tỉnh giao.
HỮU BÁ

Tình nguyện hè tại xã đảo Nhơn Châu
(BĐ) - Ngày 18.6, Chi đoàn
Cơ quan Tỉnh đoàn, Đoàn
phường Quang Trung và xã
Nhơn Châu phối hợp với Chi
đoàn cơ sở Phòng CSGT (CA
tỉnh), Công đoàn Ngân hàng
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
(VPBank), hệ thống ô tô, xe máy
Toàn Trung đã tổ chức chương
trình tình nguyện hè tại xã đảo
Nhơn Châu (TP Quy Nhơn).
Tại chương trình, các đơn
vị đã tặng 20 suất quà cho học
sinh có hoàn cảnh khó khăn học
giỏi; tặng 20 áo phao, 80 mũ bảo
hiểm và tuyên truyền Luật Giao
thông đường bộ, đường thủy
cho ĐVTN và học sinh; trao kinh
phí hỗ trợ mô hình thanh niên
phát triển kinh tế tại xã đảo trị

Bình Định

Ngày 18.6, xã Tây Phú
(huyện Tây Sơn) tổ chức Lễ
công bố xã đạt chuẩn nông thôn
mới (NTM) nâng cao năm 2021.
Đây là xã đầu tiên của huyện
Tây Sơn hoàn thành 13/13 tiêu
chí xã NTM nâng cao.
Sau khi về đích NTM vào
năm 2019, xã Tây Phú tiếp tục
đề ra mục tiêu xây dựng thành
công xã NTM nâng cao vào năm
2021. Qua gần 2 năm xây dựng
xã NTM nâng cao, diện mạo
của xã tiếp tục khởi sắc vượt
bậc, cơ sở hạ tầng được đầu tư
nâng cấp đồng bộ, mức sống
người dân cải thiện và nâng
cao, kinh tế tăng trưởng bình
quân 12,2%; cơ cấu kinh tế
chuyển dịch theo hướng tích
cực, kết cấu hạ tầng cải thiện,
đời sống tinh thần của người
dân từng bước nâng lên, thu
nhập bình quân đầu người đạt
51,2 triệu đồng/người/năm; hộ
nghèo giảm còn 2%; văn hóa - xã
hội chuyển biến rõ nét, cảnh

Ảnh: TÍN TRỌNG
quan môi trường ngày càng
khang trang, an ninh quốc
phòng được giữ vững.
Đến nay, đường liên xã và
đường từ trung tâm xã đến
huyện có chiều dài 13,5 km
đã được thảm nhựa và bê tông
hóa 100%. Đường trục thôn
và liên thôn đã bê tông hóa
10,6 km, đạt 89,1%, đường ngõ
xóm bê tông hóa 12,2 km, đạt
92,4%; tỷ lệ lao động có việc
làm qua đào tạo đạt 65,9%.
Phong trào thi đua toàn dân
chung sức xây dựng NTM
nâng cao được nhân dân tích
cực hưởng ứng. Người dân
nhận thức sâu sắc vai trò chủ
thể trong xây dựng NTM nâng
cao và tiến đến xây dựng NTM
kiểu mẫu.
Tại buổi lễ, Đảng bộ, chính
quyền, nhân dân xã Tây Phú đã
đón nhận Bằng công nhận đạt
chuẩn NTM nâng cao năm 2021
của UBND tỉnh (ảnh).
TÍN TRỌNG

Đối thoại về chính sách BHXH,
BHYT tại huyện Phù Cát
Chiều 17.6, BHXH tỉnh phối
hợp với UBND huyện và BHXH
huyện Phù Cát tổ chức đối thoại,
tư vấn chính sách BHXH, BHYT
cho các DN sử dụng lao động và
đại diện người tham gia BHXH tự
nguyện huyện Phù Cát.
Tại hội nghị, BHXH tỉnh đã
giới thiệu một số chính sách mới
về BHXH, BHYT có hiệu lực từ
năm 2022; tính ưu việt của chính
sách BHXH, BHYT; lợi ích khi
tham gia BHXH, BHYT; những
rủi ro khi rút BHXH 1 lần; quy
định về việc thực hiện chính
sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho
người lao động…
Đại diện các đơn vị sử
dụng lao động và người tham
gia BHXH đã nêu một số thắc
mắc liên quan đến chế độ nghỉ
dưỡng sức đối với người lao

động bị nhiễm Covid-19; về
thực hiện quy định hỗ trợ người
lao động quay lại làm việc sau
Covid-19; các thủ tục hỗ trợ
người lao động thuê nhà, trả
tiền điện, nước; các quy định
về mức đóng BHXH liên quan
đến tăng lương tối thiểu vùng;
các thủ tục để được nghỉ hưu
trước tuổi đối với người làm
việc trong môi trường độc hại
đã đủ năm đóng BHXH…
BHXH tỉnh cùng các cơ quan
chuyên môn đã giải thích cặn kẽ,
thỏa đáng. Qua đó, giúp các đơn
vị sử dụng lao động và người
tham gia BHXH tự nguyện hiểu
rõ hơn về các chính sách BHXH,
BHYT để thực hiện, đảm bảo
quyền lợi cho người lao động
và an sinh xã hội.
TRƯỜNG GIANG

TIN VẮN

Đại diện Chi đoàn Phòng CSGT (CA tỉnh) tặng áo phao cho học sinh.
giá 10 triệu đồng.
Dịp này, các chi đoàn cũng
đã tổ chức thực hiện công trình
“Nhà chờ đò Nhơn Châu”;

Ảnh: C.H

trồng cây xanh trên đảo; ra quân
vệ sinh môi trường bãi biển và
vẽ bích họa.
CHƯƠNG HIẾU

l Ngày 18.6, Đoàn Trường
ĐH Quy Nhơn phối hợp với
Công ty CP Đầu tư Trần Khang
Quy Nhơn tổ chức tặng 25
suất học bổng “Tiếp sức đến
trường”, mỗi suất trị giá 2 triệu
đồng, cho 25 đoàn viên, sinh
viên có hoàn cảnh khó khăn
hiếu học. DUY ĐĂNG
l Chiều 17.6, tại nhà
văn hóa thôn Tân Phụng 2,
xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ),

Trung tâm Trợ giúp pháp lý
nhà nước tỉnh phối hợp với
chính quyền xã Mỹ Thọ tổ chức
tuyên truyền, phổ biến và tư
vấn pháp luật cho quân dân
chính thôn và người dân trên
địa bàn. Tại buổi tuyên truyền,
báo cáo viên đã phổ biến các
quy định pháp luật về đất đai
và chế định thừa kế trong Bộ
luật Dân sự.
HẰNG NGA

Bình Định
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CHUYỆN TỬ TẾ

Hạnh phúc khi được cho đi

Giúp người khó, khổ hơn
mình chính là hạnh phúc.
Cảm xúc đó khó tả thành
lời. Họ chỉ biết rằng, mỗi
lần cho đi, họ lại thấy đời
mình thêm ý nghĩa…
Rảo bước vào thôn Thạnh
Danh (xã Nhơn Hậu, TX An
Nhơn), hỏi thăm “bà Tám
Quang”, ai cũng biết người
phụ nữ phúc hậu, nhiệt tình.
Bà tên thật là Nguyễn Thị Thanh
Quang (SN 1961), quanh năm
suốt tháng gắn bó với việc đồng
áng. Lam lũ là thế nhưng bà
luôn tranh thủ thời gian để tham
gia các hoạt động thiện nguyện.
Đều đặn 2 lần/tuần, vào thứ
Hai và thứ Năm, bà lại đến Bếp
ăn tình thương ở TTYT thị xã để
nấu và phát các suất ăn miễn phí
cho bệnh nhân. Ngoài “đứng
bếp”, bà còn sẵn sàng góp thêm
nguyên liệu để mỗi suất ăn được
đầy đủ dinh dưỡng hơn.
Điều làm cho mọi người
thêm ấn tượng và yêu quý bà
là sự gần gũi, nhiệt tình, sẵn
sàng giúp đỡ các hoàn cảnh khó
khăn quanh mình. Khi thì món
quà, gói bánh, khi là số tiền nho
nhỏ bà dành dụm để gửi tặng
chị hàng xóm đang đau ốm. Đó
là chưa kể, bà còn học cách sử
dụng mạng xã hội để “đưa lên
sóng” các trường hợp khó khăn ở
địa phương, giúp họ nhận nhiều
sự giúp đỡ hơn, nhất là trẻ em.
Nhìn hai cậu bé Nguyễn
Trung Hậu và Đỗ Anh Quân
(đều SN 2010, học Trường Tiểu
học Nhơn Hậu, phân hiệu Thạnh
Danh) hồ hởi đạp xe về nhà sau
buổi học thêm, ít ai biết, chỉ hai
năm trước, cả Hậu và Quân đều
là “học trò đưa đi đón về” của
bà Quang. Cả hai đều có hoàn
cảnh éo le: Mẹ Hậu vì TNGT nên
giờ chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh
hoạt phụ thuộc vào bà nội tuổi
đã cao của em; Quân sống với
ông bà ngoại nhưng ông cũng
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Bà Quang đang ôn lại bài cho
“cậu trò cưng” Trung Hậu. Ảnh: D.L
bị bệnh nằm liệt giường, điều
kiện gia đình khó khăn. Vì hiểu
hoàn cảnh gia đình nên hai em
không đòi hỏi gì, học cách tự
làm mọi việc.
Chứng kiến hai trẻ hiểu
chuyện như thế, bà Quang lại
xót xa: “Nhìn chúng lủi thủi ôm
cặp đi bộ đến trường trong cái
nắng đổ lửa, tôi không đành
lòng ngó lơ. Thế là tôi lấy xe,
chở chúng đi học và đón về nhà
trong 2 năm. Người ngoài thấy
tôi đứng đợi trước cổng trường
ngày qua ngày, lại bàn tán, thắc
mắc: Không phải ruột thịt, sao
phải chăm chút chúng kỹ thế?”.
Không chỉ tình nguyện đưa
đón, bà Quang còn cùng chồng
(là giáo viên Trường THCS
Nhơn Hậu) ôn luyện kiến thức
ngoài giờ cho Hậu và Quân.
Bà gọi vui đó là “lớp học tình
thương”, bởi ngoài tình thương,
chẳng có lí do gì để gắn kết bốn
người lại với nhau. “Bà Tám
yêu thương chúng em lắm! Bà
vừa theo sát việc học, vừa động
viên tinh thần, thi thoảng lại
thưởng quà để chúng em thêm

động lực học hành. Chúng em
kính trọng, quý mến và xem bà
như người ruột thịt của mình
vậy”, Hậu thủ thỉ.
Hạnh phúc có lúc được gói
ghém trong sự thấu hiểu và trao
đi mà không mong nhận lại.
Cũng mang hy vọng được góp
sức giúp người, chị Lê Thị Đào
(SN 1974, ở thị trấn Phú Phong,
huyện Tây Sơn) đã cùng bạn bè
nấu cháo tại nhà, phát cho người
lao động nghèo từ hơn 6 năm
trước. Dần dà, nhà của chị trở
thành địa chỉ quen thuộc của
người dân địa phương, nhất là
với những trường hợp khó khăn.
Bởi vậy, không ai ngạc nhiên khi
thấy đều đặn mỗi tháng, nhà chị
đều “có khách” đến nhờ hỗ trợ.
Bên cạnh trẻ em, người cao
tuổi là đối tượng được chị ưu
tiên hơn cả. Chị hay để ý đến
những cụ ông, cụ bà sức khỏe
suy giảm nhưng vẫn phải lao
động vì không có nơi nương tựa.
Gần 6 năm trước, chị vô tình bắt
gặp cụ Nguyễn Thị Mai (ở thị
trấn Phú Phong) tuổi đã ngoài
60 nhưng vẫn dầm mưa dãi nắng

bán chổi dạo.
“Cụ bằng tuổi bố mẹ mình,
nên khi thấy cụ vất vả, tôi thấy
thương vô cùng. Vậy nên, tôi
thu xếp thời gian đến thăm, trò
chuyện, gửi ít đồ ăn, thức uống
để cụ phần nào cảm nhận được
rằng bản thân luôn được quan
tâm”, chị bày tỏ.
Tất cả những việc làm giản
dị đó càng đáng trân trọng hơn
khi ta biết đến hoàn cảnh của chị
Đào. Chị chỉ là chủ của tiệm tạp
hóa nhỏ trong xóm, tiền kiếm
được đủ ăn, đủ sống và lo cho
gia đình. Thế nhưng, chị không
ngại dành dụm số tiền lời để
mua quà, trao cho các hoàn cảnh
khó khăn tại địa phương.
“Chồng tôi là một người câm.
Anh chịu nhiều thiệt thòi trong
cuộc sống nhưng chưa bao giờ
khuất phục. Trái lại, luôn lạc
quan và truyền niềm tin tích cực
ấy sang tôi. Bởi vậy, với mỗi lần
trao đi, tôi luôn tâm niệm, đó là
hành động lan tỏa hạnh phúc một cảm xúc đáng quý mà ấm
áp vô cùng”, chị Đào chia sẻ.
DƯƠNG LINH

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Anh thợ hồ
bị bỏng nặng
cần giúp đỡ
Chiều 12.6, anh Nguyễn
Văn Lưu (SN 1978, ở thôn
Chánh Trực, xã Mỹ Thọ,
huyện Phù Mỹ) bị tai nạn
lao động rất nguy kịch khi
đang làm phụ hồ. Trong lúc
chuyền vật liệu xây dựng, do
hệ thống điện bị rò rỉ, cây
thước nhôm anh cầm trên
tay bị nhiễm điện, toàn thân
bốc cháy. Anh được đưa vào
cấp cứu tại TTYT huyện Phù
Mỹ, sau đó chuyển vào BVĐK
tỉnh; độ bỏng quá nặng nên
anh lại được chuyển vào
Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ
Chí Minh).
Anh Lưu là lao động
chính trong gia đình; vợ là
chị Nguyễn Thị Thi (SN 1979)
đau ốm thường xuyên, con
trai lớn vừa mới xuất ngũ
chưa có việc làm và một con
nhỏ đang học phổ thông.
Gia đình anh thuộc diện hộ
nghèo, công việc không ổn
định nên rất khó khăn về
tài chính.
C h ị T h i đã vay mượn
khắp nơi để lo chi phí điều
trị. Theo các bác sĩ, vết bỏng
của anh Lưu rất nặng (cấp
độ 3), nhiều vết thương hoại
tử cần phẫu thuật, chữa trị
trong thời gian dài, chi phí
rất tốn kém. Rất mong các
nhà hảo tâm cùng chung tay
giúp đỡ để gia đình anh vượt
qua lúc khốn khó này.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi
về địa chỉ gia đình anh Lưu
(SĐT 0962.683247) hoặc Tòa
soạn Báo Bình Định, 84 Phạm
Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định; tài khoản Báo
Bình Định: 4300201006894
(Ngân hàng NN&PTNT Việt
Nam - Chi nhánh Bình Định),
58010000052522 (Ngân hàng
BIDV - Chi nhánh Bình Định).
Vui lòng ghi tên người gửi và
người được giúp đỡ. Báo Bình
Định xin cảm ơn!
NHÂN ÁI

PHẢN HỒI

VỤ VIỆC NGƯỜI DÂN MỸ TÀI PHẢN ĐỐI KHAI THÁC CÁT TẠI SÔNG LA TINH:

Chấm dứt hành vi cản trở khai thác khoáng sản
Báo Bình Định số ra ngày
8.4.2022 có bài viết: “Vụ việc
người dân Mỹ Tài phản đối
khai thác cát tại sông La Tinh:
Cần đảm bảo quy định pháp
luật, vì lợi ích chung”, phản ánh
tình trạng gần đây nhiều người
dân ở thôn Vạn Ninh 2 và Vạn
Thái (xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ)
quyết liệt phản đối một DN thực
hiện khai thác cát tại sông La
Tinh, dù đơn vị này đã được
UBND tỉnh cấp phép.
Liên quan đến sự việc này,
mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh
có công văn thống nhất với kết
quả kiểm tra, xác minh và đề
xuất giải quyết của Sở TN&MT
về việc báo cáo kết quả kiểm tra,

xác minh theo nội dung đơn
phản ánh của ông Lê Văn Bời
và một số công dân ở thôn Vạn
Ninh 2 và thôn Vạn Thái. Đồng
thời, giao Sở TN&MT chủ trì,
phối hợp với UBND huyện Phù
Mỹ và các cơ quan, đơn vị có
liên quan tiến hành bàn giao
mốc giới khu vực cấp phép khai
thác khoáng sản cho DNTN vận
tải Tân Tiến đảm bảo đúng quy
định. Giao UBND huyện Phù
Mỹ chỉ đạo các phòng, ban chức
năng và UBND xã Mỹ Tài vận
động và thông báo kết quả giải
quyết cho ông Lê Văn Bời và
một số công dân biết để chấm
dứt hành vi cản trở khai thác
khoáng sản của DNTN vận tải

Tân Tiến.
Theo lãnh đạo Sở TN&MT,
ngày 16.3.2022, Sở TN&MT
nhận được đơn của ông Lê Văn
Bời và nhân dân thôn Vạn Ninh
2, thôn Vạn Thái phản ánh hoạt
động khai thác cát tại sông La
Tinh của DNTN vận tải Tân Tiến
ảnh hưởng đến môi trường sinh
thái trong và ngoài lòng sông,
khiến công trình đê điều bị
xuống cấp.
Ngày 22.3, Sở TN&MT đã
chuyển đơn đến UBND huyện
Phù Mỹ để chỉ đạo giải quyết và
trả lời công dân. Ngày 4.4, theo
đề nghị của UBND huyện Phù
Mỹ, Sở TN&MT, Sở Xây dựng,
Sở NN&PTNT, Chi cục Quản lý

