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Chung tay chăm sóc 
người cao tuổi có 
hoàn cảnh khó khăn

Các tỉnh, thành từ 
Quảng Ninh đến Bình Thuận 
chủ động ứng phó bão Noru

Chỉ có thể truyền cảm hứng 
khi mình “làm thật”!
“Đánh bại” những đối thủ nặng ký khác trong số 2.000 người ứng tuyển từ 
khắp nơi trên thế giới, Nguyễn Phú - chàng trai vừa bước qua ngưỡng cửa học 
sinh Trường THPT Trần Cao Vân (TP Quy Nhơn) trở thành 1 trong 150 đại biểu 
và là đại biểu duy nhất của Việt Nam được nhận tài trợ toàn phần tham dự 
Hội nghị mô phỏng COP27 - Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên 
Hợp Quốc lần thứ 27, sẽ diễn ra vào tháng 10.2022 tại Ai Cập.

Hai VĐV Bùi Nguyễn Ngọc 
Huy và Nguyễn Trương Phúc 

Lâm giúp điền kinh Hoài 
Nhơn giành 2 HCV, 2 HCB ở 

các nội dung chạy 800 m và 
1.500 m. TX Hoài Nhơn là 

đơn vị thi đấu thành công 
nhất ở bộ môn điền kinh.                                                                                                                                            

                            Ảnh: HOÀNG QUÂN

Đoàn thể thao TX An Nhơn gây ấn tượng mạnh ở nội dung đối kháng môn 
võ cổ truyền, khi có tới 11 võ sĩ vào chung kết, giành 9 HCV.                                                                                           

Sự xuất sắc của các VĐV nội dung hội thi giúp 
TP Quy Nhơn giành 130 điểm môn võ cổ truyền, 
góp công lớn mang lại vị trí thứ 3 toàn đoàn.                    

Không nằm ngoài dự đoán, các VĐV TP Quy Nhơn dậy sóng đường đua 
xanh khi giành 4 HCV trong tổng số 6 nội dung. 

   Ảnh: HOÀNG QUÂN
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Nâng cao ý thức của người 
tham gia giao thông
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GIẢI BÓNG ĐÁ ĐỒNG HƯƠNG BÌNH ĐỊNH: 

Tranh tài sôi nổi, 
tạo ấn tượng đẹp
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Những khoảnh khắc
ĐẠI HỘI TDTT TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ IX - NĂM 2022:ấn tượng !
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Bình Định

TIN VẮN

 Sáng 24.9, Trường Chính 
trị tỉnh phối hợp với Đảng ủy 
Khối DN tỉnh tổ chức lễ khai 
giảng lớp Trung cấp lý luận 
chính trị khóa 14 (2022 - 2024), 
hệ không tập trung. Tham gia 
lớp học có 74 học viên đến từ 
các DN có tổ chức cơ sở đảng 
trực thuộc Đảng bộ Khối DN 
tỉnh; cùng một số cơ quan trực 
thuộc Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh. MAI THƯ   
 Ngày 24.9, tại Trường 

Tiểu học số 1 Võ Xán, thị trấn 
Phú Phong, Sở TN&MT phối 
hợp với UBND huyện Tây Sơn 
tổ chức Hội thi vẽ tranh với chủ 
đề “Nước ngầm - Dòng sông và 
Thực vật”. Tham gia Hội thi có 
90 em học sinh đến từ 8 trường 
tiểu học trên địa bàn huyện. Kết 
thúc Hội thi, giải nhất cá nhân 

thuộc về thí sinh Nguyễn Thị 
Kim Phụng, học sinh lớp 5D, 
Trường Tiểu học Tây Vinh và giải 
nhất tập thể thuộc về Trường 
Tiểu học số 1 Võ Xán. 

VĂN PHONG
 15/15 xã, phường trên 

địa bàn TX An Nhơn đồng loạt 
ra quân thực hiện tổng vệ sinh 
môi trường để phòng, chống 
dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH), 

sáng 24.9. Tại buổi ra quân, các 
ban, ngành, hội, đoàn thể tại 
các địa phương đã tổng dọn vệ 
sinh môi trường, đồng thời, tổ 
chức phát tờ rơi, tuyên truyền 
bằng loa truyền thanh, loa cầm 
tay… hướng dẫn người dân tự 
giác thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch SXH tại 
hộ gia đình nhằm ngăn chặn, 
không cho dịch bệnh SXH bùng 

phát trên địa bàn thị xã. L.NGÂN
 Ngày 24.9, Hội CTĐ 

tỉnh, Trung tâm Huyết học và 
Truyền máu (BVĐK tỉnh) phối 
hợp với Đoàn Trường ĐH Quy 
Nhơn tổ chức hiến máu tình 
nguyện. Hoạt động đã thu hút 
gần 300 đoàn viên, sinh viên 
đăng ký tham gia. Kết quả, ban 
tổ chức tiếp nhận được 268 
đơn vị máu. NGỌC TÚ

(BĐ) - Sáng 24.9, tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành (TP 
Quy Nhơn), UBND tỉnh tổ chức 
Lễ mít tinh phát động Tháng 
hành động vì Người cao tuổi 
(NCT) Việt Nam năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh.

Dự lễ có các đồng chí: Lâm 
Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng Ban Công tác NCT 
tỉnh; Võ Thị Thu Hòa, Phó 
trưởng ban Thường trực Ban 
Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban 
đại diện Hội NCT tỉnh, UBND 
TP Quy Nhơn; cùng gần 800 đại 
biểu là NCT và người dân TP 
Quy Nhơn. 

Tháng hành động vì NCT 
Việt Nam năm 2022 có chủ đề 
“Chung tay chăm sóc NCT có 
hoàn cảnh khó khăn”. Đây là 
dịp tăng cường tuyên truyền 
nâng cao nhận thức để mỗi 
gia đình, cộng đồng và toàn 
xã hội tiếp tục chăm sóc, nâng 
cao chất lượng cuộc sống của 
NCT, góp phần thực hiện có 
hiệu quả phong trào Toàn dân 
chăm sóc, phụng dưỡng, phát 
huy vai trò NCT.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang cho biết, Kế hoạch thực 
hiện Tháng hành động trên địa 
bàn tỉnh do UBND tỉnh ban 
hành đã xác định đợt cao điểm 
từ tháng 10 đến tháng 11, tập 
trung vào nhiều nội dung 
thiết thực. 

Với phương châm chăm sóc, 
phụng dưỡng và phát huy vai 
trò của NCT là trách nhiệm của 
toàn xã hội, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, 
các địa phương, Hội NCT các 
cấp giữ vững, phát huy truyền 

Chung tay chăm sóc người cao tuổi 
có hoàn cảnh khó khăn

thống “Tuổi cao - Chí càng cao”, 
khơi dậy và phát huy trí tuệ, 
kinh nghiệm, nghị lực của NCT 
trong các hoạt động an sinh xã 
hội, phát triển kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo, giáo dục truyền 
thống yêu nước, lý tưởng, đạo 
đức, nhân cách cho thế hệ trẻ. 
Tập trung tuyên truyền nâng 
cao nhận thức và trách nhiệm 
của các cấp, các ngành, các tổ 
chức, cá nhân, gia đình, cộng 
đồng và toàn xã hội trong việc 
chăm sóc, phụng dưỡng, giúp 
đỡ NCT, nhất là số người có 
hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp 
làm tốt công tác tham mưu các 
cấp chính quyền tổ chức triển 
khai các hoạt động vì NCT, thực 
hiện kịp thời, đầy đủ mọi chính 
sách dành cho NCT. 

Tiếp tục triển khai thực hiện 
Quyết định số 544/QĐ-TTg 
ngày 25.4.2015 của Thủ tướng 
Chính phủ; Quyết định 88/QĐ-
UBND ngày 7.1.2021 của UBND 

tỉnh phê duyệt Đề án chăm sóc 
sức khỏe NCT giai đoạn 2021 - 
2030 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 
thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề 
ra trong Chương trình hành 
động quốc gia về NCT của tỉnh 
gắn với các nhiệm vụ trong kế 
hoạch hưởng ứng Tháng hành 
động vì NCT tỉnh. Vận động các 
nguồn lực xã hội cùng chung 
tay với Nhà nước làm tốt công 
tác hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ 
NCT khó khăn… 

Đại diện lãnh đạo Sở LĐ-
TB&XH, Sở Y tế, UBND TP Quy 
Nhơn và Ban đại diện Hội NCT 
tỉnh đã phát biểu hưởng ứng 
Tháng hành động. 

Tại lễ phát động, UBND tỉnh 
và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
tặng 300 suất quà cho NCT 
nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 
và gặp khó khăn đột xuất trên 
địa bàn tỉnh; mỗi suất quà trị 
giá 500 nghìn đồng.          

 NGỌC TÚ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Trưởng Ban Công tác NCT tỉnh tặng quà 
cho NCT có hoàn cảnh khó khăn của TP Quy Nhơn tại lễ phát động.                 Ảnh: N.T

(BĐ) - Sáng 24.9, tại tỉnh Thái 
Nguyên, Bộ GD&ĐT phối hợp 
với Ủy ban ATGT quốc gia, Công 
ty Honda Việt Nam tổ chức lễ 
phát động học sinh, sinh viên 
nghiêm chỉnh chấp hành pháp 
luật về ATGT và hướng dẫn kỹ 
năng lái xe mô tô, xe gắn máy 
an toàn đầu năm học 2022 - 2023 
bằng hình thức trực tuyến tại 62 
điểm cầu trên cả nước. Tại điểm 
cầu Bình Định, sự kiện được tổ 
chức hưởng ứng tại Trường Phổ 
thông dân tộc nội trú THPT 
Bình Định với sự tham gia của 
gần 200 học sinh đại diện của 
các trường THPT trên địa bàn 
TP Quy Nhơn và đại diện Ban 
ATGT tỉnh, Sở GD&ĐT, Phòng 
CSGT (CA tỉnh).

Năm học 2022 - 2023, toàn 
ngành Giáo dục sẽ tập trung 
tổ chức tuyên truyền, giáo dục 
ATGT theo chủ đề: “Xây dựng 
văn hóa giao thông an toàn gắn 
với kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19”. Thông qua các hoạt 
động, góp phần nâng cao nhận 

thức, ý thức chấp hành pháp 
luật và đề cao vai trò, trách 
nhiệm của nhà trường, đội ngũ 
cán bộ quản lý, nhà giáo, người 
lao động, học sinh, sinh viên 
trong công tác bảo đảm trật tự 
ATGT trong năm học. Những 
nội dung sẽ được tập trung triển 
khai thực hiện trong năm học là: 
Tập huấn cho giáo viên tiểu học 
cốt cán về sử dụng bộ tài liệu 
điện tử ATGT; hướng dẫn kỹ 
năng lái xe mô tô, xe gắn máy 
an toàn đầu năm học cho học 
sinh, sinh viên; tổ chức hội thi 
tìm hiểu Luật Giao thông đường 
bộ và kỹ năng lái xe mô tô, xe 
máy an toàn...

Dịp này, Sở GD&ĐT phối 
hợp với Ban ATGT tỉnh, Phòng 
CSGT (CA tỉnh) và hệ thống 
cửa hàng Honda Trung Hùng 
tổ chức tuyên truyền pháp luật 
về ATGT đường bộ và hướng 
dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn 
máy an toàn cho gần 200 học 
sinh tham dự lễ phát động.

K.ANH

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 
hành kế hoạch tổ chức các hoạt 
động hưởng ứng Ngày Chuyển 
đổi số (CĐS) quốc gia năm 2022 
trên địa bàn tỉnh với chủ đề: 
“CĐS giải quyết các vấn đề của 
xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp 
hơn cho người dân”.

Theo đó, thời gian tổ chức 
bắt đầu từ ngày 1 - 10.10.2022, 
với các hoạt động chính, như: 
Nhân rộng mô hình CĐS trong 
trường học; thúc đẩy mua sắm 
trực tuyến tại các sàn thương 
mại điện tử; ra quân phổ biến, 
hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng 
sản phẩm, dịch vụ số; tập huấn, 
hướng dẫn cho ĐVTN. Đồng 

thời, tập trung phát động thúc 
đẩy, quảng bá toàn dân tăng 
cường sử dụng các sản phẩm, 
dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ 
năng số, tạo điều kiện cho người 
dân được thụ hưởng các kết quả 
do CĐS mang lại…

Hình thức tuyên truyền được 
tiến hành theo các nội dung, 
như: Tổ chức lan truyền thông 
điệp Ngày CĐS quốc gia trên các 
chuyên trang, chuyên mục, kênh 
thông tin của Báo Bình Định, Đài 
PT-TH Bình Định; Cổng Thông 
tin điện tử tỉnh; trung tâm VH-
TT&TT các huyện, thị xã, thành 
phố và đài truyền thanh xã, 
phường, thị trấn; trên các trang/

cổng thông tin điện tử tổng hợp, 
các trang mạng xã hội Facebook, 
Zalo… của cơ quan, đơn vị, địa 
phương trên địa bàn tỉnh. Đẩy 
mạnh các hoạt động truyền thông 
về mua sắm trực tuyến tại các sàn 
thương mại điện tử Postmart, 
Voso…; khuyến khích đoàn viên, 
người lao động các cơ quan, 
đơn vị, địa phương đặt mua các 
sản phẩm của tỉnh Bình Định 
cũng như đặt mua sản phẩm của 
các tỉnh bạn trên sàn thương 
mại điện tử. Tuyên truyền cổ 
động trực quan về Ngày CĐS 
tại một số tuyến đường chính, 
cơ quan, đơn vị thí điểm mô 
hình CĐS…               TRỌNG LỢI

Thực hiện chương trình 
“Đồng hành cùng Phụ nữ biên 
cương, biển đảo năm 2022”, 
chiều 24.9, tại Đồn Biên phòng 
Mỹ An, huyện Phù Mỹ, Hội 
LHPN tỉnh phối hợp với Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức 
trao trước số tiền là 25 triệu 
đồng hỗ trợ xây dựng Mái ấm 
tình thương cho bà Trần Thị 
Đậu (ở thôn Thuận Đại, xã Mỹ 
An, huyện Phù Mỹ) là hộ gia 
đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn. Được biết, Hội LHPN 
tỉnh sẽ hỗ trợ cho hộ gia đình 

bà Đậu thêm 25 triệu đồng còn 
lại khi hoàn thành ngôi nhà.

Cũng trong dịp này, hai đơn 
vị trao tặng 8 suất quà, mỗi suất 
1 triệu đồng cho các hội viên 
phụ nữ nghèo tuyến biển và 
các em học sinh nghèo học giỏi 
theo chương trình “Nâng bước 
em tới trường”, nhằm góp phần 
khích lệ, động viên chị em hội 
viên nỗ lực vượt qua khó khăn, 
vươn lên trong cuộc sống và tạo 
động lực để các em vững bước 
đến trường. 

 CÔNG CƯỜNG

Hỗ trợ xây dựng Mái ấm 
tình thương và tặng quà cho 
phụ nữ, học sinh nghèo

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Trao tiền hỗ trợ cho bà Trần Thị Đậu (ở thôn Thuận Đại, xã Mỹ An, huyện Phù 
Mỹ) xây dựng Mái ấm tình thương.                           Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Phát động học sinh, sinh viên 
nghiêm chỉnh chấp hành 
pháp luật về ATGT
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Bình Định
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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trải nghiệm để yêu thương nhiều hơn
Tuổi trẻ luôn khao khát được đi đây đi đó, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Món quà quý nhất sau mỗi 

chuyến đi ấy là cảm xúc, bài học về những người đã gặp, những việc đã làm. Bởi vậy, không ít bạn trẻ muốn 
được trao đi yêu thương, học cách chia sẻ thông qua các chuyến thiện nguyện.

Vừa thu dọn tiệm, anh Phan Trọng 
Khải (SN 1994, ở xã Bình Nghi, huyện 
Tây Sơn) vừa hào hứng kể lại chương 
trình thiện nguyện tại xã Canh Liên 
(huyện Vân Canh) mà anh vừa tham gia 
cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
Bình Nghi. Trong chương trình ấy, anh 
xung phong cắt tóc miễn phí cho trẻ em 
dân tộc thiểu số ở làng Canh Tiến.

Lần đầu tham gia, anh hồi hộp kiểm 
tra nhiều lần những đồ dùng cần thiết. 
Đến nơi, anh bạn trẻ lân la làm quen, 
trò chuyện với lũ trẻ. Khải bảo, cần chủ 
động làm quen để giúp tâm lý trẻ được 
thoải mái khi cắt tóc, bởi không phải trẻ 
nào cũng vui vẻ, tình nguyện để người 
lạ chạm vào người.

“Trẻ em ở làng rất thân thiện. Các 
em rất thích thú khi vừa cùng tôi trò 
chuyện, vừa ngoan ngoãn ngồi cho tôi 
cắt tóc. Điểm “kỳ lạ” nhưng vô cùng 
đáng yêu là khi 1 em được cắt thì 2 - 
3 bạn nhỏ khác vây quanh, nhìn theo 
động tác tay của tôi, ra dáng làm theo 
rồi bật cười giòn giã”, anh Khải vui 
vẻ kể.

Chính lần thiện nguyện đáng nhớ 
đầu tiên trong đời đã giúp anh làm quen 
với việc gặp gỡ, chia sẻ với những hoàn 
cảnh khó khăn; gieo vào lòng hạt mầm 
của sự đồng cảm, nhân ái. Bên cạnh 
những cảm xúc khó tả, anh tự nhủ: Sẽ 
tham gia nhiều chương trình từ thiện 
hơn nữa để trải nghiệm nhiều hơn, yêu 
thương nhiều hơn.

