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Cán bộ, công chức, viên chức phải tinh, chuyên 
để tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh

Tiếp tục thảo luận tại hội trường về 
Quy hoạch tổng thể quốc giau2 u2

Tết nghĩa tình, xuân ấm áp

Thời điểm này, các khu, điểm tham quan, du lịch trên địa bàn 
tỉnh đang gấp rút nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang cảnh trí, 
sửa soạn để chuẩn bị đón khách dịp tết Nguyên đán Quý Mão 
2023. Theo các công ty du lịch, lượng khách đi theo các tour 
du xuân đến Bình Định, cũng như các nhóm khách lẻ, khách đi 
theo nhóm gia đình cũng tăng mạnh so với mọi năm.

Sẵn sàng 
đón khách du xuân

u 6

u7

Khẩn trương 
sửa chữa các 
tuyến quốc lộ

Đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng 
hóa, hành khách tăng cao trong dịp 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đơn 
vị quản lý, khai thác và bảo dưỡng các 
tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh đang khẩn 
trương khắc phục, sửa chữa, nâng cấp hạ 
tầng giao thông, đảm bảo giao thông an 
toàn, thông suốt trên tuyến.

SINH VIÊN BÙI ĐỨC ÁI:

Đeo đuổi 
đam mê 
để phát triển 
bản thân 

u8

Bảo tàng 
sửa soạn đón khách 
trong dịp Tết u9

Người dân có hoàn cảnh khó khăn 
ở huyện Phù Cát trở về nhà với 
suất quà “Tết nghĩa tình - Xuân 
Quý Mão” 2023. Ảnh: XUÂN TÂM

Kết nối và lan tỏa 
phong trào chạy bộ 

QUY NHON MORNING RUN (QMR):

u10
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Đó là yêu cầu Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn đặt ra tại Hội nghị cán 
bộ, công chức, viên chức năm 
2022 do Văn phòng UBND tỉnh 
tổ chức ngày 7.1. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Anh Tuấn yêu cầu, là lực 
lượng thân cận của lãnh đạo 
tỉnh, do đó, tập thể cán bộ, công 
chức, viên chức của Văn phòng 
UBND tỉnh cần nỗ lực trau dồi 
kiến thức; phải tinh, chuyên, có 
tấm lòng trong sáng, tránh nhìn 
nhận cảm tính để hoàn thành 
tốt công tác tham mưu cho lãnh 

đạo UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng 

yêu cầu lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh rà soát, đổi mới tư 
duy, cách thức làm việc, chú 
trọng luân chuyển cán bộ; đồng 
thời, chỉ đạo cụ thể một số công 
tác: Về công tác tham mưu, 
tổng hợp, Văn phòng UBND 
tỉnh cần tham mưu phù hợp 
với tình hình thực tế, tránh 
tình trạng quá cứng nhắc; phải 
thay đổi tư duy trong quản lý, 
sử dụng dữ liệu, phục vụ tốt 
cho công tác chuyên môn. Về 
quy trình trình ký văn bản, cần 
tổng hợp các văn bản liên quan 

cụ thể, đầy đủ, rõ ràng. Công 
tác lễ tân, cần chuẩn hóa công 
tác phục vụ sao cho bài bản, 
chuyên nghiệp. Công tác văn 
thư, lưu trữ cần chú trọng việc 
rà soát, chấn chỉnh quy trình 
thực hiện, tránh chậm trễ. Công 
tác cải cách hành chính cũng 
cần được chú trọng đẩy mạnh, 
phải làm đúng, chuẩn, chất, 
hiệu quả.

Tại Hội nghị, các tập thể, cá 
nhân đã được tặng bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ và 
Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành 
tích xuất sắc trong công tác thời 
gian qua.                   DƯƠNG LINH

Cán bộ, công chức, viên chức phải tinh, chuyên 
để tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân.                                   Ảnh: DƯƠNG LINH

(BĐ) - Tiếp tục chương 
trình Kỳ họp bất thường lần 
thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 
7.1, ĐBQH Lý Tiết Hạnh và 
Nguyễn Văn Cảnh (đơn vị tỉnh 
Bình Định) đã tham gia thảo 
luận tại hội trường về Quy 
hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ  
2021 - 2030, tầm nhìn đến  
năm 2050.

Đại biểu Cảnh đề nghị cần 
rà soát, định lượng rõ ràng hơn 
các mục tiêu trong quy hoạch 
tổng thể quốc gia để có phương 
án phù hợp, dễ dàng đánh giá 
được mức độ hoàn thành các 
mục tiêu ở các mốc thời gian. 

Về mục tiêu phát triển đến 
năm 2030 là nước đang phát 
triển, có công nghiệp hiện 
đại, thu nhập trung bình cao 
và tầm nhìn đến năm 2050 là 
nước phát triển thu nhập cao, 
đại biểu Cảnh đề nghị bổ sung 
nội dung phát triển hệ thống 
các cơ sở kiểm định chất lượng 
sản phẩm tầm cỡ khu vực, có lộ 
trình hoàn thiện pháp luật về 
quy chuẩn, tiêu chuẩn tiệm cận 
với các nền kinh tế mà chúng 
ta muốn đưa sản phẩm đến  
với họ. 

Về mục tiêu đặt văn hóa 
ngang tầm với kinh tế, cần có 
nội dung phát triển đội ngũ các 
nhà văn hóa trong giai đoạn 
mới. Đối với nội dung phát 
triển mạnh về công nghiệp văn 
hóa, tạo ra các sản phẩm, dịch 
vụ văn hóa có thương hiệu, uy 
tín và tầm ảnh hưởng trong 
khu vực và quốc tế, cần có nội 
dung hợp tác quốc tế về phát 
triển văn hóa, để có thể phát 
triển nhanh bằng việc “đứng 
trên vai những người khổng lồ” 
trong xây dựng các sản phẩm 
văn hóa…

Theo ĐBQH Lý Tiết Hạnh, 
Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 
16.8.2004 của Bộ Chính trị đã 
xác định vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung gồm 5 địa 
phương: Thừa Thiên Huế, Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi và Bình Định. Song, trong 
quy hoạch tổng thể quốc gia 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến 2050, không xác định 

vùng kinh tế trọng điểm, mà 
xác định vùng động lực và 
hành lang kinh tế. Trong đó, 
khu vực Bắc Trung bộ, Duyên 
hải miền Trung có vùng động 
lực là khu vực ven biển của các 
tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sau 
năm 2030, sẽ tiếp tục mở rộng 
ra các địa phương khác trong 
vùng kinh tế trọng điểm miền 
Trung. Các hành lang kinh tế 
gồm: Cầu treo - Vũng Áng; Lao 
Bảo - Đông Hà - Đà Nẵng; Bờ 
Y - Pleiku - Quy Nhơn. 

Đại biểu Hạnh đề nghị 
bổ sung Bình Định vào vùng 
động lực của vùng Bắc Trung 
bộ, Duyên hải miền Trung ngay 
trong giai đoạn 2021 - 2030 để 
góp phần kết nối hành lang 
kinh tế Đông Tây với vùng 
động lực, phát huy được vị trí 
cửa ngõ kết nối với Tây Nguyên 
rộng lớn, giàu tiềm năng, hình 
thành nên một vùng động lực 
phát triển kinh tế mới, nhiều 
triển vọng.

Gần 15 năm triển khai Nghị 
quyết 27 ngày 6.5.2008 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa X về các nhiệm vụ, giải 
pháp xây dựng đội ngũ trí thức 
trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 
nước (trong đó xác định: “Nhà 
nước đầu tư xây dựng một số 
khu đô thị khoa học…”), song, 
cơ chế về đầu tư xây dựng, 
quản lý khu đô thị khoa học 
vẫn chưa được định hình. Đại 
biểu Hạnh đề nghị cần bổ sung 
vào quy hoạch tổng thể quốc 
gia việc đầu tư xây dựng các 
khu đô thị khoa học, trong đó 
có Khu đô thị khoa học Quy 
Hòa - Quy Nhơn - Bình Định. 

Ngoài ra, trong quá trình 
triển khai thực hiện các ngành 
công nghiệp nặng: Lọc hóa 
dầu, luyện kim, năng lượng 
tái tạo…, Trung ương có chính 
sách hỗ trợ các tỉnh, trong đó có 
Bình Định, triển khai thực hiện 
các dự án. Cần nghiên cứu để 
tính toán nguồn lực thực hiện 
có hiệu quả quy hoạch biển đảo, 
trong đó có quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa.         NGUYỄN MUỘI

Tiếp tục thảo luận tại hội trường 
về Quy hoạch tổng thể quốc gia

(BĐ) - Sáng 7.1, Hội Nhà báo 
tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 
công tác Hội năm 2022 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội 
nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 
Sở TT&TT.

Trong năm vừa qua, Hội Nhà 
báo tỉnh bám sát các nhiệm vụ 
UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt 
Nam giao, cụ thể hóa thành kế 
hoạch hoạt động và đã đạt được 
những kết quả quan trọng. Các 
nhiệm vụ trọng tâm được triển 
khai thực hiện tốt như: Tổ chức 
triển lãm báo Xuân Nhâm Dần 
2022; tổ chức Giải thưởng báo 
chí tỉnh; tham gia Giải báo chí 

quốc gia; tổ chức các lớp bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 
các chuyến đi thực tế sáng tác; 
tăng cường công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, đạo đức 
nghề nghiệp trong hội viên; tăng 
cường công tác phối hợp chỉ đạo, 
quản lý hoạt động báo chí trên địa  
bàn tỉnh… 

Trong năm 2023, Ban Chấp 
hành Hội tiếp tục tăng cường 
công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng cho các hội viên. Quan 
tâm hơn nữa việc xây dựng và 
củng cố, đổi mới tổ chức hoạt 
động Hội, chú trọng hơn nữa 
công tác phát triển hội viên, tổ 
chức các hoạt động phong trào 
thu hút hội viên tham gia, bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của hội viên. Tổ chức hiệu quả 
Hội báo Xuân Quý Mão và tham 
gia Hội Báo toàn quốc năm 2023. 
Tổ chức tốt Giải báo chí truyền 
thống của tỉnh và vận động hội 
viên tham gia các giải báo chí, 
các cuộc thi báo chí do các bộ, 
ngành, Trung ương tổ chức…

Tại Hội nghị, Hội Nhà báo 
tỉnh đã khen thưởng 2 Chi hội 
và 11 hội viên có thành tích tiêu 
biểu năm 2022; trao Giấy chứng 
nhận 20 tác phẩm báo chí chất 
lượng cao cho hội viên (5 tác 
phẩm đạt loại A, 5 tác phẩm loại 
B, 10 tác phẩm loại C).                               

                                HOÀI THU 

Hội Nhà báo tỉnh triển khai công tác năm 2023

(BĐ) - Sáng 7.1, Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân 
trẻ tỉnh đã tổ chức chương trình 
Xuân tình nguyện năm 2023 tại 
xã An Toàn, huyện An Lão. Tại 
chương trình, các đơn vị trao 
tặng 100 suất quà (mỗi suất 500 
nghìn đồng) cho các hộ gia đình 
chính sách, người neo đơn, học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn; tặng 30 áo ấm cho các 
em học sinh. CLB Thầy thuốc trẻ 
tỉnh còn tổ chức khám bệnh, cấp 
phát thuốc miễn phí cho 100 hộ 
dân tại địa phương. Tổng trị giá 
hỗ trợ gần 70 triệu đồng.

Hội LHTN Việt Nam phường 
Tam Quan (TX Hoài Nhơn) phối 
hợp với các nhà hảo tâm cũng 

đã trao tặng 100 suất quà (mỗi 
suất trị giá 450 nghìn đồng) cho 
các hộ gia đình cận nghèo tại  
địa phương.

Trung tâm Hoạt động Thanh 
thiếu nhi tỉnh phối hợp với 
Huyện đoàn Hoài Ân, Chi đoàn 
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 
(CA tỉnh), Trại giam Kim Sơn, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà 
Nội tổ chức tặng 188 suất quà 
(mỗi suất trị giá 250 nghìn đồng) 
cho các học sinh và gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn tại xã Bok 
Tới (huyện Hoài Ân). Tổng trị 
giá hỗ trợ là 47 triệu đồng.
 Ngày 7.1, Sở Công Thương 

phối hợp với Công ty TNHH 
Tiến Thành tổ chức thăm và tặng 

quà tết cho 58 hộ dân ở thôn 4, 
xã An Dũng, huyện An Lão. Mỗi 
phần quà bao gồm bánh kẹo, 
thực phẩm tết và tiền mặt, trị 
giá 600 nghìn đồng. Cùng ngày, 
BHXH Bình Định và Công ty CP 
may Tam Quan tổ chức trao tặng 
124 suất quà tết cho các hộ dân 
thôn 2, xã An Quang, huyện An 
Lão, với tổng phần quà trị giá 
hơn 100 triệu đồng.
 Cũng trong ngày 7.1, Viện 

KSND huyện Tây Sơn phối hợp 
với chính quyền xã Vĩnh An đã 
trao tặng 225 suất quà cho các em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng.        

CH.HIẾU - H.YẾN -  
H.BÁ - T.TRỌNG  

Tặng quà tết cho hộ dân và học sinh khó khăn  Sáng 7.1, Đoàn công tác 
Vùng 4 Hải quân do Chuẩn 
đô đốc Nguyễn Đình Hùng - 
Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm 
trưởng đoàn đã đến thăm, chúc 
Tết tại TX Hoài Nhơn. Dịp này, 
thông qua Vùng 4 Hải quân, 
TX Hoài Nhơn đã trao tặng cho 
quân và dân huyện đảo Trường 
Sa 3.000 cây dừa giống để góp 
phần xây dựng huyện đảo xanh, 
sạch, đẹp. ÁNH NGUYỆT

 Ngày 7.1, Trường ĐH  
Quy Nhơn tổ chức lễ khai giảng 
khóa đào tạo trình độ thạc 
sĩ năm 2022 - 2024 và lễ tốt 
nghiệp, trao bằng thạc sĩ đợt 2 - 
năm 2022.  Tại buổi lễ, Ban giám 
hiệu Trường ĐH Quy Nhơn trao 
bằng thạc sĩ cho 364 học viên 
cao học khóa 23B và khóa 24A 

ngành Kỹ thuật điện. 

Đồng thời, công bố quyết 
định công nhận 421 học viên 
cao học khóa 25 năm 2022 - 
2024. 

Đến nay, Trường ĐH Quy 
Nhơ có hơn 6.000 học viên 
cao học tốt nghiệp và hơn 20 
nghiên cứu sinh đã bảo vệ 
thành công luận án, được nhà 
trường công nhận học vị, cấp 
bằng.  MAI HOÀNG

Ảnh: M.H
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Hãy hiến máu cứu người ngay từ đầu năm!

Cán bộ, nhân viên y tế tham gia hiến máu tại Ngày hội Xuân hồng 5.1.               Ảnh: Hội CTĐ tỉnh

Trong bối cảnh kho máu dự trữ tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu BVĐK tỉnh bị cạn kiệt vào cuối tháng 
12.2022 vì nhiều lý do, sự kiện Lễ hội Xuân hồng năm 2023 được kỳ vọng giúp giải quyết tình trạng thiếu máu cấp 
cứu và điều trị bệnh nhân, đặc biệt dịp trước và trong dịp tết Quý Mão 2023.

Theo Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện tỉnh, 
kế hoạch tiếp nhận máu tình 
nguyện trước ngày 20.1 sẽ tiếp 
nhận được khoảng 1.200 đơn 
vị máu, chia ra nhiều đợt ở các 
đơn vị, địa phương. Trước thực 
tế thiếu máu nghiêm trọng 
trong tháng 12.2022, ngày 5.1, 
Đoàn BVĐK tỉnh phối hợp với 
Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn tổ 
chức Ngày hội Xuân hồng năm 
2023, tiếp nhận được 91 đơn 
vị máu. Đây là hoạt động đột 
xuất của ĐVTN Bệnh viện, là 
hoạt động khởi đầu phong trào 
hiến máu tình nguyện của năm 
2023. Vì là đợt hiến máu đột 
xuất, mang tính “chữa cháy” 
nên thông tin không rộng rãi. 
Trong số những người tham 
gia, có rất nhiều gương mặt 
nhân viên y tế quen thuộc. 

Không còn là đoàn viên, 
nhưng thấy Đoàn Bệnh viện tổ 
chức hiến máu tình nguyện, chị 
Hồ Thị Thu Tuyến vẫn ghi tên, 
hiến máu. Chị cho biết, suốt 9 
năm làm việc tại khoa Huyết 
học, nhiều lần nhìn thấy người 
nhà căng thẳng khi hay tin bệnh 
nhân cần truyền máu nên hay 
tin có đợt hiến máu tình nguyện 
nào của bệnh viện hoặc công 
đoàn ngành, chị cũng muốn 
tham gia. “12 lần hiến máu tình 

nguyện, tôi đều đăng ký cho 
đơn vị máu thể tích 350 ml vì 
thấy thể tích 250 ml ít quá”, chị 
Tuyến chia sẻ.   