đê điều cùng chính quyền địa
phương kiểm tra thực địa.
Kết quả kiểm tra cho thấy,
DNTN vận tải Tân Tiến được
UBND tỉnh gia hạn giấy phép
khai thác khoáng sản số 113/
GP-UBND ngày 19.10.2021, diện
tích khai thác 2 ha tại sông La
Tinh để phục vụ thi công công
trình nâng cấp, mở rộng tuyến
ĐT 632 đoạn từ km 0+00 - km
7+100, thời hạn khai thác đến
ngày 1.11.2022 (theo tiến độ thi
công). Kiểm tra thực địa tại khu
vực UBND tỉnh cấp phép, DN
đã làm đường công vụ từ bờ ra
bãi cát để khai thác cát từ ngày
25.3. Tuy nhiên, tại thời điểm
này, người dân ra cản trở, đơn

vị chưa khai thác được.
Như vậy, DNTN vận tải Tân
Tiến chỉ mới làm đường công
vụ, chưa hoạt động khai thác
tại khu vực được UBND tỉnh gia
hạn giấy phép khai thác khoáng
sản. Khu vực này không có hiện
tượng sạt lở và ảnh hưởng đê
điều như đơn của ông Bời và
một số công dân phản ánh. Hiện
trạng môi trường và trữ lượng
tại khu vực mỏ đảm bảo, có thể
tiếp tục khai thác để phục vụ
nhu cầu xây dựng các công trình
tại địa phương.
VĂN LƯU
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Bình Định

Vui hội ở
phố biển Quy Nhơn
Nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa để phục vụ du
khách, TP Quy Nhơn và Sở Du lịch đang phối hợp xây dựng
chương trình để thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian như đã tổ chức
tại Ngày hội VH-TT miền biển TP Quy Nhơn lần thứ XV năm 2022.
Tại Ngày hội VH-TT miền
biển TP Quy Nhơn lần thứ XV năm 2022 (từ ngày 10 - 12.6),
một số hoạt động văn hóa,
văn nghệ, TDTT, trò chơi dân
gian đã thu hút được nhiều
công chúng, khán giả. Đặc
biệt những nội dung diễn ra
vào buổi tối như: Thi ca múa
nhạc dân gian, người đẹp miền
biển, hùng biện về chủ đề “Phát
huy tiềm năng du lịch biển
Quy Nhơn” thu hút đông đảo
khán giả.
Anh Lê Văn Dũng, ở
phường Ghềnh Ráng (TP Quy
Nhơn), bày tỏ: Sau gần 2 năm
ảnh hưởng dịch Covid-19,
nhiều sự kiện như: Lễ hội du
lịch biển Quy Nhơn năm 2022;
chương trình hoạt náo nghệ
thuật đường phố Quy Nhơn,
Giải VnExpress Marathon
Sparkling Quy Nhơn 2022,
Ngày hội VH-TT miền biển TP
Quy Nhơn… đã mang lại sự vui
tươi, rộn ràng, thu hút nhiều
du khách đến với Quy Nhơn Bình Định. Tôi rất mong thành
phố, tỉnh sẽ thường xuyên tổ
chức nhiều hoạt động như thế
này để nâng cao đời sống tinh
thần cho người dân, đồng thời
hướng đến thu hút du khách.
Với lối diễn hài hước, dí
dỏm của các anh, chị hiệu của

các đội thi, nhất là các hiệu nhí
hô hát, diễn xuất dễ thương,
phần thi diễn xướng bài chòi
dân gian ở khu vực sân cỏ tại
ngã 5 Ngô Mây thu hút đông
đảo người xem và được cổ vũ
nhiệt tình.
Lần đầu tiên du lịch đến
Quy Nhơn lại được xem trình
diễn bài chòi dân gian, anh Lê
Tuấn Dũng, ở TP Hồ Chí Minh,
chia sẻ: “Mới đầu xem bài chòi
dân gian tôi chưa hiểu lắm,
nhưng khi nghe giới thiệu, dù
rất sơ lược, tôi đã kịp cảm nhận
sự thú vị của bộ môn nghệ thuật
này nên quyết định xem đến
hết phần thi của các đội. Quy
Nhơn không những vui nhộn,

Ngày hội VH-TT miền biển TP Quy Nhơn thu hút rất đông người dân, du khách đến xem các chương trình nghệ thuật,
check-in các trại vào ban đêm.
Ảnh: NGỌC NHUẬN
cảnh đẹp, ẩm thực phong phú
mà tôi còn ấn tượng bởi nét
duyên ở phố biển này. Con
người nơi đây sống tình cảm,
hiếu khách.
Ngoài những hoạt động
văn hóa diễn ra trong Ngày
hội mang đậm bản sắc truyền
thống của người dân vùng

biển, các môn thi đấu thể thao,
như đua thuyền, bơi thúng, bơi
lội, kéo co, bóng chuyền, bóng
đá, cùng nhiều trò chơi dân
gian, như đá gà, u quạ, nhảy
bao bố, chèo thuyền trên cát
được tổ chức tạo không khí
tươi vui trong dịp hè.
Theo ông Nguyễn Phương

Nhiều du khách lần đầu đến Quy Nhơn được vui hội, xem bài Các trò chơi dân gian được tổ chức tạo sự vui nhộn cho
chòi dân gian tỏ ra thích thú.
Ảnh: NGỌC NHUẬN Ngày hội.
Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nam, Phó Chủ tịch UBND
TP Quy Nhơn, Ngày hội lần
này là một trong các chuỗi
hoạt động thực hiện kế hoạch
của UBND tỉnh về phục hồi
các hoạt động du lịch trong
điều kiện thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19 và chương trình
hành động của Thành ủy Quy
Nhơn về “Phát triển kinh tế
biển, trọng tâm đẩy mạnh dịch
vụ, du lịch biển TP Quy Nhơn
đến năm 2025”, góp phần bảo
tồn và phát huy giá trị văn hóa
truyền thống của ngư dân miền
biển, từng bước hình thành
sản phẩm du lịch Quy Nhơn
phục vụ nhân dân và du khách.
Tổng kết từ thực tế này, TP Quy
Nhơn và Sở Du lịch sẽ phối hợp
xây dựng thêm các sản phẩm
du lịch mới, nhằm thu hút du
khách trong và ngoài nước
đến Quy Nhơn trải nghiệm và
khám phá. ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Những vườn trái cây trĩu quả
gần TP Hồ Chí Minh

Tạp chí The Travel đánh giá cao
hành trình tàu lửa Hà Nội - Sài Gòn

Nếu bạn đang ở TP Hồ Chí Minh,
cần một điểm vui chơi mát mẻ mà
không phải di chuyển xa, vừa thưởng
thức các loại trái cây mùa hè và món ăn
đồng quê, bạn có thể tham khảo một số
địa chỉ sau.
Những vườn trái cây ở xã Trung
An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
chỉ cách trung tâm thành phố chừng 1
giờ di chuyển bằng xe máy. Ở đây đang
vào mùa chôm chôm chín đỏ, ngoài ra
còn có măng cụt ngọt cuối mùa, sầu
riêng, dâu, mít cho khách hái và tính
tiền theo cân. Giá vé tham quan vườn
chôm chôm là 60.000 đồng một khách,
bao ăn tại vườn. Ngoài ra, còn có các
chòi nghỉ chân, thưởng thức các món
ăn đồng quê; dịch vụ xe ngựa khám
phá làng quê Củ Chi, mua sản phẩm
đặc trưng, thưởng thức đờn ca tài tử.
Vườn trái cây ở xã Bình Lộc,
TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bạn
có thể đến vườn Dì 2 ở ấp Cây Da nơi
trồng nhiều loại cây ăn trái lâu năm
như chôm chôm, măng cụt, bưởi da
xanh, mít và bán vé tham quan tại vườn
giá từ 30.000 - 120 nghìn đồng/khách;
vườn chú Lộc La cũng là điểm đến mới

Theo nhận định của The Travel, tạp
chí du lịch uy tín của Canada, tàu hỏa
là phương tiện di chuyển giúp du khách
tiết kiệm được chi phí; trong các hành
trình dài, tàu hỏa thỏa mãn được hai
tiêu chí: Chỗ ở và phương tiện đi lại.
The Travel liệt kê 10 chuyến tàu đáng
thử nhất, trong đó hành trình Hà Nội Sài Gòn của Việt Nam đứng thứ 9, trên
một bậc so với trải nghiệm tàu hỏa từ
Paris (Pháp) - Venice (Italy). Đứng dầu
danh sách là chuyến tàu từ Cusco Arequipa (Peru) có giá khởi điểm 3.940
USD/khách.
Theo mô tả của tạp chí, Việt Nam
là điểm dừng chân yêu thích của
khách Tây “balo” khi du lịch vòng
quanh Đông Nam Á. Vé cho 1 người
trên hành trình Hà Nội - Sài Gòn, từ
30 - 37 tiếng, giá khởi điểm chỉ 26
USD. Du khách có nhiều lựa chọn từ
ghế gỗ cứng đến ghế mềm có điều
hòa, khoang 6 giường nằm có điều
hòa và đắt nhất là khoang 4 giường
nằm có điều hòa. Đi tàu hỏa là lựa
chọn phù hợp để khám phá một đất
nước dài và hẹp, bên cạnh việc đi
xe máy.

nổi, có đa dạng combo cho khách chọn
như tham quan vườn măng cụt, chôm
chôm Thái giá 190 nghìn đồng, vườn
mít - ổi - chôm chôm là 119 nghìn đồng.
Khi mua vé vào cổng, xe của nhà vườn
sẽ đưa đón du khách đến các vườn trái
cây, thỏa sức chụp ảnh, ăn trái cây tại
vườn, không quy định thời gian ra về.
Các vườn trái cây ở TP Thủ Dầu
Một, tỉnh Bình Dương. Các vườn trái
cây này nằm ven sông Sài Gòn đón
gió mát, nhà vườn rộng, phục vụ các
món ăn miệt vườn từ gà ta và cá lóc,
hợp túi tiền du khách. Điểm đến gợi ý
là vườn trái cây Chú Ba Cư nằm ngay
cầu Ông Cộ, TP Thủ Dầu Một, rộng gần
20.000 m2. Vườn có các loại cây ăn trái
như chôm chôm, măng cụt, dâu... Riêng
chôm chôm đang vào độ ngon nhất,
giá vé vào vườn là 60.000 đồng/người,
khách tham quan, chụp ảnh và hái trái
ăn thoải mái. Ngoài ra, vườn còn phục
vụ bữa trưa, bạn nên thử món gà ta
luộc làm gỏi ăn kèm cháo nấm, cá lóc
nướng cuộn rau sống, giá từ 240 nghìn 380 nghìn đồng. Gà, cá được nuôi tại
vườn nên có thịt thơm, chắc ngọt, sạch.
(Theo VnE)

The Travel liệt kê 10 chuyến tàu đáng thử nhất,
trong đó hành trình Hà Nội - Sài Gòn của Việt
Nam đứng thứ 9.
Danh sách 10 chuyến tàu đêm ấn
tượng nhất thế giới: 1. Belmond Andean
Explorer từ Cusco đến Arequipa (Peru);
2. Bangkok - Chiangmai (Thái Lan); 3.
Oslo - Bergen (Na Uy); 4. Pretoria Capetown (Nam Phi); 5. Delhi Mumbai (Ấn Độ); 6. Moskva (Nga) Bắc Kinh (Trung Quốc); 7. London Scotland (Anh); 8. Zambia - Tanzania;
9. Hà Nội - Sài Gòn (Việt Nam); 10.
Paris (Pháp) - Venice (Italy).
(Theo VNN)
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Nương tựa và yêu thương
Thương cảm trước những trẻ mồ côi có
hoàn cảnh khó khăn, nhiều cá nhân, tổ
chức đã trở thành “mẹ đỡ đầu”. Ngoài việc
hỗ trợ chi phí hằng tháng, mẹ đỡ đầu còn
quan tâm, đồng hành cùng trẻ, là chỗ dựa
vững chắc, giúp các em được sống, học tập
trong tình thương và sự chia sẻ.
Khi mái ấm
không trọn vẹn

Nhìn người chị họ chơi
đùa cùng bố, em Nguyễn Thị
Thanh Hiền (SN 2012, ở thôn
Ngọc Thạnh, xã Nhơn Thọ, TX
An Nhơn) thốt lên: “Có bố thật
thích!”. Nhưng thấy mẹ rưng
rưng nước mắt, em lại im lặng.
Bố em đã qua đời từ nhiều năm
trước. Không thể nuôi nổi 2 con,
mẹ gửi anh trai cho bà ngoại,
còn Hiền được ở cùng mẹ.
Chị Nguyễn Thị Lợi, mẹ bé
Hiền, tâm sự: “Đôi khi con bé
ngẩn người nhìn cha con người
ta quấn quýt, tôi biết, Hiền khao
khát một mái ấm trọn vẹn.
Thương con lắm, nhưng tôi chỉ
có thể lo cái ăn, cái mặc cho con
mà thôi…”.
Thế nhưng, điều kiện sức
khỏe không cho phép chị Lợi
lo chu toàn mọi thứ. Nhất là
dịp năm học mới bắt đầu, chi
phí sách vở, đồng phục, phí học
thêm của con khiến chị lo lắng
nhiều. Hiền 4 năm liền là học
sinh giỏi, luôn chăm chỉ học và
cố gắng vượt qua mặc cảm để
đến trường như các bạn.
“Em biết mẹ đi làm rất vất
vả để lo cho em ăn học. Nhưng
càng lên lớp cao hơn, em sợ chi
phí ngày càng nhiều, mẹ không

Mẹ Vân yêu
thương Hiền
như con
gái ruột.
Ảnh: D.L
kham nổi, em cũng sẽ không
được đi học”, Hiền nghẹn ngào.
Tương tự Hiền, em Nguyễn
Duy Bảo (SN 2006, ở phường
Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn)
cũng không được sống trong
mái ấm trọn vẹn. Gia đình Bảo
là hộ nghèo. Biến cố ập đến khi
trụ cột gia đình là bố của Bảo
qua đời. Em phải học cách chăm
sóc người mẹ bị tai biến và anh
trai tâm thần. Họ hàng của em
xót xa trước những biến cố mà
em gặp phải nên đón Bảo và
mẹ, anh trai về chăm sóc. Thế
nhưng, chưa khi nào em thôi lo
sợ một ngày nào đó, chỗ dựa ấy
sẽ mất đi.
“Có những lúc thắc mắc
về bài toán lạ hay đề văn khó,
em chỉ ước được bố mẹ hướng
dẫn. Nhưng khi nói ra, em biết,
người thân sẽ chạnh lòng nên
đành tự học và nhờ thầy cô, bạn
bè giảng hộ”, Bảo tâm sự.

Để trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được phát triển toàn
diện, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phát động chương
trình “Mẹ đỡ đầu”, kêu gọi các cá nhân, tổ chức cùng chung
tay hỗ trợ các em với nhiều hình thức như nhận nuôi dưỡng,
hỗ trợ chi phí theo tháng, trao tặng quà… Bình Định hiện có
212 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu.