Cũng lần đầu tham gia thiện nguyện, 
chị Dương Thị Hiếu Thảo (SN 1993, ở 
TP Quy Nhơn) và Võ Dương Uyển Nhi 
(SN 2000, ở TP Quy Nhơn) cùng những 
người anh, người chị trong dòng họ tổ 
chức chương trình vui chơi, tặng quà 
cho 150 trẻ em ở xã Tây Vinh, huyện 
Tây Sơn.

Điều đặc biệt ở chỗ, đây là chương 
trình “dài hơi”, kéo dài đến 5 tiếng, từ 
15 giờ đến 20 giờ. Bởi vậy, với một tập 
thể chưa từng có kinh nghiệm tổ chức, 
việc chuẩn bị, lên kế hoạch phải được 
thực hiện trước… 2 tuần.

Ban ngày, người đi làm, người đi 
học nên không làm được gì. Đến tối, chị 

Anh Khải cắt tóc miễn phí cho trẻ em ở làng Canh Tiến.      Ảnh: Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bình Nghi

Cũng vì quá chén!
Uống quá nhiều rượu, không làm chủ bản 
thân, cả bị hại lẫn hung thủ đã có cách 
hành xử thiếu chuẩn mực để rồi người thì 
chết, kẻ phải vào tù.

Cấp thẻ BHYT mẫu mới 
từ ngày 1.10.2022

BHXH tỉnh vừa ban hành Công văn 
số 1735/BHXH-CST về việc in thẻ BHYT 
theo mẫu mới.

Theo đó, kể từ ngày 1.10.2022, BHXH 
tỉnh sẽ thực hiện cấp thẻ BHYT mẫu mới 
cho người tham gia đối với các trường 
hợp: Người mới tham gia; người bị mất, 
hỏng thẻ BHYT và thay đổi thông tin 
trên thẻ BHYT.

Thẻ BHYT theo mẫu cũ đã được cấp 
trước ngày 1.10.2022 vẫn tiếp tục có giá 
trị sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh 
BHYT (nếu thẻ BHYT còn thời hạn sử 
dụng). Thẻ BHYT mẫu mới được sử 
dụng song hành với thẻ BHYT mẫu cũ 
và đều có giá trị sử dụng như nhau khi 
đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT; người 
tham gia BHYT được đảm bảo đầy đủ 
quyền lợi theo quy định.

So với mẫu thẻ BHYT hiện hành, 
mẫu thẻ BHYT mới có một số thay đổi 
mang lại tiện ích cho người tham gia. 
Mẫu thẻ mới có hình thức tương tự 
như thẻ BHYT hiện nay với nền màu 
trắng, viền xanh cô ban, ở giữa in mờ 
biểu tượng BHXH Việt Nam màu xanh  
cô ban. 

Tuy nhiên, thẻ BHYT mới được thiết 
kế nhỏ gọn hơn với chiều dài 85,6 mm, 
rộng 53,98 mm, theo khung viền mép 
ngoài của thẻ (thẻ BHYT hiện nay có 
chiều dài 98 mm, rộng 66 mm). Mã số 
thẻ ngắn gọn, giảm bớt số lượng ký tự 
mã số thẻ, chỉ còn in 10 ký tự mã số 
BHXH của người tham gia BHYT, thay 
vì 15 ký tự và chia thành 4 ô đang được 
áp dụng hiện nay. 

Qua đó, giúp người tham gia BHYT 
nhanh chóng khai báo khi tra cứu các 
thông tin trên Cổng thông tin điện tử 
BHXH Việt Nam hoặc làm thủ tục đề 
nghị tiếp tục tham gia BHYT; cấp lại, 
đổi thẻ; kiểm tra chi phí khám chữa 
bệnh BHYT… Ngoài ra, trên thẻ mới có 
hướng dẫn kiểm tra chi phí khám chữa 
bệnh trên mặt sau của mẫu thẻ BHYT, bổ 
sung nhiều chỉ dẫn sử dụng thẻ BHYT 
cụ thể hơn.

Việc in, cấp thẻ BHYT theo mẫu mới 
là một trong những giải pháp cải cách 
hành chính hiệu quả của ngành BHXH 
Việt Nam bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho 
người tham gia BHYT, tạo thuận lợi cho 
cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và cơ quan 
BHXH trong quá trình tổ chức thực hiện 
chính sách BHYT.                            B.B.Đ

BẠN CẦN BIẾT

Thảo lại í ới, rủ mọi người cùng tập văn 
nghệ. Vì là tiết mục “cây nhà lá vườn” 
nên cả nhóm vừa tìm bài hát, động tác 
rồi động viên nhau luyện tập, lắm hôm 
tới nửa đêm.

Trong lúc nhìn anh chị em tập văn 
nghệ, Nhi góp sức vào chương trình 
chung bằng cách lựa quà, gói quà sao 
cho bắt mắt, phù hợp với sở thích của trẻ 
em. Xong xuôi, cô nàng tự tay cắt, dán 
giấy, tô màu rồi xâu từng chuỗi ngọc để 
trang trí cho trang phục văn nghệ.

“Ngày thường, tôi hay mày mò làm 
đồ handmade nên trong chương trình 
này, tôi xung phong nhận khâu gói quà, 
chuẩn bị đạo cụ, trang phục phục vụ cho 
tiết mục văn nghệ”, Nhi chia sẻ.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả nhóm 
trong chuyến đi là nỗi lo về thời tiết. 
Sau khi đến xã Tây Vinh, mọi người bắt 
tay ngay vào việc trang trí sân khấu. 
Lúc này trời nắng, không có một bóng 

mây. Thế nhưng, ngay khi chương trình 
bắt đầu, trời bỗng nổi gió, mây kéo đến 
nhiều hơn.

“Chúng tôi lo rằng thời tiết sẽ ảnh 
hưởng đến việc trẻ em tận hưởng chương 
trình. Bởi vậy, cả nhóm đẩy nhanh tiến 
độ giữa các hoạt động nhưng vẫn nơm 
nớp, sợ trời đổ mưa. Thế nhưng, nỗi lo 
ấy dần phai nhờ tiếng vỗ tay và tiếng 
cười của các em nhỏ kéo dài đến tận 
khi chương trình kết thúc. Ngay sau 
đó, trời đổ mưa nặng hạt”, chị Thảo bồi 
hồi nhớ lại.

Khép lại chuyến đi, cả chị Thảo, Nhi 
hay những bạn trẻ khác trong đoàn đều 
vui, ai cũng “bỏ túi” cho mình cảm giác 
ấm lòng cùng các bức ảnh kỷ niệm vô 
giá. Mọi người bảo nhau: Còn trẻ là còn 
đi, còn trải nghiệm. Sau này, sẽ cố gắng 
cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động 
thiện nguyện, lan tỏa yêu thương.                    

DIỆU NGỌC 

Phiên tòa xử vụ “Giết người” diễn 
ra sáng 21.9 tại TAND tỉnh có khá đông 
người theo dõi, đó là thân nhân của bị 
cáo và người bị hại. Nghe cáo trạng và 
qua phần thẩm vấn tại phiên tòa, ai nấy 
đều tiếc nuối bởi chỉ vì “quá chén” mà 
dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay.

Khoảng 20 giờ ngày 13.4, sau khi 
uống rượu tại nhà anh Phạm Phi Hồng 
(ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ), Lê Tấn 
Đạt (SN 1995, ở cùng địa phương) điều 
khiển mô tô chạy đến thôn Hòa Nghĩa 
(xã Mỹ Hiệp) gặp người quen gửi tiền 
nhờ viếng đám tang. Sau đó, Đạt điều 
khiển xe chạy trên đường Tây tỉnh (ĐT 
638) theo hướng Nam - Bắc để quay lại 
nhà anh Hồng tiếp tục cuộc vui. 

Khi đến đoạn đường trước nhà ông 

Lê Tấn Đạt tại phiên tòa ngày 21.9.         Ảnh: M.N

Đoàn Văn Lân (SN 1953, ở thôn Hòa 
Nghĩa), Đạt gặp ông Lân đang trên 
đường về nhà trong tình trạng đã uống 
rượu. Do không tỉnh táo, ông Lân đi 
bộ kiểu đánh võng ở sát lề đường cùng 
chiều với Đạt rồi bất ngờ dang hai tay 
để chặn xe Đạt. Đạt điều khiển xe lách 
về bên phải của mình để né tránh. 

Thay vì thấy ông Lân đã say, tốt nhất 

nên bỏ qua thì Đạt quay xe lại nói: “Sao 
ông Ba chặn xe con vậy?”. Ông Lân chỉ 
trỏ, chửi và nhào về phía Đạt. Vốn cũng 
đang sẵn men trong người, Đạt dựng xe 
nói: “Giờ ý ông sao?”. Ông Lân tiếp tục 
nhào về phía Đạt, nói khích và dùng tay 
chỉ trỏ vào mặt Đạt. Thấy vậy, Đạt gạt 
tay ông Lân ra và đánh mấy cái vào mặt 
ông Lân; ông Lân cũng đánh lại nhưng 
không trúng. 

Sau đó, dù có người can ngăn, song 
Đạt vẫn tiếp tục dùng tay đánh mạnh 
vào mặt ông Lân, dùng chân đạp khiến 
ông Lân ngã xuống nền đường trong tư 
thế ngồi. Khi đi được khoảng vài bước, 
nghe ông Lân vẫn còn ngồi chửi nên Đạt 
quay lại, đứng đối diện dùng chân đá 
mạnh trúng vào vùng đầu bên trái của 
ông Lân, khiến nạn nhân ngã nằm bất 
động dưới nền đường. 

Sau khi “động thủ” với người đàn 
ông đã say rượu, Đạt bỏ đi. Sau đó nghe 
người quen khuyên, Đạt quay lại và phát 

hiện ông Lân đã chết nên đến CA huyện 
Phù Mỹ đầu thú. Gia đình Đạt đã tự 
nguyện bồi thường 100 triệu đồng để 
lo hậu sự cho nạn nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Đạt bày tỏ sự 
hối hận vì hôm đó uống nhiều rượu, 
không làm chủ bản thân mà gây ra sự 
việc đáng tiếc. Trong lúc thẩm vấn, vị 
hội thẩm nhân dân nhắc nhở Đạt rằng 
trong quãng đời còn lại của mình, chắc 
chắn vẫn có lúc dùng bia rượu, song hãy 
biết dừng lại đúng lúc, đừng quá chén 
mà dẫn đến sự việc như ngày hôm nay.

Xét nhiều tình tiết, trong đó có phần 
lỗi của nạn nhân và gia đình họ đã đề 
nghị tòa xem xét giảm nhẹ trách nhiệm 
hình sự cho bị cáo, Hội đồng xét xử đã 
tuyên phạt Đạt bản án 5 năm tù giam.     

MINH NGỌC
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SỔ TAY

l Việt Nam vừa gây chú 
ý khi giành 46 giải thưởng 
hàng đầu khu vực châu Á 
tại Lễ trao Giải thưởng Du 
lịch thế giới (World Travel 
Awards) khu vực châu Á và 
châu Đại Dương 2022 vào 
đầu tháng 9.2022. Điều này 
đã phần nào khẳng định 
vị thế và sức cuốn hút của 
du lịch Việt Nam trong khu 
vực và là điểm đến an toàn, 
chất lượng, hấp dẫn của 
du khách trước và sau dịch 
Covid-19. (Theo HNM)
l Để tạo thuận lợi và 

đem thêm sản phẩm du 
lịch Long An đến với du 
khách, tới đây tất cả các 
đoàn khách đến Long An khi 
có nhu cầu và liên hệ trước 
sẽ được Đoàn xiếc Long 
An và Đoàn nghệ thuật cải 
lương Long An sắp xếp đến 
biểu diễn miễn phí tại các 
điểm du lịch mà đoàn ghé 
đến - bà Lê Thị Hồng Thủy, 
Phó Giám đốc Trung tâm 
Xúc tiến du lịch tỉnh Long 
An, cho biết. (Theo TTO)
l Sở Du lịch TP Đà 

Nẵng vừa có chương trình 
giới thiệu du lịch Đà Nẵng 
tại Nhật Bản để kết nối các 
đối tác lữ hành Nhật Bản, 
sau 2 năm bị gián đoạn bởi 
dịch Covid-19. Nhật Bản là 
1 trong 5 thị trường khách 
quốc tế hàng đầu của Đà 
Nẵng. Năm 2019, có 183 
nghìn lượt khách Nhật 
Bản đến Đà Nẵng và 127 
nghìn lượt người đến Nhật 
Bản thông qua Cảng Hàng 
không Quốc tế Đà Nẵng.

(Theo VOV)
l  N g à y  2 4 . 9 ,  S ở

V H -T T & D L TP Cần Thơ 
phối hợp cùng UBND huyện 
Phong Điền tổ chức Lễ Khai 
mạc “Ngày hội Du lịch sinh 
thái Phong Điền - Cần Thơ” 
lần thứ IX năm 2022. Đây là 
sự kiện nhằm hưởng ứng 
Ngày Du lịch thế giới 27.9, 
cũng như kích cầu du lịch 
TP Cần Thơ. (Theo VOV)

ùa vàng  Cao Bằng
Đến với Cao Bằng - một 
tỉnh ở khu vực Đông Bắc, có 
chung biên giới với Trung 
Quốc, du khách sẽ được 
khám phá nhiều cảnh quan 
tuyệt đẹp của thiên nhiên 
nơi đây. Đó là thác Bản Giốc, 
đèo Mã Phục, hồ Thang 
Hen, động Ngườm Ngao… 
Mùa này, Cao Bằng thu hút 
du khách bằng những cánh 
đồng lúa chín vàng yên ả…

Thác Bản Giốc thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, 
nằm trên dòng chảy của sông Quây Sơn. Sông Quây Sơn bắt nguồn 
từ Trung Quốc, chảy vào Việt Nam đoạn cột mốc 784 tại khu vực 
Pò Peo, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh. Đây là một trong những 
thác nước đẹp nhất Việt Nam và được đánh giá là 1 trong 7 thác nước 
đẹp nhất thế giới.                             Ảnh: ĐẶNG VĂN HẢI

Thung lũng Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh) với vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ là điểm đến thu hút đông đảo du 
khách khi đặt chân đến Cao Bằng.                                                     Ảnh: ĐẶNG VĂN HẢI

Mùa lúa chín ở Cao 
Bằng tạo nên khung cảnh 

yên bình, nhịp sống nhẹ 
nhàng, thư thả. 

Ảnh: ĐẶNG VĂN HẢI

Sông Quây Sơn khởi nguồn từ Trung Quốc, chảy vào nước ta ở bản Nà 
Giào, xã Ngọc Côn. Từ trên cao, Quây Sơn hiền hòa uốn mình quanh 
những thửa lúa xanh mướt, những ngôi nhà yên bình cùng những 
dãy núi đá vôi trùng điệp. Nước sông Quây Sơn quanh năm xanh màu 
ngọc bích, là nơi mưu sinh của một số ít ngư dân nơi đây. 

Ảnh: ĐẶNG VĂN HẢI

bay Phù Cát và TP Quy Nhơn, là điểm tiếp 
giáp thuận lợi để mở tuyến du lịch lên Tây 
Sơn, ra An Nhơn. Giao thông thuận lợi đã 
mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho du lịch và 
gần đây một số cá nhân năng động đã 
đầu tư xây dựng các điểm đến du lịch trải 
nghiệm thiên nhiên và thưởng thức đặc 
sản biển ở Phước Hòa, Phước Sơn, Phước 
Nghĩa, Phước Hưng… Dù vậy do tự phát 
nên các cơ sở này chưa tạo được hệ thống 
dịch vụ bài bản để thu hút và giữ chân du 
khách. Và khách quan mà nhìn nhận, du 
lịch Tuy Phước kém phát triển so với tiềm 
năng, lợi thế của mình.

Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, chính 
quyền huyện Tuy Phước đã chỉ ra một số 
nguyên nhân cơ bản của sự chậm trễ này, 
như: Chậm quy hoạch và xây dựng đề án 
phát triển du lịch trên địa bàn; chưa tác 
động để hình thành được các tour du lịch 
kết nối các điểm đến để khai thác các giá trị; 
chưa xây dựng được các sản phẩm du lịch 
đặc trưng của địa phương để thu hút người 
đến... Từ đó huyện đã xây dựng Chương 

trình hành động Phát triển du lịch bền vững 
trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025 
và xác định phát triển du lịch thành một 
ngành kinh tế quan trọng trong xu hướng 
chuyển dịch cơ cầu kinh tế của huyện.

Dù vậy đến nay, Tuy Phước vẫn chưa có 
lộ trình phát triển du lịch cụ thể. Lộ trình 

Tháp Bánh Ít là một điểm đến nổi tiếng thu hút 
nhiều du khách của Tuy Phước.    Ảnh: PHAN HIẾU

Ở Bình Định, huyện Tuy Phước là địa 
phương có tiềm năng du lịch đa dạng. 
Vừa qua, Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị 
Nước Mặn ở xã Phước Quang được 
Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản văn 
hóa phi vật thể quốc gia. Như vậy đến 
nay, Tuy Phước có 5 di sản văn hóa - lịch 
sử cấp quốc gia, trong đó nổi bật là các 
tháp Champa - Bánh Ít, Bình Lâm, đây là 
nguồn du lịch văn hóa - lịch sử rất lớn. 

