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GIẢI VÕ CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH - TRANH CÚP 
HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG NĂM 2022:

Hứa hẹn nhiều bất ngờ !

. . . .u9
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Cà phê - nhạc 
& nhiều hơn thế...

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trong 
những ngày này, các cấp bộ Đoàn, thanh niên trong 
tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để bày 
tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, gia 
đình có công với cách mạng.

Tháng Bảy tri ân 
của tuổi trẻ Bình Định

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ 
(27.7.1947 - 27.7.2022)  

Nỗ lực kéo giảm 
số người chết vì 
tai nạn giao thông

Trung tâm Khám phá khoa học 
là điểm độc đáo chỉ riêng Bình Định có,
thu hút nhiều du khách. 
Ảnh: Trung tâm ICISE

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà 
gia đình chính sách tại huyện Tuy Phước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
gặp mặt người có công tiêu biểu 
toàn quốc

Liên kết phát triểndu lịch miền Trung
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Dành trọn 
tâm huyết  
cho khuyến học
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Bình Định

 Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Phù Mỹ phối hợp cùng 
UBND huyện tổ chức Lễ phát 
động xây dựng Quỹ Đền ơn 
đáp nghĩa năm 2022, chiều 
22.7. Tại Lễ phát động, đã có 
29 đơn vị, phòng, ban, ngành, 
cơ quan, DN, các xã, thị trấn 
tham gia ủng hộ Quỹ Đền ơn 
đáp nghĩa của huyện Phù Mỹ 
với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

THANH CHI - VIỆT LỢI

 Nhân dịp kỷ niệm 75 
năm Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ, sáng 22.7, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam và các hội, 
đoàn thể phường Đập Đá (TX 
An Nhơn) phối hợp với TTYT 
TX An Nhơn tổ chức chương 
trình khám bệnh, cấp thuốc 
miễn phí cho 100 người là Mẹ 
Việt Nam anh hùng, thương 
binh, bệnh binh, thân nhân 
liệt sĩ, người có công trên địa 
bàn phường. Cũng tại chương 
trình, Ban tổ chức tặng 26 
suất quà (trị giá 200 nghìn 
đồng/suất) cho các Mẹ Việt 
Nam anh hùng và các gia đình 
chính sách, người có công với 
cách mạng có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn trên địa bàn 
phường. THANH MINH

 Sáng 22.7, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký 
Hội LHTN Việt Nam tỉnh 
phối hợp với Ban Thường vụ 
Thị đoàn Hoài Nhơn, Công ty 
Honda Trung Hùng tổ chức 
Ngày hội Thanh niên với văn 
hóa giao thông năm 2022 tại 
Trường THPT Nguyễn Du (TX 
Hoài Nhơn), thu hút hơn 500 
ĐVTN tham dự. Nhân dịp này, 
Tỉnh đoàn trao tặng 10 suất 
quà cho 10 em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn học giỏi; 
trao tặng 10 mũ bảo hiểm 
đạt chuẩn cho thành viên Đội 
Thanh niên xung kích xử lý sự 
cố khi xảy ra TNGT trực thuộc 
TX Hoài Nhơn. CHƯƠNG HIẾU

 Sáng 22.7, Hội CTĐ 
tỉnh cùng với Sở Ngoại vụ 
đã đến thăm và tặng quà, tư 
vấn sức khỏe cho người dân 
thôn T2, xã Bok Tới, huyện 
Hoài Ân. Tại đây, 2 đơn vị đã 
tặng 115 suất quà cho người 
dân, gồm túi thuốc an sinh, 
các nhu yếu phẩm, với tổng trị 
giá quà tặng là 110 triệu đồng. 
Toàn bộ tiền quà do hệ thống 
Nhà thuốc Mát Tay và Food 
Bank Việt Nam tài trợ. 

QUỲNH NGÂN

 Sáng 23.7, Đoàn Sở 
VH&TT phối hợp với Trung 
tâm Hoạt động Thanh thiếu 
nhi tỉnh, Chi đoàn Sở Tài 
chính, Chi đoàn Phân viện 
Điều tra quy hoạch rừng Nam 
Trung bộ và Tây Nguyên, Xã 
đoàn Nhơn Tân đã tổ chức 
chương trình chiến dịch thanh 
niên tình nguyện hè năm 2022 
tại xã Nhơn Tân (TX An Nhơn). 
Tại chương trình, các đơn vị 
đã trao tặng 30 suất quà cho 
các em học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn; tặng 2 suất quà cho 
Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng 
công trình vườn cây thanh 
niên cho địa phương; tổ chức 
chuyến xe thư viện lưu động 
tại Trường THCS Nhơn Tân.

DUY ĐĂNG

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 75 
năm Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), sáng 
23.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến 
thăm, tặng quà và động viên các 
gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ, 
thương binh trên địa bàn huyện 
Tuy Phước. Cùng đi có lãnh đạo 
Sở LĐ-TB&XH và UBND huyện 
Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến 
thăm gia đình bà Lê Thị Duyên 
(SN 1933, thương binh 51%), 
ở thôn Cảnh An 1; bà Nguyễn 
Thị Thơm (SN 1934, mẹ liệt sĩ 
Trần Văn Cư) và ông Nguyễn 
Thế Thịnh (SN 1960, thương 
binh 25%), ở thôn Cảnh An 2, 
xã Phước Thành. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, 
tặng quà gia đình chính sách tại huyện Tuy Phước

Tại các gia đình đến thăm, 
đồng chí Nguyễn Tự Công 

Hoàng đã ân cần hỏi thăm sức 
khỏe, tình hình đời sống, tâm 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tặng quà cho thương binh 
Nguyễn Thế Thịnh.                            Ảnh: C.H

  Nhân kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(27.7.1947 - 27.7.2022), sáng 23.7, 
lãnh đạo huyện Tây Sơn đã đến 
thăm, tặng quà một số gia đình 
Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa 
bàn. Lãnh đạo huyện đã trao 
tặng quà của UBND huyện Tây 
Sơn mỗi suất trị giá 1,3 triệu 
đồng cho các Mẹ; chuyển tặng 
quà của Quỹ Thiện Tâm - Tập 
đoàn Vingroup, mỗi phần quà 
trị giá 5 triệu đồng tiền mặt 
đến các Mẹ.

  Ngày 23.7, UBND xã 
Phước Sơn (huyện Tuy Phước) 
tổ chức Hội nghị gặp mặt người 
có công với cách mạng tiêu biểu 
nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 
27.7.2022). Hiện nay, toàn xã 
Phước Sơn có hơn 560 liệt sĩ; 71 
Mẹ Việt Nam anh hùng được 
Nhà nước phong tặng và truy 
tặng (hiện có 1 mẹ còn sống); 
164 thương binh, bệnh binh; 232 
người tham gia kháng chiến giải 
phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc 

và làm nghĩa vụ quốc tế. Tại 
buổi gặp mặt, UBND xã Phước 
Sơn đã tặng 230 suất quà cho các 
đối tượng là thương binh, bệnh 
binh, gia đình liệt sĩ và người có 
công tiêu biểu trên địa bàn, với 
tổng trị giá 62 triệu đồng. 
 Ngày 23.7, Hệ thống Nhà 

thuốc Mát Tay phối hợp với 
UBND phường Quang Trung 
(TP Quy Nhơn) tổ chức chương 
trình tư vấn sức khỏe cho 120 
CCB, cựu thanh niên xung 
phong trên địa bàn phường. Dịp 

này, Hệ thống Nhà thuốc Mát 
Tay còn tặng mỗi CCB và cựu 
thanh niên xung phong phần 
quà trị giá gần 400 nghìn đồng.

Được biết, trong dịp kỷ niệm 
75 năm Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ, Hệ thống Nhà thuốc Mát Tay 
còn phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị tặng 81 suất quà với tổng 
trị giá gần 40 triệu đồng cho các 
gia đình chính sách, người có 
công trên địa bàn tỉnh.

ĐINH NGỌC - XUÂN VINH - 
XUÂN NHÂM

Gặp mặt, thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công

 Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 
27.7.2022), chiều 22.7, lãnh đạo 
TX An Nhơn, tỉnh Bình Định và 
TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (đơn 
vị kết nghĩa với TX An Nhơn) đã 
đến thăm và tổ chức trao tặng 
nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam 
anh hùng Trần Thị An (ở xã Xuân 
Thịnh, TX Sông Cầu). Theo thiết kế, 
ngôi nhà được xây dựng cấp 4, trên 
diện tích 50 m2, với tổng kinh phí 
165 triệu đồng. Trong đó, TX An 
Nhơn hỗ trợ 100 triệu đồng, kinh 
phí còn lại do gia đình đóng góp. 
Dịp này, lãnh đạo TX An Nhơn 
cũng đã trao tặng Mẹ 1 suất quà 
trị giá 2 triệu đồng.

 Ngày 22.7, Khối thi đua 
Ngân hàng tỉnh đến thăm, trao 
kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại 
đoàn kết cho 3 gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn ở huyện Hoài Ân 
và An Lão.

Tại huyện Hoài Ân, Khối thi 
đua Ngân hàng tỉnh trao 50 triệu 
đồng cho gia đình ông Trương 
Thọ (ở thôn Tân Thịnh, xã Ân 
Tường Tây) và 25 triệu đồng (hỗ 
trợ đợt 1) cho gia đình ông Bùi 
Văn Dầu (ở thôn Thạch Long 1, 
xã Ân Tường Đông). 

Tại huyện An Lão, Khối thi 
đua hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia 
đình bà Đinh Thị Gõ (ở thôn 4, xã 
An Hưng). THANH MINH - D.LINH 

Hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chích sách, gia đình khó khăn

Sáng 23.7, tại UBND phường 
Hoài Hương (TX Hoài Nhơn), 
UBND thị xã tổ chức khen 
thưởng đột xuất cho thuyền 
trưởng và thuyền viên tàu cá 
BĐ 96935-TS về thành tích cứu 
người bị nạn trên biển (ảnh).

Tại buổi lễ, lãnh đạo thị xã 
biểu dương, khen thưởng ông 
Lê Thanh Toàn (ở khu phố Lâm 
Trúc 2, phường Hoài Thanh), 
thuyền trưởng tàu cá BĐ 
96935-TS và 14 thuyền viên vì 
kịp thời cứu sống 4 ngư dân trên 
tàu cá BTh 97478-TS gặp nạn 
trên biển vào ngày 19.7. 

Trước đó, trưa ngày 19.7, trên 
hành trình về Quy Nhơn, tại vị 
trí cách Đông Nam Quy Nhơn 

tư tình cảm của các gia đình. 
Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn, 
tri ân sâu sắc đối với các gia 
đình chính sách đã có nhiều 
cống hiến cho sự nghiệp xây 
dựng, bảo vệ Tổ quốc; và chúc 
các thương binh và thân nhân 
liệt sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc, 
tiếp tục phát huy truyền thống 
cách mạng, động viên con cháu 
trong gia đình tích cực tham 
gia xây dựng địa phương ngày 
càng phát triển. 

Đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cũng đề nghị cấp 
ủy, chính quyền địa phương cần 
tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện 
hơn nữa đến các gia đình người 
có công với cách mạng, chăm 
lo cho họ có đời sống ngày một 
tốt hơn.                   CHƯƠNG HIẾU

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trương Thọ 
(xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân).                            Ảnh: DƯƠNG LINH

TIN VẮN

TX Hoài Nhơn: Khen thưởng đột xuất các ngư dân 
cứu 4 người bị nạn trên biển

288 hải lý, tàu cá BĐ 96935-TS 
đã cứu được 4 ngư dân trên tàu cá 
Bình Thuận (số hiệu BTh 97478-TS) 
đang trôi dạt trên biển và mất 
liên lạc vào ngày 10.7.

Sau khi phát thông tin cứu được 
4 ngư dân trên tàu BTh 97478-TS, 

thuyền trưởng Lê Thanh Toàn 
quyết định cho tàu chạy vào 
bờ để cứu chữa kịp thời. Tuy 
nhiên, do thời tiết xấu nên tàu 
di chuyển chậm. Đến khoảng 6 
giờ ngày 21.7, tàu Cảnh sát biển 
7011 (thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư 

 Ảnh: QUANG HẢI

lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) tiếp 
cận được tàu cá BĐ 96935-TS 
nhưng không thể chuyển 4 ngư 
dân bị nạn sang do sóng to, gió 
lớn. Thuyền trưởng Lê Thanh 
Toàn quyết định cho tàu chạy 
về cảng Vân Phong (tỉnh Khánh 
Hòa) để chuyển 4 ngư dân sang 
tàu Cảnh sát biển 7011 tiếp tục 
đưa vào đất liền cấp cứu.
  Chiều cùng ngày, tại 

Cảng cá Quy Nhơn, Văn phòng 
đại diện Báo Tuổi Trẻ Nam Trung 
bộ - Tây Nguyên phối hợp với Sở 
NN&PTNT Bình Định tổ chức 
trao tặng giải thưởng “Bạn đồng 
hành quanh tôi” và 10 triệu đồng 
cho thuyền trưởng Lê Thanh Toàn.

QUANG HẢI - ĐÌNH PHƯƠNG
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Bình Định

PHẢN HỒI

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Nhắc đến chị Kiều, người 
dân phường Hoài Tân nghĩ 
ngay đến người phụ nữ nhỏ 
nhắn, nhanh nhẹn, hoạt bát, 
gần gũi và vô cùng “quen mặt” 
mỗi khi có đợt kêu gọi hiến máu 
tình nguyện ở địa phương.

Đều đặn mỗi năm 3 - 4 lần, 
chị Kiều tham gia hiến máu. 
Chỉ có giai đoạn bị u bướu và 
sinh con nhỏ, chị mới “tạm 
chia tay” với hiến máu. Đến 
nay, chị đã 15 lần hiến máu, 
dày dặn kinh nghiệm, chuyên 
giải đáp thắc mắc cho người 
dân. Ấy vậy mà, mỗi lần tham 
gia hiến máu lại là một câu 
chuyện đáng nhớ với chị. 

Chị kể, cách đây ba năm, 
vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 
1.6, chị dẫn chị em trong hội 
phụ nữ từ TX Hoài Nhơn đến 
BVĐK tỉnh hiến máu. Vì muốn 
tranh thủ thời gian để kịp sắp 
xếp chuyện nhà, khi xuống xe, 
chị đã hiến ngay 350 ml. 

“Hiến xong, tôi thấy mệt 
trong người, đầu óc hơi quay 
cuồng. Hỏi ra thì mới biết, tôi 
bị tụt canxi, cần nghỉ ngơi để 
mau hồi sức. Vậy là tôi có thêm 
một kinh nghiệm đáng nhớ là 
không được gấp gáp, chủ quan 
khi hiến máu dù đã quá quen 
thuộc”, chị Kiều chia sẻ.

Ngoài hiến máu theo đợt 
định kỳ, chị còn sẵn sàng có 
mặt bất kể thời gian để kịp 
thời tiếp máu cho các ca sinh 
mổ, cấp cứu. Một trong những 
trường hợp từng được chị Kiều 
hỗ trợ là ông Lê Văn Nhanh 

Hiến máu để tiếp nối sự tử tế
Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự cho đi vô điều kiện để cứu người lúc 

nguy cấp. Chị Nguyễn Thị Minh Kiều, Chủ tịch Hội LHPN phường Hoài Tân (TX Hoài 
Nhơn) là một trường hợp tiêu biểu đã nhiều lần cho máu và vận động mọi người 
cùng tham gia.

(SN 1971, ở phường Bồng Sơn, 
TX Hoài Nhơn). Ông bị xuất 
huyết dạ dày, cần lượng lớn 
máu để cấp cứu. Khi đó, CLB 
Máu sống Hoài Nhơn khẩn 
trương tìm nguồn máu hỗ 
trợ và chị Kiều là một trong 
những người đầu tiên được 
CLB liên hệ.

Anh Trần Kim Hữu, Chủ 
nhiệm CLB Máu sống Hoài 
Nhơn, nhớ lại: “Cuối tháng 
8 năm ngoái, dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp khiến 
phong trào hiến máu gặp 
nhiều khó khăn. Chúng tôi 

lo lắng vì sợ không tìm đủ 
máu hỗ trợ cho ông Nhanh. 
Tôi gọi cho Kiều và chị lập tức 
có mặt, cho đi giọt máu một 
cách nhiệt tình”.

Bên cạnh trực tiếp hiến 
máu, chị Kiều còn nhiệt tình 
động viên chị em trong hội 
cùng tham gia. Trong các lần 
chị em cùng đi hiến máu, tranh 
thủ lúc mọi người nghỉ ngơi, 
chị tỉ mỉ ghi chép nhóm máu 
và số lần hiến trong năm của 
từng người. Đối với các hội 
viên có nhóm máu hiếm như 
AB, chị đặc biệt lưu ý để huy 

động kịp thời cho các trường 
hợp khẩn cấp. 

Chị Lê Thị Hồng Phượng (ở 
khu phố An Dưỡng 1, phường 
Hoài Tân, TX Hoài Nhơn) có 
hoàn cảnh khó khăn, thường 
dành phần lớn thời gian để 
mưu sinh, lo cho gia đình, 
chưa từng tìm hiểu về hiến 
máu. Hai năm gần đây, nhờ 
chị Kiều thường xuyên trò 
chuyện, gợi mở, chị Phượng 
đã “lân la” đăng ký tham gia 
4 lần và gắn bó với phong trào 
này hơn.

“Cùng hiến máu với chị 
Kiều, tôi đỡ lo lắng về các 
khâu chuẩn bị hơn. Trực tiếp 
tham gia tôi mới thật sự hiểu 
ý nghĩa của việc cho đi giọt 
máu. Bởi vậy, tôi có thêm 
động lực hiến máu và vận 
động người thân cùng thực 
hiện nghĩa cử tốt đẹp này”, 
chị Phượng tâm sự.

Khi được hỏi về “mối 
duyên” với hiến máu, giọng 
chị Kiều trầm xuống. Chị kể 
lại, khoảng năm 2003, mẹ chị 
bị bệnh nặng, phải vào TP Hồ 
Chí Minh điều trị. Khi đó, mẹ 
thiếu máu nhưng không cho 
chị hiến vì sợ sẽ ảnh hưởng sức 
khỏe của con gái. Ngay lúc ấy, 
có tình nguyện viên đứng ra 
hiến máu, giúp mẹ chị qua cơn 
nguy hiểm. 