Hơi ấm từ người mẹ
thứ hai

Thông qua sự kết nối của Hội
LHPN TX An Nhơn, chị Lê Thị
Bích Vân (SN 1982, ở phường
Bình Định, TX An Nhơn) đã
nhận đỡ đầu em Hiền từ tháng
9.2021. Ngoài việc hỗ trợ chi
phí hằng tháng cùng các dịp lễ,
chị thường xuyên dõi theo Hiền
trong cuộc sống lẫn học tập, trở
thành chỗ dựa vững chắc nhưng
đầy dịu dàng, mềm mỏng.
Đến thăm con gái nuôi, chị
“tay xách nách mang” túi quà
gồm bánh kẹo, sữa, và chiếc buộc

tóc nhỏ xinh. Nhớ lại lần gặp đầu
của hai mẹ con, chị Vân ấn tượng
với cô bé nhỏ nhắn nhưng thông
minh, lém lỉnh. Khi biết hoàn
cảnh của Hiền, chị Vân quyết
định sẽ đỡ đầu đến khi em học
đại học, vì “thương bé con, nhỏ
xíu nhưng hiểu chuyện lại hiếu
học, không nỡ bỏ mặc”.
Vừa buộc tóc cho Hiền, chị
Vân vừa kể: “Tôi đang sắm sửa
đồng phục đi học cho con thì nhớ
đến Hiền, thế là ghé nhà thăm
con gái, sẵn tiện mua ít quà và
giúp chị Lợi chuẩn bị quần áo
cho năm học sắp tới của bé. Tôi

Phiên chợ xanh, hạn chế rác thải nhựa
Nằm trong khuôn khổ Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2022, ngày 16.6 vừa qua, Hội
LHPN phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) đã tổ chức Phiên chợ xanh. Đây là dịp để nâng cao ý thức bảo
vệ môi trường trong kinh doanh, buôn bán, đồng thời khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của chị em.
Với chủ đề “Hạn chế sử dụng
túi ny lông trong mua bán, kinh
doanh”, 12 gian hàng thuộc 11
chi hội cùng 1 gian hàng của
công đoàn phường đều nhất trí
giảm thiểu tối đa các vật liệu
nhựa dùng một lần, không thân
thiện với môi trường. Ai nấy đều
vui vì sau 2 năm dịch bệnh, đây
là lần đầu tiên chị em có dịp
gặp mặt, cùng nhau thực hiện
chương trình ý nghĩa, đầy sôi
nổi và tươi vui.
Bận bịu luôn tay với gần 10
mặt hàng, gồm những món ăn
dân dã như cá cơm, cà pháo,
rạm..., chị Nguyễn Thị Loan và
Nguyễn Bùi Lệ Hường (đều ở
Chi hội 11) tỉ mỉ trả lời từng câu
hỏi của khách đến tham quan
gian hàng. Các chị cho biết, toàn
bộ sản phẩm được bày bán trong
gian hàng đều do chính tay mình
chuẩn bị. Các nguyên liệu được
sử dụng có nguồn gốc từ địa
phương để giữ trọn mùi vị và
chất lượng món ăn.
“Chúng tôi mất 4 ngày để
chuẩn bị tất cả các khâu từ sơ
chế đến đóng gói. Vì đều là sản

Một gian hàng trong Phiên chợ xanh sử dụng bao bì giấy dễ phân hủy. Ảnh: D.N
phẩm “cây nhà lá vườn” nên
đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, tương ứng với tiêu chí
“xanh” của phiên chợ lần này”,
chị Loan chia sẻ.
“Xanh” không chỉ ở chất
lượng hàng hóa mà còn ở việc
tăng cường sử dụng đồ tái chế và
các vật liệu tự phân hủy. Đây là
đặc trưng của gian hàng của Chi
hội 5 do chị Lê Thị Ba làm trưởng
quầy, với 10 mặt hàng gồm dầu
phộng, cá khô, mực rim…
Thay vì dùng bao bì ny lông

thường thấy, chị lựa chọn loại
bao bì được sản xuất từ vật liệu
thân thiện với môi trường. Bên
cạnh đó, thay cho hũ nhựa, chị
sử dụng chai, lọ thủy tinh có
thể tái sử dụng nhiều lần, giúp
người mua tận dụng cho nhiều
mục đích khác nhau.
“Chai thủy tinh vừa cầm chắc
tay, lại bền, sử dụng được trong
thời gian dài, hạn chế lượng rác
thải nhựa thải ra môi trường. Do
đó, tôi ưu tiên lựa chọn chất liệu
này như cách truyền tải thông

điệp sống xanh tới các chị em
và người dân đến phiên chợ”,
chị Ba nói.
Bởi những nguyên nhân trên,
Phiên chợ xanh thu hút đông
khách đến tham quan, tạo không
gian tấp nập, đông vui. Chị Ngô
Thị Phụng (ở khu phố 5, phường
Hải Cảng) chia sẻ: “Đây là lần
đầu tiên tôi tham gia một phiên
chợ với nhiều mặt hàng nhưng
lại rất ít sử dụng các vật liệu
nhựa độc hại với môi trường.
Hơn nữa, sau khi nếm thử tại
quầy, tôi nhận thấy chất lượng
các món ăn được bày bán đều
ngon. Mong rằng sẽ có nhiều
hơn những hoạt động như vậy
để người dân chúng tôi có thêm
trải nghiệm”.
Trước sự hưởng ứng nồng
nhiệt từ chị em và người dân,
Chủ tịch Hội LHPN phường Hải
Cảng Đoàn Thị Bích Liên cho
biết: “Đây là lần đầu tiên, Hội
LHPN phường tổ chức phiên
chợ xanh với mục đích quảng
bá các sản phẩm do chị em làm
ra, kêu gọi hội viên phát triển
kinh tế theo hướng sản xuất
xanh, sạch, an toàn, hiệu quả;
đồng thời tuyên truyền ý thức
bảo vệ môi trường sống cho
người dân”.
DIỆU NGỌC

cũng muốn đón bé đi tập bơi với
hai đứa nhỏ ở nhà. Anh chị em
quây quần, người lớn chúng tôi
nhìn cũng ấm lòng theo”.
Nghe mẹ Vân nói thế, Hiền
cười tít mắt. Mỗi khi gặp mẹ,
em vui lắm, vì mẹ luôn đến với
những tin tốt lành. “Nhờ có mẹ
Vân mà em không còn lo phải
nghỉ học. Mẹ hay động viên
bằng cách em học tốt thì sẽ có
thưởng. Nhưng điều em thích
nhất là đến nhà mẹ, chơi cùng
anh chị. Ngay lúc đó, em nhận
ra, mình hạnh phúc nhường nào
khi có đến hai người mẹ, hai gia
đình”, Hiền cười nói.
Còn Bảo, em được Hội
LHPN phường Ghềnh Ráng (TP
Quy Nhơn) nhận đỡ đầu. Chị
Nguyễn Thị Sáu, Chủ tịch Hội
LHPN phường là người thường
xuyên tiếp xúc, trò chuyện với
em. Cậu bé hướng nội, ít khi tâm
sự với ai, lại xem “cô Sáu hội
phụ nữ” là người thân. Em kể:
“Cô Sáu kiên nhẫn hỏi han, đợi
em dần mở lòng rồi quan tâm
từ chuyện bài vở, bạn bè đến
sinh hoạt. Cô còn lo em bị căng
thẳng nên làm cầu nối, giúp em
quen được nhiều anh chị, bạn
bè đồng trang lứa. Nhờ đó, em
được chuyện trò nhiều hơn, tâm
trạng cũng không còn nặng nề
như trước”.
Nhìn Bảo cười đùa cùng
nhóm bạn, chị Sáu xúc động:
“Trước hoàn cảnh gia đình như
thế, rất khó để Bảo được sống
đúng với tâm lý lứa tuổi. Tuy
vậy, chúng tôi vẫn cùng người
thân tạo cho cháu cảm giác sống
trong tình yêu thương, quan
tâm hết mực”.
DƯƠNG LINH

TIN VẮN
l Ngày 16.6, Hội LHPN TP
Quy Nhơn trao sinh kế trị giá
3 triệu đồng cho chị Phan Thị
Tú Trinh (khu phố 3, phường Hải
Cảng), giúp chị trang bị thêm
máy móc phục vụ cho nghề sản
xuất chả cá. Cùng ngày, Hội LHPN
TP Quy Nhơn trao 4 suất quà, mỗi
suất trị giá 300 nghìn đồng cho
hội viên phụ nữ có hoàn cảnh
khó khăn trên địa bàn.
l CLB Kỹ năng sống cho
trẻ em được Hội LHPN thị trấn
Diêu Trì (huyện Tuy Phước) ra
mắt ngày 17.6 với sự tham gia
của 50 hội viên là học sinh các
trường tiểu học và THCS trên địa
bàn. CLB sinh hoạt vào chiều thứ
Bảy và Chủ nhật với các nội dung
như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng
làm việc nhóm… giúp hội viên
phát triển toàn diện. T.HẰNG
l Sáng 17.6, Hội LHPN xã
Tây Giang (huyện Tây Sơn) tổ
chức chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Tại chương trình, Hội LHPN xã
đã nhận đỡ đầu em Nguyễn Lê
Dương (ở thôn Thượng Giang 1,
là học sinh lớp 7 Trường THCS Tây
Giang), mồi côi cha, hiện hoàn
cảnh gia đình rất khó khăn. Hội
LHPN xã sẽ hỗ trợ hằng tháng
200 nghìn đồng cho đến khi em
Dương học hết lớp 12.
TÍN TRỌNG
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Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền
thuê nhà cho người lao động

Các ngành, đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao
động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022, hướng tới mục tiêu đảm bảo hoàn thành trong tháng
8.2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Xác nhận, thẩm định hồ sơ
đủ điều kiện

Đến chiều 17.6, BHXH tỉnh
đã xác nhận danh sách người lao
động (NLĐ) đang làm việc tại
DN có tham gia BHXH bắt buộc
cho 26 đơn vị với số lao động là
263 người. Đồng thời, xác nhận
danh sách NLĐ quay trở lại thị
trường lao động có tham gia
BHXH bắt buộc cho 8 đơn vị với
12 NLĐ.
Trao đổi tại Hội nghị
Hướng dẫn triển khai chính
sách do Sở LĐ-TB&XH tổ chức
vào đầu tháng 6.2022, ông
Đặng Văn Lý, Trưởng Phòng
Quản lý thu (BHXH tỉnh) cho
biết: “BHXH tỉnh đã có kinh
nghiệm trong triển khai hàng
nghìn hồ sơ được thụ hưởng
chính sách hỗ trợ NLĐ và
người sử dụng lao động bị ảnh
hưởng bởi đại dịch Covid-19
từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
theo Nghị quyết 116/NQ-CP
trong năm 2021. Theo quy
định, khi DN lập, gửi danh
sách NLĐ về, cơ quan BHXH
có 2 ngày để xác nhận NLĐ có
tham gia BHXH bắt buộc hay
không. Tuy nhiên, BHXH tỉnh
sẽ triển khai ngay, hoàn thành
càng sớm càng tốt”.
Thông tin từ Phòng LĐTB&XH TP Quy Nhơn - địa
bàn có nhiều NLĐ thuê trọ, đến
nay, UBND tỉnh đã phê duyệt
danh sách 8 người đầu tiên được
hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê
nhà theo Quyết định số 08/2022/
QĐ-TTg (thuộc Công ty TNHH
Thanh Thủy - Khu công nghiệp
Phú Tài). Phòng LĐ-TB&XH TP
Quy Nhơn đang trình UBND
thành phố chỉ đạo Phòng Tài

Đại diện Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn một số điểm trong thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ mà đại diện DN
chưa hiểu rõ. 										 Ảnh: N.M
chính - Kế hoạch chuyển kinh phí
qua Phòng LĐ-TB&XH để người
sử dụng lao động thực hiện chi
trả cho NLĐ. Ngoài ra, Phòng đã
tiếp nhận hồ sơ, danh sách 2 lao
động tại Công ty TNHH Trung
Thành (Cụm công nghiệp Quang
Trung) và sẽ tham mưu UBND
thành phố trình UBND tỉnh phê
duyệt trong thời gian tới.
Theo Ban Quản lý Khu kinh
tế tỉnh, các DN đã nắm được
thông tin, thông báo rộng rãi cho
các bộ phận, NLĐ đủ điều kiện,
hướng dẫn NLĐ làm đơn, lấy
xác nhận của chủ cơ sở cho thuê
trọ. Một số DN đã lập xong danh
sách NLĐ gửi cơ quan BHXH xác
nhận như: Công ty CP Du lịch
biển Maia Quy Nhơn (9 trường
hợp), Công ty CP Năng lượng
sinh học Phú Tài (40 trường

hợp), Công ty CP Thương mại
Sản xuất Khải Vy Quy Nhơn (14
trường hợp)…

Tháo gỡ vướng mắc

Hướng dẫn cho các DN trong
thực hiện Quyết định số 08/2022/
QĐ-TTg, ông Đặng Văn Phụng,
Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH
lưu ý các đơn vị sử dụng lao
động phải bảo quản đơn đề nghị
của NLĐ, chứng từ chứng minh
việc chi trả tiền hỗ trợ NLĐ tối
thiểu 5 năm. Người sử dụng lao
động cũng phải niêm yết công
khai tại nơi làm việc danh sách
NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà
trong vòng ít nhất 3 ngày làm
việc trước khi chuyển về cơ quan
BHXH. Nếu có ý kiến phản ánh
thì DN tiến hành xác minh, kiểm
tra trong 2 ngày và chịu trách

nhiệm về tính chính xác, trung
thực về thông tin của NLĐ. Thời
gian nộp hồ sơ sẽ kéo dài đến hết
ngày 15.8.2022.  
Sở LĐ-TB&XH cùng các sở,
ngành, cơ quan liên quan cũng
đã tháo gỡ một số vướng mắc,
lúng túng của DN, địa phương
trong quá trình triển khai chính
sách, dựa trên hướng dẫn của
Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH).
Đối với thắc mắc có áp dụng
chính sách đối với cơ sở cho
thuê, cho trọ không đăng ký kinh
doanh, Cục Việc làm khẳng định
Quyết định 08/2022/QĐ-TTg
không phân biệt cơ sở cho thuê,
cho trọ có hay không đăng ký
kinh doanh. NLĐ đang thực tế
ở thuê, ở trọ là đối tượng hỗ trợ.
Đối với thắc mắc NLĐ đã
được hỗ trợ tiền thuê nhà theo

Cơ hội nghề nghiệp 3D modeling tại FPT
Ngày 17.6, Công ty TNHH Dịch vụ
xử lý số FPT phối hợp với Trường CĐ Kỹ
thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức talk
show Cơ hội nghề nghiệp 3D modeling
cho sinh viên.
Thông tin tại chương trình, Công ty
TNHH Dịch vụ xử lý số FPT đang có nhu
cầu lớn về lao động trong các lĩnh vực Data
Science (Khoa học dữ liệu), Data Processing
(Xử lý dữ liệu), Digital Processing (Xử lý
kỹ thuật số), 3D Modeling (Mô hình hóa
3D) ứng dụng vào thiết kế công nghiệp,
máy móc, công nghệ in ấn 3D, thiết kế
phương tiện di chuyển, thiết kế nội - ngoại
thất, game, điện ảnh, phim quảng cáo… Tại
Bình Định, DN cần tuyển hơn 500 lao động
cho lĩnh vực 3D Modeling.
Ông Nguyễn Tuấn Phương, Chủ tịch
FPT Software Đà Nẵng, nhấn mạnh về
tính linh hoạt của công việc khi người lao
động vừa có thể làm thời vụ, bán thời gian
hoặc chọn làm việc lâu dài tại DN.
“Người lao động ứng tuyển không cần
kinh nghiệm, FPT Software sẽ đào tạo hoàn
toàn miễn phí, có phụ cấp trong thời gian
đào tạo. DN tặng học bổng lên đến 3 triệu

động cho lĩnh vực này
hiện rất lớn.
Ông Trần Hiếu
Nghĩa, Trưởng Khoa
Điện tử - Tin học
(Trường CĐ Kỹ thuật
Công nghệ Quy Nhơn)
thông tin thêm: Trước
khi tổ chức talk show,
DN và nhà trường đã
có những thống nhất
về hợp tác trong đào tạo
Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT tư vấn cơ hội nghề nghiệp 3D modeling cho sinh viên. Theo đó,
cho sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.
Ảnh: N.M DN sẽ cung cấp chương
trình học, phần mềm,
đồng/học viên xuất sắc; cam kết việc làm ngân hàng đề thi để Khoa Điện tử - Tin
100% sau khi vượt qua bài kiểm tra cuối học thực hiện đào tạo ngay tại trường.
khóa. Thu nhập trung bình cho người lao
“Khi các em vượt qua bài kiểm tra,
động là 8 triệu đồng/tháng (gồm lương trường gửi danh sách để công ty kiểm tra
cứng và phụ cấp), chưa bao gồm bảo hiểm năng lực một lần nữa trước khi tiếp nhận
và các chế độ khác”, ông Phương thông tin. vào làm việc. Bên cạnh các em đăng ký
Trước đó, Công ty TNHH Dịch vụ xử lý trở thành lao động chính thức, các sinh
số FPT đã có talk show với chủ đề tương tự viên có thể đăng ký trở thành cộng tác
dành cho sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn. viên, nhận việc về làm tại nhà trong thời
DN mong muốn có thêm nhiều người lao gian rảnh rỗi”, ông Nghĩa thông tin thêm.
động biết và ứng tuyển bởi nhu cầu lao
AN PHƯƠNG

quy định đối với NLĐ đang làm
việc trong DN, sau đó chấm dứt
hợp đồng lao động và quay trở
lại thị trường lao động thì có
được hỗ trợ tiếp tục hay không,
Cục Việc làm đưa ra 2 ví dụ cụ
thể. Nếu NLĐ đang làm việc tại
DN A đến hết tháng 4.2022 và
đã được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê
nhà theo quy định đối với lao
động đang làm việc tại DN thì
không được xét hỗ trợ tiếp khi
bắt đầu ký hợp đồng lao động
mới tại DN B. Trường hợp NLĐ
làm việc tại DN A đến hết tháng
3.2022, đã được hỗ trợ 2 tháng
tiền thuê nhà theo quy định đối
với NLĐ đang làm việc tại DN,
sau khi chấm dứt hợp đồng lao
động, ký hợp đồng với DN B
thì được xét hỗ trợ thêm 1 tháng
tiền thuê nhà theo mức hỗ trợ
đối với NLĐ quay trở lại thị
trường lao động nếu đáp ứng
đủ điều kiện theo quy định.
Nguyên tắc áp dụng cho trường
hợp này là mỗi NLĐ chỉ được
nhận hỗ trợ tối đa 3 tháng.
Một số huyện cho rằng địa
phương mình không có khu công
nghiệp, khu chế xuất nên NLĐ
không được thụ hưởng chính
sách. Tuy nhiên, Quyết định số
08/2022/QĐ-TTg quy định phạm
vi áp dụng cho cả khu vực kinh
tế trọng điểm. Bình Định là một
trong 5 tỉnh thuộc vùng kinh tế
trọng điểm miền Trung nên NLĐ
đáp ứng đủ điều kiện đều được
thụ hưởng chính sách.   
Ông Huỳnh Ngọc Hải,
Trưởng Phòng Việc làm và
Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐTB&XH) nhấn mạnh: Trong thực
hiện chính sách, đề nghị các địa
phương, DN nghiên cứu kỹ quy
định, tránh suy diễn chính sách,
quy định dẫn đến tình trạng làm
phức tạp quy trình, ảnh hưởng
đến tiến độ triển khai.
NGUYỄN MUỘI