Nói đến tiềm năng có thể khai thác 
vào du lịch còn có thể kể đến: Lễ hội 
Chợ Gò, Hội đua thuyền truyền thống 
trên sông Gò Bồi, Nước Mặn - nơi phôi 
thai chữ Quốc ngữ; Tiểu chủng viện Làng 
Sông, nơi có 1 trong 3 nhà máy in chữ 
Quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam; đền thờ 
và nhà từ đường Hậu tổ Tuồng Đào Tấn; 
chùa Long Phước. Ngoài ra còn có thể 
kể đến khu sinh thái Cồn Chim, làng hoa 
Bình Lâm, Xuân Mỹ; nem chợ Huyện, 
bánh xèo Mỹ Cang...

Đến thời điểm hiện nay, Tuy Phước 
đã ở vị trí rất thuận lợi để kết nối với sân 

này rất cần sự góp sức của các chuyên 
gia du lịch và kinh tế, đặc biệt là các DN 
du lịch. Phải đánh giá đúng tiềm lực, xây 
dựng được kế hoạch phát triển cụ thể thì 
mới có thể thu hút được du khách. Không 
thể kêu gọi một cách chung chung và 
chờ đợi DN đầu tư. Hơn thế nữa, để du 
lịch phát triển ổn định, bền vững cũng rất 
cần cộng đồng, người dân trong huyện 
ủng hộ và tích cực tham gia theo cách 
“mỗi người dân là một đại sứ du lịch”.

Mới đây, trên cơ sở đề nghị của 
huyện, Sở Du Lịch đã đồng ý với việc 
hình thành một số tour du lịch đến Tuy 
Phước và hỗ trợ huyện đầu tư xây dựng 
các tour này. Trước mắt, huyện sẽ khảo 
sát các điểm đến nổi bật hiện có, tiến 
hành đầu tư, tôn tạo các điểm này ngay 
trong năm 2023 để bước đầu thu hút 
khách du lịch đến với Tuy Phước. Hy vọng 
từ những điểm khởi động này, Tuy Phước 
sẽ phát huy được tiềm năng du lịch đa 
dạng của mình.     

    NGÔ HỒNG SƠN

Tuy Phước cần những bước đi cụ thể để phát triển du lịch  

M
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Bình Định

Bao la tình mẹ
Không còn chỗ dựa là người 
chồng, người phụ nữ phải 
mạnh mẽ, kiên cường hơn 
để gánh vác trách nhiệm, 
che chở cho mái ấm nhỏ. Với 
họ, không gì quan trọng hơn 
những đứa con thơ - niềm 
hạnh phúc và cũng là nguồn 
động lực cho họ cố gắng  
mỗi ngày.

Oằn vai
Hằng ngày, từ tờ mờ sáng, 

chị Đỗ Thị Quý Thu (SN 1977, 
ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy 
Phước) đã mang rau sạch từ nhà 
ra chợ bán. Vừa bỏ mối xong, 
chị lại tất tả đến sạp rau khác, 
phụ bán lấy tiền chăm con.

Kể từ ngày chồng mất, chị 
phải làm lụng nhiều hơn. Mọi 
việc từ mưu sinh đến sửa chữa 
đồ đạc trong nhà một tay chị 
đảm đương. Người phụ nữ ấy 
vẫn một mình chăm cậu con 
trai nhỏ; lại nhận nuôi 2 con của 
người em gái đang lặn lội mưu 
sinh ở TP Hồ Chí Minh.

“Tôi vừa bán ngoài chợ, 
vừa canh đồng hồ để kịp về 
cho lũ trẻ ăn sáng, sửa soạn 
đến trường, rồi lại làm tiếp. 
Ngày còn chồng, chúng tôi 
phân công nhau chăm sóc lũ 
trẻ, nhưng giờ thì tôi phải làm 
mọi việc. Tôi cũng học cách 
sửa bóng điện, dạy tụi nhỏ làm 
bài tập khi trở thành chỗ dựa 
duy nhất của con…”, chị Thu  
trải lòng.

Thế nhưng, mạnh mẽ mấy 

Tổ chức Hội thi  
“Tỏa sáng vẻ đẹp phụ nữ 
Bình Định - Duyên dáng - 
Bản lĩnh - Tài năng” 

(BĐ) - Chào mừng ngày Doanh nhân 
Việt Nam (13.10) và kỷ niệm 92 năm 
ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 
(20.10.1930 - 20.10.2022), Hội Nữ Doanh 
nhân tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh 
tổ chức Hội thi “Tỏa sáng vẻ đẹp phụ nữ 
Bình Định - Duyên dáng - Bản lĩnh - Tài 
năng” năm 2022. 

Để tham gia hội thi, các hội viên, 
phụ nữ phù hợp với các điều kiện, tiêu 
chuẩn do ban tổ chức đưa ra có thể 
nộp hồ sơ đăng ký đến hết ngày 5.10 
tại Văn phòng Hội Nữ Doanh nhân 
tỉnh (địa chỉ 21B Mai Xuân Thưởng,  
TP Quy Nhơn). 

Theo thông báo của ban tổ chức, đối 
tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi gồm: 
Là hội viên, phụ nữ có nguyên quán 
hoặc hộ khẩu tại Bình Định, hiện sinh 
sống tại Bình Định; nữ công dân Việt 
Nam 25 - 50 tuổi; yêu cầu ngoại hình 
cân đối, khỏe mạnh và có chiều cao từ 
1m57 trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; 
không tiền án, tiền sự, không trong thời 
gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; tốt 
nghiệp THPT trở lên.                 

 T.HẰNG

Cùng khỏe, cùng vui
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã 

tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, vừa 
giúp chị em nâng cao hiểu biết về cách 
chăm sóc sức khỏe, vừa tạo không khí 
vui vẻ, sôi nổi khi triển khai các hoạt 
động giao lưu văn nghệ, TDTT.

Hào hứng tham gia giải bóng chuyền 
nữ do UBND xã phối hợp cùng Hội 
LHPN xã tổ chức, chị Đào Thị Nhiên 
(ở xã Hoài Châu, TX Hoài Nhơn) cảm 
thấy rất vui khi có cơ hội được “xỏ giày 
ra sân”, so tài với chị em ở địa phương.

“Vui nhất là những buổi chiều cùng 
nhau tập luyện, chuẩn bị cho các trận 
đấu, bởi sau giờ làm việc căng thẳng, 
ai cũng muốn có khoảng thời gian thư 
giãn đầu óc, rèn luyện sức bền cho cơ 
thể. Chính vì lẽ đó, các buổi tập luôn 
rộn tiếng cười nhưng không kém phần 
nghiêm túc, tập trung trong từng pha 
bóng”, chị Nhiên chia sẻ.

Không chỉ chị Nhiên mà nhiều chị 
em khác đều phấn khởi với các hoạt 
động giao lưu TDTT, văn hóa văn nghệ 
tại cơ sở. Là thành viên lớn tuổi nhất 
tham gia Hội thi Dân vũ và khiêu vũ 
dưỡng sinh năm 2022 do Hội LHPN 
TP Quy Nhơn tổ chức, cụ Nguyễn Thị 
Nguyệt (90 tuổi, ở phường Trần Hưng 
Đạo) không bỏ sót buổi tập nào. Cụ 
“bật mí”, với người cao tuổi như cụ, 
hội thi là dịp rất phù hợp để vận động, 

Các hội viên hăng hái tham gia Hội thi Dân vũ và khiêu vũ dưỡng sinh năm 
2022 do Hội LHPN TP Quy Nhơn tổ chức.                                                                    Ảnh: D.N

nâng cao sức khỏe, đồng thời tạo nhiều 
kỷ niệm đẹp để kể cho con cháu nghe. 

Với tinh thần đáng ghi nhận ấy, cụ 
Nguyệt được Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam gửi thư động viên, khích lệ, 
mong cụ sẽ tiếp tục giữ sự tích cực, lạc 
quan trong cuộc sống và đồng hành 
cùng hội Phụ nữ trong nhiều hoạt động.

Song song với việc tổ chức hội thi, 
các cấp hội phụ nữ còn đẩy mạnh khâu 
tuyên truyền để nâng cao kiến thức về 
phòng tránh các bệnh thường gặp. Đây 
cũng là cơ hội để hội viên được tiếp cận 
thông tin chính xác, bổ ích từ phía chuyên 
gia, tránh trường hợp hiểu sai, điều trị 
sai, dẫn đến hậu quả khó lường, nhất là 

đối với phụ nữ ở vùng 
sâu vùng xa, điều kiện 
sống còn hạn chế.

Là huyện miền núi 
còn nhiều khó khăn, 
huyện Vĩnh Thạnh 
luôn chú trọng từng 
buổi gặp mặt để phụ 
nữ địa phương (phần 
lớn là người dân tộc 
thiểu số) có cơ hội 
nâng cao hiểu biết, 
nhất là với đối tượng 

phụ nữ 18 - 35 tuổi. 
Thời gian qua, Hội 
LHPN huyện phối hợp 

cùng Hội LHPN tỉnh đã tổ chức các lớp 
tập huấn về chế độ dinh dưỡng cho hội 
viên trong độ tuổi mang thai, chăm sóc 
cho trẻ từ 0 - 24 tháng tuổi và các lớp 
kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con khoa 
học; thu hút gần 200 phụ nữ tham gia.

“Không chỉ nâng cao hiểu biết, giải 
đáp thắc mắc cho chị em, việc tuyên 
truyền còn thể hiện sự quan tâm của 
tổ chức hội đến sức khỏe tinh thần và 
thể chất của hội viên. Sức khỏe có đảm 
bảo, tinh thần có hăng hái, vui tươi thì 
các hoạt động mới diễn ra suôn sẻ, tốt 
đẹp”, bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội 
LHPN huyện Vĩnh Thạnh, cho biết.

DIỆU NGỌC

Chị Thu ôn lại bài vở cho bầy con thơ.                                                                                   Ảnh: D.L Bữa cơm đạm bạc nhưng chan chứa tình yêu của mẹ con chị Hồng.                      Ảnh: D.L

cũng có lúc yếu lòng. Mới 
tuần trước, chị Thu ngã bệnh, 
không có chồng ở bên kề cận 
chăm sóc. Rồi không lâu sau 
đó, cả 3 đứa trẻ đều lên cơn 
sốt cao. Người mẹ gượng nén 
cơn đau, cùng lúc chăm sóc 
bầy con thơ. Khi ấy, cảm giác 
nghèn nghẹn nơi cổ họng, 
cùng nỗi lo lắng khiến chị 
nhận ra: Vừa làm cha, vừa làm 
mẹ thật khó biết bao!

Cũng một mình nuôi con 
từ 3 năm trước, chị Hoàng 
Thị Hồng (SN 1971, ở phường 
Trần Phú, TP Quy Nhơn) đối 
mặt với nhiều nỗi lo khi đứng 
trước cơm, áo, gạo, tiền; vừa tự 
chiến đấu với bệnh tật, vừa chu 
toàn cho con cái.

Ngày trước, cậu con trai 
Nguyễn Hoàng Lâm (SN 2013) 
của chị thường nói chuyện, tâm 
sự với cả ba lẫn mẹ; giờ đây, 
mẹ là người gần gũi em nhất. 
Ngày chồng mất, chị Hồng lo 

lắng tâm trạng con trai sẽ bất 
ổn khi chứng kiến Lâm khóc 
nhiều, nói cười ít hẳn. Chị tìm 
cách trò chuyện, hỏi thăm, dần 
nắm bắt được suy nghĩ, tình 
cảm của con.

Chị tâm sự: “Ngày thường, 
Lâm rất hoạt bát, không ngại 
bày tỏ tình yêu thương với cha 
mẹ và 2 chị. Thế nhưng, cú sốc 
tâm lý ấy ít nhiều ảnh hưởng 
đến con. Thậm chí, vì để an ủi 
mẹ, Lâm cố gắng học tập đến 
mức bị căng thẳng, áp lực. Khi 
đó, tôi nghĩ mình sẽ phải yêu 
thương, thấu hiểu và động 
viên con thật nhiều, thay cả  
phần chồng”.

Hạnh phúc giản đơn
Vất vả là vậy, nhưng không 

người mẹ nào than vãn về gánh 
nặng oằn vai. Bởi, được nhìn 
con ăn no, ngủ ngon, vui khỏe 
mỗi ngày đã là niềm hạnh phúc 
lớn lao. Dường như hiểu phần 

nào sự hy sinh của mẹ, các con 
luôn tìm cách gửi yêu thương 
vào những hành động nhỏ.  

Nhìn 3 đứa trẻ quấn quýt 
bên chị Thu là đủ biết lũ trẻ 
yêu chị nhường nào. Không chỉ 
con trai mà 2 cháu ruột cũng 
đều gọi chị là “mẹ” đầy tình 
cảm. Tuy không phải anh chị 
em ruột, song lũ trẻ yêu thương 
nhau, luôn chia sẻ, chăm sóc lẫn 
nhau những khi mẹ bận việc 
hoặc nghỉ ngơi. 

Nghe tiếng lũ trẻ ê a học 
bài, thi thoảng lại cười giòn giã 
hồn nhiên, chị Thu cười, chia 
sẻ: “Có những ngày tôi mệt lả 
người, tối nằm ngủ quên lúc 
nào không hay, cả 3 đứa trẻ 
cùng mắc màn, xếp gối ngay 
ngắn cho mẹ ngủ. Hôm sau 
thức giấc, nhìn chúng nằm say 
giấc cạnh bên, tôi thấy mình 
hạnh phúc, mọi mệt mỏi đều 
tan biến hết”.

Cũng có khi, cách thể hiện 

tình yêu của trẻ vô cùng giản 
dị. Mong có thể đỡ đần bớt việc 
nhà cho mẹ Hồng, Lâm luôn 
chú ý mỗi khi mẹ vào bếp, xem 
cách mẹ nêm nếm, nấu nướng 
để nấu cho mẹ ăn những khi 
mẹ mệt vì bệnh tật hay trở trời. 
Đứa trẻ hiểu chuyện còn lo rằng 
mẹ ăn ít hơn để nhường phần 
ngon cho mình, nên luôn chủ 
động xới cơm, gắp đồ ăn cho 
mẹ. Lâm còn dọn dẹp nhà cửa, 
chọn ở nhà thay vì rong chơi 
cùng bè bạn bởi sợ mẹ buồn 
khi chỉ có một mình trong nhà.

“Mẹ của con đã lớn tuổi 
rồi, sức khỏe cũng không tốt. 
Không có ba ở cạnh, mẹ một 
mình chăm lo cho chị em chúng 
con rất vất vả. Thế nên con 
muốn ở cạnh mẹ nhiều hơn, 
cùng mẹ trò chuyện. Con biết, 
niềm hạnh phúc duy nhất bây 
giờ của mẹ là chị em chúng 
con”, Lâm chậm rãi nói.

DƯƠNG LINH
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“Việc nhẹ, lương cao”
 và bài học đắt giá

20 giờ ngày 23.9, ôm chặt 
cậu con trai trở về sau chuyến 
đi bão tố để làm “việc nhẹ, 
lương cao”, chị L.T.N (SN 1982, 
ở huyện Tuy Phước) đã khóc 
thật nhiều. Bởi chị từng rơi 
vào tuyệt vọng sau khi nhận 
tin nhắn cầu cứu con gửi về từ 
Campuchia. 

Đại đức Thích Vạn Lực đón T. và H. tại Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). 
Ảnh: Chi hội Sen Việt 

Thực tế phũ phàng
Được đưa về Việt Nam lần 

này cùng với T. (SN 2005, con 
chị N.) còn có H. (SN 2002, quê 
tỉnh Lai Châu). T. và H. là bạn 
bè thân thiết suốt quãng thời 
gian ở Campuchia; cả hai cùng 
về Tuy Phước vì H. không có 
tiền mua vé xe về quê. 

Cả hai đều được người 
quen giới thiệu vào Nam “làm 
việc nhẹ nhàng” trên máy tính 
với mức lương 20 - 30 triệu 
đồng/tháng; đều không nói 
với gia đình chuyện mình đi xa 
làm việc vì biết chắc sẽ không 
được ủng hộ. H. đã có vợ, vợ 
mới sinh con gái, mẹ H. mất 
năm ngoái, người cha bị tật ở 
chân phải đi chăn bò trên núi. 

“Ý nghĩ dù phải chịu bao 
nhiêu khó khăn, vất vả cũng 
phải cố gắng làm được nhiều 
tiền để lo cho cả nhà thôi thúc 
mạnh mẽ trong tôi. Những lúc 
tuyệt vọng nhất, tôi chỉ biết 
khóc và nghĩ đến người bố 
chân bị tật mà phải dắt đàn bò 
lên núi mỗi ngày”, H. tâm sự.

Thực tế phũ phàng ở đất 
nước xa lạ khiến T. và H. bỏ 
trốn, nhưng lại bị phát hiện 
thông qua hệ thống camera 
dày đặc, bị đánh rồi chích điện 
cảnh cáo. 4 tháng bị lừa sang 
Campuchia, H. bị “chuyển 
nhượng” đến 3 chỗ làm; mỗi 
lần vậy, chủ cũ nhận được một 
khoản tiền khá lớn, còn người 
làm bị khống chế lên xe, di 
chuyển đến chỗ làm mới, lại 

sống trong một khu vực khép 
kín, làm không đủ chỉ tiêu thì 
bị lôi lên phòng riêng, đánh 
đập, chích điện. Hợp đồng lao 
động đều bằng miệng, nghe 
nói 6 tháng thì biết phải làm 
trong 6 tháng. Suốt thời gian 
này, nếu xin nghỉ thì bị tính cả 
chục khoản phí lên đến cả trăm 
triệu đồng phải trả.