Ngày 7.1, Đoàn Khối DN 
tỉnh và Đoàn Khối các cơ quan 
tỉnh tổ chức đợt hiến máu 
tình nguyện tập trung, kết 
quả tiếp nhận được 218 đơn 
vị máu. Hôm nay (8.1), CLB 
25 Bình Định tổ chức Lễ hội 
Xuân hồng tại TP Quy Nhơn, 
chỉ tiêu được giao là 200 đơn 

vị máu. Theo thống kê, số 
người đăng ký tham gia qua 
mạng là 350 người. “Hy vọng 
số đơn vị máu tiếp nhận tại Lễ 
hội sẽ được khoảng 300 - 320  
đơn vị”, Chủ nhiệm CLB 25 
Bình Định Lê Ngọc Thường 
bày tỏ hy vọng. 

Thông tin từ Trung tâm 
Huyết học - Truyền máu 
(BVĐK tỉnh), số đơn vị máu 
tính đến ngày 7.1 đã tạm thời 
đủ đáp ứng nhu cầu cấp cứu 

và điều trị, số còn lại dự trữ 
chưa nhiều. Chính vì vậy, trong 
các đợt hiến máu tình nguyện 
tới, rất cần việc đảm bảo, thậm 
chí vượt chỉ tiêu đã đề ra, để 
thật yên tâm về số lượng máu 
dự trữ dùng trong dịp tết  
Nguyên đán. 

“Năm ngoái, do Covid-19, 
số bệnh nhân ở lại bệnh viện 
điều trị mỗi ngày tầm 300 - 500 
người, năm nay dự kiến vào 
khoảng 1.600 - 1.800 người, số 

Khởi tố đối tượng 
mua bán pháo

Ngày 6.1, CA TX An Nhơn cho 
biết đã khởi tố, cho tại ngoại đối 
tượng Hà Trọng Thay (SN 1991, 
ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy 
Phước) có hành vi buôn bán 
hàng cấm.

Trước đó, trưa ngày 21.11.2022, 
CA TX An Nhơn mật phục tại khu 
vực Liêm Trực (phường Bình Định, 
TX An Nhơn) phát hiện, bắt quả 
tang Thay đang cất giấu 1 bao  
ny lông màu xanh (nghi pháo 
hoa). Qua kiểm tra, tổ công tác 
phát hiện bên trong có chứa 20 
hộp pháo loại 49 viên/hộp, không 
có hóa đơn, chứng từ hợp pháp 
chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. 
Thay khai nhận đây là số pháo hoa 
mua từ một người đàn ông không 
rõ thông tin ở Gia Lai, sau đó Thay 
về bán lại cho một thanh niên 
quen trên mạng xã hội ở huyện 
Phù Cát để kiếm lời. 

Quá trình làm việc, Thay khai 
nhận tại nhà của đối tượng ở 
khu phố Diêu Trì (thị trấn Diêu 
Trì, huyện Tuy Phước) còn cất giấu 
35 hộp pháo hoa nổ loại 49 viên/
hộp và giao nộp cho cơ quan CA. 
Tổng số pháo phát hiện là 55 hộp, 
khối lượng 96,5 kg.          T.LONG

lượng bệnh nhân cần truyền 
máu theo đó sẽ nhiều hơn”, 
bác sĩ Võ Đình Lộc, phụ trách 
Trung tâm Huyết học - Truyền 
máu, thông tin. 

Để có đủ số lượng máu dự 
trữ như dự kiến, sau khi tính 
toán, cân nhắc, Ban Chỉ đạo vận 
động hiến máu tình nguyện 
tỉnh đã quyết định điều chỉnh 
lịch hiến máu tập trung của TX 
Hoài Nhơn từ ngày 31.1 xuống 
ngày 12.1. Như vậy, trước Tết, 
ba địa phương trong tỉnh là TX 
Hoài Nhơn, huyện Tuy Phước và 
huyện Tây Sơn sẽ lần lượt tổ chức 
các đợt hiến máu tình nguyện tập 
trung, kỳ vọng sẽ tiếp nhận được 
800 - 900 đơn vị máu. 

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hà 
Văn Cát cho biết, mỗi năm có 
hai dịp dễ xảy ra tình trạng 
khan hiếm máu, đó là dịp 
đầu năm và hè. Dịp hè đã có 
chương trình Hành trình Đỏ, 
còn dịp tết Nguyên đán là Lễ 
hội Xuân hồng. Riêng với Lễ 
hội Xuân hồng, ngoài mục đích 
chính là có thêm máu phục vụ 
công tác cấp cứu, điều trị bệnh 
nhân, việc đông đảo người 
tham gia hiến máu còn giúp 
tạo không khí sôi nổi, khuấy 
động tinh thần, tâm thế san sẻ 
giọt máu cứu người. 

“Mong rằng, Lễ hội Xuân 
hồng năm nay có thật đông 
người hưởng ứng, góp phần 
lan tỏa nghĩa cử xuyên suốt cả 
năm”, ông Cát kêu gọi.

NGỌC NGA

Người dân mệt mỏi với tiếng ồn từ quán C.E.O Zone
Gửi đơn đến Báo Bình Định, 

các hộ dân trên đường Đô Đốc 
Bảo (khu phố 5, phường Trần 
Phú, TP Quy Nhơn), cho biết: 
Gần một tháng nay, ngày nào 
quán C.E.O Zone (07 Nguyễn Tất 
Thành, TP Quy Nhơn) cũng sử 
dụng hệ thống âm thanh với dàn 
loa công suất cực lớn, mở nhạc    
ầm ĩ suốt từ 19 giờ đến 24 giờ, 
thậm chí có ngày hoạt động đến 
1 - 2 giờ sáng hôm sau. Điều này 
ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc 
sống của người dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Quý, 
ở đường Đô Đốc Bảo, một trong 
những hộ dân bị ảnh hưởng, bức 
xúc nói: “Nhạc dội mạnh đến nỗi 
nhà tôi ở cách xa quán bar cả trăm 
mét mà tường và cửa kính vẫn 
rung bần bật; phải lấy vải nhét 
vào giữa các khe cửa kính để đỡ 
rung. Càng về khuya, tiếng nhạc, 

Quán C.E.O Zone trên đường Nguyễn Tất Thành.                                                 Ảnh: VĂN LƯU

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ (quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực 
từ ngày 25.8.2022) đã quy định cụ thể mức chế tài xử phạt đối với 
hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn. Tại Điều 22 của Nghị định, mức xử 
phạt đối với vi phạm tiếng ồn tăng dần tương ứng với mức độ vượt 
quy chuẩn về tiếng ồn, thấp nhất là phạt tiền 1 - 5 triệu đồng đối 
với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 
2 dBA đến dưới 5 dBA; cao nhất là 140 - 160 triệu đồng với hành 
vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA.

lời ca càng vang lớn đinh tai, nhức 
óc, không thể nào ngủ được, rất 
mệt mỏi. Vì tiếng ồn của quán bar 
làm cho các con tôi không thể tập 
trung học hành được”.

Cũng theo người dân ở đây, 
mặc dù người dân đã nhiều lần 

trực tiếp gặp chủ quán C.E.O đề 
nghị khắc phục tình trạng gây 
tiếng ồn quá mức chịu đựng, 
nhưng chủ cơ sở kinh doanh 
này vẫn phớt lờ. Vừa qua, UBND 
phường Lý Thường Kiệt đã tổ 
chức kiểm tra và nhắc nhở chủ 
quán C.E.O mở nhạc vừa đủ, 
không gây tiếng ồn, ảnh hưởng 
đến cuộc sống người dân xung 
quanh. Tuy nhiên, chủ quán bar 
chỉ giảm bớt âm thanh trong vài 
ngày, sau đó vẫn trở lại như cũ.

Lúc 21 giờ 40 phút ngày 5.1, 
khi chúng tôi vừa tới đường Đô 
Đốc Bảo, tiếng nhạc remix ầm ầm 
đập vào tai dội ra từ quán. Đến 
gần quán, tiếng nhạc càng lớn, 
cộng với tiếng la hét của người 

dẫn chương trình càng lớn để thu 
hút khách. Cửa quán mở toang 
lộ thiên, bên trong đèn đủ màu 
liên tục chớp nháy, cùng với tiếng 
nhạc cứ thế dội thẳng vào khu 
dân cư, khiến người dân bức xúc.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ 
tịch UBND phường Lý Thường 
Kiệt, cho biết: UBND phường 
đã nhận đơn phản ánh nhiều 
người dân về tình trạng trên. 
Sau đó, phường đã tổ chức kiểm 
tra, yêu cầu quán mở nhạc vừa 
phải, đúng quy định trong quá 
trình hoạt động. “Phường chủ 
yếu nhắc nhở là chính, không 
đủ thẩm quyền để đo tiếng ồn và 
xử lý vi phạm. Do đó, chúng tôi 
đã có văn bản đề nghị UBND TP 
Quy Nhơn chỉ đạo các cơ quan 
chức năng của thành phố phối 
hợp Trung tâm Quan trắc môi 
trường để có biện pháp xử lý 
phù hợp”, bà Hà cho hay.

Theo ông Phan Tuấn Hoàng, 
Trưởng Phòng VH&TT TP Quy 
Nhơn, Phòng đã tiếp nhận ý 
kiến chỉ đạo của UBND TP Quy 
Nhơn về việc này. “Chúng tôi sẽ 
phối hợp với các cơ quan chức 
năng của thành phố và tỉnh tiến 
hành kiểm tra, đo tiếng ồn. Trên 
cơ sở đó, tùy mức độ vi phạm 
sẽ có hướng xử lý”, ông Hoàng 
thông tin.                       VĂN LƯU

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC



Thời điểm này, các khu, điểm tham quan, du lịch trên địa bàn 
tỉnh đang gấp rút nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang cảnh trí, 
sửa soạn để chuẩn bị đón khách dịp tết Nguyên đán Quý Mão 
2023. Theo các công ty du lịch, lượng khách đi theo các tour 
du xuân đến Bình Định, cũng như các nhóm khách lẻ, khách đi 
theo nhóm gia đình cũng tăng mạnh so với mọi năm.

Nét đáng chú ý trong công 
tác chuẩn bị phục vụ du khách 
đến Bình Định dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023 là phần lớn 
các DN kinh doanh du lịch 
trong tỉnh tập trung khai thác 
các tour du lịch nội địa thông 
qua các chương trình liên kết, 
xúc tiến quảng bá du lịch giữa 
ngành du lịch Bình Định với 
ngành du lịch các tỉnh, thành 
trong nước. Cùng với đó, các 
DN du lịch, lữ hành, lưu trú 
ở Bình Định đã chủ động hợp 
tác kết nối tour du lịch với các 
DN kinh doanh du lịch trong 
nước để đưa khách từ các địa 
phương về với xứ Nẫu trong 
dịp Tết.

Ngoài việc nâng cao chất 
lượng dịch vụ, chuẩn bị nguồn 
nhân lực phục vụ, các DN kinh 
doanh du lịch trong tỉnh đã tập 
trung nâng cấp cơ sở hạ tầng, 
chỉnh trang cảnh quan để đón 
khách. Công ty CP Du lịch 
Hầm Hô Rosa Alba (huyện Tây 
Sơn) đã đầu tư nâng cấp khu 
nhà hàng Hoa Lộc Vừng, nhà 
nghỉ Hầm Hô Rosa Alba; chỉnh 
trang cảnh quan trong khu du 
lịch sinh thái Hầm Hô tạo sự 

Du khách tham quan  
Khu sinh thái Hầm Hô Rosa Alba.                                                                                                         

Ảnh: NGỌC NHUẬN

Khu dã ngoại Trung Lương cũng là điểm đến hút khách dịp Tết. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Giò thủ hay còn được gọi là giò ép, 
giò xào Tây Sơn với câu giới thiệu giản 
dị “giòn giòn, dai dai nhai mãi không 
chán” đã thu hút và chinh phục được 
nhiều người trong đó có không ít du 
khách phương xa. 

Thành phần chính của giò xào Tây 
Sơn là tai, mũi, giò heo và nấm mèo… 
được xào chín cùng các nguyên liệu đi 
kèm, gói lại và ép chặt. Cũng chỉ bấy 
nhiêu nguyên liệu nhưng khi thêm một 
vài hương liệu gia truyền, giò xào Tây 
Sơn trở thành đặc sản, được nhiều người 
mua về làm quà. Với giá bán phổ biến 
240 nghìn đồng/1 kg, giò xào Tây Sơn 
được tiêu thụ khá mạnh.

Cùng với giò xào, với thành phần 
chủ yếu là nấm mèo, trứng và thịt 
heo nạc những cây chả bầu Tây Sơn 
thơm ngon nức tiếng từ lâu đã chinh 
phục được nhiều người. Ăn chả bầu, 
giò xào chiêu bằng vài ngụm rượu đậu 
xanh Tây Sơn nữa thì còn gì bằng. Giá 
chả bầu hiện ở mức khoảng 170 nghìn 
đồng/1 kg.

Chả bao da Tây Sơn cũng được nhiều 
du khách mua làm quà. Thành phần 
chính bên trong của chả là thịt nguội, 

Giò, chả Tây Sơn

dăm bông, được bọc kín bởi một lớp 
da heo rất bắt mắt bên ngoài. Chả có 
độ dẻo vừa phải của da heo mà các loại 
chả khác không có được. Những người 
sành vị thường ăn kèm chả bao da với 
cà giòn, cải bẹ muối chua.

Các loại chả, giò thường được bày 
bán dọc tuyến QL 19 và nhiều nhất là 
đoạn qua thị trấn Phú Phong. Hàng 
ngày có rất nhiều xe khách ngược xuôi 
trên tuyến quốc lộ này dừng để hành 
khách kịp mua làm quà, nhận hàng gởi 
đi khắp nơi.                          

                                          VĂN PHONG

Những người sành vị thường ăn kèm chả bao da 
với cà giòn, cải bẹ muối chua.           Ảnh: V. PHONG

Năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội đặt mục 
tiêu đón 3 triệu khách quốc tế (tăng 100%), 
19 triệu lượt khách nội địa (tăng 10,5%). 
Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 77.000 tỷ 
đồng, tăng 28,2% so với năm 2022.

Để hoàn thành mục tiêu, theo bà 
Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du 
lịch Hà Nội, Hà Nội sẽ đẩy mạnh các 
sản phẩm du lịch đêm như làm mới các 
hoạt động tại không gian đi bộ hồ Hoàn 
Kiếm, triển khai tuyến đi bộ xung quanh 
thành cổ Sơn Tây. Các sản phẩm du lịch 
đêm được đánh giá góp phần giữ chân 
du khách ở lại Hà Nội lâu hơn.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ chú 
trọng triển khai các loại hình mới như: 
Thể thao mạo hiểm, bay trực thăng, 
khinh khí cầu và phát triển 5 tuyến du 
lịch gồm tuyến trung tâm các quận Hoàn 
Kiếm - Ba Đình - Đống Đa - Hồ Tây; 
tuyến Hà Đông - Mỹ Đức kết hợp Tam 
Chúc (Hà Nam) - Tràng An (Ninh Bình) 
để đẩy mạnh trục du lịch tâm linh. Ba 
tuyến còn lại gồm: Sơn Tây - Ba Vì - 
Quốc Oai; Đông Anh - Mê Linh với sản 
phẩm du lịch về hoa; tuyến Sóc Sơn với 

Hà Nội hút khách bằng tour đêm  
và du lịch mạo hiểm

các sản phẩm du lịch trải nghiệm.
Ngành du lịch thủ đô cũng tập trung 

nâng cấp chất lượng sản phẩm, điểm 
đến du lịch gắn với di sản - di tích; phát 
triển sản phẩm du lịch từ trung tâm 
thành phố đến các làng nghề như Bát 
Tràng (Gia Lâm), Hương Sơn (Mỹ Đức), 
Thạch Thất (Quốc Oai), Sơn Tây (Ba Vì).

Năm 2022, Hà Nội đón 18,7 triệu lượt 
khách, gấp 1,87 lần so với kế hoạch, bằng 
64,7% năm 2019. Khách quốc tế đạt 1,5 
triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 
60.000 tỷ đồng, bằng 57,8% năm 2019.

(Theo VnE)

Dù đang thu hút nhiều du khách nhưng Hà Nội 
vẫn quyết định đầu tư nâng cấp không gian đi 
bộ hồ Hoàn Kiếm. 
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đón khách du xuân 
tươi mới để thu hút khách  
du xuân. 

Ông Bùi Quang Tỵ, Giám 
đốc điều hành Khu du lịch sinh 
thái Hầm Hô Rosa Alba, cho 
biết: “Cùng với chỉnh trang 
cảnh trí, chúng tôi tạo thêm khu 
vườn hoa, khu nhà cũ, khu cắm 
trại… để du khách đến Hầm 
Hô có thêm điểm check-in, vui 
chơi. Vấn đề nâng cao chất 
lượng dịch vụ được chúng tôi 
chú trọng, giá cả được chúng 
tôi niêm yết công khai; đặc 
biệt, giá phục vụ ngày Tết được 
chúng tôi giữ giá như ngày 
thường để thu hút khách”. 

Công ty TNHH Du lịch 
Trung Hội - Chủ đầu tư Khu 
dã ngoại Trung Lương - Crown 
Retreat Quy Nhơn (thị trấn 
Cát Tiến, huyện Phù Cát) cũng 
đang tập trung chỉnh trang cảnh 
quan khu dã ngoại để chuẩn 
bị đón khách dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023. Với khu dã 
ngoại Trung Lương, Công ty 
làm thêm khu nông trại, khu 
cắm trại, tạo thêm nhiều tiểu 
cảnh để tạo sự mới mẻ đón 
khách; đồng thời, bảo dưỡng 
hệ thống nhà hàng, khách sạn 

Sẵn sàng

Crown Retreat Quy Nhơn để 
phục vụ.