BAN VẬN ĐỘNG QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO
HUYỆN VĨNH THẠNH:

Thẩm định,
thống nhất hỗ trợ
24 nhà Đại đoàn kết
(BĐ) - Ban vận động Quỹ Vì người
nghèo huyện V ĩnh Thạnh đã thẩm
định, thống nhất hỗ trợ 24 nhà Đại
đoàn kết cho hộ nghèo, hộ chính
sách khó khăn về nhà ở trên địa
bàn huyện.
Tổng số tiền hỗ trợ là 1,12 tỷ đồng.
Trong đó, Quỹ Vì người nghèo tỉnh
hỗ trợ 20 nhà với số tiền 960 triệu
đồng, Quỹ Vì người nghèo huyện hỗ
trợ 4 nhà với số tiền 160 triệu đồng.
Trước đó, Ban vận động Quỹ Vì
người nghèo huyện Vĩnh Thạnh đã
tổ chức 3 đoàn kiểm tra, thẩm định
xét hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết
năm 2022 tại 9 xã, thị trấn theo danh
sách đề nghị của các xã, thị trấn.
AN KHANG

Bình Định
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Hiệu quả từ chủ trương
đưa công an chính quy về xã
Chủ trương xây dựng công an xã chính quy đã được Công an tỉnh triển khai bài bản, phù hợp với thực tiễn từng
địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ được phân công về xã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, đảm trách
vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo trật tự trị an ở cơ sở, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương.
Tháng 11.2019, TX An
Nhơn là địa phương đầu tiên
trên địa bàn tỉnh đồng loạt
triển khai đưa CA chính quy
về cơ sở. 33 cán bộ, chiến sĩ
(CBCS) được phân công đảm
nhiệm chức vụ trưởng, phó và
CA viên của 10/10 địa phương
cấp xã. Ngay sau đó, tại TP
Quy Nhơn, 30 CBCS được
điều động về nhận nhiệm vụ
tại CA 5 xã, gồm Phước Mỹ,
Nhơn Hội, Nhơn Hải, Nhơn
Lý và Nhơn Châu. Tại huyện
Hoài Ân, bước đầu đưa 9
CBCS về 3 xã: Ân Tường
Đông, Ân Tín và Ân Nghĩa.
“Về xã, chúng tôi chắc
chắn sẽ gặp không ít khó
khăn, thiếu thốn, nhất là về cơ
sở vật chất. Tuy nhiên, được
sự quan tâm của lãnh đạo cấp
trên, của cấp ủy Đảng, chính
quyền địa phương và sự tin
yêu của nhân dân, chúng tôi
quyết tâm hoàn thành tốt
nhiệm vụ”, đại úy Nguyễn
Hoài Thịnh chia sẻ sau khi
nhận quyết định bổ nhiệm
Trưởng CA xã Nhơn Thọ (TX
An Nhơn).
Trong quá trình thực hiện
chủ trương đưa CA chính
quy về đảm nhiệm các chức
danh CA xã, Đảng ủy, lãnh
đạo CA tỉnh đã tham mưu
các cấp ủy đảng, chính quyền
địa phương có kế hoạch bố trí
công tác mới phù hợp cho lực
lượng CA bán chuyên trách
tại các xã, đảm bảo quyền lợi
cho những người từng tham
gia Ban CA xã trước đây.

CA xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh) làm rõ nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản ngay khi về đảm trách
địa bàn.
							
Ảnh: M.N
Đến đầu năm 2020, hàng
trăm CBCS đã được Giám đốc
CA tỉnh điều động về nhận
nhiệm vụ ở CA các xã trên địa
bàn toàn tỉnh. Được đào tạo
bài bản, am hiểu pháp luật,
vững về chuyên môn, nghiệp
vụ nên khi đảm trách công
tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, lực
lượng này đã lập tức phát huy
hiệu quả trong quản lý địa
bàn, phòng, chống tội phạm.
Trung bình mỗi năm, CA xã
trên địa bàn trực tiếp và phối
hợp điều tra làm rõ hàng trăm
vụ án lớn nhỏ.
Điển hình, tại TX Hoài

Nhơn, lực lượng CA xã chính
quy liên tục lập được những
thành tích tiêu biểu khi phối
hợp hiệu quả với các đội
nghiệp vụ điều tra, làm rõ
nhiều vụ phạm pháp, trong
đó có những vụ án về ma túy.
Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND
TX Hoài Nhơn Phạm Trương
khẳng định: “Từ khi triển
khai CA chính quy về cơ sở,
lực lượng này đã cùng CA thị
xã đấu tranh, triệt phá nhiều
ổ nhóm lâu nay chưa thể làm
được. Từ đó, tạo sức lan tỏa,
tạo thành phong trào, khích
lệ người dân tham gia phòng,

Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức PCCC
(BĐ) - Theo CA tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay,
toàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy (giảm 38 vụ so với
cùng kỳ năm 2021), thiệt hại tài sản ước tính 46,4
tỷ đồng, không gây thiệt hại về người. Nguyên
nhân các vụ cháy chủ yếu là sự cố thiết bị điện,
sơ suất trong quá trình sử dụng lửa và sự cố kỹ
thuật của thiết bị.
Để nâng cao ý thức PCCC, lực lượng cảnh
sát PCCC tổ chức 25 lớp huấn luyện nghiệp vụ
PCCC&CNCH cho 1.762 người; 9 lớp tập huấn,
bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho chủ
tịch UBND cấp xã, CA xã. Tiến hành kiểm tra 1.565
lượt cơ sở; chỉ ra các vấn đề còn tồn tại liên quan đến
công tác PCCC và yêu cầu các đơn vị, cơ sở, DN khắc
phục để đảm bảo an toàn cháy nổ, góp phần bảo vệ
tính mạng và tài sản cho mọi người.
Q.THÀNH

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (CA tỉnh) hướng dẫn
cách thức sử dụng các thiết bị chữa cháy mini cho công
nhân Công ty TNHH chế biến gỗ Thành Danh (Cụm công
nghiệp Bình Dương, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ).
Ảnh: Q.T

Triệt xóa ổ mại dâm tại nhà nghỉ
CA TP Quy Nhơn đang
tạm giữ 4 đối tượng: Nguyễn
Văn Thìn (SN 1988, ở TP Quy
Nhơn), Hoàng Thị Tế (SN
1992, ở Hà Giang), Nguyễn Thị
Hoàng Liên (SN 1998, ở Khánh
Hòa) và Võ Hoàng Luật (SN
1989, ở Phú Yên) liên quan đến

đường dây chứa mại dâm vừa
triệt xóa tại phường Ngô Mây.
Trước đó, ngày 13.6, CA TP
Quy Nhơn bắt quả tang tại nhà
nghỉ H.A (ở phường Ngô Mây)
do Nguyễn Văn Thìn làm chủ
đang có 3 cặp nam nữ mua bán
dâm. Quá trình điều tra, CA TP

Quy Nhơn xác định Nguyễn
Thị Hoàng Liên và Võ Hoàng
Luật giúp sức cho Thìn và Tế
chứa mại dâm. Để triệt xóa ổ
mại dâm này, CA thành phố
đã xác lập chuyên án từ cuối
tháng 5.2022, lên kế hoạch bắt
quả tang.
N.GIANG

chống tội phạm”.
Song hành với việc quản lý
chặt địa bàn, trấn áp mạnh mẽ
các loại tội phạm, lực lượng
CA xã chính quy còn thực
hiện tất cả yêu cầu, nhiệm vụ
do CA cấp trên giao cũng như
đáp ứng tốt nhiệm vụ chính
trị ở địa phương. Tiêu biểu
nhất là việc thực hiện dự án
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư, cấp căn cước công dân.
Đáng chú ý, là lực lượng
nòng cốt trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19,
CBCS CA xã luôn xung kích
ở tuyến đầu phòng dịch, sát

cánh cùng với lực lượng y tế,
quân sự hoàn thành tốt nhất
mọi yêu cầu, nhiệm vụ do ban
chỉ đạo phòng, chống dịch
địa phương đề ra. Nhờ đó,
công tác phòng, chống dịch
đạt được những kết quả khả
quan, ngăn ngừa được sự lây
lan, bùng phát ở thời điểm
việc tiêm phòng vắc xin còn
chưa được triển khai rộng rãi.
“Từ ngày CA chính quy về
xã, tình hình ANTT ổn định
hơn. Các loại tội phạm như
trộm cắp, cố ý gây thương
tích, gây rối trật tự giảm hẳn.
Các vụ việc đánh bạc, hay như
tình hình thanh thiếu niên sử
dụng ma túy đã được phát
hiện kịp thời”, Đại tá Đặng
Hồng Thọ - Tỉnh ủy viên, Phó
Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc
CA tỉnh cho biết.
Trong lộ trình xây dựng
lực lượng CAND “Bộ tinh,
tỉnh mạnh, huyện toàn diện,
xã bám cơ sở”, lực lượng CA
chính quy ở xã sẽ ngày càng
được giao thêm nhiều quyền
hạn, nhiệm vụ trong công tác
phòng, chống tội phạm, quản
lý hành chính về trật tự xã
hội. Để đáp ứng yêu cầu đó,
Giám đốc CA tỉnh sẽ tiếp tục
điều động thêm CBCS để bổ
sung cho CA xã. Dẫu hiện
tại vẫn còn nhiều khó khăn,
thiếu thốn nhất định, song
tất cả CBCS đều an tâm tư
tưởng, ra sức thi đua hoàn
thành tốt chức trách, nhiệm
vụ nhằm giữ bình yên ở cơ
sở, xứng đáng với sự tin
tưởng của Đảng, Nhà nước,
sự thương yêu, quý mến của
nhân dân.
MINH NGỌC

TIN VẮN
l Ngày 17.6, Trại Tạm
giam CA tỉnh tổ chức tuyên
truyền về phòng, chống ma
túy cho các phạm nhân. Các
phạm nhân được thông tin về
tình hình, thực trạng tội phạm,
tệ nạn ma túy trên địa bàn
tỉnh; nguyên nhân, tác hại của
ma túy và các chất kích thích
đối với sức khỏe con người.
Cùng với đó là cách nhận biết
một số loại ma túy phổ biến
hiện nay, hình ảnh thực tế về
một số loại ma túy mới; các
biểu hiện thường gặp đối với
người nghiện ma túy; thủ đoạn
lôi kéo của tội phạm ma túy; kỹ
năng cơ bản để phòng, tránh
ma túy. N.GIANG
l Thông tin từ Phòng
Cảnh sát môi trường (CA
tỉnh) cho biết, từ đầu năm
2022 đến nay, đơn vị đã trực
tiếp phát hiện, kiểm tra, xử lý 4
tổ chức, cá nhân hoạt động
kinh doanh mỹ phẩm, thực
phẩm chức năng có nguồn
gốc nước ngoài, nhưng không
có hồ sơ thông tin sản phẩm,

không có công bố chất lượng
sản phẩm theo quy định của
pháp luật về lĩnh vực y tế và
an toàn thực phẩm, với tổng
số tiền phạt 53 triệu đồng. Bên
cạnh đó, đơn vị phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan chức năng
phát hiện, xử lý nhiều vụ việc
vi phạm khác. M.NGỌC
l CA TP Quy Nhơn đang
củng cố hồ sơ xử lý các đối
tượng Lê Kim Thảo (SN 1993),
Nguyễn Văn Ly (SN 1988, cùng
ở Phú Yên) và Phan Thanh
Châu (SN 1987, ở xã Phước
An, huyện Tuy Phước) về hành
vi khai thác khoáng sản trái
phép. Trước đó, ngày 15.6,
CA phường Trần Quang Diệu
và Bùi Thị Xuân phối hợp tổ
chức kiểm tra tại núi Hòn Chà
(phường Trần Quang Diệu),
phát hiện 3 đối tượng trên
đang khai thác đá trái phép.
Tang vật thu giữ là các vật
dụng khai thác đá, bước đầu
các đối tượng thừa nhận hành
vi của mình.
T.LONG
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Bình Định

NGUYỄN ĐINH THIỆN QUANG:

Từ không thích Toán đến giải quốc gia Toán học
Năm 2022, rinh về giải nhất Olympic Toán học sinh viên, học sinh và giải học sinh giỏi Toán quốc gia, nhưng Nguyễn
Đinh Thiện Quang (lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên Chu Văn An, TX Hoài Nhơn) chia sẻ rất thật rằng từng… không
thích Toán.

Có những lúc, dành cả
buổi tối chỉ để giải lại
bài toán

Olympic Toán sinh viên,
học sinh toàn quốc năm 2022
trở lại sau 2 năm dừng do
Covid-19, Nguyễn Đinh Thiện
Quang là học sinh duy nhất của
Bình Định chinh phục 1 trong
29 giải cao nhất kỳ thi với số
điểm cao 42 ở hai môn số học
và hình học. Tháng 3.2022,
Quang cũng là 1 trong 4 học
sinh của tỉnh đoạt giải học sinh
giỏi quốc gia môn Toán, năm
học 2021 - 2022.
 Chúc mừng Quang,
chinh phục thành công hai
giải thưởng lớn cấp quốc gia
liên quan đến Toán học trong
năm 2022, bạn cảm thấy như
thế nào?
- (Cười). Cảm ơn chị. Kỳ
thi Olympic Toán học toàn
quốc dành cho học sinh và
sinh viên là kỳ thi thường
niên, do Hội Toán học
Việt Nam phối hợp với Bộ
GD&ĐT tổ chức, khác hoàn
toàn với các cuộc thi mà em
từng tham gia. Nội dung đề
thi vô cùng mới lạ, đòi hỏi
học sinh phát huy khả năng
sáng tạo, khám phá. Bước
vào kỳ thi, em không đặt
nặng thành tích mà chỉ muốn
trải nghiệm, học thêm nhiều
điều mới. Nên lúc biết đoạt
giải nhất, em vỡ òa niềm vui
bất ngờ.
Còn kỳ thi học sinh giỏi
quốc gia có 7 bài thi, trải đều
các phân môn của Toán, gồm
đại số, số học, hình học, tổ
hợp, giải tích; kết quả thứ
hạng không cao như mục tiêu
đặt ra, em cũng hơi tiếc.
 Để tham dự nhiều kỳ thi
như vậy ở năm lớp 12, Quang
mất rất nhiều thời gian và
công sức?
- Em đã dành thời gian và
công sức để tìm tòi, chắt lọc
cái mới, cái hay. Đặc biệt đối
với lớp 12, em phải cân đối
hợp lý giữa dự thi học sinh
giỏi và thi tốt nghiệp THPT
sắp tới.
 Năm lớp 10, 11, Quang
cũng liên tiếp đạt giải học
sinh giỏi cấp tỉnh vượt cấp
môn Toán. Quang có thể chia
sẻ kinh nghiệm học Toán
của mình?
- Kinh nghiệm học Toán
của em cũng không có gì lạ
lắm! Trước khi học cái mới,
em luôn phải nắm chắc cái
cũ. Có những lúc, em phải
dành cả buổi tối chỉ để giải
lại bài toán vừa học. Có nhiều
người nghĩ, làm điều này là
phí thời gian, nhưng em thấy
nó rất đáng giá, như vậy còn
đỡ hơn những lúc ta thấy
một bài toán quen quen mà
ngồi làm hoài không được.

Nguyễn Đinh Thiện Quang
là một trong những học trò có
thành tích Toán rất tốt của nhà
trường trong các kỳ thi học
sinh giỏi các cấp. Đây là niềm
vui, tự hào của nhà trường.
Thành công của Quang càng
minh chứng cho mục tiêu giáo
dục của nhà trường là đảm bảo
chất lượng giáo dục toàn diện,
đồng thời, nâng cao chất lượng
giáo dục mũi nhọn.
Nhà trường cũng rất chú
trọng tổ chức nhiều sân chơi
để học sinh trải nghiệm, phát
triển trí tuệ như các CLB học
thuật, CLB nghiên cứu khoa
học, CLB STEM. Đồng thời,
quan tâm giáo dục rèn luyện
kỹ năng sống, thể chất để học
sinh phát triển toàn diện.
Ông DƯƠNG TRỌNG ANH,
Hiệu trưởng Trường THPT
chuyên Chu Văn An

Thiện Quang là thí sinh duy nhất của tỉnh đoạt giải cao nhất Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc 2022.
Ảnh: M.HOÀNG
Khi học phải luôn thoải mái,
không nên quá áp lực, bởi
học trong trạng thái mệt mỏi
sẽ dẫn đến stress, từ đó sinh
ra tâm lý “sợ học”, “chán
học”.