Đêm rằm tháng Tám vừa 
rồi, cả phòng đột ngột nhận 
lệnh tập trung, T. nghĩ bụng 
chắc được phát bánh trung thu 
như lúc ở nhà (?!); nhưng sự 
thật là do nghi trong phòng có 
người sử dụng ma túy nên cả 
phòng đã bị trừng phạt. Không 
chịu nổi áp lực, T. liều gửi tin 
nhắn qua mạng cho mẹ và may 
mắn chị N. đã nhận được. 

“Đang quá hoang mang 
thì con bảo bị lừa sang 
Campuchia, cầu cứu mẹ tìm 
cách đón về. Tôi đã gửi đơn 
cầu cứu đến cơ quan CA và 
một số cơ quan liên quan nhờ 
giúp đỡ. Nghe con kể lại bên 
đó đang có đợt truy quét nên 
họ thả người, chứ bình thường 

thì phải chuộc tiền rất cao mà 
chưa chắc con đã về được. Tôi 
đã nhờ đại đức Thích Vạn Lực 
(chùa Dương Sơn, thôn Dương 
Thiện, xã Phước Sơn, huyện 
Tuy Phước) thay mình đi đón 
con về”, chị N. trò chuyện. 

Ấm áp tình người
Đến chùa Dương Sơn sáng 

24.9, ngoài chị N., T., H., còn 
có thêm Th. (SN 2005, quê một 
tỉnh ở miền Bắc), cũng đang 
trên đường vào Nam nhận 
“việc nhẹ, lương cao”. Do bên 
tuyển dụng (liên lạc qua điện 
thoại) quá mập mờ, Th. đã bỏ 

trốn khỏi chuyến xe thường 
khóa trái cửa nhốt Th. và 1 
thanh niên tìm việc khác trên 
xe mỗi khi xe dừng tại trạm. 
Th. tình cờ chạy vào nhà một 
thành viên của Chi hội Bảo 
trợ bệnh nhân nghèo Sen Việt, 
thành viên này dẫn Th. đến 
gặp thầy Lực. Sau khi nghe T. 
và H. kể mọi chuyện đã xảy ra, 
Th. nhận thấy có rất nhiều điều 
tương đồng. 

“Lúc họ đón đi, mình mà 
càng gặng hỏi, càng tỏ ra nghi 
ngờ, họ càng áp chế. Tôi nghe 
nói đến tỉnh Bình Định rồi nên 
bỏ chạy cầu may, không ngờ lại 

được giúp đỡ nhiệt tình như 
vậy. Đại đức Thích Vạn Lực đã 
mua vé máy bay cho tôi, mua 
vé xe cho anh H. (vì H. không 
còn giấy tờ tùy thân nào) và hỗ 
trợ mỗi người 5 triệu đồng để 
chúng tôi về quê”, Th. cho biết.

Hỏi các bạn trẻ cảm thấy thế 
nào khi về Việt Nam, về nhà, 
các em bảo “mừng không nói 
nên lời”. Bởi, bây giờ đã được 
sống mà không phải lo lắng, 
thấp thỏm từng phút giây; giấc 
ngủ không lúc nào ngon bởi 
phải suy nghĩ cách làm sao 
ngày mai kéo được khách, cho 
đủ chỉ tiêu để không bị đánh. 

Lúc nhận tin được về Việt 
Nam, T. và H. đã cười đùa thật 
thoải mái; trên chuyến xe về 
nhà còn hát thật to. Với họ, 
những gì phải trải qua đã để lại 
bài học đáng nhớ suốt quãng 
đời còn lại. Rằng, không bao 
giờ có cái gọi là “việc nhẹ mà 
lương cao”, chỉ có cạm bẫy và 
đòn roi. Và, để có được tự do, 
đôi khi phải trả giá bằng cả 
mạng sống.

NGỌC TÚ - KIỀU ANH

Ngày 24.9, CA huyện Tuy Phước đã mời nạn nhân T. lên làm việc 
nhằm xác minh, làm rõ sự việc, hành trình cũng như các cá nhân liên 
quan. Đồng thời, CA huyện cũng tiến hành tuyên truyền, vận động 
người dân trên địa bàn, nhất là các thanh thiếu niên đang trong độ 
tuổi lao động, công việc không ổn định cần thận trọng, cảnh giác 
trước bẫy  “việc nhẹ, lương cao” để không trở thành nạn nhân tiếp 
theo. CA tỉnh cũng đã tiến hành rà soát, nắm bắt; phối hợp với các 
cơ quan liên quan để có phương án giải thoát cho các nạn nhân 
cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh 
giác của người dân trước những chiêu thức của loại tội phạm này.

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022
(BĐ) - UBND tỉnh đã giao Sở LĐ-

TB&XH chủ trì, phối hợp với UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan 
liên quan tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn 
nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; xác 
định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống 
trung bình trên địa bàn tỉnh theo đề nghị 
của Bộ LĐ-TB&XH tại Văn bản số 3444/
LĐTBXH-VPQGGN ngày 8.9.2022. 

Việc rà soát phải đúng quy trình, quy 
định, bảo đảm công khai, minh bạch 
và phải ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác rà soát, xác định, quản 
lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. 

Để làm tốt việc này, Sở LĐ-TB&XH 
vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn quy 
trình rà soát cho tất cả huyện, thị xã, 
thành phố. 

NGỌC NGA

Đẩy mạnh mở tài khoản thiện nguyện  
(BĐ) - Hội CTĐ tỉnh đã yêu cầu hội 

CTĐ các huyện, thị, thành phố và các 
đơn vị trực thuộc xúc tiến việc mở tài 
khoản tổ chức thiện nguyện đơn vị 
để thuận lợi trong việc kêu gọi nguồn 
lực hỗ trợ cho các hoạt động tại địa 
phương, đơn vị. Hội cũng yêu cầu các 
cấp hội vận động cán bộ, hội viên, tình 
nguyên viên tham gia mở tài khoản 
thiện nguyện trong thời gian tới. 

Trước đó, Hội CTĐ tỉnh đã ký kết 
hợp tác với Ngân hàng TMCP Quân 
đội (MB Bank) - Chi nhánh Bình Định 
về việc mở tài khoản của tổ chức hội 
CTĐ các cấp, cá nhân hội viên và tình 
nguyện viên CTĐ. 

Theo thỏa thuận, với mỗi tài khoản 
mở thành công, MB Bank sẽ đóng góp 
200 nghìn đồng/tài khoản tổ chức, 
đơn vị và 50.000 đồng/tài khoản cá 

nhân vào quỹ hoạt động của Hội CTĐ 
tỉnh. Thời gian tới, MB Bank tăng 
cường vận động cán bộ, nhân viên 
trong toàn Chi nhánh Bình Định tham 
gia ủng hộ hoạt động của Hội CTĐ 
tỉnh khi có thiên tai, dịch bệnh, cùng 
chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em 
nghèo, khuyết tật”, chương trình “Tết 
Nhân đạo”…                

KHÁNH HUÂN

l Sở LĐ-TB&XH đã quyết định 
hỗ trợ 7 trẻ em có cha hoặc mẹ mất 
do vụ tai nạn lao động tại TX An Nhơn 
ngày 15.9 vừa qua. Mỗi suất hỗ trợ là 
2 triệu đồng, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ 
em tỉnh. 
l 200 túi sơ cấp cứu hỗ trợ ngư 

dân nghèo, khó khăn đánh bắt xa 
bờ đã được Hội CTĐ tỉnh phân bổ về 
4 xã, phường của TX Hoài Nhơn, gồm 
phường Hoài Thanh, Tam Quan Nam, 
xã Hoài Mỹ và Hoài Hải. Mỗi túi trị giá 
400 nghìn đồng. Cụ thể mỗi ngư dân 
nghèo, khó khăn làm công trên các 
tàu/thuyền đánh bắt xa bờ được hỗ trợ 
1 túi; mỗi tàu/thuyền đánh bắt xa bờ 
được hỗ trợ 3 túi. Mỗi túi sơ cấp cứu 
gồm các loại găng tay, băng cuộn, cồn, 
dung dịch sát khuẩn, dầu gió, thuốc 
nhỏ mắt… 

N.T

TIN VẮN

Đại đức Thích Vạn Lực trao hỗ trợ để H. và Th. làm lộ phí về quê.  Ảnh: Chi hội Sen Việt 
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Bình Định

Nâng cao ý thức của người 
tham gia giao thông

Trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực, rõ nét; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu 
chí và ý thức tuân thủ quy định về giao thông đường bộ của người dân được nâng lên… Đó là kết quả đáng ghi 
nhận qua đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Theo thống kê của Phòng 
CSGT (CA tỉnh), từ ngày 20.6- 
20.9, toàn tỉnh xảy ra 24 vụ 
TNGT, làm 27 người chết và 7 
người bị thương; giảm 15 vụ, 
10 người chết và 11 người bị 
thương so với 3 tháng liền kề 
trước đó. 

Để có được kết quả này, lực 
lượng CSGT toàn tỉnh đã xác 
định đúng tuyến, địa bàn trọng 
điểm, bố trí lực lượng, phương 
tiện đẩy mạnh tuần tra, kiểm 
soát. Trong đó, tập trung xử lý tất 
cả các hành vi vi phạm là nguyên 
nhân chính dẫn đến TNGT… 
CSGT toàn tỉnh đã phát hiện và 
xử lý 18.099 trường hợp, tước 
giấy phép lái xe 3.160 trường 
hợp, tạm giữ 3.859 phương tiện, 
phạt tiền hơn 40 tỷ đồng… Trong 
đó, vi phạm nồng độ cồn 2.280 
trường hợp; vi phạm về tốc độ 
2.793 trường hợp và vi phạm về 
quá tải, cơi nới thành thùng 1.491 
trường hợp.

Bên cạnh đó, CSGT toàn tỉnh 
còn tập trung tuyên truyền, xử 
lý từ đầu đối với các tổ chức, cá 
nhân thường xuyên vi phạm. 
Qua đó, tác động đến ý thức 
chấp hành của người tham gia 
giao thông và các đơn vị kinh 
doanh vận tải. 

Cụ thể, CSGT toàn tỉnh đã 
tuyên truyền, vận động gần 400 
DN, trên 740 cá nhân; 76 chủ 
bến bãi, mỏ khai thác và 342 nhà 
hàng, quán bar ký cam kết chấp 
hành nghiêm pháp luật ATGT. 
Vận động hàng trăm DN, cá 
nhân tự giác tháo dỡ phần cơi 
nới không đúng quy định. 

“Chúng tôi chủ yếu chở dăm, 
viên nén, mì lát và phân bón, 
nếu cơi nới chỉ chở thêm được 

một ít, bị phát hiện, xử phạt thì 
lỗ nặng. Được tuyên truyền, vận 
động, DN quyết định trả thành 
thùng các xe tải trở lại thiết kế 
ban đầu; nhắc nhở các tài xế 
lên xuống hàng phải vệ sinh để 
tránh tình trạng rơi vãi, phủ bạt 
kín và chở đúng tải trọng cho 
phép”, ông Nguyễn Anh Văn, 
Đội trưởng Đội vận tải Công 
ty TNHH MTV Logistics Cảng 
Quy Nhơn, cho biết.

“Đến thời điểm này có thể 
thấy, tình trạng xe quá khổ, quá 
tải, nhất là hành vi cơi nới thành 
thùng xe đã giảm hẳn; hành vi 
vi phạm về tốc độ cũng được 
kiểm soát. Người tham gia giao 
thông nếu không tuân thủ Luật 
Giao thông đường bộ có thể bị 
xử phạt bất cứ khi nào, nên đã 
tự giác tuân thủ nghiêm”, trung 

tá Trần Chí Dũng, Phó trưởng 
Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng 
CSGT, CA tỉnh), nhìn nhận.

Theo đại tá Nguyễn Đức 
Nam - Phó Giám đốc CA tỉnh, 
Phó trưởng Ban ATGT tỉnh, cao 
điểm lần này được thực hiện 
đồng bộ ở cả 4 cấp CA theo 
chức năng, nhiệm vụ, tuyến và 
địa bàn phân công phụ trách. 
Người đứng đầu CA các cấp 
phải chịu trách nhiệm nếu để 
xảy ra tình trạng phức tạp về 
trật tự ATGT và TNGT đặc biệt 
nghiêm trọng tại địa bàn. Cán 
bộ, chiến sĩ CAND chấp hành 
nghiêm các quy định của Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, 
bia; nghiêm cấm can thiệp, tiếp 

cận can thiệp việc xử lý vi phạm 
về trật tự ATGT. 

“Mục đích cuối cùng của 
nhiệm vụ này là giúp người 
tham gia giao thông nâng cao ý 
thức chấp hành quy định, qua 
đó kéo giảm TNGT. Do vậy, phát 
huy những kết quả đạt được, 
lực lượng CSGT từ tỉnh đến cơ 
sở vẫn sẽ tiếp tục thực hiện đồng 
bộ nhiều biện pháp để kiểm tra, 
kiểm soát chặt giao thông. Đặc 
biệt, CA tỉnh chỉ đạo Phòng 
CSGT tỉnh tăng cường phối hợp 
với CA các địa phương kiểm tra, 
xử lý mạnh đối với các hành vi 
là nguyên nhân trực tiếp dẫn 
đến TNGT”, đại tá Nam nói. 

KIỀU ANH

CA huyện Tuy Phước xử lý một trường hợp vi phạm về giao thông.            Ảnh K.A

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

CA huyện Tây Sơn vận động, bắt giữ nhiều đối tượng truy nã
Vừa qua, Đội Cảnh sát hình sự (CA 

huyện Tây Sơn) phối hợp với Phòng PC02 
(CA tỉnh) vận động thành công Trần Đình 
Lạc (SN 1991, ở khối 1A, thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây Sơn) ra đầu thú. Lạc 
bị cơ quan CSĐT CA huyện Tây Sơn ra 
lệnh bắt tạm giam về tội “cố ý gây thương 
tích”, tuy nhiên đối tượng bỏ trốn. Đến 
ngày 4.9, qua vận động của cơ quan CA 
và gia đình, biết không thể lẩn trốn được 
nữa, đối tượng đã ra đầu thú để được 
hưởng chính khách khoan hồng của  
Nhà nước.

Hai ngày sau, qua công tác nắm địa 
bàn, Đội Cảnh sát hình sự đã phát hiện và 
bắt giữ Ngô Văn Phụng (SN 1983, ở khối 
1A, thị trấn Phú Phong), đối tượng đang 
bị truy nã về hành vi “tiêu thụ tài sản do 
người khác phạm tội mà có”. 

Quá trình làm việc với gia đình để vận 
động Phụng đầu thú, cơ quan CA gặp rất 
nhiều khó khăn, do vợ của Phụng không 
chịu hợp tác, có thái độ chống đối. Khi nắm 
được thông tin Phụng từ TP Hồ Chí Minh 
trở về địa phương, các trinh sát đã nhanh 

Tạm giữ hình sự 
3 đối tượng 
liên quan đến 
ma túy

Ngày 24.9, CA TX Hoài 
Nhơn cho biết đã tạm giữ hình 
sự 3 đối tượng để điều tra, làm 
rõ hành vi tàng trữ trái phép 
chất ma túy; đó là Phạm Minh 
Hảo (SN 1992), Đinh Thị Kim 
Ngân (SN 1991, cùng ở phường 
Tam Quan, TX Hoài Nhơn) và 
Trần Thị Lệ Chung (SN 1998, 
ở phường Hoài Đức, TX Hoài 
Nhơn). 

Trước đó, tối 19.9, sau thời 
gian theo dõi và mật phục, 
Đội CSĐT tội phạm về ma túy 
(CA TX Hoài Nhơn) phối hợp 
với CA xã Hoài Châu Bắc phát 
hiện tại nhà trọ của bà Bùi Thị 
Kim Giang (SN 1954, ở xã Hoài 
Châu Bắc) có 5 đối tượng sử 
dụng trái phép chất ma túy, 
trong đó có 3 đối tượng Hảo, 
Ngân và Chung. Tổ công tác 
thu giữ 9,2 g ma túy được các 
đối tượng cất giấu nhiều nơi 
trong nhà trọ. Bước đầu, các 
đối tượng khai nhận mua số 
ma túy trên để sử dụng. Vụ 
việc đang được CA TX Hoài 
Nhơn tiếp tục điều tra, làm rõ. 

N.GIANG

chóng bắt giữ, không để đối tượng có cơ 
hội tiếp tục bỏ trốn.

Mới nhất, ngày 20.9, Đội Cảnh sát 
hình sự bắt giữ thành công đối tượng 
Nguyễn Anh Phụng (SN 1991, trú thôn 
Phú Thọ, xã Tây Phú) theo quyết định 
truy nã của cơ quan CSĐT CA TP Quy 
Nhơn về tội “trộm cắp tài sản”. Trước đó, 

vì thiếu tiền tiêu xài, Phụng 
đã lấy trộm điện thoại của 
người dân trên địa bàn TP 
Quy Nhơn. Sau khi có quyết 
định khởi tố, Phụng đã bỏ 
trốn. Đối tượng sau khi bị bắt 
giữ đã được bàn giao cho cơ 
quan CSĐT CA TP Quy Nhơn 
tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Để có được kết quả đó, thời 
gian qua, Đội Cảnh sát hình 
sự (CA huyện Tây Sơn) đã tập 
trung thực hiện nhiều biện 
pháp nghiệp vụ, chủ động 
nắm chắc tình hình, phối hợp, 
rà soát các đối tượng truy nã, 
làm tốt công tác điều tra cơ 

bản các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đồng 
thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn 
thể và CA xã, thị trấn thực hiện tốt công 
tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về 
chính sách khoan hồng của Nhà nước, 
gửi thư kêu gọi vận động đối tượng truy 
nã ra đầu thú.