Ông Lê Duy Lân, Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH Du 
lịch Trung Hội, cho biết: “So 
với mọi năm, thì năm nay 
chúng tôi chưa có nhiều khách 
đặt tour nghỉ dưỡng, nhưng 
chúng tôi phải sửa soạn lại 
hạ tầng cho tươm tất để đón 
khách trong dịp tết Nguyên 
đán sắp tới. Với khu khách sạn 
Crown Retreat Quy Nhơn hiện 
cũng đã có khách đặt phòng để 
nghỉ dịp Tết, chúng tôi cũng 

đưa ra gói khuyến mãi dịp Tết 
là giảm 10 - 15% giá phòng để 
hút khách”.

Khu du lịch Kỳ Co (xã Nhơn 
Lý, TP Quy Nhơn) cũng đã tập 
trung bảo dưỡng lại hệ thống 
khu resort 50 phòng, khu nhà 
hàng; chỉnh trang cảnh quan 
khuôn viên khu du lịch, làm 
lại các tiểu cảnh như cầu tình 
yêu, hồ nước, các chòi tranh… 
để sẵn sàng đón khách dịp Tết. 
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó 
Tổng Giám đốc Khu du lịch Kỳ 
Co, cho biết: “Khu du lịch Kỳ 

Co thu hút rất đông du khách 
mỗi dịp Tết. Do vậy, cùng với 
chuẩn bị tốt về cơ sở hạ tầng, 
nhân lực phục vụ, niên yết giá 
phục vụ… Đặc thù dịp Tết có 
gió mùa Đông Bắc nên có năm 
biển có sóng lớn, không thể 
di chuyển bằng đường biển 
đến Kỳ Co, mà chủ yếu phải 
đi đường bộ, do đó, chúng tôi 
cũng tính toán, chuẩn bị kỹ về 
phương tiện để phục vụ đưa 
đón du khách đến tham quan”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng 
về hạ tầng, đưa ra hàng loạt 
chương trình ưu đãi với cam 
kết mang đến cho khách hàng 
dịch vụ tốt nhất của các công 
ty kinh doanh du lịch giúp du 
khách có thêm nhiều sự lựa 
chọn cho chuyến tham quan 
du lịch đến Bình Định trong 
dịp tết Nguyên đán Quý Mão 
2023. Tuy nhiên, trước thực 
trạng lượng khách tăng đột 
biến trong dịp Tết, ngành du 
lịch cũng khuyến cáo du khách 
nên cân nhắc lựa chọn đặt tour 
của các DN uy tín để chuyến du 
lịch đầu năm thực sự ý nghĩa, 
đảm bảo chất lượng tốt nhất.

                  ĐOÀN NGỌC NHUẬN



5PHỤ NỮ & CUỘC SỐNGCHỦ NHẬT, 8.1.2023
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nhiệt tình góp sức cho 
phong trào hội, nhiều phụ nữ trở thành gương sáng, tiếp 
thêm động lực phấn đấu cho chị em. Báo Bình Định giới thiệu 
3 hội viên vừa được Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen tặng 
danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” vì sự nỗ lực vượt khó và những 
câu chuyện truyền cảm hứng mà họ mang lại.

Chị Thúy (thứ 2 từ trái sang) nhiệt tình tham gia các hoạt động ở địa phương. 
Ảnh: Hội LHPN phường Quang Trung

Gương sáng khởi nghiệp
Chị Đinh Thị Lệ Huyền 

(SN 1968, ở phường Nhơn 
Hưng, TX An Nhơn) được 
nhiều người biết đến bởi sự 
chịu thương chịu khó và đam 
mê với thực phẩm sạch.

Tháng 12.2022, chị đã vận 
động những phụ nữ cùng sở 
thích ở địa phương cùng thành 
lập HTX Dịch vụ sản xuất rau 
an toàn Lá lành Nhơn Hưng, 
đồng thời đảm nhận chức vụ 
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 
HTX. Chuyển đổi mô hình kinh 
doanh, chị Huyền gặp nhiều trở 
ngại như vốn đầu tư, cách vận 
hành, quảng bá sản phẩm… 
Trên hết, để kinh doanh thành 
công, chị thường xuyên gặp gỡ, 
động viên thành viên HTX, tạo 
sự thống nhất trong nhận thức 
về chăm bón, sản xuất thực 
phẩm sạch, tốt cho sức khỏe 
người tiêu dùng.

Song song với đó, để tăng 
doanh thu cho HTX, chị học 
hỏi cách đưa sản phẩm lên các 
sàn thương mại điện tử, mạng 
xã hội. Mặt khác, chị ưu tiên 
hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh 
tế, tạo điều kiện cho chị em có 
thêm nguồn thu nhập từ sản 
phẩm sạch; tận dụng tối đa 
thời gian nông nhàn của lao 
động địa phương.

Chị Huyền chia sẻ: “Khởi 
nghiệp với mô hình HTX là 
thách thức lớn với bản thân 
tôi, nhất là khi tuổi đã không 
còn trẻ. Thế nhưng, với mong 
muốn đem lại nguồn thực 
phẩm tốt cho sức khỏe người 
sử dụng, tôi quyết tâm vượt 
mọi thử thách bởi niềm đam 
mê với hướng đi này”.

Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý 
và tạo việc làm cho lao động nữ

Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ 
nữ tham gia quản lý, tạo việc 
làm cho lao động nữ đến năm 
2030” vừa được Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Minh Khái ký 
phê duyệt theo Quyết định số 
01/QĐ-TTg, ngày 3.1.2023.

Đề án được chia thành 2 
giai đoạn: 2022 - 2025 và 2026- 
2030. Các hoạt động trọng 
tâm của Đề án là: Tư vấn, hỗ 
trợ thành lập, tạo việc làm ổn 
định cho lao động nữ; Đào tạo, 
bồi dưỡng, nâng cao năng lực 

cho thành viên, người lao động 
trong HTX, phụ nữ có nhu cầu 
tham gia phát triển kinh tế  
tập thể… 

Đề án ưu tiên phát triển các 
HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, điều hành, tạo nhiều việc 
làm cho lao động nữ tại các địa 
phương có vùng sản xuất hàng 
hóa chuyên sâu, tập trung, nhất 
là lĩnh vực phát triển kinh tế 
nông nghiệp và trên địa bàn 
nông thôn, miền núi, vùng có 
hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu 

số; HTX ứng dụng khoa học 
công nghệ, đổi mới sáng tạo, 
chuyển đổi số; HTX sản xuất, 
chế biến và tiêu thụ sản phẩm 
gắn với chương trình “Mỗi xã 
một sản phẩm” (OCOP). Từ đó, 
thúc đẩy bình đẳng giới; nâng 
cao quyền làm chủ kinh tế của 
phụ nữ trong khu vực kinh tế 
tập thể; kết hợp lồng ghép các 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia, các chương trình, dự án 
khác có liên quan.

(Theo phunuvietnam.vn)

l Ngày 6.1, tại thị trấn 
Vĩnh Thạnh, Hội LHPN tỉnh 
phối hợp cùng Hội LHPN 
huyện Vĩnh Thạnh tổ chức 
buổi truyền thông “Nâng 
cao nhận thức cho hội viên 
phụ nữ vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi tham gia các 
mô hình kinh doanh khởi sự, 
khởi nghiệp”, thu hút trên 80 
hội viên thuộc khu phố Kon 
Kring và Klot Pok tham dự. 
Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã 
tặng 45 suất quà (mỗi suất 
trị giá 300 nghìn đồng) cho 
hội viên nòng cốt và trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn. 

Những người 
truyền cảm hứng

Chị Huyền và sản phẩm rau sạch do HTX Lá lành Nhơn Hưng sản xuất.      Ảnh: NVCC Chị Lưỡng sử dụng tốt vốn vay để chăn nuôi bò.                                         Ảnh: D.L

Hết mình với hoạt động 
phong trào

Chị Ngô Thị Thúy (SN 
1960 ,  ở  phường  Quang 
Trung, TP Quy Nhơn) là hội 
viên năng động, nhiệt tình 
góp sức cho phong trào hội 
tại địa phương.

Không chỉ là gương mặt 
quen thuộc trong các hoạt 
động thường niên như trao 
gạo tình thương, tặng sách 
giáo khoa cũ cho học sinh 
vượt khó học giỏi, chị Thúy 
còn thường xuyên kêu gọi 
cán bộ, hội viên và người dân 
thể hiện tinh thần tương thân 
tương ái, cùng đóng góp chi 
phí để hỗ trợ kịp thời những 
chị em có hoàn cảnh khó 
khăn, tạo nên sợi dây gắn kết 
chặt chẽ giữa tổ chức hội với 
hội viên, thắt chặt tình nghĩa 
trong cộng đồng dân cư.

Không chỉ nhiệt tình với 
công tác thiện nguyện, với 
t inh thần nhiệt huyết,  chị 
Thúy xung phong tham gia 

phong trào văn hóa,  văn 
nghệ tại  địa phương. Gần 
nhất, chị đã góp phần vào 
thành tích chung của Hội 
LHPN phường khi đạt giải 
3 hội thi “Dân vũ - Khiêu 
vũ dưỡng sinh” nhân ngày 
2.9, do Hội LHPN TP Quy 
Nhơn tổ chức; vận động chị 
em tham gia và đạt giải nhì 
hội thi “Nâng cao nhận thức 
về bình đẳng giới và phòng 
chống bạo lực gia đình cho 
hội viên phụ nữ năm 2022”, 
d o  S ở  L Đ - T B & X H  p h ố i 
hợp cùng Hội LHPN tỉnh  
tổ chức.

“Với tôi, tuổi tác không 
phải là trở ngại trong việc 
tham gia hoạt động, chương 
trình do các cấp hội tổ chức. 
Tôi luôn nghĩ rằng, còn khỏe 
là còn tham gia sinh hoạt với 
chị em. Đó vừa là niềm vui 
của “tuổi xế chiều”, vừa là 
cách góp sức vào các phong 
trào ý nghĩa”,  chị  Thúy  
cho biết.

Không chấp nhận cái khó, 
cái khổ

Chị Bùi Thị Lưỡng (SN 
1968, ở xã Bình Thành, huyện 
Tây Sơn) là hội viên có hoàn 
cảnh khó khăn. Không chồng 
con, cả đời chị quần quật với 
đồng ruộng để nuôi sống bản 
thân và phụng dưỡng mẹ già 
cùng đứa cháu nhỏ mồ côi.

Thế nhưng, làm thuê, làm 
mướn mãi vẫn không đủ để 
trang trải cho gia đình, chị 
Lưỡng mạnh dạn vay 50 triệu 
đồng từ Ngân hàng CSXH 
huyện để mua 3 con bò cái, 
quyết tâm chăn nuôi, phát 
triển kinh tế. 

Vì không có kinh nghiệm, 
chị Lưỡng phải chăm chỉ, mày 
mò học thêm kiến thức qua 
sách báo, tham gia các lớp tập 
huấn ở địa phương và học hỏi 
từ những người đi trước. Nhờ 
kiên trì, không nản lòng, việc 
chăn nuôi của chị ngày càng 
khởi sắc. Đến cuối năm 2021, 
chị xây dựng thêm chuồng 

trại, nuôi thêm 4 con bò cái 
và 2 bê con. Ngoài ra, chị tăng 
diện tích đất trồng cỏ voi, cỏ 
nước lùn để làm thức ăn cho 
bò; làm thêm 6 sào ruộng, 15 
sào mì, nuôi thêm đàn gà. Từ 
đó, mái ấm nhỏ của chị dần 
sung túc hơn, không còn bữa 
no, bữa đói.

Tất bật với chuồng trại, 
ruộng đồng là vậy nhưng chị 
vẫn nhiệt tình tham gia các 
hoạt động ở địa phương cũng 
như các buổi sinh hoạt do chi 
hội phụ nữ tổ chức, nhằm 
chia sẻ kinh nghiệm giúp chị 
em làm kinh tế.

“Khó khăn là động lực để 
tôi vươn lên. Thay vì chấp 
nhận sống mãi với cái khó, 
cái khổ, tôi muốn học hỏi để 
thoát khỏi cái nghèo. Khi đó, 
tôi có thể tự nuôi sống bản 
thân, chăm sóc người thân và 
hỗ trợ các chị em cùng hoàn 
cảnh có thêm động lực để 
phát triển kinh tế”, chị Lưỡng 
tâm sự.               DƯƠNG LINH

l Ngày 5.1, Hội LHPN 
xã Hoài Mỹ (TX Hoài 
Nhơn) tặng 21 suất quà 
với tổng trị giá 6,5 triệu 
đồng cho hội viên, trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn. Số quà trên 
do Hội LHPN xã vận động 
nhà hảo tâm chung tay hỗ 
trợ. Cùng ngày, Hội LHPN 
xã Hoài Châu Bắc (TX Hoài 
Nhơn) trao 4 triệu đồng 
cho hội viên có hoàn cảnh 
khó khăn là chị Phạm Thị 
Chí (ở thôn Bình Đê, xã 
Hoài Châu Bắc). 

DIỆU NGỌC

TIN VẮN 
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(BĐ) -  Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn 
vừa tổ chức tổng kết công tác 
tuyển sinh năm 2022, triển 
khai phương hướng, nhiệm 
vụ tuyển sinh năm 2023. 

Đến ngày 23.12.2022, có 
853 sinh viên hệ cao đẳng, 
1.044 học sinh hệ trung cấp 
nhập học tại trường. Tổng 
học sinh, sinh viên khóa mới 
nhập học tại trường là 1.897 
em, vượt 26,47% so với kế 
hoạch đề ra tại Hội nghị Viên 
chức trường (chỉ tiêu 1.500 học 
sinh, sinh viên). 

Để đạt được kết quả này, 
nhà trường đã triển khai tư 
vấn, hướng nghiệp, tuyển 

sinh, phát hồ sơ đăng ký xét 
tuyển miễn phí (2.000 bộ) 
tại 40 trường THPT trong và 
ngoài tỉnh, 40 trường THCS 
trong tỉnh; tiếp cận khoảng 
20.000 học sinh lớp 12 và lớp 
9 trong và ngoài tỉnh. Thực 
hiện tuyển sinh tại 7 trung tâm 
Giáo dục thường xuyên, trung 
tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên trong 
tỉnh. Triển khai tư vấn trực 
tiếp, qua điện thoại, email, 
tin nhắn, mạng xã hội với 
hàng nghìn lượt. Công tác 
truyền thông về giáo dục nghề 
nghiệp, về nhà trường được 
chú trọng…       

          N.MUỘI

Tết Nguyên đán Quý Mão 
đang cận kề. Với tinh thần 
“Cả nước chung tay vì người 
nghèo, không để ai ở lại phía 
sau”, công tác chăm lo Tết cho 
các đối tượng chính sách và 
người nghèo được các cấp ủy 
đảng, chính quyền, cơ quan, 
DN, cả cộng đồng quan tâm, 
triển khai sâu rộng, đa dạng 
hình thức. Tất cả vì mục tiêu 
để mọi người, mọi nhà, nhất 
là người có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn đón xuân mới ấm 
nghĩa tình, góp động lực để 
họ vượt qua khó khăn, vươn 
lên trong cuộc sống.

Ngày 31.12.2022, tại Đồn 
Biên phòng Cát Khánh, Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh cùng UBND huyện Phù 
Cát tổ chức Chương trình 
“Xuân Biên phòng ấm lòng dân 
bản” - “Tết nghĩa tình - Xuân 
Quý Mão 2023” cho các hộ dân 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
tại khu vực biên giới biển của 
3 xã Cát Khánh, Cát Thành và 
Cát Hải. Chương trình đã trao 
120 suất quà (500 nghìn đồng/
suất) và tổ chức thi gói bánh 
chưng tặng người nghèo. 

Phát biểu tại chương trình, 
ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh, nhấn mạnh: Những món 
quà được trao tuy không lớn về 
vật chất nhưng giàu ý nghĩa, 
là tấm lòng, sự chia sẻ, động 
viên của các cấp, ngành, địa 
phương dành cho những gia 
đình khó khăn. Ông mong hoạt 
động này sẽ tiếp thêm ngọn 
lửa ấm áp, lan tỏa tinh thần 

Tết nghĩa tình, 
xuân ấm áp

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
đang gấp rút triển khai 
chương trình “Tết nghĩa tình- 
Xuân Quý Mão” 2023 để 
góp một mùa xuân ấm cho 
những hộ gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn. 

lạc quan, hy vọng cho các gia 
đình khi một mùa Xuân mới 
đang về. 

Ngày 4.1, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh phối hợp với 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
Tuy Phước tổ chức chương 
trình “Tết nghĩa tình - Xuân 
Quý Mão” cho 200 hộ cận 
nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn trên địa bàn huyện 
Tuy Phước. Ngày 6.1, Chương 
trình “Tết nghĩa tình - Xuân 
Quý Mão” tiếp tục trao tặng 
400 suất quà tết cho hộ cận 
nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn đột xuất trên 
địa bàn huyện Phù Mỹ, TX 
Hoài Nhơn (200 suất quà/địa 
phương). Mỗi suất quà trị giá 
500 nghìn đồng.  