Nghề giáo “cứu tâm hồn”

Thầy giáo Huỳnh Duy Thủy,
tổ trưởng Toán - Tin Trường
THPT chuyên Chu Văn An, phụ
trách môn toán chuyên của
Nguyễn Đinh Thiện Quang,
đánh giá Quang ham hiểu biết,
kiên trì, quyết tâm tìm tòi tự
học. Đối diện với những bài
toán hóc búa, mới lạ, Quang
có khả năng định hướng, dự
báo điểm xuất phát, biết cách
phân tích, luận bàn chỉ ra mọi
khía cạnh, khai thác mọi con
đường tiếp cận vấn đề. Đặc
biệt, Quang có những cách tiếp
cận bài toán rất “lạ” dù còn trúc
trắc, nhưng điều này rất quý
trong Toán học.
 Gần đây, không ít diễn
đàn bàn chuyện thi học sinh
giỏi để làm gì...
- Với em, đây là sân chơi để
thỏa sức khám phá Toán. Hồi
học Trường tiểu học và THCS
Hoài Xuân, có thể em học tốt
môn Toán nhưng so với các
bạn cùng lứa ở các xã khác
thì bình thường thôi; cũng
không đam mê Toán như bây
giờ, chỉ biết thiên hướng học
khoa học tự nhiên. Cho đến
năm lớp 8, tình cờ thi đậu giải
nhì học sinh giỏi huyện Hoài
Nhơn - nay là TX Hoài Nhơn,
được tiếp cận nhiều hơn, riết
rồi “phải lòng” và mê Toán.
Quyết tâm vào Trường THPT
chuyên Chu Văn An cũng là
để có điều kiện tiếp cận nhiều

Nguyễn Đinh Thiện Quang và thầy giáo Huỳnh Duy Thủy.
hơn, sâu hơn với Toán.
Em đến với kỳ thi học sinh
giỏi Toán đơn giản để thỏa
niềm đam mê được tìm hiểu
sâu hơn, rộng hơn môn học
này. Vào các đội tuyển, em
được học rất nhiều, ngoài
học thầy cô còn tìm tòi nhiều
nguồn tài liệu, các website
Toán bằng tiếng Anh, đặc
biệt trang AOPS (cộng đồng
Toán học thế giới) rất thú vị.
Qua các kỳ thi, em cũng xác
định rõ hơn định hướng nghề
nghiệp của mình.
 Học sinh giỏi, lại là giỏi
Toán thường đi du học, hoặc
chọn trường đại học tốp đầu,
còn Quang vì sao chọn nộp
tuyển sinh vào ngành Sư phạm
Toán, Trường ĐH Quy Nhơn?
- Ba năm học phổ thông
Trường chuyên Chu Văn An,
người có ảnh hưởng nhiều
đến em là thầy Huỳnh Duy
Thủy. Thầy đã tạo cho em
niềm đam mê, ý chí, phong

Ảnh: M.HOÀNG

cách và sự nghiêm túc trong
tìm tòi, nghiên cứu Toán.
Đặc biệt, em rất thích những
bài giảng Toán bằng tiếng
Anh của thầy. Hơn nữa, em
suy nghĩ nghề giáo rất đáng
trân trọng. Nghề y là nghề
có thể “cứu sống” một đứa
trẻ, còn nghề giáo “cứu tâm
hồn” một đứa trẻ. Đó chính
là bước ngoặt định hướng
cho em chọn ngành sư
phạm Toán.
Quyết định chọn Trường
ĐH Quy Nhơn vì đây là
một trong ba trung tâm lớn
về Toán trong cả nước, môi
trường học tập không thua
kém các trường tốp đầu ở
TP Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Học chuyên không có
nghĩa là “mọt sách”

Quang không hề “mọt sách”
như những gì mọi người vẫn
thường nghĩ về các cô, cậu học
trò học giỏi, trường chuyên.

Bên cạnh thành tích học tập
đáng nể, ngoài giờ học, Quang
còn là cầu thủ của CLB bóng đá
của trường, chơi bóng bàn và
mê đọc sách trinh thám.
 Thời gian qua, có không
ít ý kiến về việc học chuyên
dẫn đến áp lực học quá lớn
nên không cần duy trì mô
hình trường chuyên. Là người
“trong cuộc”, Quang có suy
nghĩ gì?
- Ở trường chuyên có một
lợi thế mà các trường THPT
khác không có, đó chính là
môi trường học tập, thầy cô
giỏi, nhiệt huyết. Xung quanh
đều là những học sinh giỏi từ
nhiều nơi nên có thể trao đổi,
chia sẻ phương pháp học tập,
cùng nhau tiến bộ. Nhiều bạn
học sinh lại nghĩ rằng, trong
môi trường như thế lại có áp
lực. Quá trình học tập có áp
lực nhất định, nhưng điều
đó mới giúp các bạn trưởng
thành, bản lĩnh hơn.
Tuy nhiên, áp lực học tập
không lớn như các bạn hình
dung. Tại Trường chuyên Chu
Văn An, các hoạt động CLB
văn hóa và thể thao diễn ra
rất sôi nổi. Nhà trường luôn
chú trọng cân đối các mặt
hoạt động, tạo cho học sinh
môi trường học tập thoải mái.
Học chuyên cũng không có
nghĩa là học như “mọt sách”.
Như lớp 12 này, sáng học trên
lớp, chiều và tối em dành 5
giờ tự học; vẫn còn thời gian
chơi thể thao, đọc sách. Em
rất thích đọc sách trinh thám,
vừa có thể giải trí vừa có thể
suy luận, xâu chuỗi vấn đề,
thậm chí giải quyết các câu
đố trong sách - điều đó rất
thú vị!
 Cảm ơn Quang, chúc
em tiếp tục gặt hái nhiều
thành công!
MAI HOÀNG (Thực hiện)

Bình Định
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SÁNG TÁC CHO THIẾU NHI:

Cần thêm những trợ lực

Sáng tác văn học nghệ thuật
dành cho thiếu nhi đã thu
hút nhiều tác giả Bình Định
tham gia. Trong đó, nổi bật
nhất là hai mảng âm nhạc
và văn học, đã có những
“điểm sáng” nhất định.

Tuy nhiên do tính riêng lẻ,
thiếu kết nối, thiếu sự hỗ trợ
đủ mạnh, đến nay các tác phẩm
dành cho thiếu nhi vẫn chưa
lan tỏa, phổ biến sâu rộng như
mong muốn.

1.

Về mảng văn học,
những năm gần
đây, một số tác giả
trẻ đang sinh sống và làm việc
tại Bình Định có nhiều tác phẩm
ra mắt bạn đọc. Đơn cử, năm
2019, có tập thơ thiếu nhi kết
hợp giữa thơ và tranh vẽ - tập Lá
(NXB Văn hóa Văn nghệ, 2019)
của tác giả Mai Đậu Hũ (tên thật
là Phạm Thị Tuyết Mai, quê ở
TP Quy Nhơn). Tập sách xoay
quanh thế giới sinh học. Sách
được Quỹ cộng đồng AVIVA
tài trợ chi phí in ấn, phát hành.
Đầu năm 2022, 2 tác giả
Thùy Trang và Mộc An đã xuất
bản tập truyện thiếu nhi Đậu
Đậu Sâu Sâu & Be Bé (NXB Đà
Nẵng & TYM). Trước tập sách
này, riêng tác giả Thùy Trang
đã in tập truyện thiếu nhi
Xương cá biết nói (NXB Tổng
hợp TP Hồ Chí Minh, 2020).
Cuốn sách này đã đạt Giải
thưởng Tác giả Trẻ của Liên
hiệp các Hội VHNT Việt Nam.
“Sáng tác cho thiếu nhi
không dễ, đã vậy còn khó phát
hành. Nhưng đây là địa hạt mà
mỗi chúng tôi đều muốn gửi
gắm những yêu thương dành
cho con trẻ, thông qua những
con vật dễ thương, những mẩu
chuyện nhỏ về ứng xử hằng
ngày để gieo những điều thiện
lành, ý nghĩ tích cực, đắp

Các tác giả sáng tác cho thiếu nhi, lần lượt từ trái qua: Mai Đậu Hũ, Thùy Trang, Mộc An gặp gỡ, chuyện trò về vấn đề sáng
tác cho thiếu nhi. 									
Ảnh: VÂN PHI
bồi tâm hồn trong sáng, yêu
thương dành cho con trẻ”, tác
giả Mộc An bộc bạch.

2.

Đầu năm 2022, nhà
văn Bùi Thị Xuân
Mai đã cho ấn hành
tập truyện thiếu nhi Tam thể và
cún con. Đây là lần đầu tiên chị
giới thiệu đến bạn đọc một tác
phẩm dành cho thiếu nhi.
Nhà văn Xuân Mai tâm sự:
“Tôi bắt đầu sáng tác truyện
thiếu nhi từ năm 1988. Ban đầu,
ý định chủ yếu là viết cho con
gái. Một số sáng tác có in trong
vài tạp chí văn nghệ trong và
ngoài tỉnh. Năm 1994, tôi dự
trại sáng tác cho thiếu nhi của
Hội Nhà văn Việt Nam ở Hà
Nội, lúc ấy có vẻ được động
viên hơn nên giữ nhịp độ viết.
Viết ra những câu chuyện ấy,
tôi mong con cháu mình biết
yêu thương, không ích kỷ với
bạn bè, yêu thiên nhiên, siêng
năng, chăm ngoan; sống chân

Để trợ lực cho việc sáng tác văn học cho thiếu nhi, Hội VHNT
Bình Định đã tổ chức nhiều tọa đàm, gặp gỡ. Đầu tháng 4.2022, Chi
hội Văn học (Hội VHNT tỉnh Bình Định) và đại diện Ban tổ chức cuộc
thi “Đóa hoa đồng thoại” đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu văn học
về đề tài thiếu nhi, mổ xẻ nhiều vấn đề về sáng tác, quan tâm đến
thế giới trẻ thơ hiện nay. Nhiều chuyên trang của tạp chí Văn nghệ
Bình Định, tập san Mục đồng mở chuyên mục Văn học thiếu nhi...
thật; để con hiểu rằng, dối trá,
lười biếng không ai ưa, độc ác
sẽ bị trừng phạt...”.

3.

Bình Định có nhiều
nhạc sĩ dành tâm
huyết cho thiếu nhi
như Lý Anh Võ, Vũ Thành, Lê
Trọng Nghĩa, Trần Ngọc Sơn…
Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua
chưa tác giả nào có tuyển nhạc
riêng cho thiếu nhi. Đến năm
2020, mới có tập ca khúc Mỗi
ngày một điều hay (NXB Hội Nhà
văn) của tác giả Lê Trọng Nghĩa.
Tập nhạc gồm 50 ca khúc, hầu

hết được Lê Trọng Nghĩa phổ
từ thơ, đồng dao, hoặc từ ý một
bài thơ nào đó. Tập sách này
đã tạo dấu ấn khi đạt giải B
(không có giải A) giải thưởng
Văn học Nghệ thuật của Liên
hiệp các Hội VHNT Việt Nam
năm 2021.
Chị Nguyễn Ngọc Anh
Thy, chủ nhiệm CLB Búp sen
hồng ở TX An Nhơn, chia sẻ:
“Bên cạnh định hướng các
bé hát các ca khúc dành cho
thiếu nhi, chúng tôi còn cho
các bé tập hát những bài hát
của một số nhạc sĩ Bình Định

để góp phần lan tỏa những
ca khúc này đến với các bạn
khác”. Tuy nhiên, có một điều
dễ thấy rằng, các chương trình
phổ biến ca khúc nhạc thiếu
nhi chưa nhiều.
Trước đây, có một số hoạt
động như liên hoan Tiếng hát
tuổi thơ (do Sở VH-TT phối
hợp với Sở GD&ĐT tổ chức),
liên hoan Búp Sen Hồng (do
CLB Búp Sen Hồng tổ chức)
nhưng những năm gần đây,
các hoạt động trên đều ngưng
trệ vì nhiều lý do trong đó
có dịch bệnh. Điều an ủi là
chương trình Tạp chí Tuổi
thơ và Văn nghệ thiếu nhi của
Đài PT-TH Bình Định vẫn duy
trì đều đặn suốt hơn 10 năm
qua, đề cập nhiều khía cạnh
về thiếu nhi, trong đó có các
chương trình đầu tư công phu
về văn học, sáng tác âm nhạc
dành cho thiếu nhi.

4.

Sáng tác văn học
cho thiếu nhi ở
Bình Định những
năm gần đây có những điểm
sáng đáng kể. Tuy nhiên, để tác
phẩm dành cho thiếu nhi lan tỏa
rộng, có sức sống lâu bền rất cần
những trợ lực đồng bộ từ nhiều
kênh. TS Lê Nhật Ký (Trường
ĐH Quy Nhơn) tâm sự: “Tôi
nghĩ ngoài việc đưa các sáng tác
vào nhà trường, cần có những
chương trình thiết thực dành
cho thiếu nhi trên truyền hình,
các kênh thông tin đại chúng
để tạo sức lan tỏa nhiều hơn.
Cần có thêm những buổi gặp
gỡ, trao đổi, tọa đàm, thậm chí
là cuộc vận động sáng tác và kế
hoạch quảng bá tác phẩm cho
thiếu nhi. Tôi cũng nghĩ các tác
giả nên chủ động và tích cực
chia sẻ các sáng tác của mình.
Đặc biệt, là đầu tư nhiều hơn
vào sáng tác, vì một sản phẩm
nghệ thuật tốt, cơ hội chuyển
tải và phổ biến ra cộng đồng sẽ
lớn hơn rất nhiều”.
NGÔ PHONG

XEM - NGHE - ĐỌC
l Thế giới khủng long: Lãnh
địa. Bốn năm sau kết thúc Jurassic
World: Fallen Kingdom, những con
khủng long
đã thoát khỏi
nơi giam cầm
và tiến vào
thế giới loài
người. Giờ
đây, chúng
xuất hiện
ở khắp mọi
nơi. Sinh
vật to lớn ấy
không còn
chỉ ở trên
đảo như
trước nữa mà
gần ngay trước mắt, thậm chí còn
có thể chạm tới. Owen Grady may
mắn gặp lại cô khủng long mà anh
và khán giả vô cùng yêu mến - Blue.
Tuy nhiên, Blue không đi một mình
mà còn đem theo một chú khủng

long con. Điều này khiến Owen càng
quyết tâm bảo vệ mẹ con Blue được
sinh sống an toàn. Thế nhưng, hai
giống loài quá khác biệt; liệu có thể
tồn tại một kỷ nguyên mà khủng
long và con người sống chung một
cách hòa bình?
l Tuyển tập ca khúc hay của
Khánh Ly. Thông tin về chuyến lưu
diễn xuyên Việt của danh ca Khánh
Ly tại Việt
Nam - Như
Một Lời Chia
Tay - khiến
nhiều người
tìm nghe
lại giọng
hát này và
Tuyển tập
ca khúc hay
của Khánh
Ly là một
đề nghị

đáng lưu ý. Nói thêm về Như Một Lời
Chia Tay. Khánh Ly chia sẻ, ở tuổi 77
khi tinh thần cũng như sức khỏe còn
cho phép, tôi mong có thể tái ngộ
khán giả khắp mọi miền đất nước
cũng như đánh dấu chặng đường
60 năm ca hát thông qua tour diễn
xuyên Việt. Sau đêm nhạc tổ chức tại
Đà Lạt vào ngày 25.6, tour lần lượt
sẽ diễn ra ở TP Hồ Chí Minh (1.7),
Nha Trang (3.7), Hà Nội (8 và 9.7), Đà
Nẵng (13.8) và dự kiến tiếp tục đi
qua nhiều tỉnh thành khác như Huế,
Côn Đảo, Phú Quốc, Cần Thơ, Hội An,
Buôn Mê Thuột, Tam Đảo, Hải Phòng,
Hạ Long… Cùng góp mặt tại các đêm
nhạc với Khánh Ly là các ca sĩ: Mỹ
Linh, Bằng Kiều, Tuấn Ngọc, Quang
Thành, Paolo Tuấn…
l Tướng về hưu và những câu
chuyện khác, tập truyện ngắn của
Nguyễn Huy Thiệp. Đọc văn của
Nguyễn Huy Thiệp là đến với những

rung cảm về
vẻ đẹp và
khuyết tật
nơi chính
mỗi con
người - phẫn
nộ và xót
xa, sang cả
và bần tiện,
thờ ơ và day
dứt. Những
“bài học
nông thôn”,
những
“huyền thoại phố phường”, những
tiếng “hạc vừa bay vừa kêu thảng
thốt” của lịch sử đồng vọng... như
những cuộc thăm dò tâm hồn thời
đại ở chiều sâu của tận cùng tầm
thường và tận cùng cao cả, mở ra
nhiều triển vọng suy tư - gây lên thứ
“chất men” mới mẻ của văn học Đổi
mới mà công chúng hằng chờ đợi.
ĐÔNG A
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Bình Định

NGÀY HỘI VH-TT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI TOÀN TỈNH NĂM 2022:

Hấp dẫn các cuộc tranh tài thể thao

Trong 3 ngày diễn ra Ngày
hội VH-TT các dân tộc thiểu số
miền núi toàn tỉnh năm 2022,
các nội dung thi đấu thể thao
đã diễn ra hấp dẫn với nhiều
bất ngờ, khiến cuộc cạnh tranh
các thứ hạng tốp đầu trở nên
kịch tính.
Ngày hội VH-TT các dân
tộc thiểu số miền núi toàn tỉnh
năm 2022 tổ chức thi đấu 4 môn
gồm: Bóng đá nam 5 người, kéo
co, đẩy gậy (6 nội dung), bắn
nỏ (5 nội dung). Ngoại trừ môn
bóng đá nam, các nội dung thi
đấu còn lại của Ngày hội đều
diễn ra trong nhà thi đấu.
Điều này, để đảm bảo sức
khỏe cho VĐV trong điều kiện
thời tiết nắng nóng, lịch thi
đấu khá dày và quan trọng là
để VĐV tiếp cận với hình thức
thi đấu ở các sân chơi quy mô
quốc gia (hiện Hội thi thể thao
các dân tộc thiểu số toàn quốc
cũng đều tổ chức trong nhà thi
đấu). Bên cạnh đó, việc thi đấu
trong nhà cũng tạo thuận lợi
cho CĐV tham gia xem và cổ
vũ cho các đội.
Trước đây, môn bắn nỏ được
xem là thế mạnh của huyện
Tây Sơn, với những tay thiện
xạ “con cháu nhà Đinh Nhin”,
nhưng tại Ngày hội lần này đã
có sự đổi ngôi. Sau 4 nội dung
đầu tiên gồm cá nhân quỳ bắn
(nam, nữ), cá nhân đứng bắn
(nam, nữ), các tay nỏ Tây Sơn
và Vĩnh Thạnh “chia nhau” 4
giải nhất. Nhưng với sự xuất
sắc của bộ đôi Đinh Ram - Đinh
Thị Thống ở nội dung đồng
đội nam - nữ, đội tuyển bắn
nỏ huyện Vĩnh Thạnh đã vượt
qua đội tuyển Tây Sơn (gồm
Đinh Thép và Đinh Thị Rêu) để

Kết quả toàn
đoàn nội dung thi đấu
thể thao:
l Giải nhất: Huyện
Vĩnh Thạnh
l Giải nhì: Huyện An Lão
l Giải ba: Huyện
Tây Sơn

Nhờ có sự chuẩn bị tốt, đội tuyển kéo co huyện An Lão giành giải nhất.
lần đầu tiên giành giải nhất
môn bắn nỏ. Điều thú vị là
Đinh Thị Thống và Đinh Ram
là những người con của Tây
Sơn, nay là dâu, rể của núi rừng
Vĩnh Thạnh.