QUANG HUY

Đối tượng truy nã Ngô Văn Phụng tại cơ quan CA.                          Ảnh: Q.H

Phát hiện thi 
thể cô giáo sau 
4 ngày mất tích

(BĐ) - Chiều 24.9, các cơ 
quan chức năng đã tiến hành 
khám nghiệm hiện trường, 
điều tra nguyên nhân cái chết 
của chị V.T.H.P. (SN 1989, 
huyện Phù Cát), giáo viên 
đang công tác tại Trường 
THCS Hải Cảng (phường Hải 
Cảng, TP Quy Nhơn). Qua 
quá trình khám nghiệm hiện 
trường, khám nghiệm tử thi, 
cơ quan chức năng xác định 
nguyên nhân ban đầu dẫn đến 
tử vong là nạn nhân P. đã uống 
thuốc tự tử.

Trước đó, khoảng 14 giờ 
cùng ngày, người dân phát 
hiện thi thể cô giáo P. tại 
bãi đất trống nằm giáp ranh 
giữa khu phố 3 và khu phố 6, 
phường Nhơn Bình, TP Quy 
Nhơn. Gần đó, xe máy, ba lô 
mà cô giáo P. thường sử dụng 
vẫn còn trên xe.

Các giáo viên Trường THCS 
Hải Cảng, cho biết: Ngày 20.9, 
sau khi dạy xong tiết 1 buổi 
sáng, cô P. đi ra ngoài bằng 
xe máy. Sau đó, các  giáo viên 
không thấy cô P. quay lại dạy 
các tiết còn lại của buổi sáng 
và buổi chiều. Do không liên 
lạc được, gia đình cô giáo P. 
đã đăng tải thông tin trên 
mạng xã hội Facebook để tìm 
kiếm. Theo gia đình, cô P. vào 
TP Quy Nhơn ở một mình để 
đi dạy, sức khỏe và công việc  
bình thường. 

Chiều 24.9, gia đình đã vào 
nhận diện và làm thủ tục để 
đưa thi thể cô giáo P. về nhà lo 
hậu sự.                             N. LINH
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Gửi đến thông điệp 
thanh niên Việt Nam 
tham gia bảo vệ môi trường

Những ngày này, Nguyễn Phú 
cấp tốc luyện tiếng Anh, tập huấn 
online chuẩn bị cho chuyến đi 
tham dự COP27, diễn ra từ ngày 
13 - 21.10.2022. Sự cuốn hút ở 
chàng trai ấy đến từ năng lượng 
tràn đầy và lan tỏa, truyền cảm 
hứng tích cực.

● Dấu ấn nổi bật năm 2022 của 
Phú là có mặt trong 150 đại biểu 
được nhận tài trợ toàn phần tham 
dự Hội nghị mô phỏng COP27, 
cảm xúc của bạn lúc này thế nào?

- Thật ra, năm nay tôi có hai 
niềm vui lớn, đó là nhận tài trợ 
toàn phần tham dự COP27 và 
học bổng Innovation Scholarship 
2022 - học bổng Đổi mới sáng tạo 
của Viện Nghiên cứu và Đào tạo 
Việt - Anh với mức cao nhất trong 
lịch sử tài trợ cho sinh viên.

Riêng COP27, thật sự là một 
dịp tình cờ. Thời điểm biết đến 
thông tin tuyển đại biểu dự Hội 
nghị, tôi đang nước rút ôn tập thi 
tốt nghiệp THPT 2022. Không có 
nhiều thời gian để đầu tư, từ lên 
ý tưởng, hoàn thiện và gửi báo 
cáo cho ban tổ chức về nội dung 
bảo vệ môi trường vỏn vẹn chỉ 
có… 3 ngày. Càng bất ngờ hơn, 
tôi là đại biểu trẻ nhất Hội nghị, 
cũng là đại biểu duy nhất của Việt 
Nam - châu Á có 2 đại diện đến 
từ Ấn Độ và Việt Nam. Tôi nghĩ 
mình có một chút may mắn!

● Bạn có cho rằng phần thưởng 
trên có được bởi thành tích theo 
đuổi những hoạt động bảo vệ môi 
trường trong nhiều năm qua?

- Đúng là có một phần. Đặc 
biệt nhất, tôi từng tham gia với 
vai trò đồng sáng lập dự án Youth 
for Climate Network - YNET, là 
mạng lưới của gần 20 dự án, tổ 
chức thanh niên trên toàn quốc 
hoạt động trong lĩnh vực môi 
trường và biến đổi khí hậu tại 
Việt Nam hướng đến việc nâng 
cao nhận thức của thanh niên về 
biến đổi khí hậu và liên kết, hỗ trợ 
các mạng lưới thanh niên trong 
nước, quốc tế; đồng tác giả “Báo 
cáo đặc biệt Thanh niên Việt Nam 
hành động vì khí hậu” tháng 
8.2021 do Chương trình Phát triển 
Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ.

Tuy nhiên, tôi cho rằng quan 
trọng chính là ở nội dung bản báo 
cáo gửi đến Hội nghị với những 
ý tưởng sẽ thực hiện trong và sau 
Hội nghị. Đó là, tôi không chỉ đề 
xuất những chính sách, nghị sự 
liên quan đến chương trình bảo 
vệ môi trường, mà còn mong 
muốn đưa mô hình COP27 về 
Việt Nam.

Chỉ có thể truyền cảm hứng 
khi mình “làm thật”!

“Đánh bại” những đối thủ nặng ký khác trong số 2.000 người ứng tuyển từ khắp nơi trên 
thế giới, Nguyễn Phú - chàng trai vừa bước qua ngưỡng cửa học sinh Trường THPT Trần Cao 
Vân (TP Quy Nhơn) trở thành 1 trong 150 đại biểu và là đại biểu duy nhất của Việt Nam được 
nhận tài trợ toàn phần tham dự Hội nghị mô phỏng COP27 - Hội nghị thượng đỉnh về biến 
đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 27, sẽ diễn ra vào tháng 10.2022 tại Ai Cập.

● Là đại diện duy nhất tham 
gia COP27, bạn sẽ mang đến hội 
nghị tiếng nói của thanh niên 
Việt Nam…

- Nói đại diện “tiếng nói của 
thanh niên Việt Nam” thì to tát 
quá. Tôi mang đến Hội nghị nội 
dung bản báo cáo đặc biệt Thanh 
niên Việt Nam hành động vì khí 
hậu để gửi thông điệp hành động 
của thanh niên Việt Nam tham 
gia bảo vệ môi trường và kêu 
gọi kết nối để thúc đẩy mục tiêu 
“net zero” (phát thải ròng bằng 
“0”) càng sớm càng tốt, chậm 
nhất là vào năm 2050.

Đòi hỏi nhiều thời gian 
và nỗ lực

Năm 2020, Nguyễn Phú là 1 
trong 20 thanh niên xuất sắc cả 
nước tham gia trại viết “Báo cáo 
đặc biệt Thanh niên Việt Nam 
hành động vì khí hậu” xuất bản 
tháng 8.2021, do UNDP Việt 
Nam khởi động trong sáng kiến 
Youth4Climate nhằm nâng cao 
nhận thức, tăng cường năng lực 
đẩy mạnh các hành động của 
thanh niên liên quan đến vấn đề 
khí hậu. Đây là hoạt động nằm 
trong chương trình “Lời hứa Khí 
hậu” do UNDP khởi động toàn cầu 
với tài trợ từ chính phủ các nước: 
CHLB Đức, Thụy Điển, Tây Ban 
Nha, Ý và Liên minh châu Âu.

● Cơ duyên nào để Phú đến 
với hoạt động tham gia bảo vệ 
môi trường?

- Dịch Covid-19 đến vào 
cuối năm học lớp 10, nhà trường 
chuyển sang dạy học online và 
thời gian đó tôi làm đủ thứ việc. 
Khi tìm kiếm hoạt động ngoại 
khóa online để tham gia hoạt 
động về môi trường thì có rất ít 
diễn đàn, rất ít người tham gia. 

Cái gì khó, ít người làm thì tôi 
làm. Tôi bắt đầu tham gia hoạt 
động đầu tiên tại diễn đàn tham 
vấn thanh niên hành động vì 
khí hậu các tỉnh miền Trung của 
UNDP và Cục Biến đổi khí hậu 
(Bộ TN&MT). Sau đó, tham gia 
một số hoạt động nữa. 

Năm 2020, tôi nhận được 
thư mời của UNDP và trở thành 
đồng tác giả của bản báo cáo đặc 
biệt Thanh niên Việt Nam hành 
động vì khí hậu, xuất bản tháng 
8.2021. Bản báo cáo chỉ ra những 
thách thức, hướng giải quyết cho 
những nút thắt và đưa ra một lộ 
trình hành động cụ thể thúc đẩy, 
dẫn dắt các hành động vì khí hậu 
của thanh niên từ năm 2021 - 2025 
tại Việt Nam. 

● Dù ngày càng nhiều nhóm, 
tổ chức làm về môi trường song 
điều quan trọng là phải truyền 
cảm hứng đến thanh niên, đến 

cộng đồng để tự thay đổi nhận 
thức, điều này có khó không?

- Thanh niên dưới 25 tuổi tại 
Việt Nam hiện chiếm 23% dân số, 
là nguồn cung cấp năng lượng 
sáng tạo và nhiệt huyết hành 
động, và là một trong những lực 
lượng quan trọng nhất để giành 
chiến thắng trong cuộc đua với 
khí hậu. Hoạt động bảo vệ môi 
trường trong giới trẻ hiện nay 
phát triển nhưng chưa mang lại 
những hiệu quả rõ rệt, xuất hiện 
tình trạng một số bạn trẻ tham 
gia chỉ để “lấy thành tích” hoặc 
hùa theo các “trend”. 

Tôi không phải là người đi 
tiên phong mà chỉ là một cá nhân 
muốn giảm thiểu những tác động 
gây ô nhiễm môi trường của con 
người đối với trái đất. Không 
có gì hiệu quả bằng việc mình 
làm thật, có thể mình nói rất hay 
nhưng chỉ khi nhìn thấy kết quả 
thực hiện tốt, mới truyền được 

cảm hứng lâu dài và hiệu quả. 
Điều đó không dễ dàng bởi nó 
đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực. 

Hiện tôi làm cố vấn dự án thanh 
niên cho mạng lưới “Change for 
green Binh Dinh - Thay đổi vì 
một Bình Định xanh”, thuộc Viện 
nghiên cứu Khoa học và Giáo dục 
liên ngành (Trung tâm Quốc tế 
Khoa học và Giáo dục liên ngành 
- ICISE), do TS Đỗ Thị Thu Trang 
phụ trách. Riêng tôi cũng có các 
dự án tuyên truyền cá nhân về 
bảo vệ môi trường và đang lên kế 
hoạch tổ chức cuộc thi tìm kiếm 
sáng kiến thanh niên liên quan 
biến đổi khí hậu và môi trường. 

Tôi thích khoảnh khắc 
yên bình, không thích 
cuộc đời bình yên!

Với quan niệm: “Ở tuổi trẻ, 
tôi thích khoảnh khắc yên bình, 
không thích cuộc đời bình yên”, 
Nguyễn Phú luôn tích cực theo 
đuổi những điều thú vị trong 
cuộc sống. 

● Kế hoạch cho tương lai của 
Phú là gì?

- Hẳn nhiên, trước hết là học 
tập thật tốt tại Viện Nghiên cứu 
và Đào tạo Việt - Anh. Song hành 
đó sắp tới tôi sẽ ra mắt dự án về 
hoạt động môi trường. 

Tôi chọn chuyên ngành quản 
trị kinh doanh số nghe có vẻ 
không liên quan đến hoạt động 
môi trường. Thật ra, với ngành 
học này tôi có nhiều cơ hội tiếp 
cận kiến thức, liên kết hoạt động 
bảo vệ môi trường đến với kinh 
doanh những sản phẩm xanh, 
năng lượng sạch…

● Cảm ơn Phú, chúc bạn 
thành công với những kế hoạch 
của mình!

MAI HOÀNG (Thực hiện)

●  Nguyễn Phú (SN 
2003) hiện là sinh viên 
năm thứ nhất Viện Nghiên 
cứu và Đào tạo Việt - Anh. 

●  Phú là đồng sáng lập 
YNET; đồng tác giả “Báo cáo 
đặc biệt Thanh niên Việt Nam 
hành động vì khí hậu” tháng 
8.2021; tốp 21 dự án xuất sắc nhất 
cuộc thi Thanh niên sáng tạo vì biến đổi khí 
hậu do Trung ương Đoàn, UNDP Việt Nam tổ 
chức 2021; đại biểu truyền cảm hứng tại hội 
nghị tham vấn thanh niên hành động vì khí 
hậu miền Trung 2019; đại biểu tham gia các hội 
nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Bình Định 
và Bình Dương; đại biểu trại tập huấn Thanh 
niên với phát triển năng lượng bền vững năm 
2021 tổ chức bởi GreenID Vietnam…

Nguyễn Phú (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) tham gia trại viết “Báo cáo đặc biệt Thanh niên Việt Nam hành động 
vì khí hậu” 2021.                                             Ảnh: NVCC
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Bình Định

Tập sách mỏng, truyện kể 
không dài nhưng cảm giác, có 
độ dày công phu trong cách 
giúp ích cho sự lưu giữ và phổ 
biến vốn liếng văn hóa của 
người Việt. Đặc biệt, với vùng 
đất được đề cập trong sách là 
Bình Định. 

Bình dị ba kể con nghe
Nếu ai may mắn hằng đêm 

được ba mẹ hay ông bà kể cho 
nghe những câu chuyện lạ, 
hẳn sẽ lưu giữ mãi trong ký 
ức mình nỗi háo hức chờ nghe, 
sự kỳ thú, và những tưởng 
tượng vô biên. Tác giả của tập 
sách chính là một đứa trẻ may 
mắn thuở ấy. Trong ký ức sống 
động của anh, là những chiều 
mưa rả rích, được cùng anh chị 
em quây quần bên bố, nghe các 
câu chuyện kỳ thú mà người 
bố “thâu tóm” được trong quá 
trình sống ở nhiều nơi, đi lại 
nhiều vùng của mình. 

5 truyện cọp đặc biệt hơn, 
bởi là những câu chuyện có thật 
ở vùng đất từng là nơi “chôn 
nhau cắt rốn” của người bố và 
cả những đứa con ngồi nghe 
kể truyện. Đứa trẻ con nghe 
chuyện ngày nào, giờ đã là một 
người cha. Người cha bây giờ, 
lại đem các câu chuyện cọp đó, 
kể lại cho con mình. Những 
câu chuyện nọ, bỗng thành sợi 
dây kết nối thế hệ, từ đời ông 
qua đời cháu. Truyện, không 
chỉ để kể ra rồi kết thúc, bất cứ 
đứa trẻ nào của thời nào, cũng 
vẫn ham nghe truyện, vẫn hau 
háu mắt hớp từng lời từng chữ 
qua giọng cha kể lại. Những 
buổi tối trước khi ngủ của đứa 
trẻ, mang theo câu chuyện cha 
mình kể, thành một thói quen, 
đủ để nuôi dưỡng sự hiếu kỳ 
và tò mò, cộng một niềm hãnh 

NHỮNG TRUYỆN KỲ THÚ VỀ CỌP BÌNH ĐỊNH: 

Ngắn, độc đáo 
& chưa ai kể

5 truyện cọp trong tập sách Những truyện kỳ thú về Cọp chưa ai kể (tác giả Nguyễn Lam Điền), NXB Trẻ ấn 
hành tháng 9, dù đã gần về cuối năm cọp, nhưng cũng đủ để “hớp hồn” con trẻ nếu được nghe ba, mẹ đọc hay 
kể lại. Truyện kể kiểu như vậy là đề tài chưa được khai thác nhiều, chúng vốn dĩ hiện diện ở vùng đất có thật, 
qua những con người thật, là không khí của Bình Định thời Tây Sơn! Chỉ bấy nhiêu đã thôi thúc người đọc cầm 
sách lên và cắm cúi đọc say mê lúc nào không biết…

XEM - NGHE - ĐỌC

Bắt gặp đàn chim xếp đội 
hình chữ V bay ngang khung 
trời nhỏ, lô xô giữa những tòa 
nhà cao tầng, lòng tôi chợt 
nhói lên vì nhớ. Ngày tôi còn bé, 
mẹ thường chỉ tay theo những 
cánh chim mong manh giữa 
bầu trời rộng mênh mông và 
kể vô vàn câu chuyện về cuộc 
hành trình di trú của chúng. 
Đàn chim chẳng biết từ nơi 
nào đến, mải miết rẽ gió bay về 
phương Nam, tìm miền nắng 
ngọt. Chúng bay theo trật tự đã 
được mã hóa trong gen từ triệu 
triệu năm trước. 