“Thời đó, hiến máu tình 
nguyện còn mới mẻ, chưa 
nhiều người hiểu việc cho và 
nhận máu. Mẹ tôi là một trong 
số đó. Thế nhưng, khi được 
một người hoàn toàn xa lạ 
giúp đỡ, tôi thấy biết ơn và 
tự hứa rằng sẽ tiếp nối sự tử 
tế ấy, cố gắng giúp đỡ nhiều 
người hơn”, chị Kiều kể lại. 

 DƯƠNG LINH

Chị Kiều trong một đợt tham gia hiến máu tình nguyện.                     Ảnh: NVCC

Ngày 6.7, Báo Bình Định có bài: “Bất 
thường từ việc san lấp đất ở nghĩa địa”, 
phản ánh việc 2 ông Hà Minh Lâm và 
Nguyễn Tấn Lý (cùng ở thôn Đại Hội, 
xã Phước An, huyện Tuy Phước) cho 
biết 19 ngôi mộ của gia đình ở nghĩa 
địa Gò Tra bị san lấp. 

Về sự việc này, ông Huỳnh Tấn 
Dũng, Chủ tịch UBND xã Phước An, 
cho biết: Sau khi báo đăng tải, UBND 
xã đã chỉ đạo CA xã nhanh chóng xác 
minh. Theo điều tra ban đầu của CA 
xã, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 sẽ 
đi qua xã Phước An; có 62 hộ có nhà 
ở bị ảnh hưởng và khoảng 90 mồ mả 
phải di dời, cải táng. Nhiều gia đình 
có mồ mả sợ sau này không có đất để 
cải táng nên thuê người san ủi mặt 
bằng, cho xây tường bao bằng gạch 
tại một số khu vực trong nghĩa địa 
Gò Tra “để dành”. 

CA xã xác định các ông Đỗ Cung và 
Nguyễn Đình Sang (cùng ở xóm 1, thôn 
An Sơn 1) có thuê ông Nguyễn Việt 

Hùng (ở xã Phước An) đem phương 
tiện đến khu đất nghĩa địa Gò Tra để 
san lấp mặt bằng, nhổ những gốc cây 
bạch đàn để chuẩn bị di dời, cải táng 
mồ mả ông bà đến đây. 

Ông Lâm và ông Lý báo cáo với cơ 
quan CA về việc 19 ngôi mộ của gia 
đình 2 ông bị san bằng. Tuy nhiên, qua 
làm việc với cơ quan CA, các ông này 
cũng đã thừa nhận dùng cuốc vun đắp 
những mô đất hình chóp cụt có đường 
kính 60 cm, cao 30 cm thành mộ gió, 
mỗi mộ gió có đặt 1 viên đá chẻ trước 
mộ, không có bia mộ. Do đó, CA xã 
không có căn cứ xác định có dấu hiệu 
xâm hại mồ mả như ông Lâm và ông 
Lý đã phản ánh; yêu cầu 2 ông phải trả 
lại phần đất có 19 mộ gió cho UBND 
xã quản lý. 

“Chúng tôi báo cáo sự việc cho 
UBND huyện chỉ đạo, xử lý theo đúng 
quy định của pháp luật. Còn việc tự ý 
dựng mộ gió vì mục đích gì, xã sẽ yêu 
cầu CA xã làm rõ”, ông Dũng cho hay.

VĂN LƯU

Công viên cây xanh (đoạn dọc từ bờ kè 
đường Nguyễn Hoàng, phường Đống Đa, 
TP. Quy Nhơn) có một số “lô cốt” tự mọc lên, 
lấn chiếm vỉa hè, công viên cây xanh, cản 
trở người đi bộ tập thể dục, không đảm 
bảo vệ sinh (ảnh). Đề nghị các cơ quan chức 
năng quan tâm, tăng cường kiểm tra, quản 
lý, chỉnh trang công viên cây xanh ngày 
càng sáng, xanh, sạch, đẹp.     DƯƠNG LÊ

Đặc xá đúng 
pháp luật, dân chủ, 
khách quan, chặt chẽ 

(BĐ) - Ngày 19.7, UBND 
tỉnh ban hành kèm theo Quyết 
định số 2249/QĐ-UBND Kế 
hoạch triển khai thực hiện 
công tác đặc xá năm 2022.

UBND tỉnh yêu cầu công 
tác đặc xá năm 2022 phải 
được tiến hành đúng pháp 
luật, bảo đảm dân chủ, khách 
quan, công bằng, công khai, 
minh bạch và chặt chẽ, đúng 
đối tượng, điều kiện quy định, 
không để sai sót và tiêu cực xảy 
ra. Bên cạnh đó, công tác đặc 
xá phải đảm bảo yêu cầu về an 
ninh quốc gia và trật tự an toàn 
xã hội, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người được đặc xá nhanh 
chóng tái hòa nhập cộng đồng, 
sớm ổn định cuộc sống, tránh 
tái phạm.

Theo Kế hoạch, CA tỉnh có 
trách nhiệm chỉ đạo triển khai 
công tác đặc xá theo đúng quyết 
định của Chủ tịch nước về đặc 
xá, hướng dẫn của Hội đồng 
tư vấn đặc xá, kế hoạch và các 
văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ 
đạo về đặc xá năm 2022 Bộ CA. 
Rà soát, tổng hợp danh sách, 
hồ sơ người có đủ điều kiện 
được đề nghị đặc xá gửi đến 
Tổ thẩm định liên ngành của 
Hội đồng tư vấn đặc xá. Chỉ 
đạo tổ chức Lễ công bố Quyết 
định của Chủ tịch nước về 
đặc xá tha tù cho phạm nhân 
trong trại tạm giam và nhà 
tạm giữ theo đúng quy định. 

Bên cạnh đó, CA tỉnh còn 
có nhiệm vụ tham mưu UBND 
tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, 
đoàn thể, UBND các cấp triển 
khai thực hiện có hiệu quả 
Nghị định số 49/2020/NĐ-CP 
ngày 17.4.2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật 
Thi hành án hình sự về tái hòa 
nhập cộng đồng; tổng kết công 
tác đặc xá năm 2022.       M.LÂM

VỤ SAN LẤP ĐẤT Ở NGHĨA ĐỊA GÒ TRA: 

Tất cả chỉ là mộ gió
Chặn lối đi bộ nơi công viên

Hiện nay, tại khu vực công viên biển 
trên đường Xuân Diệu (trước tượng đài 
Chiến Thắng, TP Quy Nhơn) có mô hình 
rồng trang trí được uốn bằng cây xanh 
chặn ngang lối đi bộ (ảnh), gây cản trở 
người dân, du khách qua lại và ảnh 
hưởng xấu đến cảnh quan công viên. 
Đề nghị chính quyền địa phương và cơ 
quan chức năng kiểm tra, xử lý để trả lại 
lối đi bộ thông thoáng.

QUANG KHẢI Ảnh: Q.K

“Lô cốt” chiếm vỉa hè, công viên

Ảnh: D.L
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Bình Định

Liên kết phát triển 
DU LỊCH MIỀN TRUNG

Có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, 
nhưng cũng giữ nhiều nét đặc trưng riêng có, các tỉnh, 
thành từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đang cùng 
phối hợp, liên kết để tạo sức bật mới cho du lịch khu 
vực miền Trung.

Từ ngày 14 - 20.7, đoàn 
famtrip 5 tỉnh, thành thuộc 
vùng kinh tế trọng điểm miền 
Trung (Thừa Thiên Huế, Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định) đã khảo sát 
qua một số điểm du lịch nổi 
bật, có nét mới của các tỉnh, 
thành trong vùng. Từ đó, các 
hiệp hội du lịch trong vùng 
sẽ cùng DN lữ hành xây dựng 
tour, giới thiệu những tuyến 
phù hợp cho các đối tác tại TP 
Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bên 
cạnh đó, đại diện ngành Du 
lịch, hiệp hội du lịch các địa 
phương, các DN lữ hành cũng 
trao đổi về những khó khăn để 
cùng tìm cách tháo gỡ; bàn bạc 
cách thức liên kết phát triển 
du lịch, tạo sự mới mẻ, sức bật 
cho du lịch miền Trung.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, 
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch 
Bình Định, cho biết: “Từ đầu 
năm đến nay, tỉnh Bình Định 
đã đón hơn 2,3 triệu lượt du 
khách đến tham quan, nghỉ 
dưỡng. Trong đó, chủ yếu là 
khách du lịch biển đảo và lịch 
sử văn hóa. Để chuẩn bị cho 
mùa du lịch sắp tới cũng như 
trong tương lai, Hiệp hội Du 
lịch Bình Định phối hợp với 

Hiệp hội Du lịch các tỉnh miền 
Trung cùng tìm ra sản phẩm 
mới phục vụ du khách với 
tiêu chí: Sản phẩm mới - Chất 
lượng cao - Đặc sắc riêng”.

Tại Bình Định, đoàn đã 
khảo sát một số điểm du lịch 
như: Trung tâm Khám phá 
khoa học (phường Ghềnh 
Ráng, TP Quy Nhơn), điểm 
du lịch Eo Gió và Kỳ Co (xã 
Nhơn Lý, TP Quy Nhơn). Được 
chính thức đưa vào hoạt động 
từ tháng 3 vừa qua, công trình 
Trung tâm Khám phá khoa học 
là điểm thu hút đông đảo du 
khách trong và ngoài tỉnh đến 
tham quan, có ngày nơi đây 
đón tiếp gần 2.000 lượt khách. 

GS Jacques Dumarchez 
(ĐH Paris, Pháp) chia sẻ: “Tôi 
đã có mặt tại đây từ khi công 
trình này bắt đầu khởi công 
xây dựng và biết sự quan tâm 
của tỉnh Bình Định đối với 
công trình. Nhưng khi được 
tận mắt chứng kiến thành quả 
sau 3 năm thì nó tuyệt hơn 
tất cả những gì tôi nghĩ. Thật 
hiếm nơi nào trên thế giới có 
được một nơi dễ tiếp cận đối 
với học sinh, sinh viên như thế 
này, để kích thích niềm say mê 
khoa học trong giới trẻ”.

Thành viên famtrip cùng chia sẻ ý tưởng để cùng nhau liên kết tìm ra sản phẩm du lịch mới cho các tỉnh miền Trung.   
Ảnh: LÊ NA

Thay vì khai thác vào 
những thị trường khách quốc 
tế quen thuộc như Trung 
Quốc, Nga, Hàn Quốc…, 
ngành du lịch Khánh Hòa đã 
lên kế hoạch kết nối và khai 
thác thị trường Ấn Độ bằng 
loạt sản phẩm du lịch hấp 
dẫn, phù hợp. 

Với hơn 1,3 tỷ dân, Ấn Độ 
có tầng lớp trung lưu lên tới 
200 - 300 triệu người, lại có 
nhu cầu mua sắm, vui chơi, 
tiêu dùng cao. Bên cạnh thích 
những resort đẹp, khách Ấn 
Độ còn chi mạnh tay cho ăn 
uống, tiệc tùng… Họ thường 
đi cả nhóm bạn bè hoặc gia 
đình. Tuy nhiên đây cũng là 
thị trường “khó chiều” khi 
họ khá chú trọng đến vấn đề 
văn hóa, tôn giáo. Ông Trần 
Minh Đức - Chủ tịch Hội Lữ 
hành Khánh Hòa - cho hay Ấn 
Độ là quốc gia đa tôn giáo. 
Để đón nguồn khách này, 
Khánh Hòa cần chuẩn bị đội 
ngũ nhân lực phù hợp, am 
hiểu văn hóa, con người để 
có hướng khai thác hiệu quả. 

Ngành du lịch Thanh Hóa 
ghi nhận sự chuyển mình trong 
mùa du lịch hè với chuỗi các 
sự kiện lễ hội nghệ thuật đặc 
sắc. Ngay sau khi du lịch mở 
cửa trở lại, du lịch xứ Thanh đã 
ghi nhận những tín hiệu khởi 
sắc. Theo thống kê của Sở VH-
TT&DL Thanh Hóa, tổng lượng 
khách du lịch 6 tháng đầu năm 
đạt trên 6,8 triệu lượt, bằng 
68,2% kế hoạch năm. Trong đó, 
khu du lịch biển Sầm Sơn dẫn 
đầu toàn tỉnh về lượng khách 
với hơn 4,1 triệu lượt khách, 
gấp 2,59 lần cùng kỳ năm 2021, 
vượt khoảng 18% so với kế 
hoạch năm.

“Hương sắc bốn mùa” là 
slogan của ngành du lịch xứ 
Thanh năm 2022. Sau giai đoạn 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh, 
những lễ hội đặc sắc đã dần 
quay trở lại. Trong đó phải kể 
đến Lễ hội du lịch biển Sầm 
Sơn 2022 thu hút hàng vạn 
khán giả tới chiêm ngưỡng 
những màn biểu diễn âm nhạc 
và pháo hoa ấn tượng. Cùng 
với đó là chuỗi chương trình 
nghệ thuật Sun Fest trải dài từ 
dịp 30.4 đến giữa tháng 8.2022, 
vào mỗi tối thứ Bảy hằng tuần. 

Khánh Hòa chuyển hướng 
đón khách Ấn Độ

Một gia đình du khách Ấn Độ thích thú trước thổ cẩm Chăm tại Tháp Bà Ponagar.

Du lịch xứ Thanh chuyển mình

Các thành viên đoàn famtrip thích thú khi tham quan Trung tâm Khám phá khoa 
học - sản phẩm du lịch mới của Bình Định.                                                                   Ảnh: LÊ NA

Chuỗi sự kiện Sun Fest diễn ra vào thứ Bảy 
hằng tuần tại Sầm Sơn.           Ảnh: Sun Group

Ông Phan Long, Chủ tịch 
Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng 

Ngãi,  cho biết:  “Chuyến 
famtrip lần này là dịp để 5 

tỉnh, thành miền Trung tạo 
ra sự liên kết để tạo ra sản 
phẩm liên kết vùng có nhiều 
điểm mới lạ, thay đổi hình 
dung của du khách về hình 
ảnh đã cố định từ nhiều năm 
qua. Các tỉnh miền Trung có 
điều kiện tự nhiên tương đối 
giống nhau, nhưng mỗi tỉnh có 
những chính sách khác nhau, 
có những đặc trưng riêng. Đối 
với Bình Định, tôi bất ngờ vì 
đã có sự đổi mới khá nhiều, 
đặc biệt Trung tâm Khám phá 
khoa học là một điểm đến 
mới, là sản phẩm mới có thể 
tạo nên sức bật và lợi thế lớn 
cho tỉnh”.

LÊ NA

Đơn cử như vấn đề ăn uống, 
người Ấn theo đạo Hindu, sẽ 
không ăn các món làm từ thịt 
bò, và người Ấn theo đạo Hồi 
sẽ không ăn các món làm từ 
thịt heo.

Theo Công ty CP Nhà ga 
quốc tế Cam Ranh, trước dịch 
Covid-19 xảy ra, khách từ Ấn 
Độ đến Cam Ranh có tốc độ 

phát triển rất cao, với lượng 
hành khách tăng 163% trong 
năm 2019, và tiếp tục tăng 
trong 3 tháng đầu năm 2020. 
Vì vậy việc mở đường bay 
trực tiếp Ấn Độ - Cam Ranh 
sẽ góp phần khai thác hiệu 
quả nguồn khách mới, mang 
lại sự phát triển cho ngành  
du lịch.                        (Theo TTO)

16 đêm nhạc mang phong cách 
và chủ đề khác nhau, mang tới 
cho người dân Sầm Sơn và du 
khách những trải nghiệm thú 
vị với thành phố biển xinh đẹp.

Mới đây Lễ hội Carnival Sầm 
Sơn lần thứ 3 do Sun Group tổ 
chức đã thu hút hàng chục nghìn 
khán giả, biến Sầm Sơn thành 
một thành phố của lễ hội với 
những màu sắc rực rỡ của trang 
phục, âm thanh rộn ràng của âm 
nhạc và những vũ điệu cuồng 
nhiệt của các nghệ sĩ quốc tế và 
Việt Nam. Theo đánh giá của 
chuyên gia, ngành du lịch Thanh 
Hóa đang đứng trước cơ hội lớn 
để hoàn thành mục tiêu đã đề ra 
trong năm nay: Đón trên 10 triệu 
lượt khách, trong đó có hơn 440 
nghìn lượt khách quốc tế, tổng 
thu du lịch đạt 18.000 tỷ đồng. 

(Theo VnE)



5PHỤ NỮ & CUỘC SỐNGCHỦ NHẬT, 24.7.2022
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Nỗi lòng của mẹ
Người mẹ nào cũng mong muốn con mình được sinh ra khỏe mạnh, 
bình an lớn lên và sống cuộc đời hạnh phúc. Thế nên, với những đứa 
con không được lành lặn, người mẹ luôn dành nhiều hơn sự nhẫn nại 
và tình yêu thương...

TIN VẮN

“Con mình, mình thương…”
Từ tốn lau mặt, sửa sang 

quần áo, đầu tóc cho con gái, 
bà Huỳnh Thị Cúc (61 tuổi, 
ở phường Ghềnh Ráng, TP 
Quy Nhơn) vừa nhìn con đầy 
yêu thương, vừa chậm rãi kể 
chuyện gia đình. Con bà là chị 
Đào Thị Tuyết Nhung (37 tuổi), 
tuy đã trưởng thành nhưng phụ 
thuộc vào mẹ từ chuyện vệ sinh 
thân thể đến ăn uống, theo dõi  
sức khỏe.

“Khi mới chào đời, Nhung 
khỏe mạnh, kháu khỉnh như bao 
đứa trẻ khác. Thế nhưng, trận 
ốm lúc một tháng tuổi đã khiến 
não của con bị ảnh hưởng. Lớn 
hơn một chút, Nhung có thêm 
triệu chứng co giật. Đưa con đi 
khám, bác sĩ chẩn đoán Nhung 
bị tâm thần phân liệt”, giọng bà 
Cúc buồn buồn.

Tình trạng như vậy khiến chị 
Nhung không thể tự chăm lo 
cho bản thân. Hằng tháng, bà 
Cúc phải lo toan chi phí để mua 
thuốc, điều trị cho con. Thậm chí, 
vào tuổi dậy thì, khi có “bệnh 
con gái”, mẹ cũng là người lo 
cho chị từng chút. Chị Nhung 
cũng từng được mẹ thử cho học 
hành nhưng chỉ có thể thực hiện 
các phép tính đơn giản, thường 
hay quên và tiếp thu kiến thức 
chậm hơn bạn cùng trang lứa.