Môn đẩy gậy cũng tạo ra
nhiều cuộc cạnh tranh thú vị,
khi ngoài đội tuyển An Lão cho
thấy sự vượt trội (đoạt 4 giải
nhất), các VĐV của Hoài Ân,
Vĩnh Thạnh, Tây Sơn cũng tỏ

Đội bóng huyện Vĩnh Thạnh (ngoài cùng bên trái) xuất sắc vượt qua đội Vân
Canh để đoạt chức vô địch môn bóng đá nam.
Ảnh: HOÀNG QUÂN

Ảnh: HOÀNG QUÂN
ra rất nỗ lực để đoạt thứ hạng
cao ở các hạng cân. Tương tự
như vậy, ở môn kéo co, đội
tuyển huyện An Lão cho thấy
sự chuẩn bị khá kỹ từ lực lượng
đến kỹ thuật. Gặp đối thủ đầu
tiên là chủ nhà Vĩnh Thạnh, các
VĐV An Lão gặp không ít khó
khăn ở chặng đầu mỗi hiệp,
nhưng nhờ tận dụng tốt lực
chân ở những giây cuối cùng,
họ đã vượt qua đối thủ khá
mạnh này. Đó được coi là trận
chung kết sớm của môn kéo co,
nên việc giành được giải nhất
của đội An Lão sau đó không
còn là điều bất ngờ. Trong khi
đó, việc đội Phù Cát lọt vào trận
chung kết được cho là có chút
yếu tố may mắn, nhưng đó là
niềm khích lệ với các VĐV ở
Ngày hội năm nay.
Các trận đấu của môn bóng
đá nam cũng diễn ra hấp dẫn

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ U17 QUỐC GIA NĂM 2022:

GIẢI ĐIỀN KINH TP HỒ CHÍ MINH
MỞ RỘNG NĂM 2022:

U17 Bình Định cạn cơ hội vào vòng chung kết
(BĐ) - Chiều 19.6, đội U17 Bình Định
sẽ thi đấu trận đầu tiên lượt về Vòng
loại bảng C Giải bóng đá U17 quốc gia
năm 2022 với đối thủ là đội U17 Quảng
Ngãi. Sau 4 trận đấu ở lượt đi, đội bóng
trẻ đất Võ chỉ giành được 2 điểm, sau
2 trận hòa trước U17 Quảng Ngãi và
U17 Hoàng Anh Gia Lai. Với số điểm

hiện có, U17 Bình Định tạm đứng thứ
4 ở bảng C, chỉ hơn U17 Quảng Ngãi
về chỉ số phụ.
Trong khi đó, đội U17 Đà Nẵng
đang dẫn đầu bảng C sau lượt đi với 9
điểm; chủ nhà U17 Hoàng Anh Gia Lai
đứng nhì với 8 điểm; tiếp đó là U17
Quảng Nam (5 điểm).

Để giành 1 trong 2 tấm vé của bảng
C vào vòng chung kết, U17 Bình Định
buộc phải thắng ở tất cả các trận lượt
về, trong khi các đối thủ cạnh tranh đều
cùng nhận những kết quả bất lợi. Xét
về thực lực các đội qua giai đoạn lượt
đi, cả 2 yếu tố này đều rất khó xảy ra.
ĐỨC MẠNH

GIẢI LẶN CÁC NHÓM TUỔI QUỐC GIA 2022:

Xác lập một kỷ lục quốc gia trẻ
Ngày 18.6, Giải lặn vô địch các nhóm
tuổi quốc gia 2022 khai mạc tại Thừa
Thiên Huế, với 17 nội dung thi đấu đầu
tiên. Đây là sự kiện tiếp nối giải bơi vô
địch các nhóm tuổi quốc gia vừa kết
thúc hôm 16.6.
Ở ngày thi đấu đầu tiên, kỷ lục
quốc gia trẻ đã được thiết lập ở nội
dung lặn vòi hơi chân vịt đôi đơn
nam nhóm tuổi 16 - 18. Vũ Đặng Nhật
Nam (18 tuổi) của Đồng Nai thiết lập
thành tích 44 giây 48 (44.48), phá kỷ
lục quốc gia trẻ cũ 44.88 do Vũ Văn

Bắc (Phú Thọ) lập từ tháng 7.2019. Về
nhì nội dung này là Nguyễn Lê Truyền
(16 tuổi, Đồng Nai) với thành tích 45.98,
trong khi Đặng Gia Huân (16 tuổi, TP
Hồ Chí Minh) giành HCĐ với thành
tích 46.08.
Trong ngày 18.6 còn diễn ra một số
nội dung khác như: 200 m vòi hơi chân
vịt đơn nữ (nhóm 14 - 15 tuổi), 200 m
vòi hơi chân vịt đơn nam (nhóm 16 - 18
tuổi), hay các nội dung tiếp sức 4 x 100 m
chân vịt đôi hỗn hợp nam nữ... Sau ngày
thi đấu đầu tiên, đoàn Đồng Nai tạm xếp

ngay từ vòng bảng. Năm nay,
các đội bóng đều giới thiệu
được những gương mặt nổi
bật, với kỹ thuật và tư duy
chơi bóng tốt. Trình độ của các
đội đã được rút ngắn, không
có sự chênh lệch lớn về chuyên
môn. Kết quả của 2 trận bán kết
(Vân Canh - Tây Sơn: 1 - 0; Vĩnh
Thạnh - An Lão: 2 - 1) phần
nào cho thấy điều đó. Sự cạnh
tranh ở các nội dung thi đấu
giữa huyện An Lão và huyện
Vĩnh Thạnh khiến ngôi nhất
toàn đoàn phần thi thể thao
của Ngày hội phải chờ đến phút
cuối mới có thể xác định.
Ông Võ Đình Hùng, Ủy
viên ban chuyên môn thể thao
Ngày hội, đánh giá: “Nhìn
chung, các đoàn tham dự Ngày
hội đều có sự chuẩn bị tốt về
chuyên môn. Trong đó, các đội
đầu tư bài bản đều giành được
những kết quả tương xứng.
Việc các đơn vị có sự tiến bộ
về chuyên môn giúp thu ngắn
khoảng cách về trình độ, qua
đó, tạo sự cạnh tranh hấp dẫn
ở các nội dung thi đấu. Thông
qua Ngày hội, chúng tôi đã
tuyển chọn được lực lượng
VĐV chuẩn bị tham gia Hội
thi thể thao các dân tộc thiểu
số toàn quốc năm 2022 - khu
vực 2, tổ chức tại Quảng Ngãi
từ ngày 22 - 28.6”.
HOÀNG QUÂN

nhất với 4 HCV, 2 HCB, xếp trên đoàn
Quốc phòng 5 (3 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ),
và Đà Nẵng (3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ).
Giải lặn vô địch các nhóm tuổi quốc
gia 2022 diễn ra từ ngày 18 - 21.6. Đây là
giải đấu kế tiếp SEA Games 31 diễn ra ở
Hà Nội hồi tháng 5 vừa qua. Lặn là một
trong những bộ môn thế mạnh của Việt
Nam ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á
khi các tuyển thủ Việt Nam đã giành
10 HCV trong tổng số 13 nội dung của
môn lặn SEA Games 31.
(Theo webthethao.vn)

Diệp Thị Thanh Phương
đoạt HCĐ nội dung
chạy 10.000 m
(BĐ) - Chiều 18.6, VĐV Diệp
Thị Thanh Phương của đội tuyển
điền kinh Bình Định đã thi đấu và
xuất sắc giành HCĐ nội dung chạy
10.000 m nữ tại Giải điền kinh TP Hồ
Chí Minh mở rộng năm 2022. Đây
cũng là nội dung cuối cùng của giải
đấu được tổ chức tại SVĐ Thống Nhất
(TP Hồ Chí Minh).
Giải điền kinh TP Hồ Chí Minh
mở rộng năm 2022 diễn ra từ ngày
16 - 18.6, với sự tham gia của gần 500
VĐV đến từ 28 tỉnh, thành, ngành
trong cả nước. Các VĐV tranh tài ở
40 nội dung.
Tại giải này, đội tuyển điền kinh
Bình Định có 4 VĐV, tham gia tranh
tài ở các nội dung: 800 m nữ, 5.000 m
nữ, 10.000 m nữ.
LÊ NA
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TRẦN QUỐC TOÀN

Đôi khi
Đôi khi
Ta không còn nhận ra những vệt trầm thời gian kia
Niềm ấm áp
Hay lưỡi dao
Sao chúng cứa rất đau
Có phải gió đắp mộ phần lên tóc áo
Nắng đìu hiu sợi trắng quấn lưng đồi
Thịt da chuyển đổi hương màu
Em rũ dáng in vào phiến đá lạnh...
Đôi khi
Ta không còn nhận ra những nếp nhăn dày vò kia
Sự thản nhiên
Hay tiếng thét gào
Nên dấu vết cứ cựa mình
Có phải những chùm hoa mùa hoa vừa đóng băng
Trên dấu vân tay em khép
Anh trốn con sóng dội vào ngày hoang buốt
Trút những cơn điên say đắm mơ hồ

Ngay như lúc này đây, tôi
muốn có một phép màu để
ngay lập tức có mặt ở nhà và
được tắm mình trong hương
thị ngọt ngào thời thơ ấu
thương nhớ. Nỗi nhớ bắt đầu
từ khu vườn nhà ở quê với
ngập tràn hoa trái, nơi có cây
thị cổ thụ tỏa bóng sum suê
mát rượi vào mùa hạ và khi
sang thu thắp đèn sáng rực cả
một vùng trời với những lúc
lỉu trái. Ngôi nhà ngói ba gian
như được ướp hương thơm
của những trái thị vàng óng,
lủng lẳng treo giữa những
tàng lá xanh ngời. Buổi sáng ở
quê trong veo, giọt sương mai
còn chưa biến dạng thì hương
thị đã đánh thức lòng người
bằng hương thơm dịu dàng
ngọt mềm. Tôi vội vàng chạy
ùa ra vườn ngước mắt nhìn
lên cao thấy những quả thị
vàng ươm, khẽ reo lên sung
sướng “Thị chín rồi bà ơi!”.
Tôi chia sẻ niềm vui đó với bà
đầu tiên vì cây thị gắn bó với
bà từ lúc nhỏ, chứng kiến bao
thăng trầm cuộc sống của bà.
Bà lại lom lom tấm lưng còng
bước chân ra vườn rồi gọi
vọng vào trong nhà, giục ba
lấy sào để hái thị.
Mỗi mùa thị chín, bà sẽ
chọn những trái thị vàng ươm
bỏ vào thúng bưng ra chợ
làng ngồi bán. Thấy bà cực
nhọc, ba tôi hay càm ràm, mấy
trái thị được bao đồng mà mẹ
cách rách mang ra chợ bán
làm gì cho khổ. Đáp lại lời nói
của ông con, bà cứ mỉm cười
ấm áp, rồi rằng cứ kệ người
già này đi, đó là niềm vui của
bà. Cái mấy đồng ba tôi nói
đó lại là cả một “gia tài kếch
xù” mà bà mang lại cho mấy
đứa cháu. Tiền bán thị bà
góp nhóp cho vào một chiếc
túi vải, cuối phiên chợ bà lại
mua quà cho cháu. Quà của
bà bao giờ cũng ngon tuyệt
và rất đáng háo hức đợi chờ.
Hình như bà nghe những ước
ao thành lời của chúng tôi,
những thì thầm kháo chuyện
này chuyện nọ, cũng có khi

những giấc mơ của chúng tôi
đã tiết lộ với bà. Những lần
bán được nhiều thị bà còn
mua cả những quyển tập,
cây bút, thậm chí là đôi dép
cho cháu.
Tôi chưa thấy có loại
quả nào mùi hương đặc biệt
như thị.
Đó là một mùi thơm dịu
dàng, ẩn kín không lộ rõ như
sầu riêng hay mít. Hương thị
bay thật xa, người ta dễ ngất
ngây, say đắm. Tôi nhớ những
ngày thị chín chưa phải đến
trường, tôi gọi hội bạn trong
xóm tới gốc thị để chơi. Dưới
gốc thị ấy rộn ràng tiếng nói
cười, tiếng cãi nhau chí chóe.
Chơi chán, chúng tôi lại hái
những quả thị đưa lên mũi hít
hà rồi hít đến đẫy phổi. Hồi
đó, không hiểu sao ai bầy cho
mà rộ lên phong trào đan giỏ
cho thị. Cái giỏ bằng những
sợi đen xanh, đỏ, bỏ thị vào
tay cầm lủng lẳng, hoặc treo
trước cửa sổ cho thơm nhà.
Chơi thị chán chê đến khi quả
lốm đốm trứng quốc thì đưa
tay nắn nắn cho mềm và ăn.
Thịt thị vàng, mềm ngọt như
mật ong, ăn đến cuối lại có vị
chan chát đặc trưng.
Tôi bâng khuâng nhớ quê
nhà, miệng lẩm nhẩm mấy
câu thơ của Vũ Quần Phương
mà cứ như trôi về quá vãng.
Nếu nhắm mắt nghe bà kể
chuyện/ Sẽ được nhìn thấy các bà
tiên/ Thấy chú bé đi hài bảy dặm/
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền…
Trong giấc mơ đêm qua, tôi
thấy mình bé lại, gọi bà ơi rồi
nằm gọn trong lòng bà, hình
ảnh cô Tấm từ quả thị bước ra,
têm những miếng trầu cánh
phượng… trong mùi thơm dịu
dàng của hương thị. Mùa thị
đang về như một thiên đường
thu nhỏ mà bất cứ đứa trẻ nào
cũng ao ước chạm tới. Giờ
ngồi ngẫm lại, thấy chưa bao
giờ ba la ngầy hay tỏ ý rằng
đó là thị của bà, bà vẫn chỉ
cười ấm áp.
Bà chỉ cười ấm áp…
Thế thôi!

Đôi khi
Trong hơi thở yếu mềm
Còn vài tiếng khua bầu trời câm lặng
Ta thấy đóa thơm tay em hóa thạch
Í ới… bình minh…
Những khóm non xanh vẫn xanh lên nhún nhảy
Để làm gì
Anh cũng không còn biết…!

Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG

Tranh của họa sĩ GUSTAV KLIMT
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SÁNG TÁC

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

Tình yêu 2

Khi anh mở cửa lòng
Người con gái ngồi viết lưu bút trong một căn phòng
Trà và rượu ở trên bàn
Bóng đèn bật sáng
Những bức thư đã làm mềm tuổi trẻ
Đã khiến căn nhà gỗ mỉm cười
Thật thoải mái chúng ta có thể như vậy - như vậy
suốt cả buổi tối
Những con đường không dằn xé số phận
Mà đó là cách chúng ta chọn những gặp gỡ trong đời
Em cứ đến rồi đến và cứ đi rồi đi
Người con gái đã khiến anh viết những bức thư
Người con gái đã khiến ban công và loài hoa trở
về rạng rỡ
Người con gái đã khiến rất nhiều nhạc cụ trong
lòng tay anh ngân lên đầy ắp
Người đàn ông đã có lần chăm sóc thời giờ của
người yêu mình
Dưới bức rèm mùa hạ
Bức thư màu hoa hướng dương mân mê trên đôi tay
Vẫn là người con gái mỉm cười
Có nhiều những háo hức trong đêm vắng
Mỗi trang thư là một lần gợi mở
Em viết cho chính mình
Ngày tháng là những lần hoan ca
Dù vài giây phút

Bóng chiều đổ xuống
khói hương bay
Từ núi Thạch Long tôi đi
mang theo bóng làng trong ký ức
bông râm bụt cứ nở hoài cơn mưa tháng Sáu
con rô đồng cắn đọt rau muống đêm trăng ngan
ngát hương ngọc anh
mưa xứ sở này buồn như giấc ngủ nghìn năm những
ngôi mộ mọc tràn cỏ
cầm chiếc lá lên tay tôi biết đình làng vừa vút lên
tiếng vạc kêu sương
mẹ cầm nhánh ca dao cấy xuống đất một lời ru
da vàng vang vang tiếng tù và trên cánh đồng
con bù nhìn thiền gió dưới mây hồng
thế là hoang khói dòng trôi ...
Từ núi Thạch Long tôi đi
thời gian may vá đôi mắt người làng trong mặt
nước ao Vuông
con cá câm đáy giếng mơ được chết một lần trên
đầm phá
bông gòn rơi lả tả chim tha về gốc mít bện lại thành
chiếc tổ
chùa bung chuông chú tiểu vuốt chỏm tóc
bóng chiều đổ xuống khói hương bay...
NGUYỄN HỮU PHÚ

Sóng vỗ mênh mông
đã không biết bao nhiêu lần tôi đứng tại nơi này
nhưng hôm nay sao nghe lòng mình chấp chới
những ngày trước sóng ầm ào trắng xóa
sao bây giờ biển im lặng mênh mông.
tôi muốn hét thật to cho nhẹ nỗi lòng
nhưng ứ nghẹn trong tận sâu huyết quản
cơn gió tối nay cứ kề vai kể lể
chuyện hôm qua chuyện hôm trước chuyện từ lúc
mới gặp nhau.
có cuộc chia tay nào mà tim lại không đau
nơi đầu sóng lại càng đau nhiều hơn thế
tình cảm nơi đây đằm sâu như hơi thở
từng hòn sỏi nhành cây cũng có nghĩa có tình.
dẫu biết rằng qua đêm nay ngày mai trời sẽ bình minh
nắng rải vàng khắp các con đường ngõ xóm
cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia tay là đều bởi lẽ
hãy cạn hết đêm này và ta giữ mãi trong nhau.
HỮU VINH

Tháng Sáu
Vẫn là
tháng Sáu đấy thôi
Mà sao
mưa nắng
trong tôi cồn cào...
Mưa như
mưa tự thuở nào
Nắng như
cánh bướm bay vào trong mơ
Ru tôi
từ buổi dại khờ
Màu hoa đỏ ấy
bây giờ còn không
Tôi ôm tháng Sáu trong lòng
Nghe từ sâu thẳm
sắc không
cuộc người...