Tiếng gọi bầy xao xác xoáy 
sâu vào hoàng hôn đỏ ối. Tán 
cây ấp ôm đàn chim di trú khỏi 
sương lạnh sau ngày dài miệt 
mài bay. Khe suối, cánh đồng 
vỗ về cơn đói khát của chúng 
nhưng cũng tiềm ẩn đầy cạm 
bẫy. Thằng bé tôi năm bảy, tám 
khi ấy nước mắt vòng quanh 
khi nghe mẹ kể về cánh chim 
đuối sức buộc bỏ dở hành trình. 
Hay những chú chim già yếu, có 
con non phải ở lại, túm tụm vào 
nhau kiếm ăn qua mùa đông 
giá rét.

Tôi và nhiều đứa trẻ quê 

nghèo cũng mang trong mình 
giấc mơ di trú. Thành phố xênh 
xang ánh đèn vẫy gọi những 
đứa con của ruộng đồng. 
Người nông dân cả đời lấm 
láp bùn gửi giấc mơ bước 
qua lũy tre làng vào đám trẻ. 
Chúng tôi lớn lên và giấc mơ 
lớn lên, chúng tôi rời quê lên 
thành phố mưu sinh.

Suốt mười năm xa quê, 
ngày nào cũng vậy, cứ đều đặn 
bảy, tám giờ tối là tôi gọi điện 
về nhà. Đôi khi chỉ là dăm ba 
câu hỏi thăm vu vơ: “Bố mẹ ăn 
cơm chưa? Ở nhà nắng hay 

mưa?”. Nhìn thấy con qua màn 
hình điện thoại, nghe tiếng con, 
biết con vẫn khỏe mạnh nơi đất 
khách quê người, với bố mẹ thế 
là đủ. Tôi nhớ nhà thơ Khổng 
Vĩnh Nguyên từng viết về vùng 
quê hương “ba đèo bảy động 
heo hút khó nghèo” Cát Hải của 
ông và gói niềm thương cảm 
bằng những hình ảnh buồn 
bã - “cát vùi nông, gió bấc vào 
Nam/ chim di trú và người di 
thực” (Quê hương). Nhưng 
bây giờ, dõi theo cánh chim di 
trú khuất sau những tòa nhà 
nhấp nhô cao hun hút nhớ, se 

sắt thương… mà chợt ấm lên, 
không chỉ Cát Hải mà cả một 
vùng ven biển phía Đông Bình 
Định quê nhà đang đổi thịt 
thay da từng ngày, bọn trẻ bây 
giờ có thể tìm thấy nhiều cơ hội 
ngay giữa quê nhà từ khi chấm 
dứt cảnh “ba đèo bảy động”. 

Mọi thứ bây giờ đã khác dù 
đàn chim vẫn bay đi tránh rét 
theo quy luật sinh tồn. Đàn con 
khôn lớn bén rễ trên quê hương 
để lan tỏa đi muôn nơi nhưng 
đường về nhà luôn là con 
đường ấm áp nhất.                          

ĐÀO MẠNH LONG

Đàn chim di trú

l Bỗng dưng trúng số. 
Người lính Hàn Quốc Chun 
Woo vô tình nhặt được tờ vé số 

trúng độc 
đắc gần 6 
triệu  USD! 
Nhưng 
không may 
tờ vé số ấy 
bị gió cuốn 
bay sang 
bên kia 
biên giới 
và rơi vào 

tay anh lính Triều Tiên Yong Ho. 
Chun Woo cần tờ vé số để đổi 
tiền, trong khi Yong Ho dù nắm 
giữ tờ vé quan trọng lại không 
thể sang Hàn Quốc để lĩnh 
thưởng. Câu chuyện ngày càng 
trở nên rắc rối và hài hước khi 
có thêm những người đồng đội 
của cả hai phát hiện sự việc và 
nhất quyết đòi chia phần.

l Và ngày nào đó là bản 
ballad mượt mà nhưng đầy 
day dứt về câu chuyện tình yêu 

không trọn vẹn. Giọng hát đầy 
nội lực của Trung Quân Idol 
khiến ca khúc khơi gợi sự đồng 
cảm từ người nghe những tan 
vỡ trong tình yêu. Có cơn gió 
nào cuốn theo ngàn lá úa/ Có 
phải thu vội vàng/ Nhẹ nhàng 
như thế dù khi đến hay đi cũng 
chỉ thoáng qua… 

l Thung lũng Đồng Vang 
là tập truyện dài dành cho thiếu 
nhi đầu tiên của nhà văn - người 

lính trở về 
từ chiến 
trường K - 
Trung Sỹ. 
Nhân vật 
chính của 
tập truyện 
là những 
đứa trẻ 
ở nơi “có 
dòng sông, 

núi đồi, ruộng bậc thang” cùng 
những giá trị văn hóa của đồng 
bào dân tộc Tày. Tác giả chia sẻ 
những câu chuyện, nhân vật 
trong sách được lấy cảm hứng 
từ chính cuộc sống của thầy cô 
giáo và các em nhỏ nơi miền 
núi cao.                              ĐÔNG A

diện về vùng đất nơi bắt đầu 
nguồn cội của mình.

5 truyện cọp được tác giả 
chia sẻ trong tập sách, đều là 
người đối diện với cọp, cọp 
đối diện với người, hai bên 
đánh nhau kịch liệt. Người 
giỏi võ nghệ, cọp có sức mạnh, 
người hiểu thuộc tính thú dữ, 
thú cũng hiểu tập tính của 
người. Hai bên, vừa chiến 
đấu, vừa nương dựa, vừa 
tôn trọng, vừa kiêng dè. Lúc 
đấu trí, lúc bằng sức mạnh, 
đều quyết một mất một còn. 
Những cuộc đánh cọp dữ 
chỉ bằng cây gậy vót nhọn, 
hay những cuộc “bày binh 
bố trận” bẫy cho được ông 
cọp ba chân nhưng vô cùng 
hiểm hóc... là dẫn chứng sinh 
động cho những thế võ và sự 

tài trí của những con người 
ở một vùng đất mà võ nghệ 
đã là một đặc sản quý giá và 
nổi tiếng khắp cả nước. Trong 
các câu truyện cọp, có những 
câu chuyện ẩn tàng cả màu sắc 
tâm linh huyền bí như truyện 
Cải số bị cọp bắt, khi một ông 
cọp linh hiện thân thành một 
ông già râu trắng, báo tin cho 
người anh biết chuyện người 
em vốn dĩ gặp phải số sẽ bị 
cọp bắt và chỉ cách làm sao để 
giữ được xác người em, mô típ 
này, gần như ít thấy ở vùng 
miền khác. 

Ngắn thôi, nhưng độc đáo 
Các truyện này, đủ kết nối 

và gợi lại không khí cũng như 
tập quán của người xưa, thuở 
thiên nhiên và con người có 

nhiều tương tác. Dân sơn 
tràng gắn đời sống với hoạt 
động trong núi rừng là nơi trú 
ngụ của cọp, vẫn giữ lệ kiêng 
gọi thẳng là “cọp” hay “hổ” 
mà thường gọi tránh thành 
ông khái, ông ba mươi hay 

chúa sơn lâm... hoặc khi 
vào rừng nghe tiếng gọi 
tên mình thì không được 

lên tiếng đáp lời, vì sợ hổ 
thành tinh sẽ dẫn dụ mình 

theo. Cọp lúc nào cũng 
có một vị trí riêng. 
Người giỏi võ thuật, 

có trí  khôn, nhưng 
cọp có sức mạnh và sự 
bền bỉ, bên cạnh khả 
năng “nhìn đòn” của 
cọp dành cho người, 

người đối với cọp gần 
như tương đồng với nhau. 

Các truyện cọp trong 
tập sách, có khắc họa 
những động tác vồ mồi của 
hổ, theo tác giả, từ xa xưa 

đã được nghiên cứu đưa vào 
võ thuật. “Một số dòng võ tôn 
xưng hắc hổ hoặc bạch hổ là tổ - 
đây không chỉ là biểu tượng 
của một môn nghệ thuật lấy 
sức mạnh làm chất liệu, mà 
cụ thể các động tác võ thuật 
được xây dựng từ động tác 
của loài hổ vẫn còn dấu ấn 
trong các bài quyền với từng 
câu thiệu (mô tả động tác)  
rành mạch”. 

Những câu chuyện như 
trong tập sách, đọc không chỉ 
là thưởng thức đơn thuần, mà 
chính là để tâm thức mình 
cộng thêm một nét văn hóa bản 
địa có tính vùng miền. Và phần 
nào, góp cho chính các bậc cha 
mẹ và các em thiếu nhi, có thêm 
nguồn truyện hay và độc đáo, 
để kể cùng nhau.            

 NHÃ LINH 
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Bình Định

Diễn ra từ ngày 21- 24.9, 
vòng chung kết Đại hội 
TDTT tỉnh Bình Định lần 
thứ IX - năm 2022 đã chứng 
kiến nhiều cuộc tranh tài 
hấp dẫn. Phóng viên Báo 
Bình Định ghi lại những 
hình ảnh ấn tượng ở một số 
nội dung thi đấu tại kỳ đại 
hội đáng nhớ này…

Hai VĐV Bùi Nguyễn Ngọc Huy và Nguyễn Trương Phúc Lâm giúp điền kinh Hoài Nhơn giành 2 HCV, 2 HCB ở các nội dung chạy 
800 m và 1.500 m. TX Hoài Nhơn là đơn vị thi đấu thành công nhất ở bộ môn điền kinh.                                           Ảnh: HOÀNG QUÂN                    

Đoàn thể thao TX An Nhơn gây ấn tượng mạnh ở nội dung đối kháng môn võ cổ 
truyền, khi có tới 11 võ sĩ vào chung kết, giành 9 HCV.       Ảnh: HOÀNG QUÂN

Sự xuất sắc của các VĐV nội dung hội thi giúp TP Quy Nhơn giành 
130 điểm môn võ cổ truyền, góp công lớn mang lại vị trí thứ 3 
toàn đoàn.                                               Ảnh: HOÀNG QUÂN

VĐV Đinh Văn Xây (An Lão) xuất sắc giành HCV nội dung 
phóng lao nam với thành tích 45 m 40.      Ảnh: HOÀNG QUÂN

Không nằm ngoài dự đoán, các VĐV TP Quy Nhơn dậy sóng đường đua xanh khi 
giành 4 HCV trong tổng số 6 nội dung.                                Ảnh: HOÀNG QUÂN

Có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất, đoàn thể thao Tây Sơn 
giành vị trí nhất toàn đoàn một cách thuyết phục. 

- Trong ảnh: Các săn sóc  viên Tây Sơn chăm chút cho VĐV đẩy gậy trước khi thi đấu.            
Ảnh: HOÀNG QUÂN

Trượt băng tốc độ Việt Nam 
giành 5 HCV tại Indonesia

Đội trượt băng tốc độ Việt 
Nam đã giành được 5 HCV,  
4 HCB và 2 HCĐ tại Giải trượt 
băng tốc độ Indonesia mở 
rộng 2022. 

Thi đấu ở giải, VĐV trẻ 
Giang Bảo Anh góp mặt ở 
nhóm tuổi dưới 8 đã giành các 
tấm HCV cá nhân nữ khi chiến 
thắng tốc độ ở các nội dung 222 
m, 333 m và 555 m. Ngoài kết 
quả trên, chúng ta còn có tấm 
HCV của Nguyễn Phi Long 
trong nội dung trẻ nam nhóm 
tuổi 13 - 14 ở cự ly 500 m, đồng 
thời Phi Long còn giành HCB tại 
cự ly 1000 m và 1500 m. Trong 
khi đó, Lê Hữu Dũng giành 1 

HCV nam cự ly 500 m và 2 HCĐ 
cự ly 1000 m và 1500 m nam. Và 
VĐV Nguyễn Võ Hữu Vinh góp  
2 tấm HCB ở các nội dung 1000 m 
và 1500 m.

Giải năm nay được Ban tổ 
chức đưa vào thi đấu các nhóm 
nội dung theo 6 nhóm tuổi nam, 
nữ và các chặng đua dài 222 m, 
333 m, 500 m, 777 m, 1000 m và 
1500 m. Giải đấu có sự góp mặt 
của nhiều đội trượt băng tốc độ trẻ 
trong khu vực và châu Á. Đây là 
một trong những giải cọ xát để các 
VĐV tích lũy thêm kinh nghiệm 
và tìm cơ hội thi đấu trượt băng 
tốc độ tại Olympic mùa đông ở 
tương lai.                      (Theo SGGP)

l Nhiều CĐV Anh đã kêu 
gọi Liên đoàn bóng đá Anh sa 
thải HLV Gareth Southgate (ảnh) 

trước thềm World Cup 2022 
sau thất bại của đội tuyển 
Anh ở UEFA Nations League 
2022 -23. Điểm yếu dễ thấy 
của đội tuyển Anh là hàng 
công quá tệ. Sau 5 lượt trận, 
Tam sư mới chỉ duy nhất 1 
lần lập công. Kết quả, thầy 
trò Southgate vẫn chưa biết 

mùi chiến thắng (hòa 2, thua 
3). Đặc biệt Anh đã 2 lần để 
thua đối thủ chiếu dưới là 
Hungary, trong đó có thất bại 
0 - 4 ngay tại sân nhà. 

 (Theo bongdaso)
l Man United đã điền tên 

trung vệ Kim Min Jae (ảnh)
vào danh sách mua sắm trong 

phiên chợ mùa đông. Ngôi 
sao Hàn Quốc này mới gia 
nhập Napoli ở mùa giải năm 
nay sau khi chơi ấn tượng tại 
Fenerbahce. Tố chất thủ lĩnh 
và khả năng tranh chấp mạnh 
mẽ của trung vệ 25 tuổi chính 
là điểm gây ấn tượng mạnh với 
HLV Ten Hag. 

(Theo thethaovietnam)
l HLV đội tuyển bóng 

đá Ấn Độ Igor Stimac không 
ngần ngại khẳng định mục 
tiêu của đội tuyển đến từ 
Nam Á là giành chiến thắng 
tại Giải bóng đá giao hữu 
quốc tế - Hưng Thịnh 2022 
(từ ngày 21 - 27.9.2022). Giải 
bóng đá này gồm 3 đội: Chủ 
nhà Việt Nam, Singapore và  
Ấn Độ. (Theo HNM)

TIN VẮN

Sau 4 ngày tranh tài, 
vòng chung kết Đại hội TDTT 

tỉnh Bình Định lần thứ IX - năm 2022 
đã hoàn tất các nội dung thi đấu. Kết quả, 

đoàn thể thao huyện Tây Sơn giành giải nhất 
toàn đoàn với 601 điểm; tiếp theo là đoàn 
TX Hoài Nhơn (552 điểm),  TP Quy Nhơn (536 

điểm), TX An Nhơn (409 điểm), huyện Tuy Phước 
(368 điểm), huyện Phù Cát (170 điểm), huyện Phù 

Mỹ (150 điểm), huyện Vĩnh Thạnh (146 điểm), 
huyện Vân Canh (63 điểm), huyện An Lão (56 

điểm), huyện Hoài Ân (40 điểm), CA tỉnh 
(36 điểm), Trường ĐH Quy Nhơn (23 

điểm), Bộ CHQS tỉnh (12 điểm), 
BĐBP (2 điểm).

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ IX - NĂM 2022:

Những khoảnh khắc ấn tượng!

HOÀNG QUÂN
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Bình Định

GIẢI BÓNG ĐÁ ĐỒNG HƯƠNG BÌNH ĐỊNH: 

Tranh tài sôi nổi, 
tạo ấn tượng đẹp

Trong khuôn khổ các hoạt động Hội thao người Bình Định tại TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2022 
do Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh và CLB Doanh nhân Bình Định tại TP Hồ Chí Minh 
đồng tổ chức (từ ngày 10.9 - 8.10), Giải bóng đá đồng hương Bình Định đã khai mạc từ ngày 10.9. Qua 
hai tuần tranh tài đầy sôi nổi, Giải đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Tham gia Giải bóng đá đồng hương 
Bình Định lần này có 16 đội bóng của 
hội đồng hương các huyện, thị xã, 
thành phố, CLB trực thuộc Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh 
(Hội ĐHBĐ) và DN Bình Định tại TP 
Hồ Chí Minh, chia làm 4 bảng thi đấu 
theo thể thức vòng tròn một lượt tính 
điểm; lấy 8 đội có số điểm nhất và 
nhì của 2 bảng đấu vào thi đấu vòng 
tứ kết; 4 đội thắng tứ kết vào thi đấu 
bán kết; thi đấu chung kết và tranh 
hạng ba. 

Ông Phan Văn Phúc, Phó trưởng 
Ban Truyền thông Hội ĐHBĐ, cho biết: 
Các đội bóng tham gia giải đấu năm 
nay có sự đầu tư bài bản về cầu thủ, 
điều kiện thi đấu. Trước đó, nhiều hội 
đồng hương địa phương, như Quy 
Nhơn, An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, 
Tây Sơn… tổ chức giải đấu riêng để 
tuyển chọn lực lượng tham gia giải. 
Các trận đấu có ban giám sát, trọng tài 
có chuyên môn, lực lượng an ninh bảo 
vệ nghiêm ngặt, được chúng tôi tường 
thuật trực tiếp đầy đủ trên Fanpage 
của Hội ĐHBĐ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, 
các đội bóng đã bước vào giải với tinh 
thần thi đấu cao. Các cầu thủ nỗ lực hết 
mình để thi đấu, cống hiến cho khán 
giả những giây phút sôi nổi, hào hứng. 
HLV của đội bóng Hội đồng hương 
Phù Mỹ, ca sĩ Phạm Trưởng xúc động: 
“Đội bóng đồng hương Phù Mỹ với 
lực lượng gần 30 cầu thủ rất hăng say 
luyện tập với quyết tâm thi đấu đạt 
thành tích cao tại giải đấu lần này. Ai 
cũng háo hức mong chờ ngày hội diễn 
ra để những người Bình Định xa xứ 
được gặp gỡ, thắm đượm nghĩa tình, 
đoàn kết với nhau để cùng góp sức 
xây dựng quê hương”. 