Theo kế hoạch, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh phối hợp với Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ các huyện, 
thị xã, thành phố, các tổ chức 
thành viên, đơn vị tổ chức trao 

quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 
có 2.350 suất quà (500 nghìn 
đồng/suất) phân bổ cho Ban 
vận động Quỹ Vì người nghèo 
các huyện, thị xã, thành phố; 
1.250 suất quà (500 nghìn 
đồng/suất) cho các đơn vị: Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Đại 
diện Hội Người cao tuổi tỉnh, 
Hội Nạn nhân chất độc da 
cam/dioxin tỉnh, Hội Người 
mù tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, 
LĐLĐ tỉnh, Hội Cựu TNXP 
tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết 
tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. 
Tổng số tiền là 1,8 tỷ đồng. 
Hoạt động kéo dài đến ngày 
16.1 (25 tháng Chạp). 

Ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh, cho biết thêm: “Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp trong 
tỉnh và các tổ chức thành viên 
nỗ lực, phấn đấu tặng quà tết 
cho 100% các hộ cận nghèo, 

hộ có hoàn cảnh khó khăn đột 
xuất trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, 
Mặt trận, Hội CTĐ tỉnh, các 
tổ chức thành viên và chính 
quyền địa phương cũng phối 
hợp chặt chẽ để đảm bảo việc 
tặng quà không trùng lặp, 
chồng chéo”.

Ở cấp cơ sở, MTTQ các 
huyện, thị xã, thành phố cũng 
đang triển khai chương trình 
“Tết nghĩa tình - Xuân Quý 
Mão”. Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn 
Nguyễn Thị Ngọc Bích thông 
tin: Ngoài số lượng quà tết 
được Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh phân bổ, Quỹ Vì người 
nghèo thành phố sẽ tặng quà 
(mức 1 triệu đồng/suất) cho 
100% hộ nghèo, cận nghèo 
trên địa bàn thành phố. Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Quy Nhơn cũng 
phối hợp với một số ngân hàng 
để tặng quà cho các trường 
hợp khó khăn.  NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Trong năm 2022, các Khối thi đua thuộc 
tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 27 nhà Đại đoàn kết cho 
các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn 
tỉnh. Mỗi căn nhà được hỗ trợ từ 50 triệu đồng trở 
lên, tặng kèm phần quà trị giá từ 500 nghìn đồng 
đến 5 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm góp sức 
cho phong trào thi đua “Bình Ðịnh chung tay vì 
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thể 
hiện nghĩa cử đẹp, chăm lo, nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho người nghèo. 

Ngay từ đầu năm, các Khối thi đua thuộc tỉnh 
đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, ký kết 
giao ước thi đua, ban hành quy chế, chương trình 
kế hoạch hoạt động năm 2022 đúng theo hướng 
dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 
Các Khối thi đua phối hợp chặt chẽ với các ngành, 
chính quyền địa phương để khảo sát, chọn hộ có 
hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp để hỗ trợ 
xây dựng. Đồng thời, vận động cán bộ công chức, 

Tạm cấp hơn 
86 tỷ đồng 
hỗ trợ đóng BHYT, 
BHXH tự nguyện 

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 23/QĐ-UBND về 
việc tạm cấp nguồn kinh phí cho 
BHXH tỉnh để thực hiện các chính 
sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT 
và BHXH tự nguyện cho một số 
đối tượng trên địa bàn tỉnh trong 
quý I/2023. 

Cụ thể, tạm cấp kinh phí thực 
hiện chính sách đóng, hỗ trợ đóng 
BHYT và BHXH tự nguyện cho 
một số đối tượng trên địa bàn tỉnh 
trong quý I/2023 với số tiền hơn 86 
tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực 
hiện chính sách BHYT hơn 82,7 tỷ 
đồng; kinh phí thực hiện chính sách 
BHXH tự nguyện là 3,25 tỷ đồng; từ 
nguồn dự toán kinh phí ngân sách 
tỉnh giao thực hiện các chính sách 
BHYT, BHXH tự nguyện trên địa 
bàn tỉnh trong năm 2023. 

UBND tỉnh giao Giám đốc 
Sở Tài chính, Giám đốc BHXH 
tỉnh triển khai thực hiện theo 
đúng quy định hiện hành của 
Nhà nước.      AN PHƯƠNG

Tuy Phước: Giải quyết 
việc làm cho hơn 
3.400 lao động

(BĐ) - Theo Phòng LĐ-
TB&XH huyện Tuy Phước, trong 
năm 2022, Phòng phối hợp với 
Hội LHPN huyện, Huyện đoàn, 
các trung tâm dịch vụ việc làm, 
các DN, UBND các xã, thị trấn 
tổ chức 7 phiên giao dịch việc 
làm lưu động. Qua đó, đã thu 
hút hơn 1.500 người lao động 
tham gia. Đồng thời, phối hợp 
với các cơ quan liên quan tổ chức 
các phiên giao dịch việc làm trực 
tuyến, thông báo nhu cầu tuyển 
dụng lao động của các DN trong 
và ngoài tỉnh, thông tin các đơn 
hàng tuyển dụng người lao động 
đi làm việc theo hợp đồng tại nước 
ngoài (với nhu cầu tuyển dụng 
trên 16.000 lao động) để người lao 
động biết và đăng ký tham gia... 

Các hoạt động kết nối, tư vấn 
việc làm trực tiếp và trực tuyến 
đã góp phần giải quyết việc làm 
cho 3.438 lao động. Trong đó, tạo 
việc làm mới 1.897 lao động và 
tạo việc làm tăng thêm cho 1.541 
lao động.                   A.PHƯƠNG

viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị 
thuộc khối thi đua ủng hộ ngày lương để triển khai 
hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.  AN KHANG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN:

Tuyển sinh vượt kế hoạch 
CÁC KHỐI THI ĐUA THUỘC TỈNH: 

Hỗ trợ 27 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Khối thi đua Kinh tế tỉnh trao kinh phí xây nhà Đại đoàn 
kết và quà cho hộ ông Nguyễn Văn Trọng, ở xã Canh Hòa, 
huyện Vân Canh.              Ảnh: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

Bà Hồ Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn khó khăn ở huyện 
Tuy Phước.                      Ảnh: MTTQ Việt Nam tỉnh
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Bình Định

CA TX HOÀI NHƠN:

Trấn áp nhiều 
băng nhóm, 
đối tượng hình sự

Trong năm 2022, CA TX Hoài 
Nhơn đã xây dựng và triển 
khai thực hiện 30 kế hoạch 
đấu tranh phòng, chống các 
loại tội phạm. Qua đó, triệt 
xóa 23 băng nhóm với 188 
đối tượng (trộm cắp tài sản 2 
nhóm/13 đối tượng; cố ý gây 
thương tích 10 nhóm/83 đối 
tượng; đánh bạc 9 nhóm/65 
đối tượng). Bên cạnh đó, 
các đội nghiệp vụ và CA các 
phường, xã triệt xóa 50 điểm 
tệ nạn xã hội (2 mại dâm, 48 
đánh bạc), phát hiện 253 đối 
tượng. Kết quả xử lý: Khởi 
tố 60 đối tượng; xử lý hành 
chính 103 đối tượng; chờ xử 
lý 22 đối tượng. 

Ngoài ra, CA TX Hoài 
Nhơn đã vận động đầu thú và 
bắt truy nã được 8 đối tượng 
có lệnh truy nã đang lẩn trốn 
tại nhiều địa phương trong và 
ngoài tỉnh.                    M.N

Những ngày này, Công ty 
TNHH BOT 36.71 bố trí 4 đội 
thi công thực hiện sửa chữa các 
hư hỏng trên tuyến QL 19 (đoạn 
từ km 17+054 - km50+00); nạo 
vét kênh mương, sơn cọc tiêu, 
biển báo. Tại km 43 đoạn qua 
thị trấn Phú Phong (huyện Tây 
Sơn), đơn vị thi công đang tiến 
hành công đoạn cào bóc phần 
hư hỏng mặt đường để thảm 
nhựa, xử lý nền móng cấp phối 
gia cố 5% xi măng để đảm bảo 
độ ổn định nền mặt đường của 
công trình. 

Ông Nguyễn Đăng Thuấn, 
Phó Giám đốc Công ty TNHH 
BOT 36.71, cho biết: “Hiện đơn 
vị thi công theo hình thức cuốn 
chiếu, đối với những vị trí hư 
hỏng nặng thì tiến hành xử lý 
nền, đá cấp phối thảm lại bê tông 
nhựa, còn lại thảm lại để đảm 
bảo lưu thông. Song song với 
việc đẩy nhanh tiến độ thi công, 
đơn vị cũng bố trí các tổ kiểm 
tra, giám sát thường xuyên để 
kịp thời phát hiện sớm những 
hư hỏng, đảm bảo lưu thông an 
toàn và thông suốt trong những 
ngày giáp Tết này”. 

Trong khi đó, trên tuyến 
QL 1, các đơn vị quản lý, vận 
hành cũng đang tích cực thực 
hiện việc trùng tu mặt đường, 
sơn lại hệ thống cọc tiêu biển 
báo; quét dọn hệ thống thoát 
nước… Tuy còn gặp một số 
khó khăn do thời tiết, lưu lượng 
phương tiện di chuyển đông, 
nhưng dự kiến việc trùng tu, 
sửa chữa cũng sẽ hoàn thành 
trước 20 tháng Chạp để phục 
vụ tốt nhu cầu vận tải hàng hóa, 
hành khách trong dịp tết Quý 
Mão 2023 đang cận kề. 

Ông Trần Thái Hòa, Trưởng 
Văn phòng Quản lý đường bộ 
III.4, cho biết: “Hiện trên tuyến 

Khẩn trương sửa chữa 
các tuyến quốc lộ

Đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách tăng cao trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đơn 
vị quản lý, khai thác và bảo dưỡng các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa, nâng 
cấp hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến.

QL 1 và QL 1D, hầu như đã xử 
lý xong các ổ gà để đảm bảo mặt 
đường êm thuận. Tuy nhiên, 
chúng tôi vẫn đang tăng cường 
kiểm tra mặt đường trên tuyến, 
trong đó tập trung những vị trí 
dễ phát sinh sình lún, lún trồi, 
hằn lún vệt bánh xe, mặt đường, 
cống rãnh bị đọng, ổ gà để kịp 
thời yêu cầu các đơn vị bảo 
dưỡng xử lý ngay”.

Bình Định có 5 tuyến quốc 
lộ đi qua, gồm QL 1, QL 1D, 
QL 19, QL 19B và QL 19C, với 
tổng chiều dài hơn 344 km. 
Trong đó, QL 1 và QL 19 là 2 
tuyến giao thông quan trọng 
góp phần thúc đẩy việc lưu 
thông hàng hóa, phát triển 
kinh tế địa phương. Do đó, 
khẩn trương khắc phục các bất 
cập về hạ tầng giao thông đang 
tồn tại trên các tuyến quốc lộ 
qua địa bàn tỉnh là điều rất cần 
thiết. Vừa qua, UBND tỉnh đã có 
công điện về việc đảm bảo trật 
tự, ATGT trong dịp tết Dương 

lịch, tết Nguyên đán Quý Mão 
và lễ hội Xuân trên địa bàn tỉnh. 
Trong đó có nội dung yêu cầu 
bảo đảm điều kiện an toàn các 
công trình kết cấu hạ tầng giao 
thông; khắc phục kịp thời các 
đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở 
do mưa, lũ gây ra; rà soát bổ 
sung hệ thống báo hiệu giao 
thông, thiết bị cảnh báo phản 
quang tại các nút giao thông, 
các đoạn đường có độ dốc cao, 
bán kính cong hẹp, tầm nhìn 
hạn chế... 

Theo Chánh Văn phòng Ban 
ATGT tỉnh Nguyễn Văn Chiến, 
thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ 
tịch UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh 
đã tiến hành kiểm tra thực tế 
trên các tuyến và làm việc trực 
tiếp với các đơn vị quản lý, khai 
thác gồm Công ty TNHH BOT 
36.71 (chủ đầu tư dự án BOT 
trên QL 19 qua tỉnh), Công ty 
CP BOT Bắc Bình Định (chủ đầu 
tư dự án BOT trên QL 1, phía 
Bắc tỉnh), Công ty TNHH đầu 

tư BOT Bình Định (chủ đầu tư 
dự án BOT trên QL 1, phía Nam 
tỉnh) và Ban Quản lý dự án 2 đẩy 
nhanh tiến độ sửa chữa các hư 
hỏng, tạo êm thuận mặt đường 
trên các tuyến quốc lộ qua địa 
bàn tỉnh nhằm góp phần đảm 
bảo ATGT, phòng ngừa TNGT, 
nhất là trong dịp tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023. 

“Qua kiểm tra thực tế và làm 
việc với từng đơn vị quản lý, 
khai thác, chúng tôi nhận thấy 
các đơn vị đang đẩy nhanh tiến 
độ thi công, khắc phục hạ tầng 
giao thông. Tuy nhiên, để tiến 
độ và chất lượng công trình 
được đảm bảo, Ban cũng yêu 
cầu các đơn vị phải luôn sẵn 
sàng các phương tiện, vật tư, các 
phương án ứng cứu, sửa chữa 
kịp thời hậu quả do thời tiết gây 
ra và các vấn đề liên quan khác 
để bảo đảm ATGT, nhất là trong 
dịp tết Nguyên đán Quý Mão và 
Lễ hội Xuân 2023 đang cận kề”, 
ông Chiến cho biết.     KIỀU ANH

Trong công tác đảm bảo an ninh quốc 
gia, CA huyện Tây Sơn tập trung nắm tình 
hình địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, chủ 
động xây dựng các phương án, kế hoạch 
cụ thể. Qua đó tham mưu cấp ủy, chính 
quyền địa phương chỉ đạo giải quyết ổn 
định tình hình liên quan đến tôn giáo, an 
ninh nông thôn, giải quyết các vụ tranh 
chấp, khiếu kiện trên địa bàn, ngăn ngừa 
nguy cơ hình thành “điểm nóng”. CA 
huyện kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử 
lý hoạt động của các đối tượng trên địa 
bàn sử dụng không gian mạng để đăng 
tải, chia sẻ các bài viết, video clip có nội 
dung tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại tư 
tưởng, chuyển hóa nội bộ. Phát hiện, xử 
lý kịp thời 4 trường hợp đăng, chia sẻ tin, 
bài sai sự thật gây dư luận xấu trong quần 

CA huyện Tây Sơn: Tiếp tục dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc

chúng nhân dân.
Nhằm kiềm chế, kéo giảm các loại tội 

phạm, ngay từ đầu năm, CA huyện đã 
thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công, 
trấn áp tội phạm, triển khai nhiều giải 
pháp ngăn ngừa. Nổi bật là giáo dục cá 
biệt 577 đối tượng các loại; yêu cầu hơn 
200 cơ sở kinh doanh cam kết chấp hành 
nghiêm các quy định của pháp luật. Tổ 
tuần tra liên quân CA huyện và CA các 
xã, thị trấn tổ chức tuần tra ban đêm trên 
1.000 lượt, qua đó phát hiện, răn đe, ngăn 
chặn 2 nhóm/15 đối tượng tụ tập chuẩn bị 
hung khí đánh nhau; đẩy đuổi 65 nhóm/378 
thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, không 
để gây mất ANTT trên địa bàn. 

Qua công tác nắm tình hình, CA huyện 
triệt xóa 12 điểm/83 đối tượng đánh bạc, 

thu giữ gần 84 triệu đồng. Lực lượng cảnh 
sát hình sự chủ động nắm chắc tình hình 
hoạt động của các cá nhân, tổ chức hoạt 
động cho vay, đòi nợ để kịp thời ngăn 
chặn hành vi “cho vay lãi nặng”, “đòi nợ 
thuê”, không để các đối tượng ngoài địa 
phương đến hoạt động “tín dụng đen” 
trên địa bàn. Với những biện pháp nêu 
trên, phạm pháp hình sự được kiềm chế 
và kéo giảm. Trong năm 2022 xảy ra 42 
vụ, giảm 4 vụ, giảm 8,7% so với cùng kỳ 
(vượt 3,7% so với chỉ tiêu được giao), điều 

tra làm rõ 37/42 vụ, đạt 88,1% (vượt 13,1% 
chỉ tiêu); án rất nghiêm trọng, đặc biệt 
nghiêm trọng khám phá 3/3 vụ, đạt 100% 
(vượt 10% chỉ tiêu); án ít nghiêm trọng, 
nghiêm trọng khám phá 34/39 vụ, đạt 
87,2%. Công tác đấu tranh phòng, chống 
tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy 
đều đạt được nhiều kết quả khả quan, đạt 
và vượt chỉ tiêu do CA tỉnh giao.

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về 
ANTT, CA huyện Tây Sơn cũng đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là thực 
hiện có hiệu quả Đề án Phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 
thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 
gia giai đoạn đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030. CA huyện Tây Sơn là đơn 
vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành sớm nhất 
chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử 
mức độ 2 cho công dân trên địa bàn, đạt 
chỉ tiêu 110%, sớm hơn quy định 45 ngày, 
được Giám đốc CA tỉnh khen thưởng và 
nêu gương trong CA toàn tỉnh. MINH NGỌC

Trong năm 2022, CA huyện Tây Sơn điều tra làm 
rõ nhiều vụ án liên quan đến ma túy.     Ảnh: M.N

Công ty TNHH BOT 36.71 duy tu, bảo dưỡng mặt đường trên tuyến QL 19 (đoạn qua địa bàn huyện Tây Sơn).                          Ảnh: K.A

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2023, cán bộ, chiến sĩ CA huyện 
Tây Sơn càng thêm phấn khởi, tự hào khi tập thể CA huyện tiếp tục được Chủ tịch 
UBND tỉnh trao tặng Cờ xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 
2022 ngay sau khi đã vinh dự nhận danh hiệu thi đua này năm 2021.