Tranh của họa sĩ ĐỖ DUY TUẤN
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Tiêm mũi 3 vắc xin
ngừa Covid-19 cho
trẻ từ 12 đến dưới
18 tuổi
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y
tế các tỉnh, thành phố và các Viện Vệ
sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm
vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12
đến dưới 18 tuổi.
Theo Bộ Y tế, đến ngày 15.6, cả nước
đã triển khai tiêm chủng được hơn 224
triệu liều vắc xin phòng Covid-19, trong
đó tỷ lệ bao phủ mũi 1, mũi 2 cho trẻ em
từ 12 đến dưới 18 tuổi lần lượt là đạt xấp
xỉ 100% và 97%.
Để tăng cường miễn dịch phòng
Covid-19 cho những người đã được
tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị sở Y tế các
tỉnh, thành phố, các đơn vị tiếp tục khẩn
trương triển khai tiêm vắc xin phòng
Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi
trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý
II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ.
Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến
độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho
trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an
toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm
cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong
quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ;
tiêm liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ, với đối
tượng tiêm là trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi
đã tiêm đủ liều cơ bản.
Bộ Y tế đề nghị sở Y tế tham mưu
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối
tượng tiêm phù hợp với tình hình thực
tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên
địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị
các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm
mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.
Sở Y tế đề xuất nhu cầu vắc xin tiêm
mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi gửi
Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo
phân vùng quản lý trước ngày 20.6.2022.
Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện
Pasteur tổng hợp gửi về Viện Vệ sinh
dịch tễ Trung ương trước ngày 25.6.2022
để tổng hợp và đề xuất số lượng vắc xin.
(Theo vietnamplus.vn)

Miền Bắc và Trung
nắng nóng kéo dài
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy
văn quốc gia dự báo, ngày 19.6 miền
Bắc tiếp tục 35 - 36 0, một số nơi trên
370 C - ngưỡng nắng nóng gay gắt. Tình
trạng này kéo dài đến hết ngày 21.6, sau
đó sẽ thu hẹp. Khoảng đêm 21.6, miền
Bắc có mưa rào và giông.
Trang Accuweather của Mỹ dự báo
từ nay đến hết tháng 6, Hà Nội dao động
27 - 360, riêng ngày 21.6 nóng 380C. Điểm
cao trên 1.500 m so với mực nước biển
như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần 18 - 250,
cuối tuần giảm 1 - 20C.
Miền Trung nắng nóng từ đầu tháng
6 tới nay do ảnh hưởng của vùng thấp
nóng và hiệu ứng gió phơn. Dọc các tỉnh
từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên nhiệt
độ phổ biến 35 - 37, một số nơi trên 370C
như Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
Dự báo tình trạng nắng nóng ở miền
Trung kéo dài. Đến khoảng ngày 2223.6, khi vùng thấp nóng suy giảm, nắng
nóng mới có dấu hiệu kết thúc.
Dự báo xa của cơ quan khí tượng,
năm nay nắng nóng ở Bắc bộ và Trung
bộ có khả năng không gay gắt, không
kéo dài như năm 2021. Tháng 6 nhiệt
độ thấp hơn trung bình nhiều năm 0,50,
riêng tháng 8 - 9 cao hơn 0,5 - 10C. Không
khí lạnh sẽ hoạt động sớm trong khoảng
tháng 10.2022.
(Theo vnexpress.net)
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Bình Định

Đề nghị 63 tỉnh, thành
sớm triển khai tăng lương tối thiểu

Chiều tối 17.6, Bộ LĐ-TB&XH và
Tổng LĐLĐ ban hành chỉ đạo triển khai
Nghị định số 38/2022 về lương tối thiểu.
Bộ LĐ-TB&XH và Tổng LĐLĐ đề
nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ
đạo sở LĐ-TB&XH phối hợp với ban
quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất,
LĐLĐ, tổ chức đại diện DN hướng dẫn
DN và người lao động thực hiện nghị
định tăng lương tối thiểu.
Trong đó lưu ý, mức lương tối thiểu
tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức
thấp nhất để các bên thỏa thuận và trả
lương cho người lao động.
Người đang hưởng lương theo tuần,
ngày, sản phẩm, lương khoán thì mức
lương đang trả quy đổi trả lương theo
tháng, theo giờ nhưng không thấp hơn
mức tối thiểu do Chính phủ quy định.
Theo hướng dẫn, DN phải rà soát lại
các thỏa thuận trong hợp đồng lao động,
thỏa ước lao động tập thể, quy chế, quy
định sử dụng lao động để điều chỉnh
lương phù hợp.
“Không được xóa bỏ hoặc cắt giảm
các chế độ tiền lương khi người lao động
làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm,
chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các
chế độ khác theo quy định”, hướng dẫn
nêu rõ.
Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ các nội dung
đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng

Công nhân sản xuất tại một nhà máy ở Bắc Ninh.
lao động, thỏa ước lao động hoặc thỏa
thuận hợp pháp có lợi cho người lao
động tiếp tục được thực hiện, trừ trường
hợp các bên có thỏa thuận khác.
Các nội dung đang thực hiện như
tiền lương trả cho người lao động làm
công việc hoặc chức danh đòi hỏi học
nghề, đào tạo cao hơn ít nhất 7% so
với mức lương tối thiểu thì tiếp tục
thực hiện.
Cơ quan này lưu ý DN kịp thời hỗ

trợ, hướng dẫn, xử lý vướng mắc phát
sinh, hạn chế tranh chấp lao động, đình
công có thể xảy ra.
Dịp này, Công đoàn Việt Nam yêu
cầu công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng của người lao động song
song với rà soát điều kiện lao động
để chủ động đề xuất, đối thoại với
DN nhằm thỏa thuận tiền lương, chế
độ lao động có lợi nhất.
(Theo tuoitre.vn)

Đối thoại với người dân Thủ Thiêm bất thành
Chiều 17.6, Thanh tra Chính phủ
(TTCP) chủ trì buổi đối thoại với 20
người đại diện các hộ còn khiếu kiện
liên quan ranh quy hoạch 5 khu phố
thuộc 3 phường An Khánh, Bình An,
và Bình Khánh tại Khu đô thị mới Thủ
Thiêm (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
Trước đó, ngày 27.11.2020, TTCP chủ
trì lần đối thoại đầu tiên với 50 hộ dân
ở diện tích đất nói trên, song không đạt
kết quả mong muốn. Năm 2021, TTCP
công bố kết luận 1169 khẳng định thửa
đất các hộ dân còn khiếu nại nằm trong
ranh quy hoạch, tức việc thu hồi đất
đúng quy định.
Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ
dân lần nữa bày tỏ không đồng tình với
nội dung kết luận 1169. Lập luận chính
của họ vẫn là bản đồ quy hoạch tỷ lệ
1/5000 (theo Quyết định 367 của Thủ
tướng ngày 4.6.1996) đã mất nên không
đủ cơ sở để xác định ranh quy hoạch;
các bản đồ được TTCP dùng làm căn cứ
kết luận là không phù hợp quy định vì

Bà Lê Thị The bật khóc khi phát biểu tại buổi đối
thoại chiều 17.6.
chứng cứ phải là bản gốc.
Kết luận buổi đối thoại, Phó tổng
TTCP Lê Sỹ Bảy chia sẻ với những
bức xúc của người dân và nhận trách
nhiệm vì giải quyết chậm khiếu nại của
họ. Nguyên nhân do đại dịch và chính
quyền TP HCM thay đổi lãnh đạo, nhiều
người mới tiếp nhận vị trí nên không
nắm hết sự việc.
Ông Bảy khẳng định đã ghi nhận đầy

đủ các ý kiến và sẽ trả lời cho người dân
hai nội dung lớn liên quan vấn đề ranh
quy hoạch và bản đồ. Lãnh đạo TTCP
đề nghị UBND TP HCM sớm trả lời cho
người dân các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Buổi đối thoại kết thúc sau ba giờ
với nhiều bất đồng giữa người dân Thủ
Thiêm và chính quyền. Hai bên vẫn
không tìm được tiếng nói chung.
Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ
tướng phê duyệt quy hoạch năm 1996
với quy mô 930 ha (trong đó: Khu đô
thị mới 770 ha, Khu tái định cư 160 ha),
dân số khoảng 200 nghìn người, khu tái
định cư khoảng 45.000 người, tọa lạc bên
bờ Đông sông Sài Gòn đối diện quận 1.
Đây được kỳ vọng là khu đô thị đẹp
và hiện đại nhất Đông Nam Á, tuy nhiên
do nhiều sai phạm nên sau hơn 20 năm
triển khai, khu đô thị chưa thể hoàn
thành vì vấp phải sự phản đối của người
dân ở đây. Nhiều cán bộ ở thành phố để
xảy ra vi phạm ở dự án đã bị kỷ luật.
(Theo VnExpress.net)

Xuất hiện đàn voi rừng nguy cơ tuyệt chủng ở vùng biên Gia Lai
Ngày 18.6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh
Gia Lai cho biết, gần đây xuất hiện đàn
voi rừng khoảng 4 con ở địa phận biên
giới thuộc Đồn Biên phòng Ia Mơr
(huyện Chư Prông) quản lý.
Theo chi cục, đàn voi rừng này đi
hướng từ Campuchia về Việt Nam qua
đoạn đường tuần tra biên giới giao với
tỉnh lộ 665, địa giới hành chính xã Ia
Mơr. Đây là đàn voi châu Á có tên khoa
học Elephas maximus, loài động vật
nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo
vệ bởi đang bị đe dọa tuyệt chủng.
Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai
đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện khẩn
trương tham mưu UBND huyện Chư
Prông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc

thực hiện các giải pháp bảo vệ quần
thể voi hoang dã và ngăn chặn xung
đột giữa voi và người dân trên địa
bàn huyện.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cũng
lưu ý địa phương cần khuyến cáo người
dân ở trong khu vực voi xuất hiện nên
mặc quần áo tối màu, lẫn với màu cây
rừng để hạn chế sự chú ý của voi.
Địa phương cần thường xuyên cập
nhật thông tin về sự xuất hiện, hướng
di chuyển của đàn voi, thông báo cho
chính quyền địa phương lân cận biết
để chủ động theo dõi, thực hiện các giải
pháp bảo vệ.
Trước đó, giữa năm 2021, người dân
các xã biên giới thuộc huyện Chư Prông

Dấu vết đàn voi rừng để lại khi đi qua địa phận
xã Ia Mơr.
cũng phát hiện nhiều dấu chân voi rừng
ở địa bàn xã Ia Mơ. (Theo tienphong.vn)
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Việt Nam - Campuchia xây dựng đường biên giới
hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển
Từ ngày 13 - 17.6, tại thủ đô Phnom
Penh (Campuchia) đã diễn ra cuộc họp
hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới
Việt Nam - Campuchia, Campuchia Việt Nam.
Đoàn đại biểu Việt Nam do ông
Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường
trực Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy
ban liên hợp biên giới Việt Nam Campuchia làm Trưởng đoàn; Đoàn
đại biểu Campuchia do ông Var Kim
Hong, Bộ trưởng cao cấp phụ trách
vấn đề biên giới, Chủ tịch Ủy ban liên
hợp biên giới Campuchia - Việt Nam
làm Trưởng đoàn.
Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi
một số nội dung liên quan đến việc
bảo đảm sự ổn định của đường biên,
mốc giới nhằm góp phần củng cố và
xây dựng đường biên giới hòa bình,
ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng
phát triển giữa hai nước như: Kế
hoạch xử lý các cột mốc cũ còn tồn tại
trên thực địa tại các khu vực đã hoàn
thành phân giới cắm mốc (bao gồm
việc dỡ bỏ và giữ lại một số cột mốc
để làm chứng tích lịch sử và tạo thuận
lợi cho công tác quản lý biên giới); xử
lý, khắc phục một số mốc biên giới bị
hư hỏng, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt
lở; khảo sát thực địa, cắm thêm một
số cọc đánh dấu điểm đặc trưng làm

Các đại biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ
trưởng Tổ chức Thương mại thế giới lần thứ 12.
Ảnh Getty Images

Hai bên ký Biên bản cuộc họp. 					
rõ hướng đi của đường biên giới trên
thực địa tại một số khu vực đã hoàn
thành phân giới cắm mốc nhưng vẫn
còn khó khăn trong việc nhận biết.
Hai bên khẳng định quyết tâm và
nỗ lực tìm giải pháp công bằng, hợp
lý mà hai bên cùng chấp nhận được
để phân giới cắm mốc đối với 16%

Nguồn: biengioilanhtho.gov.vn

đường biên giới còn lại; đồng thời,
nhất trí về sự cần thiết xây dựng Hiệp
định về quy chế biên giới mới để thay
thế cho Hiệp định về quy chế biên
giới ký năm 1983 nhằm tạo thuận lợi
cho công tác phối hợp quản lý biên
giới chung.
(Theo TTXVN)

Mỹ, EU và Nhật Bản đẩy mạnh nỗ lực giảm phát thải khí mêtan toàn cầu

Nhà máy điện vận hành bằng than đá Trương Gia
Khẩu ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và
một số quốc gia như Nhật Bản ngày
17.6 đã nhất trí tăng cường nỗ lực để
đạt được mục tiêu giảm phát thải khí
mêtan toàn cầu ít nhất 30% vào năm
2030, nằm trong mục tiêu giảm phát
thải trong lĩnh vực dầu khí.
Theo Lộ trình Năng lượng Mêtan
Toàn cầu được khởi động cùng ngày,
các quốc gia được khuyến khích loại
bỏ khí thải này “càng sớm càng tốt” và
không “muộn hơn năm 2030”. Mêtan

được sinh ra trong quá trình đốt cháy
khí dư thừa trong hoạt động sản xuất
dầu thô và khí đốt tự nhiên. Đây là một
loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh
tồn tại trong khí quyển khoảng một
thập kỷ, ngắn hơn nhiều so với CO 2,
và có thể gây ra tác động lớn tới sự ấm
lên của Trái Đất.
Các quốc gia và tổ chức đã công bố
khoản tài trợ trị giá gần 60 triệu USD
để hỗ trợ việc thực hiện lộ trình này.
(Theo Vietnam+)

Sri Lanka cho công chức làm việc tại nhà do thiếu nhiên liệu trầm trọng
Bộ Nội vụ và Hành chính Công Sri
Lanka thông báo ngày 17.6 rằng, do
những hạn chế nghiêm trọng về nguồn
cung nhiên liệu, hệ thống giao thông
công cộng yếu kém và khó khăn trong
việc sử dụng phương tiện cá nhân,
Bộ cho phép giảm tối thiểu lượng
công chức làm việc tại văn phòng từ
ngày 20.6.
Trong số khoảng 1 triệu công
chức ở Sri Lanka, những người cung

cấp các dịch vụ thiết yếu như chăm
sóc sức khỏe sẽ tiếp tục làm việc tại
văn phòng.
Sri Lanka đang trong cuộc khủng
hoảng kinh tế sâu sắc nhất kể từ khi
độc lập năm 1948. Đất nước 22 triệu
dân đang nỗ lực tìm ngoại hối để
thanh toán cho việc nhập khẩu nhiên
liệu. Lượng xăng và dầu diesel dự trữ
hiện có của nước này dự kiến cạn kiệt
trong vài ngày tới.
(Theo LĐO)

Chỉ trong cuối tuần này, đợt mưa
bão gây lũ đã làm chết 25 người, trong
đó 21 người bị sét đánh, và ảnh hưởng
4 triệu người ở Bangladesh. Trong khi
đó Ấn Độ có 16 người chết.
Hãng tin AFP dẫn lời lực lượng
cảnh sát Bangladesh cho biết sấm sét
từ các cơn bão đã đánh chết 21 người
trên toàn quốc kể từ chiều 17.6. Ngoài
ra, 4 người khác thiệt mạng do lở đất
ở thành phố cảng Chittagong.
Tại Ấn Độ, từ ngày 16.6 đã có ít

Sau các cuộc đàm phám kéo dài
hơn dự kiến, 164 bộ trưởng các nước
thành viên Tổ chức Thương mại thế
giới (WTO) hôm 17.6 đạt thỏa thuận
về một loạt vấn đề “hóc búa” từ trợ cấp
nghề cá, dỡ bỏ bằng sáng chế vắc xin
ngừa Covid-19 tới an ninh lương thực.
Đây cũng là thỏa thuận đa phương
đầu tiên mà WTO đạt được sau gần 1
thập kỷ, một lần nữa cho thấy thế giới
vẫn có thể hợp tác và làm việc cùng
nhau bất chấp những chia rẽ và bất ổn
do dịch bệnh và xung đột.
“Gói các thỏa thuận đạt được sẽ
tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của
mọi người trên khắp thế giới và cho
thấy, WTO có khả năng ứng phó với
các tình huống khẩn cấp của thời đại.
Chúng ta cũng đã cho thế giới thấy
rằng các thành viên vẫn có thể tập hợp
lại, vượt qua những chia rẽ địa chính
trị để giải quyết các vấn đề toàn cầu”.
Đây là tuyên bố đầy tự hào của Tổng
Giám đốc WTO Okonjo Iwela sau cuộc
họp bộ trưởng các nước thành viên kéo
dài suốt gần 1 tuần qua tại Geneva,
Thụy Sĩ.
(Theo VOV.VN)

TIN VẮN
l Dưới sự chủ trì của Thủ tướng
Thái Lan Prayuth Chan-o-cha, Trung
tâm Quản lý Tình huống Covid-19
ngày 17.6 đã họp và quyết định dỡ
bỏ hầu hết các biện pháp kiểm soát
Covid-19 trên toàn quốc, đưa cuộc
sống trở lại trạng thái bình thường.
l Quân đội Israel thông báo rằng
các tay súng Palestine đã bắn tên lửa
vào một thành phố ở miền Nam nước
này sáng sớm 18.6 buộc Israel không
kích đáp trả.
l Theo hãng thông tấn Tasnim
của Iran, ngày 18.6, một máy bay
chiến đấu F-14 của lực lượng không
quân nước này đã bị rơi ở tỉnh miền
Trung Isfahan khi đang thực hiện
nhiệm vụ, khiến 2 phi công bị thương.