Bên cạnh các đội bóng mới nổi được 
đánh giá khá mạnh với dàn cầu thủ 
trẻ có chất lượng cao, các đội bóng 
đạt nhiều thành tích cao tại giải đấu 

Nhiều hoạt động 
kỷ niệm Ngày 
doanh nhân Việt Nam 

(BĐ) - Ông Tô Ngọc Ngời, Phó Chủ 
tịch Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ 
Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực CLB 
Doanh nhân Bình Định tại TP Hồ Chí Minh 
(thuộc Hiệp hội DN TP Hồ Chí Minh), cho 
biết, nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt 
Nam 13.10, CLB Doanh nhân Bình Định tại 
TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh tổ 
chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực 
hướng đến cộng đồng doanh nhân, DN 
người Bình Định tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài 
các hoạt động tổ chức tại Hội thao người 
Bình Định tại TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 - 
năm 2022 (diễn ra từ ngày 10.9 - 8.10) để vận 
động đóng góp kinh phí hỗ trợ người nghèo, 
người khuyết tật tại quê nhà Bình Định, CLB 
Doanh nhân Bình Định sẽ tổ chức buổi Tọa 
đàm với doanh nhân, DN Bình Định tại TP 
Hồ Chí Minh vào ngày 9.10.

“CLB sẽ mời TS Trần Du Lịch, Thành 
viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài 
chính, tiền tệ quốc gia - tham gia chủ trì 
buổi tọa đàm để thông tin về tình hình 
phát triển KT-XH cùng những định hướng 
phát triển của quê nhà Bình Định để cộng 
đồng doanh nhân, DN Bình Định tại TP 
Hồ Chí Minh nắm bắt. Chúng tôi cũng sẽ 
mời lãnh đạo tỉnh Bình Định tham dự tọa 
đàm để lắng nghe, chia sẻ, kết nối với cộng 
đồng doanh nhân, DN trong xúc tiến, thu 
hút đầu tư các dự án tại quê nhà ”, ông 
Tô Ngọc Ngời cho biết thêm.   BẢO MINH

Hỗ trợ 300 triệu đồng lắp đặt hệ thống 
điện chiếu sáng tại Tuy Phước

(BĐ) - Ông Nguyễn Văn Công, Chủ 
tịch UBND xã Phước Thắng (huyện 
Tuy Phước), cho biết, được sự hỗ trợ 
của Hội đồng hương Tuy Phước tại 
TP Hồ Chí Minh, địa phương đang 
triển khai lắp đặt hệ thống điện chiếu 
sáng từ đội 1 đến độ 4 thôn Lạc Điền 
với tổng chiều dài khoảng 1,4 km. 
Tổng giá trị đầu tư hệ thống chiếu 
sáng này hơn 730 triệu đồng; trong 
đó, Hội đồng hương Tuy Phước tại 
TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 300 triệu 
đồng, còn lại  là vốn đối ứng của  
địa phương.

Dự kiến đến cuối tháng 10.2022, 
hệ thống điện chiếu sáng nói trên 
sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, 

giúp người dân đi lại vào ban đêm 
được thuận lợi ,  đảm bảo an toàn 
giao thông, góp phần tạo cảnh quan, 
môi trường nông thôn sáng, xanh, 
sạch, đẹp, văn minh, góp phần thực 
hiện các tiêu chí đưa xã Phước Thắng 
đạt xã nông thôn mới nâng cao vào 
năm 2025.

Được biết, trước đó, Hội đồng 
hương Tuy Phước tại TP Hồ Chí Minh 
cũng đã hỗ trợ 500 triệu đồng cho xã 
Phước Sơn (huyện Tuy Phước) xây 
dựng cầu dân sinh tại xóm 12 thôn Lộc 
Thượng nhằm tạo điều kiện cho người 
dân xóm 12 đi lại, sản xuất, sinh hoạt 
được thuận lợi hơn.

NGỌC NHUẬN 

Tuyển thành viên Ban chủ nhiệm 
CLB Sinh viên Bình Định khóa XII

(BĐ) - CLB Sinh viên Bình Định 
tại TP Hồ Chí Minh (thuộc Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh) 
vừa có thông báo tuyển thành viên Ban 
chủ nhiệm CLB khóa XII - năm 2023 
trên Fanpage của CLB. 

Theo đó, các ứng viên có hồ sơ 
đủ tiêu chuẩn sẽ được gửi thông 
báo tham gia vòng phỏng vấn. Các 
ứng cử viên đậu ở vòng phỏng vấn 
sẽ tham gia một chương trình quy 
mô do CLB tổ chức để tuyển chọn 
ứng viên bầu làm thành viên Ban 
chủ nhiệm CLB sinh viên Bình Định 
tại TP Hồ Chí Minh khóa XII - năm 
2023.  Thời gian tổ chức các vòng 
tuyển thành viên CLB từ ngày 23.9 

đến ngày 6.11.
Cùng với đó, CLB Sinh viên Bình 

Định tại TP Hồ Chí Minh cũng đã thông 
báo tuyển thành viên đăng ký tham gia 
Hội trại Sinh viên Bình Định tại TP Hồ 
Chí Minh, dự kiến tổ chức từ ngày 5- 
6.11. Hội trại truyền thống sinh viên 
Bình Định là hoạt động thường niên do 
CLB Sinh viên Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh tổ chức đã trở thành sân chơi bổ 
ích, gắn kết nhiều thế hệ sinh viên Bình 
Định đang học tập và làm việc tại TP 
Hồ Chí Minh, giúp các bạn sinh viên 
giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học 
tập, trải nghiệm hoạt động cộng đồng, 
gắn kết tình đồng hương…

          ĐOAN NGỌC

Các đội bóng thi đấu hăng say.                        Ảnh: Hội ĐHBĐ cung cấp

lần trước cũng duy trì được phong độ 
thi đấu khiến sân chơi lần này không 
còn nhiều sự chênh lệch về trình độ 
chuyên môn.

Anh Vũ Khánh Vương, Phó Chủ 
tịch Hội đồng hương Hoài Ân - HLV 
Đội bóng đồng hương Hoài Ân, thổ lộ: 
“Chưa bao giờ phong trào thể thao của 
đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh phát triển mạnh mẽ và thu hút 
nhiều anh em Bình Định tham gia như 
vậy. Tại giải đấu năm 2019, đội bóng 
Hội đồng hương Hoài Ân giành hạng 
nhì. Tại vòng loại giải năm nay, đội 
bóng chúng tôi thắng đội Đồng hương 
An Nhơn với tỉ số 4 - 1 và thua đội Đồng 
hương Phù Mỹ với tỉ số 3 - 2. Tuy nhiên, 
chúng tôi cũng nỗ lực thi đấu hết mình 
cho những trận đấu tiếp theo”.

Ban tổ chức cũng nỗ lực hết mình 
để tổ chức một giải đấu chất lượng, 
có chuyên môn cao và để lại nhiều ấn 
tượng. Ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch 

Hội ĐHBĐ, chia sẻ: Để giải bóng đá 
diễn ra thành công, cũng như các giải 
khác trong khuôn khổ Hội thao người 
Bình Định tại TP Hồ Chí Minh lần thứ 
3 - năm 2022, như: Chạy việt dã, cầu 
lông, golf, quần vợt, Ban tổ chức ghi 
nhận tinh thần hăng hái tham gia của 
các đội, cùng với sự đóng góp hết sức 
to lớn của quý DN, nhà tài trợ tổ chức 
Hội thao. Mục đích cao nhất mà Ban 
tổ chức hội thao lần này hướng đến 
là tạo sân chơi bổ ích để những người 
con Bình Định rèn luyện thể thao để 
nâng cao sức khỏe, thúc đẩy sự phát 
triển phong trào TDTT của Hội ĐHBĐ; 
qua đó xây dựng một cộng đồng người 
Bình Định xa quê đoàn kết, nghĩa tình 
và hướng về quê nhà. Sau Hội thao, 
Ban tổ chức sẽ trích nguồn kinh phí 
vận động đóng góp của các đội tham 
gia để tổ chức các hoạt động thiện 
nguyện tại quê nhà Bình Định. 

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Nâng dự án phim 
Tây Sơn thất hổ tướng 
thành phim chiếu rạp

(BĐ) - Ông Phan Văn Phúc, Giám đốc 
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ truyền 
thông Bảo Phúc Media - nhà sản xuất phim 
Tây Sơn thất hổ tướng, cho biết, sau khi được 
các chuyên gia lịch sử, điện ảnh tên tuổi 
hàng đầu tư vấn, Bảo Phúc Media đã quyết 
định nâng cấp phim Tây Sơn thất hổ tướng 
từ dự án webdrama (phim chiếu mạng) 
thành phim điện ảnh chiếu rạp. 

Đây là bộ phim dã sử kể về câu chuyện 
của 7 vị tướng lĩnh của nhà Tây Sơn ở thời 
kỳ đầu, gồm: Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú, 
Trần Quang Diệu, Nguyễn Văn Tuyết, Lê 
Văn Hưng, Lý Văn Bưu, Nguyễn Văn Lộc, 
gồm 7 tập phim, thời lượng mỗi phim từ 
90 - 120 phút, dự kiến sẽ bấm máy vào cuối 
năm nay.                                   ĐOAN NGỌC
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TRONG NƯỚC

Ngày 24.9, Ban Chỉ đạo quốc gia 
về phòng chống thiên tai vừa có công 
điện yêu cầu các tỉnh, thành ven biển từ 
Quảng Ninh đến Bình Thuận và các bộ, 
ngành sẵn sàng ứng phó mưa lớn, cơn 
bão Noru trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng 
thủy văn Quốc gia, đêm 25.9, bão Noru 
(cơn bão thứ 4) vào Biển Đông với sức 
gió cấp 9/10, giật cấp 13 và đổ bộ vào 
đất liền khu vực miền Trung trong đêm 
27.9, sáng 28.9.

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa và 
chiều 25.9, ở vùng biển phía Đông khu 
vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh 
dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão 
mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Ngoài ra, 
khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa lớn từ 
100 - 200 mm và còn tiếp tục mưa trong 
những ngày tới.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa 
lớn kéo dài ở khu vực miền Trung, Ban 
Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên 
tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, 
thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành ven biển 
từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các 
bộ, ngành liên quan quản lý chặt chẽ các 
phương tiện ra khơi. Giữ thông tin liên 
lạc thường xuyên với chủ các phương 
tiện để kêu gọi, hướng dẫn thoát ra khỏi 
vùng nguy hiểm; kiểm tra, hướng dẫn 
neo đậu tàu thuyền tại bến đảm bảo an 
toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội. Sẵn 
sàng triển khai công tác đảm bảo an toàn 
về người, tài sản trên các đảo và lồng 

Hướng đi của bão Noru tính đến đầu giờ chiều 24.9.

Các tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến 
Bình Thuận chủ động ứng phó bão Noru

bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản; 
các tàu vận tải, hoạt động du lịch trên 
các đảo và ven biển; công trình đang thi 
công trên biển, ven biển.

Các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến 
Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức chằng 
chống, gia cố nhà ở, các công trình công 
cộng, khu công nghiệp, nhà máy, các dự 
án đang thi công ven biển, các công trình 
cột tháp cao. Triển khai lực lượng xung 

kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven 
sông, suối, hồ đập, khu vực thấp trũng, 
có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, 
sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ 
tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Công điện cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao 
có công hàm gửi các quốc gia trong khu 
vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và 
tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, 
cứu hộ khi có yêu cầu.  (Theo Vietnamnet)

Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 diễn tập 
chiến thuật vòng tổng hợp

Các đại biểu nhấn nút thực hiện nghi thức khởi 
công dự án.

Sáng 24.9, Bộ GTVT tổ chức lễ khởi 
công dự án thành phần 1A của dự án 
đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn 
Trạch giai đoạn 1 thuộc đường vành 
đai 3 TP HCM.

Dự án thành phần 1A gồm có cầu 
Nhơn Trạch và phần đường dài hơn  
8 km. Điểm đầu giao với đường tỉnh 
25B thuộc huyện Nhơn Trạch, điểm 
cuối giao với đường cao tốc TP HCM - 
Long Thành - Dầu Giây.

Dự án này đánh dấu bước khởi 
động tuyến vành đai 3 nối liền TP HCM 
và Đồng Nai, góp phần giảm ùn tắc, 
phát triển logistics, việc đi lại với sân 
bay Long Thành trong tương lai thuận 
tiện hơn.

Toàn dự án hiện đã bàn giao mặt 
bằng được đoạn tuyến dài 2,8 km. Riêng 
TP HCM có 1,9 km qua địa bàn đã bàn 
giao được 93%. Còn tỉnh Đồng Nai có 
đoạn tuyến đi qua dài trên 6,3 km đã nỗ 
lực triển khai giải phóng mặt bằng, bàn 
giao gần 20%.                      (Theo Tuổi Trẻ)

Khởi công xây cầu 
Nhơn Trạch, chính 
thức khởi động 
đường vành đai 3 Từ ngày 17 - 23.9, trên vùng biển Tây 

Nam, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát  
biển 4 đã tổ chức diễn tập chiến thuật vòng 
tổng hợp và bắn đạn thật, kết hợp các hoạt 
động Chương trình “Cảnh sát biển đồng 
hành với ngư dân” trên địa bàn, nâng cao 
năng lực chỉ huy, điều hành tác chiến.

Với tình huống giả định khi chủ 
quyền, an ninh trật tự và an toàn biển, 

đảo của Tổ quốc bị đe dọa, tiềm ẩn nguy 
cơ bị xâm phạm, BTL Vùng Cảnh sát 
biển 4 thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng 
thái sẵn sàng chiến đấu và thực hành các 
nhiệm vụ chiến đấu.

Dịp này, tại xã An Sơn, huyện Kiên 
Hải, tỉnh Kiên Giang, BTL Vùng Cảnh 
sát biển 4 còn kết hợp tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền nâng cao nhận thức 

cho hơn 200 cán bộ, nhân dân và học 
sinh trên địa bàn về công tác bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo trong tình hình mới; nội 
dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt 
Nam; các văn bản quy định của pháp 
luật về phòng, chống khai thác hải sản 
bất hợp pháp, không báo cáo và không 
theo quy định (IUU)...  

(Theo Lao Động)

Văn phòng Chính phủ vừa có 
Văn bản số 6349/VPCP-CN ngày 23.9 
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó 
Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành 
về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu xây 
lắp Dự án xây dựng công trình đường 
bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai 
đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Bộ GTVT tổ chức lựa 
chọn nhà thầu theo đúng thẩm quyền 
quy định về chủ trương đầu tư Dự án 
xây dựng công trình đường bộ cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 
2021 - 2025 và quy định pháp luật về 
đấu thầu.

Bộ GTVT thực hiện đúng ý kiến 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại Thông báo số 46/TB-VPCP ngày 
19.2.2022 của Văn phòng Chính phủ; 
không chia nhỏ gói thầu (vì quá nhiều 
gói thầu sẽ mất rất nhiều thời gian, 
khó liên thông kết nối, gây chậm trễ, 
tăng kinh phí, tăng tổng mức đầu 
tư…); phải lựa chọn được nhà thầu 
xây lắp có năng lực, kinh nghiệm, uy 
tín bảo đảm công khai, minh bạch, 
nghiêm túc, hiệu quả, tuân thủ quy 
định pháp luật; kiên quyết phòng, 
chống tiêu cực, lợi ích nhóm, tham 
nhũng, thông thầu, chuyển nhượng 
thầu không đúng quy định.

(Theo VGP)

Kiên quyết chống 
tiêu cực trong 
Dự án cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông

Ngày 24.9, Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu cảng An Thới, TP Phú Quốc tỉnh 
Kiên Giang cho biết vừa tiếp nhận  
9 người nước ngoài được tàu cá Việt 
Nam cứu khi trôi dạt trên biển.

Những người này được ông Phạm 
Xuân Hoàng (42 tuổi), thuyền trưởng 
tàu cá ở phường An Thới phát hiện và 
cứu tại khu vực Bắc đảo Phú Quốc, 
cách Gành Dầu khoảng 20 hải lý về 
hướng Tây vào khuya ngày 22.9.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, từ 
ngày 18 - 23.9, khoảng 80% thí sinh 
trúng tuyển đợt 1 đã xác nhận nhập học 
lên hệ thống tuyển sinh chung.

Như vậy, còn 1 tuần nữa để thí sinh 
xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 
(trước 17 giờ ngày 30.9). Thí sinh không 
thực hiện quy trình này coi như từ chối 

cơ hội học tập đã trúng tuyển.
Nếu như các năm trước, hệ thống 

xét tuyển của Bộ GD&ĐT chỉ hỗ trợ 
các trường xử lý lọc ảo đối với phương 
thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt 
nghiệp THPT thì năm nay mở rộng lọc 
ảo đối với tất cả các phương thức, tổ hợp  
xét tuyển.