Dù từng nghe vài người gợi 
ý đưa con vào nơi nuôi dưỡng 
người tâm thần nhưng bà Cúc 
không đồng ý, bởi “con mình 
thì mình thương, làm sao nỡ để 
con sống xa mẹ, khi mẹ còn sức 
chăm lo cho con”. Thế là người 
phụ nữ nhỏ nhắn cùng lúc chăm 
chồng bị tai biến, nuôi con gái 
động kinh, luôn chu đáo, tảo tần.

Đồng cảnh ngộ là chị Nguyễn 

Mẹ con chị Thừa âu yếm, vui đùa với nhau.                         Ảnh: D.L

Bà Cúc ân cần chăm sóc con gái từng li từng tí.             Ảnh: D.L

Hành trình khởi nghiệp của chị Cảnh 
bắt đầu từ đầu năm 2021, khi chị đang 
“bụng mang dạ chửa”. Tin rằng thức ăn 
nhanh được làm từ các nguyên liệu tự 
nhiên như quảng cáo, chị thường xuyên 
sử dụng. Hệ quả là một thời gian sau, chị 
tăng 20 kg và được bác sĩ chẩn đoán bị dị 
ứng với các thành phần hóa học, dẫn đến 
việc chân bị nổi hạt, gây mất thẩm mỹ.

Do đó, chị Cảnh quyết định phát triển 
sản phẩm lành tính, tiện lợi trong chế 
biến. Chị nghĩ ngay đến bún khô bởi từ 
nhỏ, chị đã quen với những mẻ bún do 
chính gia đình làm nên. Vì là “con nhà 
nòi”, chị Cảnh vô cùng kỹ lưỡng trong 
việc lựa chọn gạo, tạo nên công thức riêng 
để sợi bún được tơi, bở. Chị còn tìm thị 
trường, khách hàng, tự thiết kế mẫu bao 
bì. Là giảng viên đang công tác tại Trường 

Gửi thông điệp yêu thương qua sợi bún

ĐH Quang Trung, chị vừa đảm bảo công 
việc ở trường, đồng thời phải chăm chút 
cho từng mẻ bún từ 4 giờ sáng.

Đặc biệt, trong từng gói bún của chị 
Cảnh, chị đều tự tay thiết kế tấm thiệp 
nhỏ, trên có viết những thông điệp tích 
cực về con người, cuộc sống.

“Từng xem việc vào bếp là điều khô 
khan, thích sự tiện lợi của đồ ăn nhanh 

hơn nấu nướng, tôi đã 
nảy ra sáng kiến này với 
hy vọng chị em sẽ cảm 
thấy việc vào bếp trở 
nên nhẹ nhàng hơn, vui 
hơn khi tự tay chế biến 
những món ăn ngon, tốt 
cho sức khỏe bản thân 
và gia đình”, chị Cảnh 
tâm sự. 

Sự sáng tạo trên của 
chị được nhiều khách 
hàng thích thú, đón 
nhận. Chị P.T.T.T (ở xã 
Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) 
mắc bệnh ung thư đại 
tràng di căn lên phổi, 

phải xạ trị lâu dài. Chị T. dù rất thích 
bún nhưng không dám chọn tùy tiện. 
Chị T. chia sẻ: “Tôi dùng bún của chị 
Cảnh không chỉ bởi chất lượng của sợi 
bún, mà còn vì câu chuyện của chị Cảnh 
khi cho ra đời sản phẩm này, đồng thời 
vì ấn tượng trước những thông điệp đơn 
giản, nhẹ nhàng khiến tôi cảm động và 
yên tâm sử dụng, chế biến”.

Nhờ sự tỉ mỉ, chỉn chu trong cách làm 
việc, cuối năm 2021, thương hiệu bún khô 
Kicafoods được công nhận là sản phẩm 
OCOP 3 sao của tỉnh. Bên cạnh sự ủng hộ 
của người dân địa phương, bún khô của 
chị đã được thị trường Đồng Nai, TP Hồ 
Chí Minh, Khánh Hòa, Lâm Đồng chấp 
nhận, còn xuất khẩu sang Campuchia. 
Thay vì dùng 250 kg gạo/ngày để sản 
xuất bún như ngày đầu khởi nghiệp, 
hiện tại, con số ấy đã tăng lên gấp đôi. 
Khởi nghiệp thành công, chị còn tạo điều 
kiện cho gần 10 chị em là lao động địa 
phương có việc làm ổn định.

Khó khăn không chỉ ở lúc bắt đầu 
mà khi đã có chỗ đứng, làm sao để giữ 
mình trước lợi nhuận, không hạ thấp chất 
lượng sản phẩm cũng là điều chị Cảnh 
luôn trăn trở.

“Tôi luôn ghi nhớ mong muốn thuở 
ban đầu khi khởi nghiệp của mình là tạo 
ra sản phẩm lành tính, gửi gắm vào đó 
những lời nhắn thân thương, chia sẻ để 
chị em thêm trân trọng sức khỏe, từ đó chủ 
động hơn trong chuyện bếp núc, xem đó là 
niềm vui”, chị Cảnh bày tỏ.  DIỆU NGỌC

Chị Cảnh và sản phẩm bún khô Kicafoods do chị sản xuất.              Ảnh: NVCC

Với mục tiêu mỗi sản phẩm là một người 
bạn đồng hành, đem lại niềm vui, sự 
hứng khởi trong việc nội trợ cho phụ nữ, 
chị Lê Thị Cảnh (giảng viên Trường ĐH 
Quang Trung) đã khởi nghiệp thành công 
với thương hiệu bún khô Kicafoods.

l Ngày 22.7, Hội LHPN 
xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã 
Phước An (huyện Tuy Phước) 
phối hợp cùng Tổ chức kết nối 
Châu Á (ACI) trao 55 triệu đồng để 
hỗ trợ xây dựng nhà ở cho chị Võ 
Thị Thanh Nga (ở thôn Thanh Huy 
1). Chị Nga thuộc diện hộ nghèo, 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
khi vừa chăm lo cho người chồng 
khuyết tật, vừa nuôi 2 con nhỏ. 
l Hưởng ứng chương trình 

vận động 1.300 áo dài và vải áo 
dài tặng cho hội viên phụ nữ, 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
do Hội LHPN tỉnh phát động, Hội 
LHPN TX Hoài Nhơn phối hợp 
với Hội Phụ nữ CA thị xã tặng 31 
xấp vải áo dài trắng cho học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 
trường THPT: Nguyễn Trân, Tam 
Quan và Lý Tự Trọng. Dịp này, Hội 
còn tổ chức buổi tuyên truyền 
pháp luật về phòng, chống ma 
túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua 
mạng và ATGT cho 150 học sinh 
trên địa bàn. T.HẰNG

Triển lãm “Tình yêu 
qua chiến tranh”

Sáng 22.7, tại Thủ đô Hà Nội, 
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối 
hợp với CLB “Trái tim người lính”, 
Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn và 
Tạp chí điện tử Môi trường và Đô 
thị Việt Nam tổ chức trưng bày, 
trao tặng hiện vật và giao lưu 
nhân chứng lịch sử mang chủ 
đề “Tình yêu qua chiến tranh”.

Tại sự kiện, Bảo tàng đã giới 
thiệu tới công chúng buổi triển 
lãm “Tình yêu qua chiến tranh” 
gồm 12 câu chuyện thông qua 
những lá thư, hình ảnh và nhật 
ký; tiếp nhận 4 bộ sưu tập thư 
thời chiến, sổ thơ, kỷ vật từ thân 
nhân những người lính bộ đội cụ 
Hồ năm xưa.

Cũng trong khuôn khổ sự 
kiện, công chúng đã giao lưu trực 
tiếp với nhân vật trong triển lãm 
và đại diện đến từ Đội Nữ chiến 
sĩ Trường Sơn cùng một số nhân 
chứng lịch sử là thương binh, 
thân nhân liệt sĩ tiêu biểu của 
CLB “Trái tim Người lính” đến 
từ nhiều vùng miền trên cả nước.

(Theo phunuvietnam.vn)

Thị Thừa (40 tuổi, ở xã Phước 
Lộc, huyện Tuy Phước). Chăm 
sóc chu đáo cho con gái Nguyễn 
Thị Hoài Thư (14 tuổi, bị bệnh 
động kinh), chị Thừa không 
khi nào thấy mệt mỏi. Trái lại, 
chị thấy mình hạnh phúc vì 
được thực hiện thiên chức của 
người mẹ và có một gia đình 
ấm áp, luôn cùng sẻ chia khó 
khăn, động viên chị chăm lo cho  
con gái.

Với những người mẹ khác, 
cuối ngày, khi con cái đã say giấc 
cũng là lúc họ được nghỉ ngơi. 
Nhưng với chị Thừa, đã lâu, chị 
chưa có giấc ngủ ngon, vì phải 
tập trung chăm con ngay từ tư 
thế ngủ. Mỗi đêm, bé trở mình 
nhiều lần, chị phải nhẹ nhàng 
chỉnh lại cho con, nhất định 
không được để con nằm sấp vì 
sẽ ngạt thở. Thi thoảng, em lên 
cơn động kinh, chị Thừa phải 
tỉnh táo, sáng suốt để kịp xử lý.

Chị tâm sự: “Có lần, bé đột 

nhiên lên cơn giữa đêm, nghiến 
răng liên tục. Vì đã từng chứng 
kiến bé làm vậy đến chảy đầy 
máu, tôi không kịp dùng đũa 
như mọi khi mà lật đật đưa tay 
vào miệng con, tránh để bé tự 
làm đau mình”. 

Chu toàn, cố gắng vì con
Thường dậy lúc 3 rưỡi, 4 giờ 

hằng ngày, sau khi lo vệ sinh, 
cho con ăn uống, bà Cúc vội ra 
chợ mưu sinh. Đến khoảng 11 
giờ, bà tranh thủ về nhà nấu 
nướng, cho con ăn cơm, uống 
thuốc; xong xuôi mới lo cho 
mình. Hơn ba mươi năm qua, 
ngày mới của bà đều bắt đầu 
như thế.

Bà kể: “Có lần, vì thấy con 
ngon giấc quá, tôi không nỡ 
đánh thức con nên tranh thủ 
đi chợ sớm rồi về lo bữa sáng 
cho con sau. Thế nhưng, khi về 
đến nhà, hàng xóm hốt hoảng 
báo tin Nhung bị tụt huyết áp. 

Vì biết sức khỏe con vốn yếu 
ớt nên tôi vô cùng lo sợ sẽ mất 
con mãi mãi. Từ đó, tôi không 
dám lơ là”.

Sự chu toàn của mẹ còn 
thể hiện ở việc luôn cố gắng 
thấu hiểu con. Cả chị Nhung 
lẫn Thư đều gặp vấn đề trong 
giao tiếp. Do đó, để nắm được 
tâm lý của con, biết con đang 
cần gì, muốn gì, cả hai mẹ đều 
học cách làm quen với mỗi biểu 
hiện tương ứng với từng trạng 
thái nhất định. Đó là cách duy 
nhất để mẹ theo sát tình trạng 
bệnh của con.

Chị Thừa nghẹn ngào: “Con 
gái tôi không thể nói chuyện. 
Điều tôi lo lắng nhất là khi con 
đau ốm, mệt trong người lại 
không biết cách nói ra cho mẹ 
hiểu; buồn vui cũng không thể 
sẻ chia. Con thiệt thòi, mẹ phải 
cố gắng để đồng hành, không để 
con cô đơn”.

Nuôi con khiếm khuyết, bà 
mẹ nào cũng trở nên mạnh mẽ, 
kiên cường. Bởi khi ấy, họ không 
chỉ sống cho mình mà còn là chỗ 
dựa cho con.    DƯƠNG LINH
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Ấm áp bữa cơm yêu thương
Mẹ Việt Nam Anh hùng 

Trương Thị Được (ở thôn Tiên 
Thuận, xã Tây Thuận, huyện 
Tây Sơn) năm nay đã 95 tuổi. Mẹ 
có chồng và 3 người con đều hy 
sinh trong kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước. Hiện, mẹ đã tuổi 
cao sức yếu, không thể đi lại; 
gần 6 năm qua, mọi sinh hoạt 
và chăm lo cho mẹ đều do con 
gái út Trần Thị Sáu đảm nhận.

Trong những ngày này, nhà 
mẹ Được ấm áp và rôm rả tiếng 
cười nói hơn khi các bạn ĐVTN 
và học sinh xã Tây Thuận đến 
nhà thăm, tặng quà và tổ chức 
“Bữa cơm yêu thương”. Ngay từ 
sáng sớm, các bạn thanh niên đã 
đi chợ, chuẩn bị bữa ăn, không 
ai bảo ai, tất cả đều bắt tay vào 
công việc, người rửa rau, xào 
nấu, người thì quét dọn, trang 
trí lại bàn thờ liệt sĩ, nhà cửa…

Sau khi chuẩn bị bữa cơm, 
các bạn thanh niên cùng ngồi 
ăn với gia đình mẹ, trò chuyện 
về những khó khăn trong cuộc 
sống. Ngồi bên mâm cơm, bà 
Sáu đỏ hoe mắt tâm sự rằng, 
khi mẹ Được còn khoẻ mạnh, 
chiều nào mẹ cũng ra đứng 
trước cổng nhà, nhìn xa xăm về 
phía chân trời như trông mong 
vào một điều gì rồi đến tối mịt 
mới vào nhà. “Vào những ngày 
lễ, tết, các cháu thanh niên, học 
sinh thường xuyên lui tới thăm 
hỏi, tặng quà cho mẹ và giúp 
tôi dọn dẹp nhà cửa, rồi vui vẻ 
nấu ăn và quây quần bên bữa 

Tháng Bảy tri ân của tuổi trẻ Bình Định
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trong những ngày 
này, các cấp bộ Đoàn, thanh niên trong tỉnh đã triển khai nhiều 
hoạt động thiết thực để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh 
hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

cơm, khiến tôi và mẹ cảm thấy 
rất vui, hạnh phúc”, bà Sáu nói.

Đã 2 năm nay, bạn Phạm 
Thị Thu Ánh - đoàn viên Chi 
đoàn thôn Tiên Thuận đều tham 
gia “Bữa cơm yêu thương” do 
Xã đoàn tổ chức. Ánh chia sẻ: 
“Tham gia vào những hoạt động 
ý nghĩa này, càng giúp cho tôi 
thấu hiểu hơn và đồng cảm với 
nỗi đau thể xác và tinh thần do 
chiến tranh để lại cho những 
người còn sống”.

Nằm trong chuỗi hoạt động 
“Đền ơn đáp nghĩa”, các cấp bộ 
Đoàn trong tỉnh đã tập trung 
triển khai các hoạt động tri ân. 
Nổi bật như Huyện đoàn Phù 
Cát đã tổ chức khám, phát thuốc 
và tặng quà, cắt tóc cho người 
có công, vệ sinh nghĩa trang liệt 
sĩ. Còn Tỉnh đoàn huy động 30 
ĐVTN tại xã Bình Tân (huyện 
Tây Sơn) chung tay giúp tu sửa, 
lợp lại la-phông, tráng lại nền xi 
măng ngôi nhà cho hộ ông Văn 
Bích (SN 1945, ở xóm 8, thôn 
An Chánh) - gia đình chính sách 
đang thờ cúng liệt sĩ…

Chăm sóc “mái nhà” 
của các anh 

Tại Di tích lịch sử mộ tập 
thể liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng 
(phường Đập Đá, TX An Nhơn), 
những ngày tháng 7 này luôn 
xuất hiện màu áo xanh của 
thanh niên tình nguyện. Ngày 
19.7, các bạn trẻ cùng với các bác 
trong Hội CCB tỉnh và phường 
tổ chức dâng hương, dâng hoa 

tưởng niệm các anh hùng, liệt 
sĩ; sau đó, các bạn trẻ đã dọn vệ 
sinh tường rào, cổng ngõ, cọ rửa 
và lau chùi 154 mặt bia liệt sĩ, 
trồng lại hoa, trang trí, dọn dẹp 
lại trong khu nhà hương khói… 

Miệt mài lau chùi từng bia 
mộ liệt sĩ, bạn Dương Minh 
Chiến - đoàn viên Chi đoàn khu 
vực Tây Phương Danh, chia sẻ: 
“Mặc dù công việc vệ sinh tại di 
tích không vất vả nhưng rất cần 
sự chu đáo, tỉ mỉ, phải làm bằng 

cái tâm và trách nhiệm”.
Theo Bí thư Đoàn phường 

Đập Đá Hồ Ngọc Thạch, đều 
đặn mỗi tháng hay các dịp lễ, 
tết, ĐVTN phường đều tập 
trung đến khu di tích lịch sử 
mộ liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng 
quét dọn, vệ sinh xung quanh 
khuôn viên di tích. “Bảo vệ và 
chăm sóc phần mộ liệt sĩ là tình 
cảm, trách nhiệm của thế hệ 
hôm nay”, anh Thạch cho biết.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm 

Hồng Hiệp cho biết: Tri ân các 
anh hùng liệt sĩ, người có công 
bằng những việc làm cụ thể, thiết 
thực, tuổi trẻ trong tỉnh đã và 
đang góp một phần không nhỏ, 
cùng cộng đồng chia sẻ những 
khó khăn, mất mát, thể hiện lòng 
biết ơn đối với những người đã 
hy sinh cho hòa bình, độc lập. 

“Tỉnh đoàn đã chỉ đạo cho 
các huyện, thị, thành đoàn và 
100% cơ sở Đoàn tổ chức thực 
hiện làm vệ sinh môi trường, 
chỉnh trang, tu sửa các nghĩa 
trang, đài tưởng niệm liệt sĩ trên 
địa bàn tỉnh, thực hiện vào ngày 
23.7. Tỉnh đoàn sẽ tổ chức đồng 
loạt lễ thắp nến tri ân các anh 
hùng, liệt sĩ trong nghĩa trang 
toàn tỉnh vào tối 24.7”, anh Hiệp 
thông tin.             CHƯƠNG HIẾU

ĐVTN và CCB phường Đập Đá (TX An Nhơn) vệ sinh khu nhà hương khói tại Di tích lịch sử mộ tập thể liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng. 
                                    Ảnh: C.H

Trong đợt ra quân “Hành trình tri ân” do Tỉnh đoàn phát động, 
các cơ sở Đoàn trong tỉnh huy động các nguồn lực sửa chữa 30 
ngôi nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho gia đình chính sách; tổ 
chức 80 “Bữa cơm yêu thương”, tình nguyện sửa chữa hệ thống 
điện sinh hoạt cho gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ…

Canh cánh với những căn nhà xây 
lâu năm đã xuống cấp mà gia chủ thuộc 
diện khó khăn, một số hội, nhóm thiện 
nguyện đã tích cực kêu gọi nguồn lực 
để giúp họ có nơi ở an toàn trước mùa 
mưa năm nay. 