Sri Lanka đang trong cuộc khủng hoảng năng
lượng trầm trọng. 		
Ảnh chụp màn hình

41 người chết, hàng triệu người ảnh hưởng do mưa lũ ở Bangladesh, Ấn Độ

Binh sĩ Bangladesh giúp di tản người dân ở khu
vực Sylhet ngày 18.6.
Ảnh: AFP

WTO đạt thỏa thuận
quan trọng đầu tiên
sau gần 1 thập kỷ

nhất 16 người thiệt mạng tại bang
Meghalaya sau khi mưa lũ gây lở
đất và các con sông tràn bờ. Ở bang
Assam, hơn 1,8 triệu người bị ảnh
hưởng do lũ lụt và chính quyền đã
yêu cầu các quan chức địa phương dốc
sức đối phó.
Các dự báo cho thấy lũ lụt sẽ
nghiêm trọng hơn trong vài ngày
tới khi mưa lớn tiếp tục trút xuống
Bangladesh và phía Đông Bắc Ấn Độ.
(Theo TTO)

l Theo tin tức cập nhật, ít nhất 2
người đã thiệt mạng và 3 nhân viên an
ninh đã bị thương trong 3 vụ nổ liên
tiếp tại một đền thờ của người SikhHindo giáo ở quận 4, thủ đô Kabul của
Afghanistan, ngày 18.6.
l Truyền thông Trung Quốc đưa
tin ít nhất 1 người đã thiệt mạng
trong một vụ cháy lớn ở nhà máy hóa
dầu Sinopec tại Thượng Hải lúc 4 giờ
sáng 18.6.
l Các nguồn tin an ninh cho biết
một vụ đọ súng ở khu vực biên giới
giữa CHDC Congo và Rwanda đã xảy
ra ngày 17.6 khiến 1 binh sĩ CHDC
Congo thiệt mạng, 2 cảnh sát Rwanda
và một số dân thường bị thương.
(Theo VOV.VN, TTXVN)
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Bình Định

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Đơn vị: Viễn thông Bình Định - Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam
Mã số thuế: 4100259162
Địa chỉ: 33 Nguyễn Trãi, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định.
Trong quá trình chia tách giữa Bưu điện và Viễn thông, giấy
tờ pháp lý về quyền sử dụng đất tại thửa đất số 44, tờ bản
đồ số 12, thôn Tám Đông, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ đã bị
thất lạc giấy chứng nhận QSD đất mang tên Bưu điện huyện
Phù Mỹ, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất: T01004 được
UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 22.10.2007.
Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc số ĐT:
0918653079, đơn vị xin cảm ơn và hậu tạ.
Nếu sau 7 ngày ra thông báo giấy chứng nhận QSD đất gốc
trên không còn giá trị.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 19.6.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi
nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi,
trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió
Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 380C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng
nóng, đêm không mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, không mưa.
Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4 - 5.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

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 25/2022 từ ngày 21.6.2022 đến ngày 27.6.2022
THỨ BA, NGÀY 21.6.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15:
TBA Dốc Cá Nhơn Lý. H. Tuy Phước: 7h-12h15: TBA Đào
Tấn 2. 7h-10h30: TBA Phước Long 2. H. Phù Mỹ: 7h-10h45:
TBA Gò Sỏi 2 - xã Mỹ Lợi. 7h45-10h: TBA Phước Chánh, Mỹ
Phong 3 - xã Mỹ Phong. 7h30-16h30: TBA Đỗ Văn Sơn 2 - xã
Mỹ Đức. H. Tây Sơn: 7h-8h30: TBA Mục Đồng.
THỨ TƯ, NGÀY 22.6.2022: H. Tuy Phước: 7h-12h: TBA
Thắng Lợi 5. H. Phù Mỹ: 7h-8h15: TBA An Hòa - xã Mỹ
Chánh. 8h45-10h: TBA Hưng Tân 2 - xã Mỹ Thành. TX
Hoài Nhơn: 5h-6h45 và 17h-18h30: Công ty CP May Tam
Quan, Công ty CP May An Phát; các khách hàng ĐMTMN
CCN May Tam Quan; khu phố Tấn Thạnh 2 - phường Hoài
Hảo. H. Hoài Ân: 5h30-10h: Xã Ân Tín, Ân Sơn. H. Tây
Sơn: 6h30-8h45: TBA Thuận Hiệp 2 - xã Bình Thuận. 6h3014h45: Lộ 1 TBA Bắc Thuận Nhất - xã Bình Thuận.
THỨ NĂM, NGÀY 23.6.2022: H. Tuy Phước: 8h30-17h:
TBA Ông Thọ 1, 2 - xã Phước Quang. H. Phù Mỹ: 7h45-14h45:
TBA Chiếu sáng Bình Dương. TX Hoài Nhơn: 7h-18h15:
Thôn Lộ Diêu - xã Hoài Mỹ; Trung tâm Viễn Thông 2 Bình
Định; TBA Cường Thịnh Nguyên - xã Hoài Mỹ. H. Tây Sơn:
5h45-15h15: TBA Xà Tang - xã Vĩnh An.

THỨ SÁU, NGÀY 24.6.2022: TX Hoài Nhơn: 8h15-17h:
TBA Sacchi Nguyễn, Chiếu sáng tuyến tránh số 2 QL1A; khu
dân cư Phú Mỹ Lộc.
THỨ BẢY, NGÀY 25.6.2022: H. Phù Mỹ: 7h-17h: Các
TBA Vạn An, UB Mỹ Châu 2 - xã Mỹ Châu. 9h-10h: TBA
Vạn Thiết 2, Cấp nước sinh hoạt Mỹ Châu - xã Mỹ Châu.
H. Hoài Ân: 7h-17h: TBA Mỹ Đức 3. H. Vĩnh Thạnh: 6h7h30 và 16h-17h30: Khu vực TBA Trung tâm Y tế huyện
Vĩnh Thạnh, Làng Ba Na, Định Tố, Trung tâm huyện, Kho
bạc Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hảo, CS Vĩnh Thạnh - TT Vĩnh Thạnh.
6h30-17h30: Các TBA Định Bình 1 và Định Bình 3 - TT Vĩnh
Thạnh; khu vực xã Vĩnh Thuận.
CHỦ NHẬT, NGÀY 26.6.2022: H. Phù Cát: 6h30-12h30:
Xã Cát Khánh; thôn Đức Phổ - xã Cát Minh. 14h50-16h10:
Thôn Phú Trung - xã Cát Thành. H. Phù Mỹ: 6h30-12h30:
TBA Đông An - xã Mỹ Cát.
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.

Bình Định

Chuyện tử tế

CHỦ NHẬT, 19.6.2022

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

15

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng đất ở: 85 lô đất ở thuộc khu OLK-04, OLK-05 tại khu đô
thị mới phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình
Định. Diện tích: Từ 120 m2/lô đến 463 m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 1.560.000.000
đồng/lô đến 7.500.600.000 đồng/lô.
2. Người có tài sản đấu giá:
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn
Địa chỉ: Số 185 đường Đống Đa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh
Bình Định.
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu
gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, bán riêng từng
lô đất.
4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến
ngày tổ chức cuộc đấu giá.
5. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước, tiền
hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá, cuộc đấu giá và công bố giá của từng
lô đất: Theo Thông báo đấu giá tài sản số 265/TBĐGTS-ĐD ngày 17.6.2022.
6. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
7. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức
cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.
8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng
được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của
Luật Đất đai;
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 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

THÔNG BÁO
Sở Tài chính cần thuê đơn vị tư vấn xác định đơn giá xi măng
tại chân công trình trên địa bàn tỉnh (chưa có thuế GTGT), loại
Xi măng PCB40 (bao), quy cách: Đóng bao; chất lượng theo
tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260-2009, để làm cơ sở tính giá Gói
thầu: Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa
giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương năm 2022
trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày
19.5.2022 và Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 08.04.2022
của UBND tỉnh.
Trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn có chức năng thẩm
định giá, có nhu cầu tham gia thì gửi thư báo giá dịch vụ tư vấn
thẩm định giá theo yêu cầu như trên về Sở Tài chính trước ngày
25.6.2022, theo địa chỉ: 181 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO

Vì lý do công tác, nay Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương
thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký và tổ chức cuộc đấu giá tài
sản là rừng trồng sản xuất tại tiểu khu 128, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh
Thạnh, tỉnh Bình Định. Cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và
nộp phiếu trả giá như sau:
- Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ
ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 24.6.2022;
- Tại trụ sở UBND xã Vĩnh Kim: Từ 08 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày
24.6.2022.
2. Điều chỉnh thời gian nộp khoản tiền đặt trước như sau: Đến
16 giờ 30 phút ngày 24.6.2022.
3. Điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công
bố giá như sau: Bắt đầu lúc 15 giờ ngày 27.6.2022 tại trụ sở UBND xã
Vĩnh Kim.
Các nội dung khác không thay đổi vẫn giữ nguyên như Thông
báo đấu giá tài sản số 224/TBĐGTS-ĐD ngày 25.5.2022 của Công ty
đấu giá hợp danh Đông Dương.
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

NHÀ - ĐẤT
Cần bán nhà mặt tiền số 354 đường Tây Sơn, TP Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định (đối diện Gara Quyền). Diện tích
95m2 (5 x 19). Sổ đỏ chính chủ. Giá bán 6 tỷ 800 triệu đồng.
Liên hệ số điện thoại: 0903 541 089.
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“Khu vườn mùa hạ”

CHỦ NHẬT, 19.6.2022

toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Những dãy núi sặc sỡ lạ thường,
nhiều màu sắc nhất thế giới
5. Vườn quốc gia Zion của
Utah với những vách đá chót
vót, những đỉnh núi và những
mái vòm tự nhiên có màu đỏ,
hồng và rám nắng. Những
ngọn núi là kết quả của sự hình
thành Sa thạch Navajo, khoảng
180 triệu năm tuổi.

Sẽ như thế nào nếu những thiên thần nhỏ của
chúng ta được hóa thành Alice, khám phá khu
vườn diệu kỳ đầy sắc màu, lung linh, thơ mộng?
Cùng hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng vẻ
đẹp của những đóa hoa rực rỡ với Bộ sưu tập
“Khu vườn mùa hạ”; khám phá mùa hè trong
vườn xanh ngập nắng. (Theo canifa.com)

Bình Định

Nguồn: The Good Brigade/
Getty
6. Painted Dunes là những
ngọn đồi có màu đỏ, đen và rám
nắng, là kết quả của các vụ phun
trào núi lửa trong Vườn quốc gia
núi lửa Lassen của California.

Nguồn: Brad Miller/Getty
Images
7. Painted Desert là một
vùng đồi đầy màu sắc ở sa mạc
Nam Úc, được tạo ra bởi các
quá trình địa chất cách đây gần
80 triệu năm. Các ngọn đồi được
cấu tạo từ đá phiến sét và có
nhiều màu như trắng, đen, đỏ.

Nguồn: Southern LightscapesAustralia/Getty
8. Thị trấn Sedona, Arizona
được bao quanh bởi những
tảng đá sa thạch đỏ, hay còn

(tiếp theo kỳ trước)
gọi là Red Rocks hoặc Red Rock
Country. Chúng là một phần
của sự hình thành địa chất được
tích lũy trong khoảng thời gian
40 triệu năm, bắt đầu từ khoảng
310 triệu năm trước.

Nguồn: JacobH/Getty
9. Công viên Quốc gia
Badlands của Nam Dakota với
những ngọn núi đá rực rỡ. Cấu
trúc đá được hình thành do sự
lắng đọng và xói mòn của các
loại đá trầm tích mềm như đá sa
thạch, đá vôi, tro núi lửa và đá
phiến sét. Các lớp lâu đời nhất
có niên đại 75 triệu năm.

Nguồn: Peter Unger/Getty
10. Vinicunca, còn được gọi
là Núi Bảy Màu, là một đỉnh núi
đầy màu sắc trong dãy núi Andes
của Peru. Các sọc dọc nhiều màu
trên núi được cấu tạo bởi nhiều
lớp đá trầm tích khác nhau. Một
số lớp giàu sắt đã chuyển sang
màu đỏ và xanh lục sau khi tiếp
xúc với ô xy và nước.

(Theo kienthuc.net.vn)

KHÁM PHÁ

Phát hiện 2 hành tinh giống Trái Đất trong hệ sao lân cận
Vệ tinh TESS của NASA tìm thấy 2 hành tinh đá
quay quanh một ngôi sao lùn nhỏ có kích thước tương
đương Trái Đất.
Một hệ sao với 2 hành tinh giống Trái Đất cách hành
tinh của chúng ta chỉ 33 năm ánh sáng. Đây là một trong
những hệ sao gần Trái Đất nhất, được phát hiện bởi Vệ
tinh khảo sát ngoại hành tinh chuyển tiếp (TESS) của
NASA vào tháng 10.2021. Các nhà khoa học mất vài
tháng để xác nhận độ sáng giảm theo chu kỳ của ngôi
sao HD 260655 là do hành tinh di chuyển phía trước
đĩa mặt phẳng của nó gây ra. Nhóm nghiên cứu công
bố phát hiện tại cuộc họp hôm 16.6 của Hiệp hội Thiên
văn học Mỹ ở Pasadena, California, Mỹ.
Hệ sao lân cận chứa “ít nhất” 2 hành tinh đá lớn
cỡ Trái Đất, nhưng nhiều khả năng không hành tinh
nào có sự sống. Tính toán về quỹ đạo hành tinh hé lộ
cả hai quay quanh ngôi sao ở khoảng cách quá gần để

Mô phỏng hai ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao HD 260655.
nước lỏng tồn tại trên bề mặt. Trên thực tế, một trong
2 hành tinh là HD 260655b lớn gấp 1,2 lần Trái Đất,

chỉ mất 2,8 ngày để quay quanh sao chủ. Hành tinh
còn lại, HD 260655c lớn gấp 1,5 lần Trái Đất và cần
5,7 ngày để hoàn thành một vòng quỹ đạo.
Ngôi sao chủ của 2 hành tinh là sao lùn M, loại sao
tý hon có kích thước và độ sáng chỉ bằng 1/10 Mặt Trời.
Tuy nhiên, nhiệt độ trên bề mặt các hành tinh lên tới
437 và 5480C. Theo Michelle Kunimoto, nhà nghiên cứu
thiên văn học ở Viện Công nghệ Massachusetts, mức
nhiệt đó quá cao để sự sống có thể tồn tại.
Dù vậy, hai hành tinh vẫn cung cấp cơ hội mới để
tìm hiểu nhiều hơn về những thiên thể giống Trái Đất
bên ngoài hệ Mặt Trời. Kunimoto cho biết cả hai hành
tinh trong hệ sao đều nằm trong số mục tiêu tốt nhất
để nghiên cứu khí quyển do độ sáng của ngôi sao chủ.
Các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu hệ sao để tìm
thêm hành tinh khác nằm xa ngôi sao hơn.
(Theo VnExpress.net)
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