Bên cạnh đó, hệ thống xét tuyển mở 
rộng thêm chức năng cung cấp dữ liệu 
kết quả học tập THPT của thí sinh cho 
các trường đại học. Tất cả quy trình từ 
đăng ký nguyện vọng đến thanh toán lệ 
phí xét tuyển và xác nhận nhập học đều 
được thực hiện trực tuyến.

 (Theo TTXVN/Vietnam+)

Khoảng 80% thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 
đã xác nhận nhập học

Cứu 9 người Trung Quốc trôi dạt trên biển
Tại Đồn Biên phòng, 9 người này 

cho biết đều mang quốc tịch Trung 
Quốc, song chỉ một người có giấy tờ 
chứng minh. Họ cùng 11 người khác 
từ tỉnh Phúc Kiến sang Campuchia để 
khai thác hải sản. Tàu xuất phát ngày 
11.9, đến khoảng 10 giờ ngày 22.9, khi 
tàu đến gần vùng biển Campuchia thì 
bị chìm, sau đó được tàu cá Việt Nam 
cứu vớt.

(Theo VNE)
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới lấy 
lời khai một thuyền viên được cứu. 
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TIN VẮN 

Ngày 23.9, Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ Việt Nam Phạm Bình 
Minh đã có các cuộc tiếp xúc với Tổng 
Thư ký LHQ và Chủ tịch Đại hội đồng 
LHQ bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng 
LHQ khóa 77.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt 
Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa 
phương và vai trò trung tâm của LHQ 
trong quản trị toàn cầu và điều phối các 
nỗ lực, giải quyết các thách thức chung. 
Phó Thủ tướng cho rằng, cần nỗ lực xây 
dựng LHQ hoạt động hiệu quả hơn nữa 
và với đầy đủ nguồn lực để đáp ứng tốt 
nhất nhu cầu và mong mỏi của các quốc 
gia thành viên.

Phó Thủ tướng tái khẳng định cam 
kết của Việt Nam trong việc cùng các 
nước thành viên và lãnh đạo LHQ thúc 
đẩy các chương trình nghị sự chung 
quan trọng, từ thực hiện các Mục tiêu 
Phát triển bền vững cho đến gìn giữ hòa 
bình tại các khu vực trên thế giới.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, 
việc Việt Nam đang tích cực triển khai 
cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các bên 
tham gia Công ước khung của LHQ về 
biến đổi khí hậu (COP26) về đạt phát 
thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đề 
nghị LHQ hỗ trợ tích cực trong quá trình 
xây dựng Quan hệ Đối tác Chuyển đổi 

LHQ khẳng định sẽ hỗ trợ các  
ưu tiên phát triển của Việt Nam

năng lượng công bằng (JETP).
Tổng Thư ký LHQ Antonió Guterres 

bày tỏ những tình cảm đặc biệt dành 
cho Việt Nam, ấn tượng trước những 
thành tựu phát triển KT-XH của Việt 
Nam và đánh giá cao những đóng góp 
tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam 
trong thời gian qua đối với công việc 
chung của LHQ.

Tổng Thư ký khẳng định, LHQ sẽ 
tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên 
phát triển của Việt Nam theo hướng 
xanh, bền vững, chuyển đổi công bằng, 
nhất là về khả năng tiếp cận tài chính; 
đồng thời kỳ vọng Việt Nam phát huy 
mạnh mẽ vai trò hơn nữa, đóng góp vào 
việc giải quyết các vấn đề toàn cầu…

(Theo LĐO)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh (trái) và Tổng Thư ký LHQ Antonió Guterres.      Ảnh: VGP

Ngày 23.9, ngoại trưởng nhóm “Bộ 
tứ” gồm các nước Nhật Bản, Mỹ, Úc và 
Ấn Độ đã cam kết thúc đẩy cải tổ LHQ, 
trong đó có nội dung tăng thêm số thành 
viên thường trực trong Hội đồng Bảo an.

Hãng tin Kyodo dẫn thông báo 
chung đưa ra sau cuộc họp của nhóm 
“Bộ tứ” bên lề kỳ họp của Đại hội đồng 
LHQ tại New York. 

Theo đó, ngoại trưởng 4 nước nhấn 
mạnh sự cần thiết của việc “đối phó với 
những âm mưu nhằm đơn phương phá 
vỡ hệ thống quốc tế và đa phương”, 
trong đó có hoạt động của LHQ.

Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, 
các ủy viên thường trực gồm Mỹ, Anh, 
Nga, Pháp và Trung Quốc giữ quyền 
phủ quyết, cho phép họ ngăn chặn việc 
thông qua bất kỳ nghị quyết nào.

Nhiều ý kiến ủng hộ mở rộng Hội 
đồng Bảo an LHQ để tăng tính đại diện 
công bằng giữa các khu vực, nhất là 
châu Phi, châu Á, Mỹ Latin và các nước 
đang phát triển.                      (Theo TTO)

Nhiều nước đề nghị 
mở rộng Hội đồng 
Bảo an LHQ

Kỳ họp lần thứ 77 của Đại hội đồng LHQ diễn ra 
từ ngày 13 - 27.9.                                      Ảnh: REUTERS

Dữ liệu mới nhất từ Bỉ, Anh và Đan 
Mạch cho thấy số ca mắc và nhập viện 
do Covid-19 đang tăng dần. Cơ quan 
Y tế Công cộng của Bỉ (Sciensano) dự 
báo nguy cơ về một làn sóng lây nhiễm 
mới vào giữa tháng 10. Theo số liệu của 
Sciensano, số ca nhiễm vi rút SARS-
CoV-2 trong tuần lễ tính đến ngày 19.9 
tăng 17% so với tuần trước đó. Trong khi 
đó, số ca nhập viện trong tuần tính đến 
ngày 22.9 tăng ổn định hơn ở mức 4%.

Tại Đan Mạch, số liệu mới công bố 
của Bệnh viện về các bệnh truyền nhiễm 

cho thấy sau một thời gian dài giảm, tỷ 
lệ mắc Covid-19 đang tăng nhẹ tại các 
khu vực của nước này, với số ca nhập 
viện tăng 6% so với tuần trước. 

Tại Anh, số ca mắc mới trong tuần 
tính đến ngày 17.9 cao hơn 13% so với 
tuần trước, trong khi số ca nhập viện tăng 
17% trong tuần lễ tính đến ngày 19.9. 

Trước đó, các cơ quan y tế công của 
nhiều nước và Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) đã cảnh báo về xu hướng số ca 
nhiễm tăng trở lại trong giai đoạn Thu-
Đông này.                           (Theo TTXVN)

Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh tại Bắc Âu

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 
tại London, Anh.                                    Ảnh: THX/TTXVN

l Ngày 23.9, Bộ Tài chính Nga 
cho biết nước này có kế hoạch chi tiêu 
tổng cộng 34.000 tỷ ruble, tương đương 
khoảng 600 tỷ USD cho quốc phòng, an 
ninh và hoạt động thực thi pháp luật nhà 
nước từ năm 2022 - 2025.

l Ngày 23.9, các chuyên gia nhân 
đạo của LHQ cho biết giao tranh ở 
miền Bắc Ethiopia đã khiến hàng trăm 
nghìn người tại các khu vực Tigray, Afar 
và Amhara phải di tản trong những tuần 
gần đây.

l Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố 
những người được miễn trừ lệnh động 
viên quân của Tổng thống Putin, trong 
đó có nhân viên IT, chuyên gia tài chính 
và nhà báo…

l Truyền thông Syria ngày 24.9 cho 
biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy 
thi thể của 89 người thiệt mạng trong vụ 
tàu chở người di cư khởi hành từ Liban 
chìm ngoài khơi bờ biển Syria. 

l Chiều 24.9, các lực lượng cứu hộ 
của Campuchia đã tìm kiếm, cứu hộ 
thêm 12 người trong vụ chìm tàu ngoài 
khơi tỉnh Preah Sihanouk, miền Nam 
nước này, vào sáng 22.9. 

l Ngày 24.9, bão nhiệt đới Talas 
mang theo mưa to và gió lớn đã đổ bộ 
vào khu vực miền Trung Nhật Bản, khiến 
ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục 
nghìn hộ gia đình bị mất điện.

l Cảnh sát Iceland ngày 23.9 cho 
biết họ đã bắt giữ 4 nghi phạm với cáo 
buộc có kế hoạch tấn công khủng bố - 
một tình huống chưa từng có đối với 
quốc gia châu Âu nhỏ bé này.

(Theo TTXVN)

Người phát ngôn Điện Kremlin 
Dmitry Peskov ngày 23.9 cho biết, các 
cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine 
là rất cần thiết, nhưng không có dấu 
hiệu cho thấy một cuộc đối thoại 
như vậy sẽ được nối lại trong tương  
lai gần.

Ông Peskov lưu ý, Ukraine đã rút 
khỏi các cuộc đàm phán cách đây vài 
tháng. Trả lời câu hỏi của báo chí về 
việc liệu Nga có tin rằng đối thoại sẽ 
được đảm bảo trong điều kiện hiện tại 
hay không, ông Dmitry Peskov nói: 
“Đối thoại là điều rất cần thiết để đạt 

Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine

Một nhân viên hành chính tại tỉnh Donetsk treo 
banner về cuộc trưng cầu ý dân.         Ảnh: Reuters

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết ít 
nhất 7 người đã thiệt mạng và 41 người 
khác bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra 
ngày 23.9 ở thủ đô Kabul.

Phát biểu với báo giới, người phát 
ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, ôngAbdul 
Nafy Takor, cho hay một ô tô chở thuốc 
nổ đã phát nổ bên ngoài thánh đường 
Wazir Akbar Khan.

Vụ việc xảy ra khi các tín đồ Hồi giáo 
đang ra về sau lễ cầu nguyện. Trong số 

những người bị thương có cả trẻ em.
Thánh đường Wazir Akbar Khan 

nằm gần khu vực từng là vùng Xanh tọa 
lạc nhiều tòa nhà đại sứ quán nước ngoài 
và văn phòng đại diện của Tổ chức Hiệp 
ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước 
khi Taliban lên nắm quyền điều hành 
Afghanistan vào tháng 8 năm ngoái.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây 
ra vụ nổ này. 

(Theo Vietnam+)

Nổ lớn tại Afghanistan, ít nhất 7 người tử vong

được các mục tiêu của chúng tôi. Tuy 
nhiên chúng tôi không thấy bất cứ 

điều kiện tiên quyết nào cho quá trình  
đàm phán”.

Người phát ngôn Điện Kremlin 
cũng dẫn lời Tổng thống Putin cho biết, 
Ukraine đã rời khỏi các cuộc đàm phán 
cách đây vài tháng và Kiev đã gửi đi tín 
hiệu rằng họ “có ý định giải quyết các 
vấn đề của họ trên chiến trường”.

Tuyên bố này được đưa ra trong 
bối cảnh 2 khu vực ly khai tại Donbass 
cùng các khu vực do Nga kiểm soát ở 
Zaporozhye và Kherson đang tiến hành 
cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập Nga.

(Theo VOV.VN)

Hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan.
                                                             Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
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Dung nham phun trào từ núi lửa 
ngầm Home Reef hóa rắn, trở thành hòn 
đảo mới có diện tích khoảng 24.000 m2.

Theo Đài quan sát Trái Đất thuộc 
NASA, một hòn đảo mới đã mọc lên 
phía Tây Nam Thái Bình Dương, trong 
khu vực có nhiều núi lửa ngầm, IFL 
Science hôm 22.9 đưa tin. Núi lửa ngầm 
Home Reef gần quần đảo Central Tonga 
phun trào ngày 10.9 và chỉ trong vòng 
11 giờ, một khối đất - hình thành từ 
dung nham rỉ ra được nước biển làm 
nguội và hóa rắn - nổi lên.

Ngày 14.9, vệ tinh Landsast 9 của 
NASA chụp ảnh hòn đảo, lúc này có 
diện tích khoảng 4.000 m2. Trong 
những ngày tiếp theo, dung nham tiếp 
tục phun trào và hòn đảo mới ngày 
càng lớn. Ngày 16.9, đảo có đường 
kính 170 m. Hai ngày sau, nó mở rộng 
thành 182 m. Tính đến ngày 20.9, nó đã 
đạt diện tích 24.000 m2.

Trong ảnh chụp của vệ tinh Landsat 9, 

Hòn đảo mới mọc lên ở Thái Bình Dương

luồng hơi và tro bụi lớn bốc ra từ núi 
lửa. Một vùng nước đổi màu phát triển 
xung quanh khối đất cho thấy sự hiện 
diện của nước biển siêu nóng, giàu tính 
axit, chứa đá núi lửa và lưu huỳnh.

Hòn đảo mới nằm ở phía Tây Nam 
đảo Late, phía Đông Bắc đảo Hunga 

Tonga-Hunga Ha’apai và phía Tây 
Bắc đảo Mo’unga’one. Khu vực này 
có đới hút chìm Tonga-Kermadec, 
nơi ba mảng kiến tạo đang chậm rãi 
đâm vào nhau. Hoạt động kiến tạo 
đã mang lại cho nơi đây một dãy núi 
dưới biển với mật độ núi lửa ngầm 
cao nhất thế giới.

Hòn đảo mới có thể không tồn tại 
lâu. Sự xói mòn do thời tiết, sóng và 
hải lưu có thể nhanh chóng làm đá núi 
lửa phân rã. Do đó, những hòn đảo mới 
dạng này thường biến mất nhanh chóng.

Tuy nhiên, một số đảo vẫn tồn tại 
được. Năm 2014, núi lửa ngầm ở cùng 
khu vực thuộc Thái Bình Dương phun 
trào và tạo ra đảo Hunga Tonga-Hunga 
Ha’apai. Dù non trẻ, hòn đảo vẫn có một 
hệ sinh thái phát triển với thảm thực vật 
có hoa màu hồng, chim nhàn nâu và cú 
lợn lưng xám, khiến các nhà khoa học 
kinh ngạc.

(Theo VnExpress.net)

Vệ tinh Landsat 9 chụp ảnh hòn đảo mới với cột 
hơi và tro bụi phun ra, nước biển xung quanh đổi 
màu, ngày 14.9.               Ảnh: NASA Earth Observatory

Năm 2022, VietKings triển khai thực 
hiện hành trình tìm kiếm và công bố top 
100 kỷ lục bất biến của Việt Nam (lần thứ 
nhất) nhằm giới thiệu, quảng bá các kỷ lục 
không thể thay thế hoặc khó bị phá vỡ của 
đất nước và con người Việt Nam trên nhiều 
lĩnh vực, góp phần tôn vinh các giá trị độc 
đáo đến với du khách trong và ngoài nước. 

Rừng ngập mặn Cần Giờ (TP HCM) - 
Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên 
tại Việt Nam

Thảo Cầm Viên và 
rừng ngập mặn 
Cần Giờ lọt top kỷ lục 
bất biến của Việt Nam

Thảo Cầm Viên là vườn thú lâu đời 
nhất Việt Nam; rừng ngập mặn Cần Giờ 
là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên 
tại Việt Nam.

Nằm cách trung tâm TP HCM gần  
40 km, Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ còn 
gọi là Rừng Sác là một quần thể gồm các 
loài động, thực vật rừng trên cạn và thủy 
sinh, được hình thành trên vùng châu thổ 
rộng lớn của các cửa sông Đồng Nai, sông 
Sài Gòn và sông Vàm Cỏ.

UNESCO đã công nhận đây là khu dự 
trữ sinh quyển thế giới vào ngày 21.1.2000 
với hệ động thực vật đa dạng độc đáo 
điển hình của vùng ngập mặn. Nơi đây 
được công nhận là một khu du lịch trọng 
điểm quốc gia Việt Nam.

Thảo Cầm Viên (TP HCM) - Vườn thú 
lâu đời nhất Việt Nam

Rừng ngập mặn Cần Giờ.                              

Thảo Cầm Viên ở TP HCM là vườn thú 
lâu đời nhất Việt Nam và là một trong 
những vườn thú lâu đời nhất trên thế giới. 
Vườn thú được Pháp xây dựng từ năm 
1864. Ban đầu, vườn thú có tên là Vườn 
Bách Thảo, từ năm 1956, Vườn Bách Thảo 
được tu sửa, tái thiết và đổi tên là Thảo 
Cầm Viên Sài Gòn cho đến nay.

Sau 158 năm tồn tại, đây là vườn thú 
lâu đời đứng hàng thứ tám trên thế giới với 
khoảng 1.300 cá thể động vật gồm hàng 
chục loài có vú, hàng chục giống chim, 
nhiều giống bò sát và bộ sưu tập khoảng 
1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan nội 
địa, 33 loài xương rồng, 34 loại bonsai và 
thảm cỏ xanh trên diện tích 20 ha... và liên 
tục được bổ sung.               (Theo 24h.com.vn)

Lối vào cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn.  

Mùa thu thời tiết mát mẻ và đây chính là cơ hội để chị em làm mới phong cách. 
Thời trang mùa thu mang đến cảm giác khác hẳn, đó là sự nhẹ nhàng, lãng mạn. 
Để hoàn thiện set trang phục mùa thu vừa chỉn chu, thanh lịch lại thời thượng 
thì những set đồ dưới đây là tham khảo tâm đắc để phái đẹp công sở tạo ra 
những phong cách đột phá dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

(Theo thoitrangtre.thanhnien.vn)

Những bộ cánh phóng khoáng, 
thời thượng cho nàng công sở