Nhà bà Cao Thị Thanh Thủy (thôn 
Giang Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy 
Phước) có đến 5 người bị bệnh thần 
kinh, gồm bà cùng 4 người em ruột. 
Kể lại hôm cùng hội phụ nữ xã đến 
thăm, trao quà kết hợp khảo sát thực 
trạng nhà để tính chuyện hỗ trợ xây, 
sửa lại nhà cho gia đình bà Thủy, bà 
Phạm Thị Đào, Chi hội trưởng Chi hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tâm Phát, xót 
xa: “Cả 5 người đều hiền lành, nhìn tôi 
cười suốt. Bà Thủy là chị lớn nhất cũng 
là người bị nhẹ nhất, mỗi ngày nấu cơm 
cho cả nhà, mâm cơm rất đạm bạc, căn 
nhà thì xuống cấp nghiêm trọng, chắc 
chắn không đứng nổi trong mùa mưa 
năm nay”.

Trở về sau hôm ấy, bà Đào lập tức 
lên kế hoạch xây lại ngôi nhà mới, giúp 
họ được an toàn trong những đêm mưa 
to gió lớn. “Tôi đã làm việc với bên 
xây dựng, đề nghị họ tính toán thật kỹ 
lưỡng và đưa ra phương án xây nhà 
mới tối ưu nhất, đặt ra mục tiêu nhà 
mới phải hoàn thành trước mùa mưa 

Xây, sửa nhà cho người khó khăn trước mùa mưa bão Thu hồi hàng trăm 
triệu đồng sai quy định 
về Quỹ BHXH, BHYT

(BĐ) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, BHXH 
tỉnh thực hiện 11 cuộc thanh tra chuyên 
ngành tại 42 đơn vị (trong đó có 6 cuộc 
thanh tra đột xuất tại 8 đơn vị); thanh tra 
liên ngành tại 18 đơn vị. Qua đó, phát hiện 
207 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời 
gian với số tiền phải truy đóng trên 333 triệu 
đồng; 42 lượt hưởng chế độ ngắn hạn sai quy 
định với số tiền phải thu hồi về Quỹ BHXH 
là 29,6 triệu đồng. Đồng thời, kiểm tra việc 
thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT 
tại 11 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo kế 
hoạch, với tổng số tiền phải thu hồi về Quỹ 
BHYT là 458 triệu đồng. 

BHXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong 
ngành tổ chức thực hiện linh hoạt các hình 
thức thanh tra, kiểm tra phù hợp với tình 
hình thực tiễn. Chủ động phối hợp với CA 
tỉnh trong việc lập hồ sơ khởi tố vụ việc điển 
hình theo quy định của pháp luật để kịp thời 
răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp 
luật về BHXH, BHTN, BHYT theo kế hoạch 
phối hợp giữa hai đơn vị. Đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
thanh tra, kiểm tra; kết hợp phương pháp 
thanh tra kiểm tra trực tiếp và thanh tra điện 
tử đối với các đơn vị vi phạm về trốn đóng 
và nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.       N.MUỘI

năm nay”, bà Đào cho hay. 
Ở phường Hoài Tân (TX Hoài 

Nhơn), ông Nguyễn Châu (SN 1945) 
sống neo đơn, đang rất nóng lòng được 
vào ở trong căn nhà mới do CLB Máu 
sống Hoài Nhơn đứng ra xây dựng gần 
xong. Nhà mới xây trên diện tích khoảng 
40 m2, có 3 phòng gồm 1 phòng thờ, 1 
phòng ngủ và 1 phòng bếp. Những đồ 
dùng gia đình thiết yếu cũng đã được 
CLB kêu gọi kinh phí và nhà hảo tâm 
ủng hộ. 

Anh Trần Kim Hữu, Chủ nhiệm 
CLB cho biết, khoảng vài ngày nữa 

sẽ tổ chức bàn giao 
căn nhà này cho ông 
Châu. Sau đó, CLB sẽ 
tiếp tục khảo sát và 
tính toán việc hỗ trợ 
cho một căn nhà khác 
ở phường Bồng Sơn. 

Người sáng đã cần, 
riêng với người mù, 
những căn nhà xuống 
cấp, hư hỏng luôn 
thường trực nguy cơ 
gây ra những tai nạn 
bất ngờ mà họ không 
thể nhìn thấy rõ để 
tránh né. Chính vì 
vậy, việc xóa nhà dột 
nát luôn là nhiệm vụ 

quan trọng Hội Người mù tỉnh nỗ lực 
thực hiện. 

Trong 6 tháng đầu năm, Hội phối 
hợp với chính quyền phường Nhơn Phú 
(TP Quy Nhơn) hỗ trợ 50 triệu đồng xây 
nhà ở mới cho 1 hội viên. Được Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây mới 4 
ngôi nhà, mỗi nhà 50 triệu đồng, Hội đã 
tiến hành khảo sát và đang hoàn thiện 
thủ tục hồ sơ để sớm triển khai hỗ trợ 
cho 1 hội viên ở Tuy Phước, 1 ở Vân 
Canh và 2 ở Hoài Nhơn. 

NGỌC NGA

Chi hội Tâm Phát đến thăm, tặng quà kết hợp khảo sát hiện trạng nhà 
của 5 chị em đều bị bệnh tâm thần ở xã Phước Hiệp.                              Ảnh: N.T
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Bình Định

Nỗ lực kéo giảm số người chết 
vì tai nạn giao thông

Là một trong những địa phương có số 
người chết vì tai nạn giao thông tăng 
trên 10% từ đầu năm 2022 đến nay, 
các ngành chức năng của tỉnh đang 
tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để 
ổn định tình hình.

Thanh tra giao thông và CSGT phối hợp kiểm soát các phương tiện cơi nới, chở hàng quá tải.                             Ảnh: K.A

6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 
70 vụ TNGT, làm 66 người chết, 44 người 
bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 
10,2% số vụ TNGT, giảm 17% số người bị 
thương nhưng tăng 15,8% số người chết. 

Theo Ban ATGT tỉnh, có đến 95,6% 
số vụ TNGT xảy ra do ý thức chủ quan 
của người tham gia giao thông. Đơn cử, 
vụ TNGT xảy ra tại km 1160+122 QL 1A, 
đoạn qua địa phận xã Mỹ Lộc (huyện Phù 
Mỹ) vào khoảng 4 giờ ngày 5.7 vừa qua, 
tài xế xe đầu kéo có rơ - moóc buồn ngủ, 
không làm chủ tay lái và tông vào lan can 
cầu Vạn Phú, sau đó tiếp tục lao tới tông 
vào dải phân cách giữa rồi lật nghiêng. 

Trên thực tế, thói quen “đi ngang về 
tắt”, chạy quá tốc độ quy định, thiếu chú 
ý quan sát, đi không đúng phần đường, 
làn đường và có sử dụng rượu bia diễn 
ra tương đối phổ biến. Như ngày 5.7, 
anh B.Q.D. (TP Quy Nhơn) đi xe máy, 
bị phạt do các lỗi: Nồng độ cồn đo được  
0,802 miligam/l khí thở, chở quá số người 
quy định, không đội mũ bảo hiểm, không 
mang giấy phép lái xe. Dù vậy, người này 
vẫn biện minh do có việc đột xuất và đi 
đoạn đường gần nên mới vi phạm như 
vậy. Trường hợp khác là một tài xế đường 
dài bị xử lý vì nồng độ cồn ở mức 1,013 
miligam/l khí thở vào ngày 29.6, cho rằng 
chỉ “uống lúc ăn cơm trưa để giải mỏi”, 
chứ không say xỉn gì. 

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh 
Nguyễn Văn Chiến cho biết: “Qua thống 
kê, TNGT xảy ra phần nhiều là do người 
tham gia giao thông vi phạm các quy định 
về trật tự ATGT. Song, cũng phải thừa 
nhận rằng, công tác bảo đảm ATGT các 
tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy 

Bắt gọn 2 đối tượng 
đang đi bán ma túy 

(BĐ) - Ngày 22.7, Đội CSĐT tội 
phạm về ma túy (CA TP Quy Nhơn) 
cho biết, đơn vị đang tạm giữ để tiếp 
tục điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn 
Dương Hiển (SN 2005, ở huyện Tây 
Sơn, tạm trú tại phường Nguyễn Văn 
Cừ, TP Quy Nhơn) và Đào Anh Huy 
(SN 2003, ở tỉnh Kon Tum, tạm trú tại 
phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) 
cùng về hành vi mua bán trái phép 
chất ma túy.

Trước đó, khoảng 21 giờ 10 phút 
ngày 21.7, phát hiện thấy biểu hiện 
nghi vấn của 1 thanh niên đang điều 
khiển xe máy lưu thông trên đường Võ 
Thị Yến, các trinh sát tiến hành kiểm 
tra hành chính. Qua kiểm tra, phát 
hiện trên tay Hiển cầm 1 gói ny lông 
có chứa 3 viên nén và 1 gói ny lông có 
chứa các hạt tinh thể màu trắng. Hiển 
khai nhận tất cả đều là ma túy. Tiếp 
tục khám xét nơi ở của Hiển, lực lượng 
thu giữ thêm 6 viên nén cất trong 2 túi  
ny lông. Tổng ma túy thu giữ từ Hiển 
là 3,2 g MDMA và 2,52 g Ketamine. 

Cũng trong thời gian này, tổ trinh 
sát khác bắt quả tang Huy đang đi giao 
ma túy trên đường Phạm Ngọc Thạch 
(phường Trần Phú, TP Quy Nhơn), 
thu giữ 3 viên nén và 6 gói ny lông 
chứa các hạt tinh thể màu trắng. Tổng 
khối lượng ma túy thu giữ của Huy là  
1,18 g MDMA và 6,69 g Ketamine.                          

Q.THÀNH

Lẻn vào trộm cắp, 
ra tay giết người

(BĐ) - 8 năm tù giam là mức án 
mà Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên 
phạt đối với bị cáo Phùng Văn Hương 
(SN 1992, ở huyện Phù Cát) phạm tội 
“Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 30  
phút ngày 4.10.2021, Hương lẻn vào 
nhà bà N.T.K. (thôn Xuân An, xã Cát 
Tường, huyện Phù Cát) để trộm cắp 
tài sản. Bị bà K. phát hiện, Hương 
xô ngã nạn nhân ra nền đất rồi dùng 
1 cây rựa cứa qua lại nhiều lần để 
cắt cổ bà K. Rất may, thời điểm đó 
có người phát hiện, Hương bỏ chạy; 
thương tích Hương gây ra cho nạn 
nhân K. là 14%. 

N.LINH

Bắt quả tang nhóm 
đối tượng đánh bạc

Ngày 23.7, CA huyện Phù Mỹ cho 
biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 
6 đối tượng trong vụ đánh bạc tại xã 
Mỹ Thành.

Trước đó, lúc 16 giờ 50 phút ngày 
19.7, Đội Cảnh sát hình sự (CA huyện 
Phù Mỹ) phối hợp với CA xã Mỹ 
Thành kiểm tra tại nhà ở của Nguyễn 
Văn Gia (SN 1992, ở thôn Vĩnh Lợi 
3, xã Mỹ Thành) phát hiện, bắt quả 
tang 6 đối tượng: Nguyễn Văn Gia 
(chủ nhà), Nguyễn Văn Minh (SN 
2001), Mai Huỳnh Anh Tố (SN 1990), 
Nguyễn Cao Vân (SN 1988) và Trần 
Văn Thái (SN 1990, đều ở thôn Vĩnh 
Lợi 1) và Lê Thanh Tình (SN 1992, 
ở thôn Vĩnh Lợi 2) đang đánh bầu 
cua, ăn thua bằng tiền. Tổ công tác 
đã lập biên bản tạm giữ tại chiếu bạc 
14,17 triệu đồng và một số điện thoại  
di động.

HẰNG NGA

ở các địa phương trong tỉnh vẫn còn nhiều 
hạn chế”.

Nhằm ngăn chặn và hạn chế TNGT, từ 
đầu năm 2022 đến nay, CA tỉnh, Sở GTVT, 
lực lượng chức năng các địa phương 
thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, 
xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT, 
tập trung vào các địa bàn, tuyến đường 
trọng điểm. Thực hiện nhiều kế hoạch cao 
điểm, chuyên đề như “Xử lý xe chở hàng 
quá khổ, quá tải trọng cho phép, tự ý cải 
tạo thành, thùng xe”; “Người điều khiển 
xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma 
túy, vi phạm nồng độ cồn”… 

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát 
hiện và lập biên bản xử lý trên 31.144 
trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt 
hơn 26 tỷ đồng, tạm giữ 3.976 lượt phương 
tiện vi phạm, tước hơn 3.000 GPLX. 

Dự kiến từ nay đến cuối năm, tình 
hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh sẽ 
còn diễn biến phức tạp. Theo thượng tá 
Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng CSGT 
(CA tỉnh), Phòng sẽ tiếp tục phân công 
lực lượng tổ chức điều tiết, hướng dẫn 

phương tiện lưu thông tại các vị trí phức 
tạp về giao thông vào các giờ cao điểm, các 
ngày nghỉ, ngày lễ. Riêng trên các tuyến 
quốc lộ, căn cứ theo diễn biến và tình hình 
thực tế giao thông, Phòng sẽ bố trí lực 
lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra và 
xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân 
chính dẫn đến TNGT. 

Trong khi đó, Sở GTVT tăng cường 
tổ chức kiểm tra cân tải trọng tại các địa 
điểm là kho hàng, mỏ, nơi tập kết vật liệu 
xây dựng nhằm ngăn chặn xe chở hàng 
quá tải, quá khổ; kiểm soát chặt tình trạng 
cơi nới khung xe, gầm xe. 

Ban ATGT tỉnh cũng sẽ tiếp tục tham 
mưu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các biện 
pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an 
toàn, thuận tiện. “Ban sẽ tiếp tục phối hợp 
với CA tỉnh, Sở GTVT và các đơn vị, địa 
phương rà soát, đề xuất khắc phục kịp thời 
các điểm mất ATGT; đề xuất thực hiện phân 
luồng, điều hành giao thông tại các công 
trình, dự án đang thi công để tránh tai nạn 
cho người và phương tiện tham gia giao 
thông”, ông Chiến cho biết thêm. KIỀU ANH

Nữ cảnh sát tận tụy với công việc

Thiếu tá Đoàn Thị Mai Thoa trong giờ làm việc cùng đồng nghiệp.        Ảnh: T.L

Tối 17.7, Bộ CA tổ chức trọng thể Lễ kỷ 
niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng 
Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022). 
Tại buổi lễ, thiếu tá Đoàn Thị Mai Thoa (SN 
1983, Đội trưởng Đội đăng ký quản lý vũ 
khí, vật liệu nổ, ngành nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện về ANTT và con dấu 
thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội, CA tỉnh) là 1 trong 60 điển 
hình tiên tiến toàn quốc được tuyên dương. 

Trong công tác triển khai xây dựng 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa 
bàn tỉnh, thiếu tá Thoa đã trực tiếp tham 
mưu lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ công tác 
thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra 
và phúc tra thông tin dân cư. Đồng thời, 
tham gia nhiều đoàn kiểm tra công tác 
xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư tại CA các địa phương trong tỉnh, kịp 
thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc ngay tại cơ sở, nhằm đẩy nhanh tiến 
độ trên địa bàn cả tỉnh. 

Ngoài ra, thiếu tá Thoa còn phối hợp 
với các đơn vị liên quan tiếp nhận và 
nhanh chóng triển khai lắp đặt đường 
truyền, thiết bị, hàng hóa của dự án cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn tỉnh; 
tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ 

và phần mềm cho đội ngũ cán bộ trực tiếp 
làm công tác này... 

Giữa năm 2021, thiếu tá Thoa được 
phân công điều hành, quản lý ngành nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. 
Thời điểm này, các đối tượng ma túy 
thường chọn quán karaoke, nhà nghỉ để 
mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất 
ma túy. Thiếu tá Thoa cùng cán bộ, chiến 
sĩ trong đơn vị khảo sát, tổ chức kiểm tra 
145 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện. 

Chiều 27.1, thiếu tá Thoa cùng tổ công 

tác bất ngờ kiểm tra 
karaoke Thanh Trực 
II (phường Nhơn 
Phú, TP Quy Nhơn), 
phát hiện một số đối 
tượng sử dụng trái 
phép chất ma túy. 
Khi phát hiện lực 
lượng chức năng, 
nhóm đối tượng trên 
có biểu hiện phê ma 
túy đã cố gắng chống 
cự để tẩu thoát. Tiến 
hành test nhanh, có 
8 đối tượng dương 
tính với ma túy. 

Gần 15 năm công tác trong lĩnh vực 
quản lý hành chính, thường xuyên tiếp xúc 
với người dân, thiếu tá Đoàn Thị Mai Thoa 
đề xuất nhiều giải pháp cải cách thủ tục 
hành chính, tránh phiền hà cho người dân, 
tích cực tham gia làm CMND, CCCD tại nhà 
cho các đối tượng chính sách, người bệnh; 
làm tốt việc trả CMND, CCCD qua đường 
bưu điện. Từ năm 2017 - 2021, thiếu tá Thoa 
đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 
riêng năm 2021 được công nhận là Chiến sĩ 
thi đua toàn lực lượng.                              T.LONG

CHUYÊN MỤC ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI SỰ PHỐI HỢP CỦA BAN ATGT TỈNH
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GẶP GỠ & TRÒ CHUYỆN

Dành trọn tâm huyết  
cho khuyến học

Đó là nữ cựu chiến binh - thương binh Trần Thị Thanh Cúc (76 tuổi, ở TP Quy Nhơn). 45 năm gắn bó với ngành 
Giáo dục, bà Cúc luôn phát huy phẩm chất người lính cụ Hồ, tận tâm giúp đỡ mọi người, nhất là trẻ em, với mong 
mỏi họ sẽ trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Tự hào là người lính  
cụ Hồ

Sự khốc liệt của chiến 
tranh đã thôi thúc người thiếu 
nữ hành động từ khi 16 tuổi. 
Suốt những năm sau đó, với 
từng nhiệm vụ mà cách mạng 
giao phó, cô đều nỗ lực hoàn  
thành tốt. 
 Bắt đầu với vị trí giao 

liên, bà đã từng bước trưởng 
thành, đi qua nhiều vị trí công 
tác… Bà có thể chia sẻ cụ thể 
hơn về quá khứ?