Giải quyết mâu 
thuẫn bằng dao, 
1 người bị thương

(BĐ) - Khoảng 6 giờ 45 phút 
ngày 6.1, tại cầu Bà Di (QL 1, 
phường Nhơn Hòa, TX An 
Nhơn) xảy ra vụ xô xát khiến 
1 người bị thương.

Cụ thể, do mâu thuẫn trong 
lúc ăn nhậu, Nguyễn Quốc 
Huy (29 tuổi) bị Trần Quốc 
Hiệp (28 tuổi, cùng ở xã Phước 
Lộc, huyện Tuy Phước) dùng 
tay đánh. Huy đến 1 tiệm tạp 
hóa gần đó mua 1 con dao Thái 
Lan, quay lại đâm vào vùng 
ngực Hiệp, gây thương tích. 
Sau khi gây án, Huy điều khiển 
mô tô bỏ đi, còn Hiệp được 
người dân địa phương đưa đi 
cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang 
tiếp tục điều tra, xử lý theo quy 
định pháp luật.

K.ANH
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GẶP GỠ & TRÒ CHUYỆN

SINH VIÊN BÙI ĐỨC ÁI:

Đeo đuổi đam mê để phát triển bản thân 
Trong kỳ tuyển sinh năm 2019, Trường ĐH Quy Nhơn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào ngành Sư phạm 

Hóa của thí sinh Bùi Đức Ái (quê huyện Tây Sơn, cựu học sinh chuyên Hóa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) khi đang 
là sinh viên năm thứ hai một trường đại học tốp đầu của TP Hồ Chí Minh. Đến nay, Ái đã là sinh viên năm thứ 4 của 
trường. Quyết định về Quy Nhơn do chính Ái đưa ra để được học ngành mình yêu thích!    

Chọn con đường ngược
Trò chuyện với Ái, tôi liên 

tưởng đến mô hình “Định vị 
bản thân -  Ikigai” của Nhật 
Bản, tạm dịch là “Tìm kiếm 
mục đích sống của đời bạn”, 
hay đơn giản là “Tìm một lý 
do để thức dậy vào mỗi buổi 
sáng”. Mô hình khuyến khích 
sự khám phá bản ngã, hiểu rõ 
điểm mạnh, yếu của bản thân, 
tìm hiểu bản thân thực sự yêu 
thích điều gì, tạo nên nguồn 
động lực làm những việc yêu 
thích, phù hợp để luôn cảm 
thấy yêu đời và vui vẻ với  
cuộc sống. 

  Bạn có thể chia sẻ tâm 
trạng của mình vào năm 2019, 
khi quyết định về Quy Nhơn?

- Sau khi nhận rõ ngành 
học hiện tại của mình không 
phù hợp, tôi gần như toàn tâm 
hướng về ngành Sư phạm Hóa 
của Trường ĐH Quy Nhơn. 
Quyết định về Quy Nhơn 
do chính tôi đưa ra sau khi 
nghiên cứu kỹ lưỡng và tham 
khảo ý kiến của nhiều thầy cô,  
người thân. 

Thời gian đầu nhập học, 
tôi không khỏi bỡ ngỡ nhưng 
cũng nhanh chóng thích nghi, 
hòa nhập với trường lớp, thầy 
cô, bạn bè. Ngay năm nhất, tôi 
đăng ký tham gia nghiên cứu 
khoa học và rất may mắn khi 
được tạo cơ hội thuận lợi, dần 
tìm thấy niềm vui trong việc 
học tập, nghiên cứu, tương tác 
cùng thầy cô, bạn bè.

 Thuận theo xu hướng xã 
hội thì học sinh giỏi Quốc gia 
như bạn thuộc dạng tinh tuyển, 
sẽ đi đến hai đầu đất nước, đến 
với những trường đại học lớn 
để khám phá bản thân, hiếm 
khi lại chọn về một trường đại 
học vùng...

- Đến giờ, tôi vẫn cho rằng, 
quyết định về Trường ĐH 
Quy Nhơn là tốt nhất với tôi 
trong thời điểm đó. Tôi về Quy 
Nhơn, bỏ lại phía sau một học 
bổng được tài trợ suốt 4 năm 
đại học. Thật ra, nếu cố gắng, 
tôi nghĩ mình vẫn có thể học 
tốt chuyên ngành đó nhưng tôi 
không muốn vậy. Khi về đây, 
tôi cảm nhận không ít sự hoài 
nghi theo kiểu “chắc học không 
nổi nên mới về”... Để giải tỏa 
hoài nghi ấy, tôi nghĩ chỉ kết 
quả học tập và rèn luyện của 
tôi là thuyết phục nhất. Điều 
quan trọng nhất tôi có được ở 
đây là thấy mình ổn dần, yêu 
thích và vui vẻ với môi trường 
hiện tại mỗi ngày, có động lực 
để không ngừng vươn lên, phát 
triển năng lực bản thân. 

Cân bằng học tập  
và nghiên cứu

Năm 2021, nghiên cứu chế 

Bùi Đức Ái (thứ hai từ phải sang) nhận Giải thưởng Euréka.                                                                                   Ảnh: Trường ĐH Quy Nhơn

tạo vật liệu điện sắc hữu cơ 
ứng dụng làm màng thông 
minh, do nhóm sinh viên 
Bùi Đức Ái (Trưởng nhóm), 
Nguyễn Duy Điền, Nguyễn 
Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hồng 
Linh, Dương Thị Thảo (ngành 
Sư phạm Hóa, Trường ĐH 
Quy Nhơn) phát triển với sự 
hướng dẫn của TS Huỳnh Thị 
Miền Trung (giảng viên khoa 
Khoa học tự nhiên) đã đạt giải 
nhất lĩnh vực Công nghệ Hóa - 
Dược, Giải thưởng Sinh viên 
Nghiên cứu Khoa học Euréka 
lần XXIII năm 2021. 

Theo đánh giá của GS.TS 
Nguyễn Cửu Khoa, nguyên 
Viện trưởng Viện Khoa học 
vật liệu ứng dụng, Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam, kết 
quả nghiên cứu mang tính 
học thuật cao, có sự đầu tư 
kỹ lưỡng. Nhìn ở góc độ khả 
năng của sinh viên, bình diện 
trong nước, GS Khoa ghi nhận 
nỗ lực của nhóm nghiên cứu. 
Giải thưởng đã tạo ra tiếng 
vang lớn cho nhà trường 
trong lĩnh vực này.

 Tham gia nghiên cứu khoa 
học, nhất là với những sinh viên 
giỏi là câu chuyện của sự tự 
thân. Nghĩa là, sinh viên phải 

thật sự đánh đổi giữa việc đi 
vào nghiên cứu một mảng nhỏ 
nào đó rất nhỏ và rất sâu trong 
chuyên môn, lĩnh vực với việc 
quán xuyến lượng kiến thức 
chung khác để có kết quả học 
tập tốt. Nhiều thầy cô đánh giá 
bạn vừa học tốt vừa nghiên cứu 
tốt. Vậy đâu là động lực để bạn 
có thể bứt phá? 

- Tôi hay thấy chán lắm 
(cười vui vẻ). Đang lao vào 
việc gì mà làm không ra là tôi 
thấy chán ngay. Có điều, mình 
đã yêu thích nó thì dù có chán 
cũng phải nỗ lực tìm mọi cách 
giải quyết tốt nhất có thể. 

Với cả việc học và nghiên 
cứu khoa học, tôi đều hứng thú 
với mức độ ngang nhau, luôn 
nỗ lực hết sức để làm tốt hết 
cả hai.

Truyền cảm hứng
Chàng sinh viên giỏi rất tự 

tin nhưng cũng rất chân thành, 
khiêm tốn không nói nhiều về 
mình. Theo nhận xét của thầy 
cô, bạn bè, Ái là kiểu người 
thực làm, có tính lo xa, luôn 
chủ động trong mọi việc, rất 
có trách nhiệm với việc mình 
được giao phó, nhận lãnh và 
gần như bạn sẽ hết lòng để 
làm tốt nhất những việc ấy. 

TS Huỳnh Thị Miền Trung 
đánh giá cao kiến thức nền, 
độ nhạy của Ái trong triển 
khai thí nghiệm và tâm huyết 
với đề tài nghiên cứu, trách 
nhiệm với việc được giao. Cô 
Trung mong muốn Ái tiếp tục 
dấn thân trải nghiệm năng lực 
ở những mảng, lĩnh vực khác 
để khai thác giới hạn của bản 
thân và đặt nhiều niềm tin 
vào sự trưởng thành, bứt phá  
của Ái. 

Không chỉ học giỏi, Bùi Đức 
Ái hiện là Bí thư Chi đoàn Sư 
phạm Hóa học K42, góp mặt 
trong rất nhiều hoạt động xã 
hội, thiện nguyện của nhà 
trường. Những năm qua, Ái 
tham gia Trường hè Khoa học 
Việt Nam và là tình nguyện viên 
thường xuyên trong các sự kiện 
khoa học quốc tế diễn ra tại 
Trung tâm Quốc tế Khoa học 
và Giáo dục liên ngành (ICISE). 

  Thể hiện, làm nổi bật 
mình giữa đám đông là điều 
thường thấy ở những người 
làm công tác đoàn, hội, đặc biệt 
trong vai trò bí thư. Điều này 
có vẻ không đúng với trường 
hợp của bạn…

- Thực tế là vậy. Tôi luôn nỗ 
lực làm tốt việc chứ không cố 
gắng làm nổi mình. Danh hiệu 
Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương 
có được từ những kết quả, việc 
làm tôi yêu thích. Sau khi thống 
kê, tổng hợp lại, những điều có 
được phù hợp với những tiêu 
chí của danh hiệu, vậy là tôi 
được xét trao.

Thế nhưng, tôi lại không phải 
là dạng “mọt sách”; ngược lại, 
luôn có nhu cầu khám phá thế 
giới xung quanh mình, tìm hiểu 
xem những người xung quanh, 
nhất là những người ở vùng khó 
khăn sinh sống ra sao và lăn tăn 
với việc tìm cách giúp họ có cuộc 
sống tốt hơn. Tôi thích công tác 
xã hội từ khi còn là học sinh, 

xem đó là cách cân bằng mình 
với việc học và mở mang kiến 
thức xã hội cho mình. Chính vì 
vậy, quá trình học đại học, tôi 
luôn thu xếp thời gian tham gia 
chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức 
mùa thi, đi tặng quà cho trẻ em, 
người dân khó khăn các huyện  
miền núi… 

Tôi thấy rất vui khi làm 
những việc này và mong 
muốn có cơ hội được làm nhiều  
hơn nữa.

 Được biết, bạn hiện là một 
trong những người truyền cảm 
hứng cho bạn bè cùng nhiều học 
sinh, thanh niên trước ngưỡng 
cửa chọn trường đại học, chọn 
nghề, chọn hướng phát triển 
bản thân…

- Không to tát vậy đâu, mặc 
dù đúng là thời gian qua, tôi 
được Trường ĐH Quy Nhơn 
tạo điều kiện nói chuyện với 
tân sinh viên hay học sinh một 
vài trường phổ thông. Đứng 
trước họ, tôi chỉ kể câu chuyện 
của mình, những điều mình 
đã trải qua, nhận ra hoặc được 
định hướng. Thật lòng, tôi 
mong muốn tất cả học sinh lớp 
12 nhìn nhận đúng năng lực, 
sở trường của mình để có lựa 
chọn phù hợp nhất, chính xác 
nhất ngay từ đầu.

Với bạn bè hoặc học sinh lứa 
sau, chủ yếu là học sinh chuyên 
Lê Quý Đôn, một vài người đã 
liên lạc với tôi, tâm sự mong 
muốn quay về Trường ĐH Quy 
Nhơn, sống và học tập đúng 
với sở trường. Tôi luôn sẵn lòng 
lắng nghe và chia sẻ suy nghĩ 
của mình với họ. Sau đó, thấy 
có một hai người về học tại 
Trường ĐH Quy Nhơn.

Vui nhất là với số học sinh 
lớp 12 tôi đang làm gia sư, các 
em ấy nghe lời tôi khuyên, về 
thuyết phục cha mẹ cho phép 
mình được lựa chọn theo đuổi 
ngành học như mong muốn 
và nhiều em trong số đó đã  
thành công… 

 Cảm ơn bạn về cuộc trò 
chuyện thú vị này!

NGỌC TÚ (Thực hiện)

Bảng thành tích của  
Bùi Đức Ái: 

- Nhận học bổng Vallet 3 
lần: 2016, 2017, 2022.

- Đạt danh hiệu Sinh viên 
xuất sắc năm học 2021 - 2022; 
điểm tích lũy đến nay là 3,69 
(hệ 4).

- Sinh viên 5 tốt cấp Trung 
ương năm 2021.

- Giải nhất giải thưởng Sinh 
viên nghiên cứu khoa học 
Euréka lần thứ XXIII năm 2021.

- Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo 
của Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh.

- Giải Nhất Science-A-Thon 
Trường hè Khoa học Việt Nam 
lần thứ 9.

Bùi Đức Ái (bìa trái) tham gia chuyến thiện nguyện và tặng quà cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Canh Hòa (huyện Vân Canh) vào tháng 
7.2022.                                                                                                       Ảnh: Trường ĐH Quy Nhơn
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Bình Định

Bảo tàng sửa soạn 
đón khách trong dịp Tết

Nhằm tạo sự tươi mới để đón khách dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bảo tàng Quang Trung, 
Bảo tàng tỉnh tập trung chỉnh trang khu trưng bày hiện vật cũng như cảnh quan tại các khu di 
tích do hai đơn vị quản lý để sẵn sàng phục vụ du khách đến tham quan dịp Tết. 

Khách nước ngoài tham quan Bảo tàng tỉnh dịp tết Dương lịch 2023.       Ảnh: NGỌC NHUẬN

Để chuẩn bị các điều kiện đón 
khách, Bảo tàng tỉnh đã tập trung chỉnh 
trang các phòng trưng bày, luân chuyển 
hiện vật, hình ảnh, tư liệu trưng bày 
để tạo sự tươi mới, như bổ sung thêm 
các hiện vật liên quan đến đời sống, 
văn hóa của các dân tộc ở Bình Định, 
gồm: Kinh, Bana, Chăm H’roi, H’rê; 
trưng bày thêm các hiện vật thu thập 
được qua các lần khai quật khảo cổ 
phế tích Châu Thành (phường Nhơn 
Thành, TX An Nhơn)… Bảo tàng tỉnh 
cũng tập trung cắt tỉa cây xanh, dọn cỏ, 
trang trí cảnh quan tại các di tích do 
đơn vị quản lý trên địa bàn tỉnh, nhất 
là các di tích tháp Chăm, như tháp Đôi, 
Bánh Ít, Cánh Tiên, Dương Long sẵn 
sàng đón khách dịp Tết.

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng 
tỉnh, cho biết: Dịp Tết, Bảo tàng tỉnh 
thường đón khách nước ngoài đến 
tham quan, nghiên cứu văn hóa, lịch 
sử Bình Định, đặc biệt là tìm hiểu các 
hiện vật Champa, do vậy từ cuối năm 
2022, chúng tôi đã có kế hoạch phân 
công thuyết minh viên trực phục vụ 
từ tết Dương lịch cho đến tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023. Tại các di tích tháp 
Chăm, ngoài việc làm đẹp cảnh quan 
khuôn viên di tích, đơn vị đã lắp dựng 
thêm các bảng mã QR, cử thuyết minh 
viên túc trực để hướng dẫn du khách 
tham quan. 

Bảo tàng Quang Trung là một trong 
những điểm đến thu hút đông đảo 
công chúng đến tham quan, tìm hiểu, 
nghiên cứu, hưởng thụ văn hóa dịp tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023. Đến thời 
điểm này, Bảo tàng Quang Trung cũng 
đã có kế hoạch đã bố trí nhân sự, thực 
hiện công tác trang trí trực quan, vệ 
sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan, 
sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng… 
tại bảo tàng và các khu di tích ở huyện 
Tây Sơn do đơn vị quản lý, như Đài 
Kính Thiên, Đền thờ song thân Tây 
Sơn Tam Kiệt, Đền thờ Bùi Thị Xuân, 
Lăng Mai Xuân Thưởng, Khu tưởng 
niệm Nguyễn Sinh Sắc để chuẩn phục 
vụ du khách trong và ngoài nước đến 
tham quan dịp Tết. 

Ông Đặng Công Lập, Phó trưởng 
Phòng Bảo tàng (Bảo tàng Quang 
Trung, huyện Tây Sơn), cho biết: “Khu 
trưng bày Bảo tàng Quang Trung hiện 
lưu giữ, trưng bày hơn 1.400 hiện vật, 
tư liệu; trong đó, đã số hóa gắn mã 
QR gần 300 hiện vật. Chúng tôi đã 
tập trung vệ sinh, bổ sung thêm hiện 
vật, sắp xếp trình bày lại để tạo sự 
hấp dẫn khi du khách trở lại đây. Từ 
mùng 2 Tết, khu trưng bảo tàng sẽ 
mở cửa đón khách, chúng tôi đã sắp 
xếp ca trực của đội ngũ thuyết minh 
viên để phục vụ; đồng thời, tiến hành 
kiểm tra lại các thiết bị phòng chiếu 
phim 3D, chỉnh trang cảnh quan khu 
nhà rông trưng bày hiện vật đồng bào 
dân tộc thiểu số liên quan đến phong 
trào Tây Sơn, hệ thống camera an ninh, 
thiết bị PCCC…”.