- Năm 16 tuổi, tôi làm công 
tác quân báo, giao liên, nắm 
tình hình hoạt động của địch 
báo cáo cho tổ quân báo huyện, 
tỉnh, vận động binh lính địch 
rời hàng ngũ về với cách mạng. 
Năm 1964, tôi thoát ly gia đình 
lên vùng giải phóng của xã Mỹ 
Hiệp (huyện Phù Mỹ). Tại đây, 
tổ chức cử tôi đi học tại Trường 
Trung cấp sư phạm ở chiến khu 
Bình Định, về dạy các em học 
sinh tại vùng giải phóng xã  
Mỹ Hiệp.

Năm 1966, địch tiếp tục dồn 
dân lập ấp chiến lược, phong 
trào giáo dục tạm lắng; tôi rời vị 
trí cô giáo và gia nhập vào hàng 
ngũ quân giải phóng thuộc 
Tiểu đoàn Liên ấp 3 (Tiểu đoàn 
đặc công của tỉnh). Tổ chức đã 
cử tôi đi học y tá về phục vụ 
tại Tiểu đoàn trên chiến trường 
khu Đông - chiến trường gian 
khổ, ác liệt nhất của tỉnh thời 
bấy giờ. 

Mùa xuân 1968, tôi tham 
gia phục vụ chiến dịch Mậu 
Thân đánh vào TX Quy Nhơn 
(nay là TP Quy Nhơn). Đầu 
năm 1969, Tiểu đoàn Liên ấp 
3 giải thể, tôi chuyển sang 
công tác tại Tiểu đoàn 50 với 
vị trí là một y tá. Năm 1970,  
tôi được phân công về cơ quan 
Tham mưu của Tỉnh đội Bình 
Định. Năm 1972, tôi vinh dự 
góp sức cho chiến dịch mùa hè 
giải phóng hàng loạt thị trấn, 
thị xã trong tỉnh.

Năm 1974, tôi tiếp tục đi học 
y sĩ ở Trường Hậu cần Quân 
khu V (tỉnh Quảng Ngãi). Cuối 
năm 1976, tôi ra trường, về 
công tác tại Bệnh xá K200 của 
Tỉnh đội. 
 Ký ức về những năm tháng 

chiến tranh khốc liệt với bà hẳn 
rất nhiều?

- Ngày là cô giáo làng ở 
vùng quê Mỹ Hiệp, tôi nhớ mãi 
những lúc địch bắn pháo ác 
liệt, cô trò chúng tôi đào hầm 
trú ẩn, giao thông hào để núp 
bom pháo. Nếu đạn pháo quá 
khốc liệt, không học được ban 
ngày, chúng tôi chuyển sang 
học ban đêm. Dù khó khăn, ác 
liệt là vậy nhưng cô trò vẫn thi 
đua dạy tốt, học tốt. Ngoài dạy 
học, tôi cũng tham gia cùng 

Chủ tịch Hội 
Khuyến học 
TP Quy Nhơn, 
thương binh Trần 
Thị Thanh Cúc 
tại nơi làm việc.                                                               
Ảnh: N.M

Bà Cúc trao các suất hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên 
các em tiếp tục con đường đến trường.                                                                     Ảnh: VŨ BẢO 

địa phương phá ấp chiến lược, 
vận động nhân dân, học sinh 
về vùng giải phóng làm ăn và 
học tập.

Đến khi làm quân y, tôi nhớ 
hoài những khoảnh khắc đón 
đồng đội trở về với thương 
tích, với máu và nước mắt; nhớ 
những lúc mình ngồi làm điểm 
tựa cho thương binh vượt qua 
cơn đau; tranh thủ lên núi hái 
thêm các loại lá thuốc dân gian 
để giảm đau, hỗ trợ điều trị cho 
thương binh.

Trong chiến dịch Tết Mậu 
Thân năm 1968, tôi nhớ đến 
lời thề “quyết tử cho Tổ quốc 
quyết sinh”, những khoảnh 
khắc sinh - tử của tôi và đồng 
đội. Nhớ cả lần bom xăng của 
địch làm tôi và 12 đồng đội bị 
cháy bỏng, được anh em, đồng 
đội cứu chữa, động viên, nâng 
đỡ tinh thần…

Đó đều là những ký ức 
không bao giờ quên. Mỗi ký 
ức đều nhắc nhở rằng trận 
chiến ngày ấy gian khổ ác liệt, 
mạng sống chỉ tính bằng giờ 
bằng phút. Song, chính trong 
gian khổ, chúng tôi nhận ra 
mình lạc quan, cảm thấy tự 
hào, vinh dự bởi đã đứng vào 
hàng ngũ những người lính 
cụ Hồ, trọn đời đi theo ánh 
sáng, con đường mà Người 
dẫn dắt.

Nối tiếp duyên với  
giáo dục 

Chiến tranh kết thúc, nữ 
chiến sĩ quân y Thanh Cúc trở 
về xây dựng gia đình. Trên 
người cô, những vết thương 
(thương binh 41%, chất độc 
hóa học 40%) vẫn còn đó, như 
lời nhắc nhở về một thời đau 
thương, hào hùng, cũng là 
động lực khơi dậy khát vọng 
sống ý nghĩa, được đóng góp 
cho đời. 

 Quay lại với nghề giáo 
trong thời bình, hẳn khó khăn 
chưa hết với bà…

- Vì hoàn cảnh gia đình, 
năm 1977, tôi chuyển sang 
công tác tại Phòng GD&ĐT  
TP Quy Nhơn, là cán bộ phụ 
trách mảng mầm non. 

Sau khi chiến tranh qua đi, 
tôi sống nhờ đồng lương ít ỏi 
của thời bao cấp. Chồng còn 
làm nhiệm vụ tại chiến trường 
Campuchia, tôi một mình nuôi 
hai con nhỏ. Việc nhà, việc cơ 
quan bộn bề khó khăn, đã có 
lúc, tôi tưởng mình không 
thể đảm đương, gánh vác hết. 
Nhờ sự giúp đỡ của đồng 
nghiệp, người thân, lãnh đạo 
phòng, tôi từng bước vượt khó 
vươn lên, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ; trở thành Bí thư 
Đảng ủy, Phó Trưởng phòng 
GD&ĐT TP Quy Nhơn vào 
năm 1985. 
 Về hưu năm 2001, bà vẫn 

chưa cho phép mình nghỉ ngơi? 
- Vì còn đau đáu, tâm huyết 

với sự nghiệp trồng người, tôi 
đã tình nguyện đăng ký tham 
gia vào Hội Khuyến học khi 
Hội mới thành lập với bộn bề 
khó khăn. Những người tham 

gia công tác khuyến học đời 
đầu của TP Quy Nhơn đã xin 
kinh phí hoạt động, vận động 
các cơ quan, DN, các nhà hảo 
tâm, các phường, xã, trường 
học phát triển hội viên, từng 
bước hình thành mạng lưới tổ 
chức Hội. 

Đến năm 2017, tôi từ Phó 
Chủ tịch Hội trở thành Chủ tịch 
Hội Khuyến học thành phố. 
Nhiệm vụ này vẫn tiếp tục cho 
đến nay khi tôi bước vào tuổi 
76 và Hội khuyến học TP Quy 
Nhơn chuẩn bị kết thúc nhiệm 
kỳ khóa IV, bước vào nhiệm  
kỳ mới.
 Đi cùng công tác khuyến 

học 21 năm, theo bà, công tác 
khuyến học đã có những bước 
chuyển tích cực nào?

- Những năm trước, công 
tác khuyến học chỉ tập trung 
vào vận động xây dựng quỹ hỗ 
trợ học bổng, động viên cho học 
sinh vượt khó học giỏi. Từ năm 
2016, công tác khuyến học mở 
rộng thêm mục tiêu xây dựng 
xã hội học tập. Chúng tôi bắt 
vào xây dựng các mô hình 
“Gia đình học tập”, “Dòng họ 
học tập”, “Đơn vị học tập”, 
“Cộng đồng học tập”. Đến nay,  

TP Quy Nhơn đã công nhận 
hơn 54.000 gia đình học tập, đạt 
tỷ lệ 65,95% tổng số gia đình; có 
16 dòng họ học tập, 145 cộng 
đồng học tập cấp thôn, 119 đơn 
vị học tập. 

Đây là những kết quả tích 
cực giúp công tác khuyến học, 
khuyến tài của TP Quy Nhơn 
dẫn đầu toàn tỉnh.
 Dấu ấn mạnh mẽ nhất của 

công tác khuyến học TP Quy 
Nhơn có phải là vận động quỹ?

- Đúng vậy, đây là niềm tự 
hào của Hội Khuyến học các 
cấp ở TP Quy Nhơn. Chúng 
tôi đã vận động gần 65 tỷ đồng 
trong hơn 21 năm. Trong đó, 
riêng Hội Khuyến học thành 
phố vận động trên 3,8 tỷ đồng. 

Từ nguồn quỹ này, chúng 
tôi trao học bổng, khen thưởng 
các thầy giáo, cô giáo các em 
học sinh, sinh viên có thành tích 
cao, hỗ trợ cho các em học sinh 
nghèo vươn lên học khá, học 
giỏi… trên địa bàn thành phố 
và một số địa phương (An Lão, 
Vĩnh Thạnh, Vân Canh) với 
tổng trị giá hơn 63,57 tỷ đồng. 
 Bên cạnh những con số, 

điều gì ấn tượng nhất với bà 
sau hàng chục năm làm công 
tác khuyến học? 

- Đó là những câu chuyện về 
những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc 
biệt. Từ việc chúng tôi và nhiều 
tổ chức, cá nhân khác kết nối, 
hỗ trợ, các cháu có được tương 
lai tươi sáng hơn. 

Tôi nhớ cháu Dương (ở 
phường Trần Phú) có cha kiếm 
sống bằng nghề đạp xích lô, mẹ 
mắc bệnh nặng, nhà ở xuống 
cấp trầm trọng. Chúng tôi đã 
đến thăm và động viên, tặng 
quà hỗ trợ cháu. Từ thông tin 
của chúng tôi, đồng chí Vũ 
Hoàng Hà, nguyên Bí thư Tỉnh 
ủy đã hỗ trợ gia đình cháu xây 
lại nhà. Hiện tại, cháu đã học 
xong đại học và làm việc tại  
TP Hồ Chí Minh. 

Còn nhiều những gương 
mặt trẻ thiệt thòi, bất hạnh 
nhưng bằng sự chung tay của 
những người làm công tác 
khuyến học, chính quyền, các 
tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm, 
con đường đến trường của các 
cháu đã không đứt quãng.
 Có lúc nào bà mỏi mệt, 

muốn dừng lại?
- Có chứ, đặc biệt vào những 

hôm mệt mỏi vì bệnh của  
tuổi già. 

Tuy vậy, với tâm thế của 
người lính cụ Hồ “còn sức là 
còn chiến đấu”, tôi không cho 
phép mình dừng lại, vẫn tiếp 
tục giúp đỡ mọi người, làm 
những điều tốt đẹp cho cuộc 
đời, cho quê hương, đất nước 
mà tôi và đồng đội từng thề sẽ 
giữ gìn, bảo vệ. 
 Xin cảm ơn bà! Chúc bà 

thật khỏe mạnh để tiếp tục 
chặng đường dài đầy trách 
nhiệm và yêu thương!

NGUYỄN MUỘI (Thực hiện)
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XEM - NGHE - ĐỌC

1. Mô hình cà phê - nhạc 
tập trung nhiều nhất 
ở thành thị. Ở TP Quy 

Nhơn, hiện có hơn chục quán 
với mô hình như thế đang 
hoạt động. Sau khi dịch bệnh 
Covid-19 được kiểm soát tốt, 
phòng trà Tiếng Thời Gian trên 
đường Trần Hưng Đạo (TP Quy 
Nhơn) đã hoạt động trở lại vào 
đầu năm 2022. Phòng trà do ca 
sĩ Mỹ Phụng và những người 
bạn đam mê âm nhạc thực hiện. 
Quán đem lại những đêm nhạc 
trữ tình, dịu lắng như giúp con 
người thư thái, được thả lòng 
mình theo những ngân rung mà 
vơi đi bao bận tâm đời thường. 

Ca sĩ Mỹ Phụng, bộc bạch: 
“Vì có chung niềm yêu thích 
ca hát và mong muốn tạo một 
không gian thưởng thức âm 
nhạc lãng mạn nên tôi và các 
ca sĩ Uyên Dy, Thanh Huệ, Thái 
Hiếu và Bá Duy đã cùng nhau 
thực hiện các chương trình ca 
nhạc tại phòng trà Tiếng Thời 
Gian. Các buổi nhạc được tổ 
chức vào thứ Sáu, thứ Bảy và 
Chủ Nhật hằng tuần. Ca khúc 
mà chúng tôi hay chọn lựa thể 
hiện thuộc dòng nhạc trữ tình”.

Trong hàng chục quán cà 
phê - nhạc ở TP Quy Nhơn, có 
lẽ quán Trịnh Công Sơn nằm 
trên đường Xuân Diệu là nơi 
có thâm niên cao nhất. Nơi đây, 
cùng với nhạc Trịnh các ca sĩ 
còn trình bày nhiều ca khúc của 
Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Từ 
Công Phụng… Ông Phạm Ghi, 
chủ quán Trịnh Công Sơn, thổ 
lộ: “Năm 1994, mình, anh Đỗ 
Ngọc Hoánh, chị Mỹ Nữ, đã 
kết hợp với quán Thu Vàng để 
hình thành nhóm nhạc chuyên 
hát nhạc tiền chiến và nhạc Trịnh 
Công Sơn. Đó cũng là sân khấu 

đầu tiên hát nhạc trữ tình ở thành 
phố biển. Chương trình 1 tháng 
có 2 đêm chủ đề nhạc Trịnh. Tôi 
còn nhớ mãi đêm 28.2.1998, một 
đêm nhạc bài bản mừng sinh 
nhật Trịnh. Và sau đó đã có bài 
viết đăng trên báo Thanh Niên 
và Tuổi Trẻ, với những lời khen 
dành cho đêm nhạc. 

Sau khi đọc những bài báo 
ấy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quyết 
định ra Quy Nhơn để giao lưu 
với nhóm. Tháng 10.1998, ông 
ra Quy Nhơn và gặp gỡ nhóm 
nhạc. Trong buổi giao lưu trò 
chuyện, tôi có hỏi ông rằng: 
“Thưa anh, nếu có điều kiện em 
mở quán ca nhạc, em xin phép 
lấy tên anh được không? Ông 
ngước mắt nhìn, mấy giây rồi 
nói: “Nếu cái tâm anh muốn”. 
Sau đó 3 năm, ông mất. Và 3 
năm sau với tâm nguyện, tôi đã 
mở quán ca nhạc Trịnh Công 
Sơn”. Thông thường, quán Trịnh 
biểu diễn ca nhạc vào các đêm 
cuối tuần, nhưng giai đoạn hè 
2022 này, khi tình hình dịch dã 
đã được kiểm soát, du lịch mở 
cửa trở lại, quán đã phục vụ âm 
nhạc tất cả các ngày trong tuần. 

Thùy Dung - nữ ca sĩ gắn bó 
nhiều năm với quán Trịnh Công 
Sơn tâm sự: “Thời gian gần đây, 
chúng tôi biểu diễn thường nhật 
tại quán Trịnh vì du khách yêu 
thích nhạc Trịnh trong mùa du 
lịch tìm đến quán rất đông. 
Thực sự, Trịnh Công Sơn không 
đơn thuần là nơi hoạt động công 
việc, thỏa đam mê ca hát, nơi 
đây, chúng tôi và thầy Ghi đã 
như một gia đình nhỏ”.

2. Không chỉ ở thành 
phố - nơi tập trung 
dân cư và nhu cầu 

giải trí ngày càng cao, mà ở các 

l Những anh hùng thầm lặng bám đá giữ Vị Xuyên, phim 
tài liệu do VTC sản xuất tháng 1.2022. Lặng vào dòng hồi ức của 

những người lính năm xưa, 
những người đã chiến đấu 
bảo vệ Vị Xuyên, Hà Giang- 
vùng chiến sự ác liệt của 
cuộc chiến tranh bảo vệ biên 
giới phía Bắc 1979. “Sống 
bám đá, chết hóa đá, thành 
bất tử”, 9 chữ khắc trên báng 
súng của liệt sĩ Nguyễn Viết 

Ninh trở thành phương châm sống và chiến đấu của người lính 
Vị Xuyên trong những ngày giữ đất biên cương phía Bắc. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=0_ZID_GCQI0

l 10 ca khúc hay viết 
về những người anh hùng 
hy sinh vì Tổ quốc. Album là  
tập hợp gồm 10 ca khúc bất 
hủ đi cùng năm tháng được 
các nhạc sĩ nổi tiếng viết về 
những người chiến sĩ đã anh 
dũng hy sinh vì Tổ quốc và 
những cựu chiến binh vẫn 
giữ tinh thần người lính trong 

thời bình, gồm: Cỏ non thành cổ - một ca khúc được nhạc sĩ Tân 
Huyền sáng tác vào những ngày đầu xuân năm 1990, khi tác giả 

đi thâm nhập thực tế để viết về đề tài chiến tranh; Màu hoa đỏ là 
ca khúc được nhà thơ Nguyễn Đức Mậu và nhạc sĩ Thuận Yến vẽ 
nên bằng những ca từ và giai điệu hết sức sâu lắng và xúc cảm. Đó 
là hình ảnh của người chiến sĩ từ giã mái tranh nghèo ra đi theo 
tiếng gọi của non sông và mãi mãi hóa thân thành “đá núi”, “mây 
ngàn”, “bóng cây tre”… Album còn có các ca khúc: Bài ca không 
quên của Phạm Minh Tuấn, Vết chân tròn trên cát, Chuyện tình thảo 
nguyên, Giai điệu tổ quốc của Trần Tiến, Huyền thoại mẹ của Trịnh 
Công Sơn, Biết ơn chị Võ Thị Sáu của Nguyễn Đức Toàn, Tình ca của 
Hoàng Việt, Người chiến sĩ ấy của Hoàng Vân. 

l Rừng khộp mùa thay lá, hồi ký 
của Nguyễn Vũ Điền. Người lính, qua 
ngòi bút của tác giả Nguyễn Vũ Điền, 
là những thanh niên trong sáng, 
có đôi phần ngây thơ khi mới chập 
chững bước vào quân ngũ. Nhưng qua 
những trận đánh, những mất mát, vốn 
quá nhiều trong đời người lính chiến, 
tác giả và các đồng đội đã trở thành 
những chiến binh thực thụ. Với giọng 
văn bình dị, mộc mạc, như lời kể thủ 
thỉ của một đồng đội lúc đêm khuya, 
Nguyễn Vũ Điền gợi những cảm xúc tràn 
đầy, sâu đậm. Hình ảnh những người 

lính hiện lên trong từng trang viết chân thật, đầy chất lính và 
chất con người.                 ĐÔNG A

huyện thị, các quán xá với các 
quán cà phê - nhạc cũng ngày 
một nhiều hơn. Quán Đồng Văn 
trên đường Mai Xuân Thưởng 
nối dài (phường Bình Định, TX 
An Nhơn) là một trong những 
tụ điểm nổi bật ở An Nhơn mấy 
năm gần đây. Quán bắt đầu chơi 
nhạc từ năm 2019. Hiện tại, quán 
phục vụ âm nhạc vào 2 đêm thứ 
Tư và thứ Bảy hằng tuần. 

Anh Bùi Quang Vinh, chủ 
quán Đồng Văn, tâm sự: “Bản 
thân mình là người chơi nhạc, 
mê thích âm nhạc nên mở quán 
này vừa tạo ra sân chơi âm nhạc 
để thỏa mãn sự yêu thích cá 
nhân vừa giúp thêm sự phong 
phú cho Đồng Văn. Quán thành 
nơi lui tới của nhiều người yêu 
nhạc”. Không chỉ đơn thuần 
phục vụ nước uống, âm nhạc 
cho khách, Đồng Văn còn là địa 
chỉ được “chọn mặt gửi vàng” 
để Hội VHNT thị xã và Trung 
tâm VH-TT&TT An Nhơn chọn 
để tổ chức nhiều chương trình 

văn hóa nghệ thuật của thị xã. 
Ông Từ Văn Minh, Phó 

Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT, 
kiêm Chủ tịch Hội VHNT TX 
An Nhơn, chia sẻ: “Ở An Nhơn 
có nhiều phòng trà, hội quán 
âm nhạc như Noir, Hiếu Kỳ, 
Đà Lạt... Các quán tạo những 
không gian giải trí lành mạnh 
cho người dân. Trong đó, quán 
Đồng Văn với không gian phù 
hợp, thường được chúng tôi 
chọn làm nơi giới thiệu ca khúc 
của nhạc sĩ An Nhơn, giới thiệu 
sách mới của hội viên, ra mắt 
đặc san Văn nghệ An Nhơn”.

Tại TX Hoài Nhơn, hình thức 
quán cà phê - nhạc cũng dần trở 
nên quen thuộc với người dân 
địa phương. Vì tình hình dịch dã 
khó khăn, thời gian qua, một số 
quán đã chuyển đổi hình thức 
kinh doanh, không còn giữ 
nhịp độ chơi nhạc sống nữa. 
Tuy nhiên, phần nhiều vẫn 
duy trì hình thức kinh doanh 
giải trí này. Như quán Hương 

Tràm ở phường Hoài Thanh, 
hình thức chơi nhạc chủ yếu 
với dàn nhạc và organ, duy trì 
thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần; 
quán Trung Phú ở phường 
Bồng Sơn chủ yếu chơi guitar 
acoustic, hằng tháng tổ chức 
đêm nhạc theo chủ đề. Anh Bùi 
Duy Phong, một khách hàng 
đồng thời là người hay chơi 
đàn cho quán Trung Thứ, chia 
sẻ: “Tôi thấy hình thức cà phê - 
nhạc này khá phù hợp với xu 
hướng phát triển hiện nay. 
Phục vụ nhu cầu giải trí của 
người dân, là nơi để chia sẻ 
tình yêu âm nhạc”.

Cùng với sự vận hành và 
phát triển của đô thị, những 
hội quán, phòng trà, quán 
với mô hình cà phê - nhạc đã 
mang đến một không gian 
thưởng thức âm nhạc lành 
mạnh, nó đã cho thấy sự nâng 
tầm của nhu cầu thưởng thức 
và giải trí hiện tại. 

NGÔ PHONG

Cà phê - nhạc & nhiều hơn thế...
Những năm gần đây, không chỉ nội thành TP Quy Nhơn mà 
các huyện, thị cũng dần dà phát triển các mô hình phòng trà, 
quán xá kết hợp kinh doanh cà phê - nhạc. Những tụ điểm âm 
nhạc giải trí lành mạnh như vậy được nhiều người tìm đến.

Anh Bùi Duy Phong (người ngồi) đang phục vụ đàn guitar tại quán Trung Thứ.                             Ảnh: N.P

Khám phá 
Đông Nam Á 
qua phim ngắn

Chuỗi sự kiện mang tên “Khám 
phá Đông Nam Á qua phim ngắn 
2022” giới thiệu bức tranh phim ngắn 
của 10 quốc gia thông qua các buổi 
trình chiếu, giao lưu. Sự kiện kéo dài 
từ ngày 28.7 - 29.9 tại 2 địa điểm ở Hà 
Nội (cà phê Thứ Bảy - Shophouse 
0109 Park 1, Times City, quận Hai 
Bà Trưng) và TP HCM (79A Phan Kế 
Bính, phường Đa Kao, quận 1). 

Mở đầu là Chương trình 
S-Express Việt Nam lúc 19 giờ ngày 
28.7, nhằm kết nối, trao đổi giữa các 
nước Đông Nam Á qua 10 buổi chiếu 
phim (60 - 90 phút/buổi) và giao lưu 
với các giám tuyển, nhà làm phim. 

S-Express là sự kiện thường niên 
từ năm 2002 với 3 nước tham gia 
gồm: Singapore, Malaysia và Thái 
Lan. Các phim được trình chiếu 
miễn phí với ngôn ngữ gốc kèm 
phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt. 

(Theo SGGP)



10 THỂ THAO CHỦ NHẬT, 24.7.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

GIẢI VÕ CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH - TRANH CÚP HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG NĂM 2022:

Hứa hẹn nhiều bất ngờ!
Với việc áp dụng luật thi đấu mới ở nội dung đối kháng, sự biến động lớn về lực lượng của nhiều võ đường, CLB 

sau dịch Covid-19, Giải võ cổ truyền Bình Định - tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ IV - năm 2022 được cho 
sẽ có nhiều bất ngờ so với các lần trước.

Đang giữ cúp toàn đoàn đối kháng Giải võ cổ truyền Bình Định - tranh cúp Hoàng đế Quang Trung, võ đường Kim Hoàng tự tin 
hướng đến vị trí cao ở giải năm nay. 
- Trong ảnh: Các võ sinh võ đường Kim Hoàng trong một buổi tập.              Ảnh: HOÀNG QUÂN

Từng 3 lần giành cúp toàn 
đoàn nội dung hội thi ở Giải 
võ cổ truyền Bình Định - tranh 
cúp Hoàng đế Quang Trung, 
CLB võ thuật cổ truyền chùa 
Long Phước, ở xã Phước 
Thuận, huyện Tuy Phước 
đang nắm giữ kỷ lục khó xô 
đổ. Vừa đưa vào sử dụng nhà 
tập luyện khang trang, tưởng 
chừng sẽ được tiếp thêm động 
lực để giữ vị thế ở lần thứ 4 
tranh tài, nhưng Đại đức 
Thích Vạn Nguyên, phụ trách 
chuyên môn CLB võ thuật cổ 
truyền chùa Long Phước, tỏ ra 
khiêm tốn: Năm nay chúng tôi 
dự giải với hơn 20 VĐV, mục 
tiêu nhắm đến là lọt vào nhóm 
đầu chứ không nghĩ đến việc 
đoạt cúp thêm lần nữa.

Vì những lý do khác nhau, 
những võ đường, CLB được 
đánh giá rất cao như Nguyễn 
Thanh Vũ, ở TP Quy Nhơn, 
Bình Định Gia ở Hà Nội đều 
không dự giải năm nay. Do 
đó, việc tranh chấp chiếc cúp 
toàn đoàn nội dung hội thi 
được cho là rất khó lường. 
Nhưng theo đánh giá của giới 
chuyên môn, với thế mạnh 
được khẳng định từ nhiều 
năm qua, các võ đường khác 
của Tuy Phước như Phi Long 
Vinh, Kim Huệ là những ứng 
cử viên nặng ký.

Trong khi đó, nội dung 
đối kháng cũng có nhiều thay 
đổi, cả về luật thi đấu lẫn lực 
lượng các võ đường, CLB. Có 
đến 11 võ sĩ lọt vào chung kết 
Giải võ cổ truyền Bình Định- 

tranh cúp Hoàng đế Quang 
Trung lần III - năm 2019, võ 
đường Năm Tân được đánh 
giá khá cao, khi kế thừa những 
tinh hoa đặc sắc của dòng võ 
Năm Tạo. Nhưng ở giải năm 
nay, đại diện của TX An Nhơn 
lại không có được lực lượng 
tốt nhất. HLV Nguyễn Văn 
Tân (võ đường Năm Tân), 
chia sẻ: Năm nay chúng tôi 
chỉ có 12 võ sĩ tham dự giải, 
trong đó cùng với những võ 
sĩ giàu kinh nghiệm có cả 
những võ sĩ trẻ. Quãng thời 
gian gián đoạn do ảnh hưởng 

của dịch Covid-19 khiến việc 
tập luyện khó khăn; nhiều 
võ sinh đi các tỉnh làm việc 
nên chúng tôi không thể tập 
trung được lực lượng mạnh 
nhất. Hơn nữa, thời gian vừa 
qua không có giải đấu hay võ 
đài nào tổ chức nên võ sĩ chưa 
được cọ xát, làm quen với luật 
thi đấu mới. Vì vậy, chúng tôi 
chỉ tham gia giải với tinh thần 
giao lưu chứ không đặt nặng 
thành tích.

Trái ngược với sự chuẩn 
bị của võ đường Năm Tân, 
võ đường Kim Hoàng, ở TX 

Hoài Nhơn đến giải lần này 
đầy khí thế, với gần 50 VĐV, 
tham gia cả nội dung đối 
kháng và hội thi. Võ sư Kim 
Hoàng (võ đường Kim Hoàng, 
đang giữ cúp toàn đoàn nội 
dung đối kháng Giải võ cổ 
truyền Bình Định - tranh cúp 
Hoàng đế Quang Trung), cho 
biết: “Trong số các VĐV của 
võ đường dự giải lần này có 26 
em thi đấu đối kháng. Chúng 
tôi đã có sự chuẩn bị tốt về 
chuyên môn nên đặt mục tiêu 
nằm trong tốp 3 võ đường dẫn 
đầu, nếu có cơ hội chúng tôi 

Khai mạc Đại hội TDTT huyện 
Tuy Phước lần thứ IX năm 2022

Chiều 22.7, UBND huyện 
Tuy Phước tổ chức khai mạc 
Đại hội TDTT lần thứ IX - 
2022 với sự tham gia của hơn 
900 VĐV thuộc 22 khối đến 
từ các khối ngành, xã, thị 
trấn và đông đảo nhân dân  
trong huyện.

Đại hội có 10 môn thi đấu, 

đã có 9 môn được tổ chức 
xong gồm: Cờ vua, cờ tướng, 
cầu lông, bóng bàn, bóng 
chuyền nam; bóng đá nam, võ 
cổ truyền, chạy việt dã, bi da. 
Sau lễ khai mạc, các VĐV đến 
từ 13 xã, thị trấn trên địa bàn 
đã tranh tài ở môn thi đấu cuối 
cùng là điền kinh.    TẤN HÙNG

GIẢI BƠI CỨU ĐUỐI THANH THIẾU NHI TOÀN QUỐC “ĐƯỜNG ĐUA XANH” NĂM 2022:

Bình Định có 12 VĐV tham gia
(BĐ) - Ngày 23.7, đoàn 

Bình Định gồm 12 VĐV đã lên 
đường ra TP Hải Phòng tham 
dự Giải Bơi cứu đuối Thanh 
thiếu nhi toàn quốc “Đường 
đua xanh” năm 2022. 

Giải do Tổng cục TDTT 
phối hợp với Hội đồng Đội 
Trung ương, Sở VH&TT TP 

Hải Phòng, Công ty TNHH 
Nestle Việt Nam và các đơn 
vị liên quan tổ chức thi đấu ở 
6 nhóm gồm: Nhóm I (từ 6 - 8 
tuổi); nhóm II (từ 9 - 11 tuổi); 
nhóm III (từ 12 - 13 tuổi); 
nhóm IV (từ 14 - 15 tuổi); 
nhóm V (từ 16 - 17 tuổi); 
nhóm VI (hướng dẫn viên, 

từ 18 tuổi trở lên). Ngoài các 
cự ly thi đấu theo từng nhóm 
tuổi cá nhân, tiếp sức với các 
kiểu bơi ếch, bơi ngửa, bơi 
tự do…, giải còn tổ chức nội 
dung thi đấu bơi và dìu người 
bị nạn 50 m.

Giải sẽ diễn ra từ ngày  
26 - 30.7.               ĐỨC MẠNH

sẽ bảo vệ chiếc cúp giành được 
cách đây 3 năm”.

Theo thông tin từ Ban tổ 
chức, đến chiều 23.7, đã có 65 
võ đường, CLB với hơn 450 
VĐV đăng ký tham gia Giải 
võ cổ truyền Bình Định - tranh 
cúp Hoàng đế Quang Trung 
lần thứ IV - năm 2022. Ban tổ 
chức đang kiểm tra hồ sơ, xem 
xét tư cách VĐV để sắp xếp 
lịch thi đấu. 

Võ sư cao cấp Trần Duy 
Linh, Giám đốc Trung tâm Võ 
thuật cổ truyền Bình Định, 
cho hay: “Giải lần này có 
điểm nhấn chính ở nội dung 
đối kháng, với đòn chỏ - gối 
được áp dụng lần đầu tiên. 
Chúng tôi đã tổ chức tập 
huấn cho các địa phương, võ 
đường, CLB về luật thi đấu 
mới. Tất nhiên, sẽ có những 
VĐV chưa thực sự thuần thục 
vì chưa có điều kiện áp dụng, 
nhưng kết quả của các trận 
đấu có thể phụ thuộc nhiều 
vào khả năng thích nghi của 
các VĐV”.        HOÀNG QUÂN

Chiều 21.7, tại Nhà tập 
luyện và thi đấu thể thao 
huyện, diễn ra 2 trận đấu cuối 
cùng thuộc Giải bóng chuyền 
nam trong khuôn khổ Đại hội 
TDTT huyện Tây Sơn lần thứ 
VIII-2022. Ở trận tranh hạng 3,  
đội xã Tây Bình thắng đội bóng 
thị trấn Phú Phong với tỷ số 
2-1; ở trận chung kết, đội bóng 
xã Tây Giang xuất sắc vượt qua 

đội Bình Nghi với tỷ số 2-1, 
giành ngôi vô địch. 

Giải diễn ra trong 3 ngày 
từ ngày 19 - 21.7, Giải thu 
hút 160 VĐV của 13 đội bóng 
trong huyện. Đây là môn thi 
đấu thứ 11/13 môn trong 
khuôn khổ Đại hội TDTT 
huyện Tây Sơn lần thứ VIII 
năm 2022.  

ĐINH NGỌC

GIẢI BÓNG CHUYỀN NAM ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN TÂY SƠN:

Đội bóng xã Tây Giang 
giành ngôi vô địch

Arsenal chi đậm nhất Premier League
T í n h  c ả  t h ư ơ n g  v ụ 

Oleksandr Zinchenko vừa 
công bố, Arsenal đã trở thành 
CLB chi đậm nhất cho chuyển 
nhượng trong phiên chợ hè 
năm nay. Chi tiết hợp đồng 
không được tiết lộ nhưng 
theo SkySport, Pháo thủ đã 
phải chi 32 triệu bảng cho 
thương vụ này, trong đó có 2 
triệu bảng phát sinh theo điều 
khoản hợp đồng. Đây là tân 
binh thứ 5 cập bến Emirates 
trong hè 2022.

Tổng cộng Arsenal đã chi 
121,4 triệu bảng để tăng cường 
lực lượng, vượt qua Tottenham 

(115 triệu bảng). Với số tiền 
trên, Arsenal đã đón 5 tân 
binh là Matt Turner (New 
England), Marquinhos (Sao 
Paulo), Fabio Vieira (Porto), 
Gabriel  Jesus,  Oleksandr 
Zinchenko (Man City). Trong 
đó, Jesus là bản hợp đồng đắt 
nhất của Pháo thủ với mức phí 
45 triệu bảng.

Dù vậy HLV Mikel Arteta 
khẳng định Arsenal vẫn chưa 
hoàn tất kế hoạch chuyển 
nhượng trong hè này, ông vẫn 
muốn bổ sung 1 - 2 tân binh 
nữa trước khi phiên chợ hè 
2022 đóng cửa.

Với mức chi 115 triệu 
bảng, Tottenham cũng đã thể 
hiện tham vọng lớn ở mùa 
giải 2022 - 2023. Trong khi đó, 
Man City mới chỉ chi 101,1 
triệu bảng để tăng cường lực 
lượng. Với số tiền này, đội 
bóng của Pep đã đón 2 tân 
binh là Erling Haaland và 
Kalvin Phillips.

Xếp các vị trí tiếp theo về 
mức chi cho chuyển nhượng ở 
Premier League trong hè này 
là Leeds Utd (95,4 triệu bảng), 
Liverpool (91,5 triệu bảng) và 
Chelsea (81,5 triệu bảng). 

(Theo bongdaso)

Để phục vụ nhu cầu của 
người dân và du khách, Ban 
tổ chức Giải võ cổ truyền Bình 
Định - tranh cúp Hoàng đế 
Quang Trung lần thứ IV - năm 
2022 sẽ đưa các trận đấu đối 
kháng theo lịch diễn ra vào 
các buổi tối ra Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành. Riêng các 
trận đấu đối kháng diễn ra 
buổi sáng và nội dung hội thi 
được tổ chức tại Nhà thi đấu 
Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao tỉnh.
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Bình Định

  Những thì thầm 
bất chợt…

r Tạp bút của TRẦN VĂN THIÊN 

  Tranh của họa sĩ NGUYÊN TẤN VĨ

MY TIÊN

Một định nghĩa 
về Cây
Từ những hy vọng sinh sôi trên mặt đất
Cất giấu bàn tay lục tìm lẽ sống 
                                                               trong đêm
Bằng bí mật của riêng mình
Nó chiếm lấy tất cả sự lặng im
Chỉ để sản sinh hình hài của ánh sáng

Từ những làn môi phiêu lưu trong 
                                                                   lòng đất
Những chiếc rễ đã chạm tới thiên đàng
Trước khi đầu thai thành sự sống
Chúng oằn mình trong tiếng kêu 
                                                                      bất tận

Từ những tấm thân vươn mình tự thú
Làn da cây trương nở những lâu đài
Trong đại tiệc của rừng
Vũ điệu sinh linh
Quay cuồng trong cơn khát.