Một trong những nhiệm vụ quan 
trọng được UBND tỉnh, Sở VH&TT 
giao Bảo tàng Quang Trung thực hiện, 
đó là tập trung chuẩn bị các điều kiện 
để phối hợp cùng huyện Tây Sơn tổ 
chức Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến 
thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 

2023), diễn ra từ mùng 4 - 6 tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023 dự kiến thu hút 
số lượng khách tham quan tăng cao.

Ông Châu Kinh Tú, Giám đốc Bảo 
tàng Quang Trung, cho hay: Đơn vị đã 
chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, 
nhân lực để phục vụ phần nghi lễ dâng 
hương, dâng hoa tại Đài Kính Thiên, 
Tượng đài Hoàng đế Quang Trung, 
Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Đền thờ 
song thân Tây Sơn Tam Kiệt; cùng 
phần hội với nhiều hoạt động sẽ diễn 
ra trong khuôn viên Bảo tàng Quang 
Trung và Quảng trường khu C (đối 
diện cổng Bảo tàng Quang Trung), 
như: Hội đánh bài chòi dân gian, biểu 
diễn võ thuật, biểu diễn tuồng, bài 
chòi… Đơn vị cũng chuẩn bị lực lượng 
tham gia chương trình đón giao thừa 
do huyện Tây Sơn tổ chức vào tối 30 
Tết; sẵn sàng nhân lực để tiếp nhận 
quản lý tạm thời di tích Đền thờ Võ 
Văn Dũng - dự kiến khánh thành vào 
ngày 26 tháng Chạp năm Nhâm Dần- 
đưa vào hoạt động đón khách dịp  
Tết này.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Tây Sơn tổ chức nhiều 
chương trình Mừng 
Đảng - Mừng Xuân

l Hãy chăm sóc mẹ, phim tâm lý 
xã hội Hàn Quốc. Người thân mà như 

kẻ xa lạ, một 
người xa lạ 
lại đối xử 
v ớ i  n h a u 
n h ư  r u ộ t 
thịt. Đó là 
câu chuyện 
của cụ bà 85 
tuổi Jeong 
M a l - i m , 
người theo 
đuổi  cuộc 
sống không 
cần bất kỳ 

sự giúp đỡ nào từ con cái, cố gắng 
tận hưởng một cuộc đời thứ hai trong 
tự do tuyệt đối bằng cách tự chi trả 
cho cuộc sống của mình. Nhưng chẳng 
may, cơ thể của bà không cho phép! Bà 

XEM - NGHE - ĐỌC

Với tin vui được UBND tỉnh chủ trương 
tổ chức bắn pháo hoa đón tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023 tại địa phương, huyện Tây 
Sơn đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt 
động văn hóa, văn nghệ Mừng Đảng - 
Mừng Xuân, trong đó chương trình nghệ 
thuật đón giao thừa là chương trình tổng 
hợp đặc biệt, góp phần lan tỏa không khí 
vui tươi, lành mạnh, phấn khởi. 

Ông Bùi Văn Mỹ, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND huyện Tây Sơn cho biết, năm 
nay huyện quyết định tổ chức chương 
trình nghệ thuật vào đêm Giao thừa thay 
vì đêm 27 hay 28 tết như mọi năm với 
mong muốn phục vụ cho nhiều người xem 
hơn bởi thời khắc này nhiều người dân xa 
quê đã kịp về với quê hương để đón Tết, 
đón Xuân. Hơn nữa năm nay, được sự hỗ 
trợ của Trung tâm VHTT tỉnh, tại Quảng 
trường khu C - đối diện trước Bảo tàng 
Quang Trung, chương trình của chúng tôi 
cũng sinh động, hấp dẫn hơn mọi năm.

Được sự chỉ đạo của  UBND huyện, 
những ngày qua, gần 200 nghệ sĩ, diễn 
viên, cộng tác viên của Trung tâm VH-
TT&TT huyện tích cực tập luyện các tiết 
mục nghệ thuật của chương trình. Ông 
Phạm Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm cho 
hay, chương trình có thời lượng 90 phút 
và được dàn dựng công phu gồm 13 tiết 
mục đặc sắc với sự kết hợp của ca, múa, 
trống hội hấp dẫn xoay quanh chủ đề ca 
ngợi Đảng - Bác Hồ và quê hương, đất 
nước trong nét Xuân tươi đẹp. Là cái nôi 
của võ cổ truyền Bình Định nên chương 
trình còn có cả những tiết mục hứa hẹn 
sẽ rất hấp dẫn người hâm mộ võ thuật. 
Sau chương trình nghệ thuật lúc 24 giờ 
sẽ là màn bắn pháo hoa tầm thấp với thời 
gian 15 phút.  

Ngoài chương trình nghệ thuật đêm 
Giao thừa, phối hợp tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-
Đống Đa (1789 - 2023) vào mùng 4 và 
mùng 5 Tết; dịp tết Nguyên Đán Quý Mão 
2023, Tây Sơn cũng lên kế hoạch tổ chức 
nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ khác 
như: Trưng bày linh vật Xuân Quý Mão 
2023 từ ngày 18.1 tại Quảng trường khu 
C; tổ chức Triển lãm sinh vật cảnh từ ngày 
21 - 27.1 ngã 4 đường Phan Đình Phùng 
- Nguyễn Huệ, ở thị trấn Phú Phong; tổ 
chức hội thi đối kháng võ cổ truyền liên 
tỉnh các tối mùng 4, 5 và 6 Tết. Trước đó, 
huyện cũng tổ chức Lễ khánh thành lăng 
mộ Võ Xán tại xã Bình Hòa, phối hợp tổ 
chức Lễ khánh thành Đền thờ Võ Văn 
Dũng tại xã Tây Phú (17.1).                       

ĐINH NGỌC

bị gãy tay trong lúc đứa con trai duy 
nhất Jong-wook đến thăm sau một thời 
gian dài bất hòa. Nhưng tai nạn này 
đã mang đến cho bà một người chăm 
sóc, Mi-seon. Trái với lòng mình, bà chỉ 
nói những lời cay nghiệt với đứa con 
trai đang cố gắng dùng camera quan 
sát vì lo lắng cho mẹ mình. Và bà cũng 
không thích người chăm sóc vì dường 
như cô ta có gì đó không bình thường. 
Tại sao mẹ lại như thế, tại sao mẹ lại 
cắn răng lại can trường, có thật là mẹ 
thích như thế hay không?
l Để tôi ôm em bằng giai điệu này 

là một 
s á n g 
tác mới 
của Kai 
Đ i n h , 
t r ì n h 
d i ễ n : 

Kai Đinh, MIN, GREY D. Hãy để tôi ôm 
lấy/ điều bận lòng hôm nay/ để nhớ khi cầm 
tay/ xoa dịu em với câu hát này/ để những 
thanh âm thật thà từ tim tôi/ có thể sưởi 
ấm tim người… Giai điệu, tiết tấu dịu 
dàng của ca khúc rất phù hợp để nghe 
trong những ngày đông giá lạnh đang 
thổi qua những ngày tháng Chạp. Đôi 
điều về Kai Đinh - tên thật là Đinh Lê 
Hoàng Vỹ, sinh năm 1992, là nhạc sĩ, 
ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc - anh bắt 
đầu sáng tác khi mới chỉ 13 tuổi và theo 
đuổi con đường sáng tác chuyên nghiệp 
vào 20 tuổi tham gia chương trình Bài 
Hát Việt. 

l Đi khi ta còn trẻ. Tác giả: Trương 
Anh Ngọc. Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng giới 
thiệu thế này, Đi khi ta còn trẻ cũng như 
những cuốn sách khác của Trương Anh 
Ngọc về niềm đam mê khám phá thế giới, 

đều là những 
cuốn sách 
đầy cảm xúc, 
giàu triết lý 
và tràn trề 
sức sống. Đi 
nhiều hơn 
nghĩa là hiểu 
biết hơn, là 
trở nên bao 
d u n g  v à 
khiêm tốn 
hơn. Trương 
Anh Ngọc 
đã và đang 
dựng nên 

một biểu tượng về tinh thần công dân 
toàn cầu, về những chuyến đi làm người 
ta lột xác để sống đẹp, sống vì cộng đồng 
hơn nữa. 

ĐÔNG A
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Bình Định

Chị Văn Nguyễn Thu Hằng, 
38 tuổi, công tác tại Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam (BIDV) - Chi nhánh Bình 
Định, đến với môn thể thao 
chạy bộ năm 2019 khi lần đầu 
tiên ngành ngân hàng tổ chức 
Giải chạy “BIDV Tết ấm cho 
người nghèo”. Lúc đầu, chị 
chỉ chạy lúp xúp trong quãng 
đường 6 km gọi là hưởng ứng 
phong trào, ấy vậy mà hiện 
nay, Thu Hằng đã là một 
trong những “nữ hoàng tốc 
độ” của CLB.

“Lúc trước, động lực chạy 
bộ của tôi là mỗi buổi sáng 
được ngắm bình minh trên 
biển, nhìn cỏ cây hoa lá, người 
tập thể dục, tắm biển... Bây giờ 
thì đã có rất nhiều bạn bè, vừa 
chạy vừa cười nói rộn ràng 
không biết mệt. Chạy bộ, tôi 
thấy mình luôn khỏe mạnh và 
tràn đầy năng lượng tích cực”, 
chị Hằng tâm sự.

Còn anh Nguyễn Trọng 
Tiến, ở phường Ngô Mây (TP 
Quy Nhơn), một thành viên 
khác của CLB, thổ lộ: “Nhờ 
chịu khó luyện tập, đến nay, 
tôi có thể tham gia các giải chạy 
ở cự ly 21 km. Từ khi tham gia 
chạy bộ, sức khỏe của tôi ngày 
một nâng cao. Tôi thường xuyên 
vận động các thành viên trong 
gia đình, bạn bè, người thân 
tham gia luyện tập thể thao, ăn 
uống khoa học, từ bỏ những 
thói quen có hại cho sức khỏe”.

Anh Nguyễn Quốc Khánh, 
Chủ nhiệm CLB Quy Nhon 
Morning Run (QMR), cho biết: 
Lan tỏa tinh thần rèn luyện sức 
khỏe, xây dựng lối sống lành 

QUY NHON MORNING RUN (QMR):

Kết nối và lan tỏa phong trào chạy bộ 
Thành lập từ một nhóm người hâm mộ môn chạy bộ sau giải VnExpress Marathon được tổ chức tại TP Quy Nhơn 

năm 2019, đến nay, CLB Quy Nhon Morning Run đã có hàng nghìn thành viên; trong đó, có khoảng 100 thành viên 
nòng cốt thường xuyên chạy bộ mỗi buổi sáng, tạo không khí sôi động và lan tỏa môn thể thao “không kén người 
chơi” này tại thành phố biển Quy Nhơn.

mạnh, gắn liền với chạy bộ và 
tập thể dục vì một Việt Nam 
phát triển bền vững, đó là tiêu 
chí hoạt động của chúng tôi. 
Tại đây, mọi người được thỏa 
mãn những đam mê, cùng nhau 
chinh phục những mục tiêu mới 
của bản thân. QMR hiện được 
xem là “ngọn cờ đầu” về phong 
trào thể thao chạy bộ trên địa 
bàn tỉnh, góp phần khuyến 
khích, lan tỏa tinh thần luyện 
tập TDTT trong cộng đồng để 
rèn luyện sức khỏe, nâng cao 
chất lượng cuộc sống.

Các thành viên tham gia 
QMR thuộc nhiều thành phần, 
lứa tuổi, công tác tại nhiều 
ngành, nghề khác nhau; đến với 
CLB, họ được hướng dẫn cách 

thức luyện tập và làm quen với 
chạy bộ, bắt đầu từ 1 - 2 km rồi 
tăng dần về tốc độ và sức bền. 
Hiện, CLB có khoảng 40 thành 
viên chinh phục được cự ly 21 
km (half marathon) và khoảng 
10 - 15 người chạy được cự ly 
42 km (full marathon) - cự ly 
được coi là rất khó đối với chạy 
bộ phong trào. 

Điều đáng ghi nhận là các 
thành viên đều hăng say tập 
luyện. Nhiều người tự đặt 
ra cho mình những mục tiêu 
phấn đấu và đã thành công. 
Năm 2022 vừa qua, chị Ngô Mỹ 
Liên, 48 tuổi (thành viên QMR, 
ở TP Quy Nhơn) đã có những 
giây phút thăng hoa với môn 
chạy bộ. Nhờ kiên trì luyện tập, 

chị đã hoàn thành cự ly 42 km 
tại Giải Long Bien Marathon 
2022 được tổ chức ngày 30.10. 
Hay như anh Nguyễn Thanh 
Phương, công tác tại Bệnh viện 
Mắt Bình Định, 7 lần chinh 
phục cự ly full marathon tại các 
giải chạy được tổ chức trong 
khắp cả nước năm 2022. 

“Tham gia CLB QMR, tôi có 
thêm động lực rèn luyện chạy 
bộ mỗi ngày. Chạy bộ không 
chỉ cho tôi sức khỏe dẻo dai mà 
còn giúp rèn tính kiên nhẫn, bền 
bỉ vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách”, anh Phương cho biết.

Để duy trì, mở rộng và phát 
triển các hoạt động, CLB QMR 
thường xuyên trao đổi thông tin 
trong nhóm Facebook, Zalo và 

định kỳ tổ chức các buổi chạy 
đường dài (long run) tạo cơ hội 
cho các thành viên gặp mặt, 
giao lưu, hỗ trợ nhau chinh 
phục các cự ly khó, qua đó tăng 
cường tinh thần thể thao, đoàn 
kết... Song song với việc chạy 
bộ rèn luyện sức khỏe, Ban Chủ 
nhiệm CLB còn tổ chức những 
chuyến khám phá địa danh 
đẹp; giao lưu, kết nối với các 
CLB chạy bộ ở Huế, Đà Nẵng, 
Nha Trang, Gia Lai... giúp các 
thành viên có thêm cơ hội mở 
rộng quan hệ bạn bè, cùng chia 
sẻ niềm đam mê chạy bộ; tham 
gia các giải chạy online, chạy 
địa hình, marathon đường dài 
gây quỹ giúp bệnh nhân nghèo, 
người có hoàn cảnh khó khăn... 
Ngày 24.12 vừa qua, CLB đã 
tổ chức thành công Giải “Chạy 
tiếp sức xuyên Bình Định lần 
2 năm 2022”, gây quỹ “Tết ấm 
trên đất Võ năm 2023” được 
hơn 70 triệu đồng và nhiều 
suất quà ý nghĩa do các doanh 
nhân, người hảo tâm trong và 
ngoài tỉnh ủng hộ. Toàn bộ số 
tiền và quà này được CLB trao 
tặng cho các bệnh nhân khoa 
Ung bướu và khoa Nhi (BVĐK 
tỉnh) vào ngày 8.1.

Chạy bộ trở thành phong 
trào thể thao đang sôi nổi 
lan tỏa ở thành phố biển Quy 
Nhơn và CLB QMR là một 
“điểm sáng” của phong trào 
này; đã và đang tạo ra sự thay 
đổi nhận thức của cộng đồng về 
tinh thần thể thao, nguồn cảm 
hứng sống khỏe, sống tích cực. 
Anh Nguyễn Quốc Khánh hy 
vọng, CLB sẽ tiếp tục thúc đẩy 
phong trào chạy bộ ngày càng 
phát triển, qua đó tích cực tuyên 
truyền giới thiệu, lan tỏa vẻ đẹp 
của thiên nhiên, con người, tiềm 
năng du lịch Bình Định đến với 
bạn bè, du khách...

TRỌNG LỢI

Sáng 7.1 tại Hà Nội, đơn vị truyền 
hình Cáp VTVCab thuộc Đài truyền 
hình Việt Nam đã ký hợp đồng bản 
quyền truyền hình giữa Công ty CP 
truyền thông tương lai Onmedia 
và Ban tổ chức SEA Games 32  
(CAMSOC, ảnh).

Lần đầu tiên, Đại hội thể thao của 
khu vực đã thực hiện bán bản quyền 
truyền hình và điều này được Hội 
đồng thể thao Đông Nam Á thảo luận 
từ tháng 7.2022 để có thống nhất việc 
trên cùng với chủ nhà Campuchia. 
Điều này đồng nghĩa, SEA Games 32 là 
kỳ Đại hội đầu tiên có bán bản quyền 
truyền hình.

Theo ký kết với VTVCab, CAMSOC 
chỉ định cho Onmedia là đại diện chính 
thức được phân phối bản quyền phát 
sóng các nội dung SEA Games 32 trên 
lãnh thổ Việt Nam. Theo đại diện 
Uỷ ban Olympic Campuchia, sắp tới 
sẽ có nhiều đơn vị truyền hình của 
các quốc gia trong khu vực sẽ đàm 

Việt Nam đã có bản quyền truyền hình 
SEA Games 32 

phán mua bản quyền truyền hình 
SEA Games với ban tổ chức. Khi có 
được bản quyền truyền hình, VTVCab 
cho biết sẽ tham gia sản xuất nội 
dung một số môn thi đấu cũng như 
hỗ trợ sản xuất nội dung bên lề của  
SEA Games 32.