Từ những vòm trời đang phân hủy 
                                                                tầng mây
Mùi hương trinh nữ bung tràn
Sáng và tối hợp hôn
Trong cánh hoa nhật thực.

Đêm qua, dường như có tiếng thì 
thầm vọng về trong giấc ngủ. Như tiếng 
dòng sông Côn quê nhà khi chậm rãi 
uốn mình trước khi trải lòng vào đầm 
Thị Nại, nghe như thanh bình đột nhiên 
hữu hình chảy qua tâm trí. 

Những thanh âm mơ hồ nhưng con 
vẫn nhận ra giọng nói mỏng như vạt 
nắng cuối chiều của mẹ. Con nghe cả 
tiếng hàng dương quê mình vi vút ngân 
nga mùa gió lộng. Giọng nói của mẹ 
bỗng nhấc con bay lên về cánh đồng mù 
sương bát ngát, trong buổi chiều tàn 
chiếc loa truyền thanh xã đương không 
lại buông vào không trung làng quê ven 
đầm một giai điệu cũ vàng xưa lắc. Và 
con thành kẻ du mục vời vợi ánh nhìn 
nơi chân trời ký ức, trong giấc mơ về mẹ 
còn in lại một dáng ngồi gió sương.

Những tiếng thì thầm đôi khi lại vang 
lên trong con tự nhiên như thế. Con đã 
đi qua nhiều vùng đất lạ, gặp buổi mờ 
sương lãng đãng pha ánh đèn phố thị, 
con liền nghĩ về đáy mắt ngầu đục của 
mẹ lúc yếu lòng. Gặp những vành nón 
mòn bạc lọt thỏm một góc chợ giữa phố, 
chút hình dung cho con thấy lại dáng 
mẹ cũng cắm cúi với những tờ tiền lẻ 
đượm mùi mồ hôi, cá mắm, móng tay 
mẹ ngả một màu vàng nâu. Mỗi lần chạy 
xe qua cầu, dòng sông man mác lục bình 
vắt ngang phố như thì thầm với con về 
những chạng vạng, mẹ cõng con lội sang 
quãng sông nước chảy, đôi khi chân tứa 
máu vì dẫm phải vỏ ốc, vỏ hàu… Những 
thì thầm dẫu là mơ hay thực, đều ăm ắp 
hình bóng mẹ khôn nguôi.

Con nghĩ nhiều hơn những thứ con 
viết. Con nhớ nhiều hơn những điều 
con đã gọi tên. Để lòng con nhận ra, 
những năm tháng tuổi trẻ này và cả mãi 
về sau nữa, tâm hồn con sẽ trống rỗng 
bao nhiêu nếu không được lấp đầy bằng 
những ý nghĩ về mẹ. Và gìn giữ chúng 
như thể gìn giữ hơi thở này trong con.

Ở nơi này những cơn mưa của mùa 
vẫn dùng dằng, đôi lúc nắng hiền lành 
nhường chỗ cho đàn mây đen sũng 
nước kéo về. Giọt mưa phố thì thầm 
với con về một ngày mưa trắng xóa bờ 
bãi, mọi gam màu bỗng nhòe đi, ngay 

cả sáng và tối cũng không còn ranh giới 
hữu hình. Đó là ngày mẹ cho con một 
hình hài, và đặt vào tiếng khóc con một 
sự sống. Cha đã quấn trọn quanh người 
con chiếc mền nhỏ, khi thấy con khóc 
hoài vì lạnh. Như có những đốm lửa ấm 
vừa được thắp lên, con đã ngủ an lành 
đến sáng, giấc ngủ đầu tiên của cuộc đời 
trong veo tựa một hồi chuông ngân.

Đôi khi con thức dậy bởi một tiếng 
gà xa xôi mơ hồ vọng từ tiềm thức. Bởi 
nhớ mẹ là khi ta nhớ tất cả những gì 
quẩn quanh bên mẹ. Những thứ sớm 
chiều đã thành quen thuộc, giản đơn 
và khiêm nhường, như lẽ hiển nhiên. 
Con tự hỏi có bao nhiêu người con 
trên thế gian này từng khát khao vượt 
thoát, kháng cự lại những trùng lặp cũ 
kỹ ấy? Để rồi, có bao nhiêu người con 
đã phải tha thiết ngoái lại khi một ngày 
ứa nghẹn nhận ra chúng mới chính là 
máu thịt, sau tất cả những đắng ngọt 
đã từng? Bao nhiêu người vượt gió bụi 
ngược về, bao nhiêu người vẫn lầm 
lũi xa xôi? Nhưng con vẫn tin những 
tiếng thì thầm vọng lên từ cố hương tựa 
như loài lau trắng, vốn dĩ mong manh 
nhưng tiềm tàng mãnh liệt, đã ghim 
chặt vào lòng những đứa con xa.

Ngày và đêm, sáng và tối, bao tiếng 
thì thầm từ sâu thẳm vẫn vang lên mỗi 
khi con viết. Là tiếng của ngọn gió đồng 
không đủ sức hong khô giọt mồ hôi 
đẫm bờ vai mẹ, bờ vai gồ lên ụ sần thô 
ráp từ một đời gánh gồng trên cát nóng, 
nắng nung. Tiếng mẹ cắn gạo sống khe 
khẽ trong đêm, những năm tháng cả 
nhà ta mỏi mòn lận đận, dáng mẹ ngồi 
cô độc tựa mảnh trăng cuối mùa. Suy 
cho cùng, mỗi chúng ta đều là những 
thực thể nhỏ bé giữa thế gian này, dẫu 
rạo rực đôi mươi hay tóc đã chớm bạc, 
thì cũng sẽ có khoảnh khắc thấy lòng 
chông chênh tựa ánh đèn hắt trên mặt 
sông vắng. 

“Những lúc trái tim đã quá mỏi mệt 
cần nơi nương náu, cần một đốm lửa 
thắp lên những an lành, đừng gắng 
gượng, xin hãy về bên mẹ của ta”, một 
tiếng thì thầm vẫn thường trực trong 
con, như cây cầu vững chãi bắc qua 
dòng sông đời dài rộng…

LÊ VĂN HIẾU

Lá cỏ
Nhớ Mẹ!

Mãi chúng con là móng tay là sợi tóc   
                                                                 của Người
Ngỡ rời rạc ngỡ cách xa
Nhưng vẫn nằm trong lòng bàn tay
                                                                    Người đó
Đến khi tóc Người / là chúng con / là cỏ
ở vùng trời nào vẫn thế mãi xanh
Đứa trên rừng / đứa dưới biển
Đứa đồng bằng / đứa mãi chênh vênh
Tóc người nhoi nhói bay 
dù trời thôi gió
ngân nga cỏ / ngân nga cỏ
chúng con uống nước  mắt của mình 
                                              như uống sương …

              Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH

VÂN PHI

Trong ngôi nhà  
ký ức
Ba chỉ muốn ở lại với nhà xưa
với mảnh vườn đầy mảnh sành từ lò
                                                                     gốm cổ
có gốc me già, tuổi hơn tuổi ba
những chùm hoa vàng
những lá me xanh
những mùa thu tóc mẹ mùi bồ kết
ủ ấm ba ký ức đồng làng

Ba không muốn đi đâu
chỉ lụi hụi với vườn rau, luống cải
con gà, con chó quẩn quanh
gốc điệp bông vàng trước ngõ
hoa trang trổ giấc bao mùa
đỏ lên ký ức…

Ba muốn ở lại căn nhà xưa
đã quen rồi hơi ấm
của đất sành quánh quện phù sa
của vách tường táp lô hằn lên ngấn nước
của căn bếp quen bằng đôi viên gạch
của ngọn đèn xưa soi bóng mẹ chải đầu
của ấu thơ, ngày cũ còn nhau
lúc chúng con chưa kịp lớn…

Lũ chúng con về rồi đi
giấc mơ thị thành chưa hằn vết sẹo
ba vẫn chờ vẫn đón
bao nhiêu năm một nụ cười hiền

Trong căn nhà ký ức
mùa đông bén ngọn
những dặn dò thành thừa thãi 
làm sao giữ nắng cuối ngày…

               Tranh của họa sĩ PHẠM THÙY TRANG 

TRẦN QUỐC TOÀN

Hồn tháng năm
ta về dưới những cơn mưa
dưới một mái nhà,
một ngọn lửa
nơi vợ ta đang chăm sóc các con ta.
Ta đã sống dưới những cơn mưa
bé con đi soi cá,
đi theo chị ra đồng lùa bò về chập tối
Ta đã sống dưới những cơn mưa
thành phố đầy người
đầy nỗi buồn
ta uống,
ngước mặt nhìn mưa
nhớ bâng khuâng quê nhà và những
                                                   tiếng chim đêm...
Giờ nghe mưa bên nách cửa sổ,
bông hoa nở trong vườn,
gió mùa thở vào thóc lúa
ta nghe hồn mưa đang phủ khắp đồng làng...

PHAN THỊ HẢI ĐIỂU

Khi khói bếp cong 
hơn đọt dớn 
Ngày đã thả những vệt vàng trên cỏ
Những nồng nàn nung đáy mắt khô cong
Ngày tàn chưa sau vệt mây héo úa
Cơn giông lỡ làng
Bến sông kín sỏi
Không ai hỏi đọt măng chỏng chơ trong
                                                   chiếc gùi bên bãi
Chiếc lá tre bữa đó có theo dòng
Đọt dớn cong hơn dấu hỏi
Cuộn xoắn lòng mình 
Những viên sỏi mài nhẵn một đời chưa thỏa
Mài lòng mình chai sạn
Mà chiêm bao còn cộm một nỗi gì?

Chiều cứ thả sợi khói mờ trên mái
Tiếng tỉ tê chim K’cluốc tìm bầy
Ngày tàn chưa sau tiếng chày cùm cụp
Vụn sắn đục ngầu
Vuông bếp chật tro 
Không ai hỏi khuôn mặt đen lầm lụi 
                                      một mình sau chái bếp
Thanh xuân xưa từng mơ ước điều gì
Khói bếp cong hơn ngọn dớn
Nhuộm ám đời người
Những thanh củi nối tiếp nhau 
cháy như bao đời đã cháy
Sau rực hồng ai nhớ được than đen?
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Bình ĐịnhTRONG NƯỚC

Thủ tướng và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương 
tại Đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn 
(Nghệ An).

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất 
về thời gian tiêm nhắc lại của các mũi 
tiêm phòng Covid-19. Theo đó, người 
trên 18 tuổi tiêm mũi 3 ngay sau khi 
tiêm mũi 2 ba tháng, thay vì ít nhất ba 
tháng như hướng dẫn trước đó.

Trước đó, vào tháng 6, Bộ Y tế đã 
có hướng dẫn chuyên môn về tiêm các 
mũi vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, 
nhiều người dân còn chưa nắm rõ thời 
gian khoảng cách các mũi tiêm. Bộ Y 
tế điều chỉnh, làm rõ về cách xác định 
các mũi tiêm và thời gian tiêm như sau:

Đối với người trên 18 tuổi:
Tiêm mũi 3: Tiêm ngay sau mũi 2 

ba tháng; người đã mắc Covid-19 thì 
tiêm ngay sau khi khỏi bệnh.

Tiêm mũi 4: Tiêm ngay sau mũi 3 

Hướng dẫn mới về thời gian tiêm mũi 3, 4 vắc xin Covid-19

Cán bộ, công chức tiêm chủng vắc xin mũi 3, 4 trong 
lễ phát động tiêm chủng của Bộ Y tế.

Ngày 22.7, Phó Thủ tướng Lê Văn 
Thành phê duyệt Chương trình hành 
động về chuyển đổi năng lượng xanh, 
giảm phát thải khí carbon và metan của 
ngành GTVT. Chính phủ đặt mục tiêu 
phát triển hệ thống GTVT dùng điện, 
năng lượng xanh, đưa phát thải ròng 
khí nhà kính về 0 năm 2050.

Năm 2050, tất cả phương tiện cơ giới 
đường bộ chuyển đổi sang chạy điện 
hoặc năng lượng xanh; tất cả bến xe, 
trạm dừng nghỉ đạt tiêu chí xanh. Tất 
cả máy móc, trang thiết bị xếp, dỡ đều 
dùng điện hoặc năng lượng xanh.

Để phục vụ chuyển đổi từ xe chạy 
xăng sang xe điện, hạ tầng trạm sạc sẽ 
được hoàn thiện trên toàn quốc, đáp ứng 
nhu cầu của người dân, DN.

Với giao thông công cộng, từ năm 2025, 
tất cả xe buýt thay thế, đầu tư mới phải 
dùng điện hoặc năng lượng xanh. Tỷ lệ 

đảm nhận vận tải hành khách của hệ thống 
giao thông công cộng tại Hà Nội đạt 50%; 
TP HCM đạt 25%; Đà Nẵng 35%. Năm 
2050, tất cả xe buýt, taxi phải chạy điện.

Giai đoạn 2022 - 2030, Chính phủ sẽ 
nghiên cứu thí điểm dùng phương tiện 
đường sắt sử dụng điện, năng lượng 
xanh trên các tuyến hiện tại; đầu tư 
xây các tuyến đường sắt mới theo định 
hướng điện khí hóa. Đến 2050, tất cả đầu 
máy, toa xe dùng điện.

Năm 2050, Việt Nam sẽ dùng 100% 
năng lượng xanh, nhiên liệu hàng không 
bền vững cho tàu bay để giảm phát thải 
nhà kính.

Tháng 11.2021, phát biểu tại Hội nghị 
thượng đỉnh Khí hậu trong khuôn khổ 
COP26 tại Glasgow, Anh, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam 
sẽ nỗ lực đạt mức phát thải ròng bằng 0 
vào năm 2050.

Việt Nam hạn chế xe dùng nhiên liệu hóa thạch từ năm 2040

Đường phố Hà Nội ùn tắc, tháng 4.2022. 

Sáng 23.7, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức 
Hội nghị triển khai quyết định của Bộ 
Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bí 
thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn 
Anh Tuấn được Bộ Chính trị điều động 
tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường 
vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Với kinh nghiệm công tác phong 
phú, với sự am hiểu nhiều lĩnh vực 
tại Trung ương Đoàn, Bộ Chính trị tin 
tưởng đồng chí sẽ phát huy tốt năng 
lực, sở trường, kinh nghiệm đã có, tuân 
thủ nguyên tắc năng động sáng tạo, 
không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng 
đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân 
dân”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
Trương Thị Mai phát biểu khi trao quyết 
định của Bộ Chính trị cho Tân Bí thư 
Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn. 

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn 
Anh Tuấn sinh ngày 26.11.1979, quê 
quán tại xã Quảng Phong, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên 
môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành 
Ngân hàng tài chính; là Ủy viên Trung 
ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc 
hội khóa XV.                                    

                                           (Theo LĐO)

Bắc Ninh có tân  
Bí thư Tỉnh ủy 43 tuổi

Chiều 23.7, nhân kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 75 đại 
biểu là người có công (NCC) tiêu biểu 
toàn quốc.

75 đại biểu NCC tiêu biểu đại diện 
cho hàng triệu NCC là cán bộ lão thành 
cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, 
Anh hùng LLVT, thương binh, bệnh 
binh, thân nhân gia đình liệt sĩ ở khắp 
mọi miền Tổ quốc, thể hiện sự quan tâm, 
tri ân và động viên kịp thời của lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước đối với các thế hệ đã có 
nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng nhấn mạnh: “Hãy sống, 
chiến đấu, lao động, học tập và làm việc 
sao cho xứng đáng với những người 
đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì  
nhân dân!”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
đánh giá cao ý chí tự lực, tự cường 
của các thương binh, bệnh binh, các 
gia đình, thân nhân liệt sĩ và NCC đã 
vượt lên thương tật, những mất mát, 
hy sinh, khắc phục khó khăn, hòa mình 
vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức 
lực, trí tuệ, nêu những tấm gương 
sáng trong lao động, sản xuất, công 
tác, chiến đấu, học tập..., góp phần bảo 
vệ và xây dựng quê hương, đất nước 
ngày càng giàu đẹp. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt 
người có công tiêu biểu toàn quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại buổi gặp mặt.                                                      Ảnh: nhandan.vn

Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng thành kính tưởng nhớ các bậc 
anh hùng liệt sĩ, gửi tới các đồng chí 
lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam 
anh hùng, Anh hùng LLVT, các đồng 
chí thương binh, bệnh binh, thân 
nhân gia đình liệt sĩ và NCC với cách 
mạng lời thăm hỏi ân tình, những 
tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu  
sắc nhất.

Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ 
nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân 
tộc và ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, trong 75 năm qua, nhất là trong 
hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi 
mới, Đảng và Nhà nước luôn luôn quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác 
đền ơn đáp nghĩa.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, đoàn thể tiếp tục nghiên 
cứu hoàn thiện và thực hiện thật tốt các 
chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với 
NCC với cách mạng, đó cũng là trách 
nhiệm của thế hệ sau đối với công lao 
của các thế hệ đi trước.

(Theo VTV.VN, TTO)

Thủ tướng dâng 
hương tưởng niệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
tri ân anh hùng, liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 
binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), 
ngày 23.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính đã đến dâng hương, dâng 
hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim 
Liên, dâng hoa, dâng hương tại Đền 
Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (tại núi Chung, xã Kim 
Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) 
và một số “địa chỉ đỏ” khác.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt 
Kim Liên, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng 
niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn 
vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh 
tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh 
hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn 
hóa kiệt xuất, Người đã cống hiến, hy 
sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình 
và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và 
nhân dân trên thế giới.

Cùng ngày, Thủ tướng và đoàn công 
tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại 
Khu di tích quốc gia Truông Bồn.

Truông Bồn nằm trên QL 15A thuộc 
địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương 
(Nghệ An), được công nhận là di tích 
lịch sử quốc gia vào ngày 12.1.1996.