Trong buổi công bố, giá trị gói bản 
quyền không được các bên tiết lộ.  
SEA Games 32 là kỳ thể thao khu vực 
đầu tiên Campuchia làm chủ nhà và 
sẽ diễn ra ở tháng 5.2023.

(Theo SGGP)

(BĐ) - Giải Vô địch quốc gia Việt 
dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà 
Rá” lần thứ 28 - năm 2023 do UBND 
tỉnh Bình Phước và Tổng cục TDTT 
phối hợp tổ chức đã diễn ra thành 
công sáng 6.1. 

Giải  tổ chức thi  đấu hệ phong 
trào và chuyên nghiệp,  ở  18 nội 
dung; thu hút 61 đoàn với khoảng 
1.400 VĐV tham gia. Trong đó, giải 
vô địch Vua leo núi thuộc về VĐV 
Hoàng Nguyên Thanh (đội tuyển Bình 
Phước) - hệ tuyển nam; ngôi vị Nữ 
hoàng leo núi thuộc về VĐV Phạm Thị 
Hồng Lệ (đội tuyển Bình Định) - hệ 
tuyển nữ. 

Ban tổ chức còn trao các giải : 
Vua leo núi hệ nam tuyển trẻ, Nữ 
hoàng leo núi hệ tuyển nữ trẻ, Vua 
leo núi hệ nam phong trào toàn quốc  
10 km, Nữ hoàng leo núi  hệ nữ 
phong trào toàn quốc 10 km, Vua 
leo núi  hệ thanh niên t ỉnh Bình 

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA VIỆT DÃ LEO NÚI “CHINH PHỤC ĐỈNH CAO BÀ RÁ” NĂM 2023:

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ đoạt giải 
Nữ hoàng leo núi

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ cùng HLV đội tuyển điền 
kinh Bình Định Huỳnh Minh Hiếu sau khi nhận 
giải của Ban tổ chức.                            Ảnh: HUỲNH MINH

Phước, Nữ hoàng leo núi hệ thanh 
niên tỉnh Bình Phước…

ĐỨC MẠNH

Thành viên QMR tham gia Giải “Chạy tiếp sức xuyên Bình Định lần 2 năm 2022”, gây quỹ “Tết ấm trên đất Võ năm 2023”. 
Ảnh: QMR cung cấp
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Bình Định

  

Khi trong nhà không có tờ lịch 
ghi ngày sinh tháng đẻ con cái thì con 
người dựa vào chuyển động của đất 
trời, của vạn vật cùng những tập quán 
sinh hoạt quen thuộc mà biết ngày, 
biết tháng. Một năm có 4 mùa xuân, 
hạ, thu, đông, đương nhiên là đông tàn 
thì xuân sang. Không có đồng hồ thì có 
tiếng gà gáy ò ó o thúc giục ra đồng, 
không có tờ lịch thì tiếng chim cu đất, 
cu cườm... thay nhau báo hiệu mùa 
xuân về. Tết đến, con người vốn giàu 
cảm xúc, nhiều khi vung tay gieo mớ 
hạt giống vạn thọ hay bất chợt nghe 
một tiếng chim cu gáy không dưng gù 
gù giữa trưa cũng thấy lòng nao nao. 

“Cu kêu ba tiếng cu kêu 
Trông mau tới Tết dựng Nêu ăn chè...”
Thời tôi lớn lên là cái thời cu anh 

cõng cu em hay gái chị bế gái em tụ 
tập nhảy dây đánh chuông, đánh đáo 
hay chia phe trốn tìm, bất chợt nghe 
điệu à ơi ru em như thế là cả bọn cứ 
sướng lên mường tượng ra ngày Tết 
ăn no, mặc mới. Ở xứ Nẫu Bình Định 
ngày xưa là vậy, hình như trong lời ăn 
tiếng nói hằng ngày, thành ngữ, tục 
ngữ, ca dao, ngạn ngữ lúc nào cũng 
sẵn sàng trổ ra; hồn hậu, giản dị mà 
đáng yêu nó gói được rất nhiều thông 
tin, khỏi phải trình bày dong dài mà 
người nghe hễ nghe tới đâu là hiểu 
luôn tới đó.  

Những cơn mưa mù trời thưa 
dần để cho cày cấy vào vụ và khi hạt 
lúa giống tạm yên vị nơi mặt ruộng, 
kiếp nhà nông chẳng thể nông nhàn, 
họ quay về nhà lục lại mấy túi giống 
hạt cải, hạt xà lách, hạt dưa leo, mớ 
hành, mớ tỏi khô treo nơi gác bếp 
hoặc cất một chỗ nào nơi dễ thấy, dễ 
nhớ nhưng đủ khô ráo để bảo quản, 
lúc tìm là có ngay… lục đục chuẩn bị 
vườn rau Tết.

“Dựng nêu thì dựng đầu hè
Để sân gieo cải, vãi mè ăn chung”
Khoảng sân trước nhà được vây 

quanh bằng những tấm rả tre ngăn gà, 
vịt, chó chạy rông chỉ còn đúng lối đi ra 
ngõ. Không gian chạy nhảy thường ngày 
biến thành giồng, thành luống, thành rò 
chuẩn bị cho các thứ hạt nẩy mầm.

Tiết trời tháng chạp nắng nhẹ, se 
lạnh pha những cơn mưa bay lất phất 
là mùa hân hoan của các loài rau. Rò 
cải phảng phất xanh, rò hành nhú 
mộng, giồng dưa leo rải rác bung 
ngọn non... tất cả như đua chen, như 

reo mừng cùng đàn trẻ thơ hối hả 
mong Tết đến qua từng buổi sớm 
thức dậy.

Thế là quầy rau siêu tươi, siêu 
ngon, siêu sạch dần hiển hiện ngay 
trước sân nhà. Cải non, xà lách, ngò 
thơm cộng thêm mùi hăng hăng lá 
hành, lá tỏi nhúng vào tô nước mắm 
ruốt vang váng chút dầu mỡ bên trên, 
không phải vì đói thứ gì cũng thấy 
ngon, nhưng những kẻ lắm tiền bạc 
bây giờ nằm mơ cũng khó thấy.

Cải non thêm lứa mới, dưa leo bắt 
đầu mút choái, đậu cô-ve chung hàng 
cũng rướn theo, xóm làng rộn ràng 
chạp mả, lác đác cỗ tất niên, ai dám 
bảo lòng gà xào với dưa leo hay đậu 
cô-ve vườn là quê mùa chăng! Nó ngọt 
lừ vị đồng đất mỡ màu, nó thơm lừng 
hương gió chất phác.

Không khí Tết đậm dần khi vạn thọ 
lấp ló thềm cửa sổ. Không cần đếm 
ngày tháng nữa mà chỉ cần nhìn hoa 
bung tròn hết cỡ là đến Tết khi ai đó 
bảo hoa này rất kịp Tết. Mùi Tết cũng 
đậm dần với món thịt heo kho tàu ứa 
mỡ, thịt bì (tré) sần sật trong hương 
vị tỏi, tiêu, chỉ đợi hái xong rổ rau là 
cuốn với bánh tráng rồi cùng nhau hít 
hà với chén nước mắm ớt tỏi.

Bao năm “theo đời cơm áo, lên phố 
xôn xao” vẫn tiếc nhớ hoài một thuở. 
Làng quê mỗi ngày một thay đổi, con 
đường bê tông thay dần con đường 
đất, hàng rào dâm bụt hóa nhường 
chỗ cho tường gạch, sân nhà cũng 
hóa bê tông, láng xi măng để quét 
cho mau! 

“Giấy đỏ buồn không thắm” là 
mang chút tâm trạng hoài cổ nhưng 
chữ Quốc ngữ phải tiến lên, chữ 
Nho phải lùi lại để người Việt tiến 
bước cùng văn minh nhân loại. Gần 
ngay tại quê nhà Bình Định đã nghe 
râm ran trào lưu “hãy ăn uống như 
ông bà ta đã từng”, rồi thì phong 
trào canh tác an toàn, theo hướng 
hữu cơ, sống thân thiện với môi 
trường… thấy trong lòng nhen lên 
một niềm hy vọng, nhú ra một mầm 
non tinh khôi. Thì tất cả những thứ 
mà các trào lưu đang gầy chính 
là điều ông bà tổ tiên ta từng làm 
đấy thôi! Tại sao lại không hy vọng 
nhỉ… chẳng phải trên đồng đất quê 
hương ta nụ cười thô hào của người 
dân xứ Nẫu đã được gọi tài nguyên 
du lịch đấy sao.

LÊ TỪ HIỂN

Biển nhớ
Quy Nhơn bao giờ em trở lại
Ghềnh tóc tràn qua nửa giấc mơ
Ráng biển soi trăng mòn nguyệt thực
Đèn vàng mỏi đêm ngóng bụi mờ.

Phố thôi lau mắt ngày mưa xé
Cỏ ốm chân xiêu lấp lối về
Sóng sánh My Lăng hồn nước ngọc
Hà Thanh ngút gió áo em trôi.

Bên kia hoa sứ treo chuông nắng
Tháp dấu ngàn năm giữa ngực trời
Em nung điệu múa xưa im lặng
Chảy ngược về đâu hóa thạch tôi.

Quy Nhơn bao giờ em trở lại
Nằm đau hạt cát trắng Quy Hòa
Đã thương mưa sứ mùa con gái
Ai gọi tên ai đã bao ngày…

ĐẶNG QUỐC HOÀNG

Tiếng quê
Nghe chầm chậm tiếng quê về rất khẽ
Giọt nước buông rỏ đều trên mái lá
Tiếng âm ấm làn khói vương rất nhẹ
Chợt cay xè mắt trẻ thuở còn thơ

Nghe chầm chậm tiếng quê về rất khẽ
Mùi lá non ủ mềm giọt sương đêm
Mùi cỏ dại bên rào nghe run rẩy
Quyện vào nhau thơm mùi đất mẹ

Nghe chầm chậm tiếng quê về rất khẽ
Có đàn chim thao thức học bài
Có đàn bướm ung dung vẽ nhạc
Kết thành hương tinh khiết ươm đời

Nghe chầm chậm tiếng quê về rất khẽ
Thấy bóng tôi trong những dư vị
Thấy mật ngọt lan ra từ hương đất
Tỏa hương trầm chảy mãi khát khao

Nghe chầm chậm tiếng quê về chạm ngõ
Bên hiên nhà mẹ vẫn ngồi nhóm lửa
Ánh lửa hồng vùng trời yên rất lạ
Làn khói bay nâng tiếng quê chạm lòng.

NGUYỄN THƯỜNG KHAM

Tiếng mưa đêm
Đêm
khó ngủ
nằm nghe mưa
râm ran
ào ạt
nhặt 
thưa …
chuyện đời …

Tiếng mưa 
mở cõi xa vời
dệt vào trong gió những lời hư vô.

Dập dềnh
mặt nước sóng xô
tình minh mang giữa mơ hồ
thực
hư …

Bước ai rón rén
hình như …
người bao năm cũ về
từ chiêm bao.

Và mưa
và gió
xạc xào
âm thanh vời vợi
gõ 
vào tâm tư!

VŨ TUYẾT NHUNG

Bay đi 
bồ công anh
Hạt bồ công anh cuối cũng bay
Xòe tay em thả vào trong gió
Càng nắm chặt càng mất
Biết đâu buông mùa sau hoa lại về?
 
Đâu thể giữ mãi những cơn mê cổ tích
Khi thế giới thực đã vào đông
Hoặc tàn dần trong vùng ký ức
Hoặc xé thân vượt gió tái sinh mùa
 
Bay đi bồ công anh! Hãy vùi mình vào đất
Và toác mình cho mầm sống bật lên
Sau đau buốt những trải nghiệm đá sỏi
Những khô cằn tăm tối sẽ màu xanh
 
Em cũng bay qua thế giới của anh
Vá lại mình bằng tháng năm rách nát
Những mảnh hẹn thề hóa thành dao sắc
Băm mãi rồi cũng phải ngừng thôi
 
Cơn gió anh quần xéo hoa đời
Bông bồ công anh nhớ thương cuối 

cùng cũng rũ
Những hạt yêu tin xác xơ vấp đá
Hạt cuối cùng thời gian đã bung xanh
 
Và sẽ nở hoa vào mùa không anh.

THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

Xuân nhớ
Ước gì giọt nhớ vỡ đôi
Anh pha mật ngọt gói rồi trao em
Khi hờn em nhớ giở xem
Thấy anh trong đó đang mem mém cười!

Ước gì mai mãi vàng tươi
Anh vun thêm nắng gởi người anh yêu
Bây giờ xa biết bao nhiêu
Mai lùi xùi héo, người liêu xiêu buồn.

Ước gì Trái Đất bỗng vuông
Hai mình hai góc bắt chuồn chuồn chơi
Chuồn em cứ thích đùa lơi
Chuồn anh vẫn vượt biển trời tìm em.

Tháng Chạp về
r Tản văn của ĐOÀN HÀO

Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG 

Tranh của họa sĩ NGUYỄN QUANG QUÝ
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TRONG NƯỚC

TIN VẮN

Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến 
nghị Bộ GTVT tăng đội máy bay để đáp 
ứng nhu cầu khai thác dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão và khi thị trường hàng 
không thế giới hồi phục.

Việc cho phép bổ sung đội máy bay 
vào thời điểm này có thể giúp các hãng 
có điều kiện thuê được tàu bay với chi 
phí hợp lý cũng như thực hiện đúng kế 
hoạch nhận máy bay theo các thỏa thuận 
mua đã ký kết, tránh bị phạt.

234 là số máy bay dân dụng của  
5 hãng hàng không Việt Nam vào tháng 
1.2020 - thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu 
bùng phát trên toàn cầu. Sau khi dịch 
bệnh bùng phát, các hãng bay đã giảm 
quy mô đội bay. Hiện tại, các hãng trong 
nước sử dụng 225 máy bay, trong đó 190 
chiếc đang khai thác, 12 chiếc đang bảo 
dưỡng và 23 chiếc bảo quản dừng bay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến 
nghị cho phép các hãng bổ sung máy 
bay trong năm 2023 với số lượng lớn 
hơn tháng 1.2020 để phù hợp với nhu 
cầu thị trường sắp tới, hạ tầng cảng, 
năng lực khai thác của hãng và giám 
sát an toàn của cơ quan chuyên ngành.

Từ ngày 8.1, các hãng hàng không 
Việt Nam đồng loạt khai thác đường bay 
thường lệ đến Trung Quốc như trước 
đại dịch Covid-19, thay vì bay không 
thường lệ như hai năm nay, mở ra cơ hội 
cho các hãng bay Việt Nam hồi phục thị 
trường vận tải quốc tế.             (Theo VnE)

Đề xuất tăng 
đội tàu bay Việt Nam 
lên 234 chiếc

Máy bay tại sân bay Nội Bài. 

Ngày 7.1, Trung ương Hội Sinh 
viên Việt Nam đã khai mạc Ngày 
hội học sinh, sinh viên toàn quốc - 
Connect Fest năm 2023 tại Hà Nội. 
Hàng loạt sự kiện diễn ra trong ngày 
hội đã thu hút đông đảo học sinh, sinh 
viên tham dự.

Đây là hoạt động để đoàn, hội các 
cấp trang bị thêm những kiến thức, 
kỹ năng thực hành xã hội cần thiết và 
tăng cường sự gắn kết giữa học sinh, 
sinh viên trên cả nước.

Tại ngày hội, Trung ương Hội Sinh 
viên Việt Nam đã vinh danh 30 tập thể 
đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” 

Khai mạc Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2023

Vinh danh 30 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh 
viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2022.

Sáng 7.1, Nhà Trưng bày Hoàng Sa 
phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng, 
Phòng Chính trị - Bộ Tư lệnh Vùng 3 
Hải quân và Trường ĐH Đông Á khai 
mạc triển lãm và tuyên truyền biển đảo 
“Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”.

Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 26 năm 
ngày TP Đà Nẵng trực thuộc Trung 
ương, 73 năm (9.1.1950 - 9.1.2023) Ngày 
truyền thống học sinh, sinh viên Việt 
Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.

Tại triển lãm, Nhà Trưng bày Hoàng 
Sa và các đơn vị phối hợp đã trưng bày 
những hình ảnh từ Bộ T ư lệnh Vùng 
3 Hải quân. Đây là lực lượng nòng cốt 
trong quản lý, bảo vệ chủ quyền trên 
vùng biển, đảo chiến lược, trọng yếu của 
Tổ quốc, trực tiếp là vùng biển từ Quảng 
Bình đến Bình Định trong đó có các đảo 
Cồn Cỏ, Lý Sơn, quần đảo Hoàng Sa.

Điểm nổi bật của triển lãm lần này 
là hình ảnh tuổi trẻ hướng về biển đảo 
quê hương. Có thể nói, đây là thông 
điệp xanh đầu xuân gửi đến mỗi người 
về tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ với 
biển đảo.                                   (Theo PLO)

Triển lãm về 
chủ quyền Hoàng Sa, 
tuổi trẻ với biển đảo 
quê hương

UBND TP HCM vừa ban hành quy 
trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ 
công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh 
báo thiên tai qua mạng thông tin di động 
trên địa bàn, có hiệu lực từ ngày 10.1.

Quy trình này xác định cơ chế tiếp 
nhận và xử lý thông tin phục vụ công 
tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh 
báo thiên tai qua mạng thông tin di động 
trên địa bàn của tổng đài điện thoại 113 
(ANTT), 114 (cứu nạn cứu hộ, PCCC) và 
115 (cấp cứu y tế).