(Theo Báo Chính phủ)

bốn tháng; người đã mắc Covid-19 thì 
tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng.

Đối với người từ 12 - 18 tuổi:
Tiêm ngay sau mũi 2 năm tháng; 

người đã mắc Covid-19 thì tiêm ngay 

sau khi khỏi bệnh ba tháng.
Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:
Trẻ đã mắc Covid-19 thì tiêm ngay 

sau khi khỏi bệnh 3 ba tháng.
So với hướng dẫn tiêm chủng trước 

đó, Bộ Y tế thay đổi thời gian tiêm từ “ít 
nhất” thành “ngay sau” các mũi tiêm 
trước đó, và khỏi Covid-19.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành 
phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin 
truyền thông về tác dụng, hiệu quả của 
vắc xin; tập trung truyền thông và tiêm 
chủng cho các đối tượng, đặc biệt cho trẻ 
em từ 5 đến dưới 12 tuổi, lưu ý các trẻ 
có nguy cơ cao, trẻ sống ở khu vực có tỷ 
lệ bao phủ vắc xin thấp; tổ chức các đội 
tuyên truyền, vận động tiêm đến từng 
địa bàn dân cư.                        (Theo TTO)

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc 
gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050, được 
Thủ tướng phê duyệt tháng 4.2022, nêu 
rõ sẽ thực hiện lộ trình chuyển đổi, loại 
bỏ phương tiện giao thông dùng nhiên 
liệu hóa thạch (xe chạy bằng xăng, dầu 
diesel hoặc các nhiên liệu hóa thạch 
khác) hoặc gây ô nhiễm môi trường.

(Theo EVN)
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WHO kêu gọi hành động 
chống biến đổi khí hậu

Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Quảng trường Trafalgar ở thủ đô London, Anh. 
Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 22.7, Văn phòng Tổ chức Y tế 
thế giới (WHO) khu vực châu Âu đã 
kêu gọi chung tay hành động chống 
biến đổi khí hậu trong bối cảnh đợt 
nắng nóng thiêu đốt hiện nay ở châu 
Âu đã khiến hơn 1.700 người ở bán đảo 
Iberia, gồm Tây Ban Nha và Bồ Đào 
Nha, tử vong.

Trong một tuyên bố, Giám đốc 
WHO khu vực châu Âu Hans Kluge 
cho biết trong những thập kỷ qua, 
hàng trăm nghìn người đã tử vong 
do nắng nóng gay gắt trong các đợt 
nắng nóng kéo dài thường đi cùng 
với bùng phát cháy rừng. Ông Kluge 
cảnh báo việc tiếp xúc với nhiệt độ 
ngoài trời quá cao có thể làm trầm 
trọng thêm các vấn đề sức khỏe vốn 
có, đặc biệt là trẻ sơ sinh, trẻ em và 
người cao tuổi.

Quan chức trên nhấn mạnh đợt 
nắng nóng cao điểm ở châu Âu trong 
tuần qua cho thấy sự cần thiết phải có 
một hành động phối hợp toàn châu lục 
để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. 
Ông cho rằng các chính phủ ở châu Âu 
cần thúc đẩy việc thực hiện Thỏa thuận 
Paris về biến đổi khí hậu, trong đó đặt 
mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ 
trung bình toàn cầu vào cuối thế kỷ 

này xuống dưới 1,5°C cho đến 2°C so 
với mức thời kỳ tiền công nghiệp.

Trong những ngày qua, nắng nóng 
khắc nghiệt đã bao trùm khu vực châu 
Âu với mức nhiệt cao kỷ lục ở nhiều 
nơi lên đến hơn 40°C, gây ảnh hưởng 

đến cuộc sống của hàng triệu người. 
Các nhà chức trách đã khuyến nghị 
người dân làm việc từ xa nếu có thể và 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
nếu làm việc ngoài trời như uống 
nhiều nước.                      (Theo TTXVN)

Nga - Ukraine 
ký thỏa thuận 
mở cửa lại các cảng 
ở Biển Đen

Cuộc xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng 
phạt của phương Tây nhằm vào Nga đang làm 
gián đoạn nguồn cung ngũ cốc trên thế giới. 

Ảnh: EPA

Ngày 22.7, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ 
Kỳ và LHQ gặp nhau ở Istanbul để ký 
thỏa thuận về việc mở cửa lại các cảng ở 
Biển Đen, mở đường cho khả năng giải 
phóng 22 triệu tấn lúa mì, ngô, ngũ cốc 
của Ukraine đang bí đường xuất khẩu.

Thỏa thuận lương thực đã ký kết 
ngày 22.7 giữa Nga và Ukraine được 
xem là trái ngọt cho vai trò trung gian 
của LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng 
qua, nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu 
ngũ cốc ở Biển Đen của Ukraine cũng 
như tạo điều kiện cho các chuyến hàng 
ngũ cốc và phân bón của Nga.

Sau lễ ký kết, Tổng thư ký LHQ 
Antonio Guterres ví thỏa thuận “như 
một ngọn hải đăng của hy vọng” sẽ 
giúp cứu sống nhiều người và nhiều 
quốc gia đang bị thiếu hụt lương thực. 
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip 
Erdogan - người đóng vai trò quan 
trọng trong các cuộc đàm phán dẫn tới 
thỏa thuận - cũng bày tỏ hy vọng thỏa 
thuận này sẽ mở đường cho hòa bình 
cuối cùng ở Ukraine.

Trước đó, LHQ cảnh báo có thể có 
đến 49 triệu người ở 46 quốc gia trên 
thế giới sẽ bị thiếu đói trong năm 2022 
do khủng hoảng lương thực toàn cầu. 
Ngân hàng Thế giới dự đoán chiến 
sự tại Ukraine sẽ khiến thêm 95 triệu 
người rơi vào cảnh nghèo cùng cực và 
50 triệu người thiếu đói nghiêm trọng 
trong năm nay.                        (Theo TTO)

Ngày thứ 3 liên tiếp Ấn Độ vượt mốc 21.000 ca 
mắc Covid-19 trong ngày

Nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 
người dân ở Allahabad, Ấn Độ.     Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức y tế Ấn Độ ngày 23.7 cho 
biết đây là ngày thứ 3 liên tiếp, quốc gia 
Nam Á này ghi nhận trên 21.000 ca mắc 
mới Covid-19 trong ngày.

Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, trong 
24 giờ qua có thêm 21.411 ca mới, nâng 
tổng số ca mắc Covid-19 từ đầu dịch lên 
43.868.476 ca. Số ca đang dương tính hiện 
là 150.100 ca. Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 
67 ca tử vong liên quan đến Covid-19, 
nâng tổng số ca tử vong lên 525.997 ca.

Ấn Độ đã thực hiện được hơn 2 tỷ 

mũi tiêm vắc xin ngừa Covid-19, trong 
khi số xét nghiệm tính từ đầu dịch là hơn 
872 triệu xét nghiệm. Ở thời điểm hiện 
tại, Chính phủ Ấn Độ đang tập trung 
vào các mũi tiêm vắc xin tăng cường khi 
mà số người tiêm mũi thứ 3 còn tương 
đối thấp. Giới chức địa phương ở nhiều 
bang đã đưa ra khuyến nghị mọi người 
đeo khẩu trang cũng như tuân thủ các 
biện pháp phòng ngừa Covid-19 ở nơi 
tập trung đông người.

(Theo Báo Tin Tức)

Mỹ tiếp tục viện trợ gói quân sự thứ 16 cho Ukraine

Tổ hợp HIMARS do Mỹ viện trợ khai hỏa tại một địa 
điểm không được tiết lộ ở Ukraine.           Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe 
Biden ngày 22.7 thông báo tiếp tục 
viện trợ quân sự trị giá 175 triệu USD 
cho Ukraine.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ 
cho biết, Mỹ cùng các đối tác và đồng 
minh từ hơn 50 quốc gia tiếp tục viện 
trợ an ninh nhằm giúp Ukraine bảo 
vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 
Đây là gói viện trợ quân sự thứ 16 của 

Mỹ cho Ukraine kể từ tháng 8.2021.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ 

Antony Blinken có cuộc điện đàm 
với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro 
Kuleba qua đó nhấn mạnh việc Mỹ 
sẽ tìm cách buộc Nga phải chịu trách 
nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine. Ông 
Blinken cũng nhấn mạnh cam kết của 
Mỹ tiếp tục viện trợ nhân đạo và giúp 
Ukraine phục hồi.          (Theo VOV.VN)

Lũ quét ở Iran, ít nhất 21 người thiệt mạng

Ngập lụt do mưa lớn ở làng Soltan Shahbaz thuộc 
Estahban, tỉnh Fars, Iran.                       Ảnh: IRNA/TTXVN

Truyền thông Iran ngày 23.7 đưa 
tin trận lũ quét do mưa lớn xảy ra một 
ngày trước đó ở tỉnh Fars, miền Nam 
nước này, đã làm ít nhất 21 người thiệt 
mạng và 2 người mất tích.

Ông Khalil Abdollahi, người đứng 
đầu cơ quan quản lý khủng hoảng của 
tỉnh Fars cho biết mưa to gần làng 
Slotan Shahbaz ở TP Estahban gây ra lũ 
quét từ đập Rodbal. 55 người đã được 
giải cứu trong lũ, nhiều ô tô bị lũ cuốn 
trôi. TP Estahban nằm cách Shiraz, thủ 
phủ của tỉnh Fars khoảng 170 km về 
phía Nam.

Trong thập kỷ qua, Iran hứng chịu 
các đợt hạn hán, và lũ lụt thường xuyên. 
Năm 2019, trận lũ lớn ở miền Nam nước 
này đã làm ít nhất 79 người thiệt mạng 
và gây thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ USD. 
Lần gần đây nhất, hồi tháng 1, ít nhất 
2 người thiệt mạng do lũ quét tại tỉnh 
Fars khi mưa to trút xuống khu vực này. 

Theo các nhà khoa học, biến đổi khí 
hậu làm gia tăng hình thái thời tiết cực 
đoan, trong đó có hạn hán cũng như 
có thể làm tăng cường độ của các trận 
mưa bão.

(Theo Vietnam+)

TIN VẮN 
l Thủ tướng Thái Lan Prayuth 

Chan-ocha đã giành đủ số phiếu ủng 
hộ từ các nhà lập pháp để vượt qua 
cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc 
hội vào sáng 23.7.
l Theo hãng thông tấn Yonhap, 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, 
các phái viên hạt nhân hàng đầu 
của nước này và Mỹ đã gặp nhau tại 
Indonesia, qua đó hai bên nhất trí phối 
hợp các biện pháp ứng phó với mối đe 
dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.
l Sáng 23.7, chính quyền thủ đô 

Tokyo của Nhật Bản đã bắt đầu triển 
khai tiêm chủng mũi thứ 4 vắc xin 
ngừa Covid-19 cho các nhân viên y tế 
ở nước này, cũng như áp dụng tiêm 
đại trà cho người dân có nhu cầu.
l Báo Straits Times đưa tin 

tàu sân bay hạt nhân USS Ronald 
Reagan, một trong những tàu chiến 
lớn nhất của Hải quân Mỹ, ngày 22.7 
đã cập cảng Căn cứ Hải quân Changi. 
Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ 
dừng chân tại Singapore kể từ  
năm 2019.

(Theo TTXVN)
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Đẹp CHUYỆN LẠMặc tinh tế, sang trọng như 
Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, được ví von 
là “thần tiên tỷ tỷ” bởi nhan sắc thanh thoát, trong trẻo. Vẻ đẹp 
đó của Hoa hậu Đặng Thu Thảo như càng thuyết phục qua gu 
thời trang kín đáo, giản dị và đầy sang trọng, tinh tế.

(Theo eva.vn)

KHÁM PHÁ

Cây cầu kỳ lạ khi vừa là 
đường hầm cho xe, vừa là 
đường thủy cho tàu qua lại

Cây cầu nước Veluwemeer cách Utrecht 
70 km, trên hồ Veluwe, gần thị trấn 
Harderwijk, Hà Lan khiến mọi người ngỡ 
ngàng với thiết kế độc đáo của nó.

Cầu được đưa vào sử dụng năm 2002, 
dài 25m, rộng 19m, sâu 3m. Đây là cây cầu 
nước ngắn nhất thế giới. Nó độc đáo ở chỗ 
khi vừa là đường hầm cho người đi bộ, 
vừa là cầu cho thuyền qua lại. Chiều rộng 
của cây cầu đủ để cho phép những chiếc 
thuyền nhỏ qua lại.

Khi những chiếc thuyền di chuyển phía 
trên, gần 30.000 xe cộ lưu thông bên dưới 
đường hầm mỗi ngày. Cây cầu này nối liền 
một phần lục địa Hà Lan với hòn đảo nhân 
tạo Flevoland. Trước khi cây cầu nước độc 
đáo này ra đời, có nhiều ý tưởng xây dựng 
được đưa ra. Phần lớn mọi người ủng hộ 
việc xây 1 cây cầu thông thường hoặc 1 
đường hầm bên dưới nước. Tuy nhiên, 
phương án này lại tốn nhiều thời gian, chi 
phí cao và gây cản trở giao thông. Chính vì 
thế, kiến trúc sư Veluwemeer Aqueduct đã 
xây dựng cây cầu nước, kết hợp được cả 2 ý 
tưởng vừa là cầu vừa là đường hầm. Phương 
án xây cầu này giải quyết được bài toán khó 
khăn đang mắc phải, giúp tiết kiệm được 
thời gian và tiền bạc của người dân.

Bên cạnh đó, cây cầu này còn có một 
lối đi bộ dành cho mọi người muốn nhìn 
ngắm cảnh xe và thuyền cùng di chuyển 
trên một chiếc cầu. Veluwemeer là một cây 
cầu độc nhất vô nhị, một công trình đột 
phá cả về kỹ thuật lẫn kiến trúc.

(Theo baogiaothong.vn)

Trung Quốc có thể biến Mặt Trăng thành trạm bảo vệ Trái Đất

Minh họa Mặt Trăng, Trái Đất, và tiểu hành tinh đang lao đến.                Ảnh: iStock

Các nhà khoa học Trung Quốc cho 
biết, nước này có thể mở rộng hệ thống 
phòng thủ hành tinh đang xây dựng tới 
Mặt Trăng, thậm chí xa hơn nữa, để bảo 
vệ Trái Đất khỏi va chạm với tiểu hành 
tinh, SCMP hôm 22.7 đưa tin.

Wu Weiren, thiết kế trưởng của Chương 
trình Thám hiểm Mặt Trăng Trung Quốc, 
cho biết kế hoạch mới bao gồm việc đưa 
ba vệ tinh bảo vệ chở nhiều nhiên liệu và 
vũ khí lên quỹ đạo Mặt Trăng. Hai kính 
viễn vọng quang học sẽ được lắp đặt tại 
cực Nam và cực Bắc Mặt Trăng để khảo 
sát bầu trời và phát hiện bất cứ mối đe 
dọa nào lọt qua mạng lưới cảnh báo sớm 
dưới Trái Đất, đặc biệt là những vật thể 
đến từ “điểm mù” - hướng Mặt Trời.

Khi phát hiện một “vị khách” bất ngờ 
có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng, 
hệ thống sẽ điều một hoặc toàn bộ vệ tinh 
bảo vệ đi đánh chặn vật thể này với tổng 
thời gian chỉ khoảng một tuần, nhanh hơn 
bất cứ tên lửa lớn nào phóng từ Trái Đất, 
theo nhóm nghiên cứu.

“Nó sẽ có khả năng đánh chặn các 
tiểu hành tinh bay tới từ mọi hướng và 

có thể tạo thành một vòng tròn phòng 
thủ rộng gấp đôi khoảng cách giữa Mặt 
Trăng và Trái Đất, nghĩa là có đường kính 
khoảng 800 nghìn km”, Wu và các đồng 
nghiệp trình bày trong nghiên cứu đăng 
trên tạp chí Scientia Sinica Informationis 
hôm 20.7.

Hệ thống phòng thủ Mặt Trăng hiện 
chưa được chính phủ Trung Quốc phê 

duyệt. Tuy nhiên, 
nhóm nghiên cứu 
cho biết, hệ thống 
này sẽ đưa công 
nghệ vũ trụ của 
Trung Quốc lên 
tầm cao mới.

Trung Quốc 
đang xây dựng 
một hệ thống 
phòng thủ trên 
Trái Đất gồm các 
radar và kính viễn 
vọng khổng lồ. 
Nhưng một hệ 
thống trên Trái 
Đất sẽ có nhiều 

hạn chế, Wu nhận định.
Các nhà vật lý thiên văn ước tính, 

khoảng 60% tiểu hành tinh đủ lớn để hủy 
diệt một quốc gia không được con người 
ghi nhận và theo dõi. Các tiểu hành tinh 
này đến từ hướng Mặt Trời. Ánh sáng 
chói của Mặt Trời khiến việc phát hiện 
bằng kính viễn vọng quang học gần như 
bất khả thi. Trong khi đó, các hệ thống 

radar thường chỉ hoạt động tốt nhất khi 
theo dõi mục tiêu đã biết. Hơn nữa, việc 
số lượng vệ tinh trên quỹ đạo ngày càng 
tăng sẽ làm giảm cơ hội phát hiện những 
thiên thể nhỏ từ xa.

Hầu hết những vấn đề này có thể khắc 
phục với kính viễn vọng hoạt động trên 
các vùng cực của Mặt Trăng, theo nhóm 
nghiên cứu của Wu. Họ tính toán rằng góc 
nhìn của các kính viễn vọng Mặt Trăng sẽ 
gần như bù đắp được toàn bộ điểm mù 
trên Trái Đất.

Việc xây dựng một cơ sở như vậy trên 
bề mặt Mặt Trăng sẽ tốn rất nhiều chi phí 
và tài nguyên. Theo Wu cùng các đồng 
nghiệp, Trung Quốc có thể mời các nước 
khác hợp tác xây dựng các đài quan sát này 
như một phần của Trạm Nghiên cứu Mặt 
Trăng Quốc tế - dự án do Trung Quốc và 
Nga phối hợp triển khai nhằm xây dựng 
khu định cư lâu dài trên Mặt Trăng vào năm 
2030. Nhưng trước khi thi công trên Mặt 
Trăng, Trung Quốc cần phóng vệ tinh lên 
quỹ đạo Mặt Trăng để thử nghiệm những 
công nghệ giám sát, theo dõi và đánh chặn 
mới nhất.                  (Theo VnExpress.net)