Trong trường hợp nội dung cuộc gọi 
yêu cầu cứu nạn, cứu hộ, nhân viên trực 
tổng đài chuyển tiếp thông tin cuộc gọi đến 
CA TP HCM theo tổng đài điện thoại 114.

Sau khi tiếp nhận, CA TP HCM phân 
tích xử lý thông tin được cung cấp để triển 
khai lực lượng; đồng thời báo cáo kịp thời 
cho Ban chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  

TP HCM và các cơ quan, đơn vị có liên 
quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đáng chú ý, quy trình mới của UBND 
TP HCM cho phép định vị thuê bao di 
động ở một số trường hợp cần thiết.

Sau 5 phút kể từ khi nhận được yêu 
cầu, DN thông tin di động phải gọi điện 
thoại, nhắn tin SMS, fax (bắt buộc), gửi 
thư điện tử, công văn hỏa tốc thông báo 
cho Ban chỉ huy hoặc CA TP HCM biết 
đã nhận được thông tin và khẩn trương 
định vị thuê bao, cung cấp thông tin định 
vị trong vòng 10 phút sau đó.

Trong trường hợp không thể định vị, 
các DN cũng báo cáo Ban chỉ huy và CA 
TP HCM biết để kịp thời xử lý.

Việc cho phép định vị thuê bao di động 
giúp các lực lượng chức năng có thể biết vị 
trí tương đối chính xác của người gặp nạn, 
góp phần ứng cứu kịp thời, không bỏ lỡ 
“thời gian vàng”.                      (Theo SGGP)

TP HCM triển khai quy trình cứu hộ 
cứu nạn qua mạng thông tin di động l Năm 2022, các tuyến đường cao 

tốc do Tổng công ty đầu tư phát triển 
đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, 
khai thác có 17.165 lượt xe quá tải. Trong 
số này có tới 8.113 lượt xe bị từ chối 
phục vụ. Cũng trong năm, trên các tuyến 
cao tốc của VEC đã xảy ra 66 vụ tai nạn 
và 375 vụ va chạm giao thông, làm chết 
17 người, bị thương 90 người. So với 
năm 2021, TNGT giảm 8 vụ, tăng 116 vụ 
va chạm, tăng 6 người chết và 45 người 
bị thương.      (Theo Vietnamnet)
l Được tổ chức trong 2 ngày 6 và 

7.1, Chương trình Họp mặt người Việt 
Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão 
2023 trên địa bàn TP HCM thu hút hơn 
1.600 đại biểu người Việt Nam ở nước 
ngoài tham dự.  (Theo PLO)
l Trung tâm Quản lý giao thông 

công cộng (Sở GTVT TP Hồ Chí Minh) 
cho biết, trong năm 2023, Trung tâm 
dự kiến sẽ khôi phục đủ 126 tuyến xe 
buýt và mở thêm 11 tuyến mới.           

(Theo Tuổi Trẻ)

Đó là đề xuất của Bộ Y tế tại dự thảo 
Thông tư bổ sung bệnh Covid-19 nghề 
nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp 
được hưởng BHXH và dự thảo Quyết định 
của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn 
chẩn đoán và giám định bệnh Covid-19 
nghề nghiệp.

Dự thảo định nghĩa bệnh Covid-19 
nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá 
trình lao động do người lao động (NLĐ) 
phải tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2. 
Yếu tố gây bệnh là có tiếp xúc với vi rút  
SARS-CoV-2 trong môi trường lao động.

Dự thảo nêu rõ các nghề, công việc 
thường gặp và nguồn tiếp xúc gồm: NLĐ 
làm việc tại các cơ sở y tế; NLĐ làm việc 
phòng thí nghiệm SARS-CoV-2, lấy mẫu, 
xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu; NLĐ 
làm việc, phục vụ trong các bệnh viện 
điều trị người nhiễm Covid-19, khu 
cách ly tập trung, cách ly y tế vùng có 
dịch, hỗ trợ người nhiễm Covid-19 tại 
nhà; NLĐ tham gia vận chuyển đường 
không, đường bộ phục vụ: Người nhiễm 
Covid-19, khu vực cách ly, điều trị, thi 
hài người mất do Covid-19; NLĐ tham 
gia khâm liệm, bảo quản, thiêu đốt, mai 
táng thi hài người mất do Covid-19; NLĐ 
tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu 
trợ người nhiễm SARS-CoV-2 gồm nhân 
viên hải quan ngoại giao, nhân viên làm 
công tác xuất nhập cảnh, chiến sĩ, sĩ quan 
thuộc lực lượng quân đội, công an; NLĐ 
làm các nghề/ công việc khác tham gia 

Bổ sung Covid-19 là bệnh nghề nghiệp 
được hưởng bảo hiểm xã hội

phòng, chống dịch Covid-19.
Chiều 7.1, tiếp tục chương trình Kỳ 

họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội thảo 
luận tại hội trường về đánh giá việc thực 
hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/
QH15 và đề xuất nội dung đưa vào Nghị 
quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp 
thực hiện một số chính sách theo quy 
định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các 
ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan 
đã có báo cáo giải trình, làm rõ một số 
vấn đề đại biểu quan tâm.

Trong đó, liên quan đến việc chưa 
hoàn thành thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở y tế 
và người bệnh Covid-19, Bộ trưởng Đào 
Hồng Lan cho biết, đây là đại dịch lần 
đầu tiên xuất hiện nên trong thời điểm số 
lượng ca mắc cao, nhiều tình huống phát 
sinh, khó dự đoán, phải vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm.

“Chính vì vậy, việc Quốc hội cho phép 
kéo dài thực hiện một số chính sách đến 
ngày 31.12.2023 sẽ giúp cho các cơ quan rà 
soát, hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm quyền 
lợi, chế độ cho đội ngũ cán bộ làm công 
tác y tế cũng như chế độ đối với người bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” - Bộ trưởng 
nhấn mạnh.               (Theo VGP, Nhân Dân)

cấp Trung ương năm 2022.
Trung ương Đoàn, Trung ương Hội 

Sinh viên Việt Nam cũng trao 30 suất 
quà dành tặng cho các bạn học sinh, 
sinh viên, cán bộ hội có thành tích xuất 
sắc, vươn lên trong học tập, công tác.

Trong khuôn khổ chương trình, 
học sinh, sinh viên được tham gia nhiều 
hoạt động thú vị, trải nghiệm tại 5 khu 
vực gắn kết chặt chẽ với các phong 
trào học sinh, sinh viên khối trường 
học như: Đạo đức tốt - “Kết nối truyền 
thống”; Học tập tốt - “Kết nối tri thức”; 
Thể lực tốt - “Kết nối sức mạnh”; Tình 
nguyện tốt - “Kết nối yêu thương”; Hội 
nhập tốt - “Kết nối quốc tế”.

 (Theo SGGP)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.                                                                                                               Ảnh minh họa: TTXVN
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Campuchia kỷ niệm 44 năm ngày chiến thắng 
chế độ diệt chủng Khmer Đỏ

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen phát biểu tại buổi lễ.                          Ảnh: VOV

Sáng 7.1, tại thủ đô Phnom Penh, 
Campuchia tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm 
ngày chiến thắng chế độ diệt chủng 
Khmer Đỏ (7.1.1979 - 7.1.2023), với sự 
tham dự của hàng chục nghìn người 
thuộc mọi tầng lớp nhân dân.

Buổi lễ do Chủ tịch Đảng Nhân dân 
Campuchia (CPP), Thủ tướng Samdech 
Techo Hun Sen và Chủ tịch danh dự 
Đảng CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech 
Heng Samrin chủ trì trước sự chứng 
kiến của các quan khách trong nước 
và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng 
Hun Sen khẳng định sự kiện 7.1.1979 
là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh tan 
chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, mang 
lại sự hồi sinh kịp thời, thoát khỏi sự 
tàn sát khủng khiếp chưa từng có tại 
Campuchia cũng như trên thế giới. Thủ 
tướng Hun Sen cho rằng nếu không có 
chiến thắng 7.1, không có Campuchia 
của ngày hôm nay. Đó là sự thật lịch sử 
mà không bất kỳ ai, không lực lượng 
nào có thể xuyên tạc, phá hoại. Và chỉ 
có những người yêu thích chế độ diệt 
chủng mới chống lại tinh thần của chiến 
thắng 7.1.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen 
gửi lời tri ân cao quý nhất tới các anh 
hùng, chiến sĩ Mặt trận đoàn kết cứu 

quốc Campuchia và quân tình nguyện 
Việt Nam đã hi sinh xương máu để 
đưa người dân Campuchia thoát khỏi 
bờ vực tử thần. Chiến thắng 7.1.1979 
đã khép lại thời kỳ đen tối nhất trong 
lịch sử Campuchia và mở ra một thời 
kỳ mới độc lập, tự do, dân chủ và  
phát triển.

Điểm nhấn trong buổi lễ kỷ niệm 
44 năm ngày chiến thắng chế độ diệt 
chủng Khmer Đỏ là những màn đồng 

diễn, múa hát đặc sắc, mang đậm 
truyền thống dân tộc của người dân 
Campuchia và nghi thức thả chim bồ 
câu, bóng bay gửi gắm khát vọng về 
một tương lai hòa bình, thịnh vượng 
hơn nữa cho đất nước Chùa Tháp.

Cũng trong ngày này, các hoạt động 
kỷ niệm ngày chiến thắng 7.1 cũng 
được tổ chức tại khắp các tỉnh thành 
của Campuchia.

(Theo VOV.VN)

Việt Nam đã có 
quan hệ ngoại giao 
với 191 quốc gia

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại 
diện thường trực Việt Nam tại LHQ (bên phải) và 
Đại sứ Stan Oduma Smith, Trưởng Phái đoàn đại 
diện thường trực Bahamas tại LHQ.      Ảnh: TTXVN

Ngày 6.1, tại trụ sở Phái đoàn đại 
diện thường trực Việt Nam tại LHQ, 
Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Đại sứ 
Stan Oduma Smith đã ký “Thông cáo 
chung thiết lập quan hệ ngoại giao 
giữa Việt Nam và Bahamas”.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang là 
Trưởng Phái đoàn đại diện thường 
trực của Việt Nam tại LHQ. Đại sứ 
Smith là Trưởng Phái đoàn đại diện 
thường trực của Bahamas.

Việt Nam và Bahamas nhất trí trao 
đổi đại diện ngoại giao ở cấp Đại 
sứ theo Công ước Vienna năm 1961 
về quan hệ ngoại giao và Công ước 
Vienna năm 1963 về quan hệ lãnh sự.

Thông cáo chung về việc trên cũng 
đã được gửi tới Tổng Thư ký LHQ 
Antonio Guterres để lưu hành tại cơ 
quan này và thông báo đến các quốc 
gia thành viên.

Bahamas là một trong các quốc 
gia thành viên của Khối thịnh vượng 
chung có tiềm lực kinh tế mạnh ở khu 
vực Caribê, đặc biệt về du lịch và dịch 
vụ tài chính.

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao 
với Bahamas, Việt Nam hiện có quan 
hệ ngoại giao với 191 quốc gia trên 
toàn cầu.                (Theo TTXVN)

LHQ hoan nghênh lệnh ngừng bắn của Nga ở Ukraine
Hãng tin Sputnik dẫn lời Phó 

Tổng Thư ký phụ trách các vấn 
đề nhân đạo kiêm Điều phối viên 
cứu trợ khẩn cấp của LHQ Martin 
Gri f f i ths  ngày 6 .1  bày tỏ  hoan 
nghênh lệnh ngừng bắn tạm thời do 
Nga đơn phương công bố ở Ukraine, 
đánh dấu lễ Giáng sinh của Chính 
thống giáo như một cơ hội để gửi 
viện trợ nhân đạo tới người dân ở 
các khu vực xung đột.

Trên mạng trang Twitter, ông 
Griffiths viết: “Việc Liên bang Nga 
thông báo về lệnh ngừng bắn kéo 

dài 36 giờ, bắt đầu từ trưa hôm 6.1 ở 
Ukraine, là một tin đáng hoan nghênh. 
Lệnh ngừng bắn sẽ tạo cơ hội để gửi 
một đoàn xe cung cấp sự hỗ trợ rất 
cần thiết cho những người mà chúng 
tôi không thể tiếp cận do giao tranh 
dữ dội”.

Trước đó cùng ngày, hãng thông 
tấn TASS đưa tin lệnh ngừng bắn đơn 
phương ở Ukraine do Tổng thống Nga 
Vladimir Putin đưa ra đã chính thức có 
hiệu lực trên toàn mặt trận kể từ trưa 
6.1 theo giờ Moskva.

(Theo Vietnam+)

Trẻ em Ukraine ở Lviv sơ tán tới khu vực biên 
giới giáp miền Đông Ba Lan tránh xung đột. 

Nguồn: AFP/TTXVN

Mỹ công bố hỗ trợ quân sự  3,75 tỷ USD cho Ukraine và các quốc gia khác

Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) 
của quân đội Mỹ.                            Ảnh: AP

Ngày 6.1, Mỹ đã công bố khoản 
hỗ trợ quân sự mới trị giá 3,75 tỷ 
USD dành cho Ukraine và các quốc 
gia khác bị ảnh hưởng bởi tình trạng 
xung đột hiện nay ở Ukraine.

Gói viện trợ Ukraine cho phép Bộ 
Quốc phòng Mỹ cung cấp các khí tài 
có tổng giá trị lên đến 2,85 tỷ USD từ 
kho dự trữ thiết bị quân sự của Lầu 
Năm Góc cho Ukraine và những quốc 
gia liên quan khác.

Một phần khác của gói viện trợ trên 
là 682 triệu USD tài trợ quân sự cho 
các nước đối tác châu Âu và những 
quốc gia đồng minh “để khuyến khích 
và bù đắp các khoản tài trợ thiết bị 
quân sự cho Ukraine” của các nước 
này. Gói viện trợ quân sự mới đánh 
dấu lần thứ 29 Mỹ viện trợ vũ khí và 
thiết bị quân sự cho Ukraine kể từ 
tháng 8.2021. 

(Theo VTV.VN)

29 người chết trong vụ bắt con trai trùm ma túy El Chapo ở Mexico

Ovidio Guzman bị bắt tháng 10.2019, trước khi 
được chính quyền Mexico trả tự do vì áp lực từ 
làn sóng bạo lực băng đảng ở Culiacan.    Ảnh: AP

Ngày 6.1,  Chính phủ Mexico 
thông báo 10 binh sĩ và 19 nghi 
phạm chết trong chiến dịch truy bắt 
Ovidio Guzman, con trai trùm ma túy  
El Chapo. 32 binh sĩ Mexico bị thương 
trong cuộc đấu súng đã được chuyển 
tới bệnh viện.

Trong số các binh sĩ Mexico thiệt 
mạng có một đại tá chỉ huy tiểu 
đoàn bộ binh, người này và cấp dưới 
bị tấn công sau khi giới chức bắt 
Ovidio Guzman, con trai trùm ma 
túy Joaquin Guzman có biệt danh  

El Chapo. LLVT Mexico “đã tiêu diệt 
19 kẻ vi phạm pháp luật” và bắt 21 tay 
súng, Bộ trưởng Quốc phòng Mexico 
Luis Cresencio Sandoval nói.

Bộ trưởng Sandoval cho biết 3 máy 
bay trúng đạn trong lúc các thành 
viên băng đảng ma túy Sinaloa mở 
cuộc tấn công dữ dội để giải cứu 
Ovidio Guzman, bao gồm 1 máy bay 
chở khách chuẩn bị cất cánh từ sân 
bay Culiacan và 2 máy bay của không 
quân Mexico.

(Theo VnExpress.net)

l Sau vòng bỏ phiếu lịch sử và 
kịch tính thứ 15, rạng sáng 7.1 theo 
giờ địa phương, lãnh đạo đảng Cộng 
hòa tại Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy 
đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện,
l Ngày 6.1, Cục Khoa học y tế 

thuộc Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước 
này đã có ca Covid-19 đầu tiên được 
xác nhận nhiễm biến thể XAY.2, song 
những người có tiếp xúc gần với bệnh 
nhân không bị lây nhiễm.
l Sáng 7.1, chuyến bay nội địa của 

hãng hàng không Jetstar Japan Co. 
(Nhật Bản) đã phải hạ cánh khẩn cấp 
xuống Sân bay quốc tế Chubu Centrair ở 
tỉnh Aichi sau khi có đe dọa đánh bom.
l Ngày 6.1, chính phủ chuyển tiếp 

của Mali đã công bố quyết định ân xá 
cho 49 binh sĩ Côte d’Ivoire bị bắt hồi 
tháng 7 và bị buộc tội âm mưu chống 
lại chính phủ Mali.
l Ngày 6.1, Lực lượng Dân chủ 

Syria do người Kurd lãnh đạo đã tuyên 
bố bắt giữ hơn 100 đối tượng khủng bố 
IS trong một chiến dịch an ninh.
l Cảnh sát thủ đô Manila của 

Philippines đã giải cứu thành công 3 
con tin bị một đối tượng khống chế tại 
một tòa nhà chung cư ở Malina tối 6.1.

(Theo TTXVN)

TIN VẮN 
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Bình Định

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng có diện tích 220,87 m2 

(trong đó: 142,93 m2 đất ở lâu dài tại đô thị và 77,94 m2 đất trồng cây lâu 
năm sử dụng đến ngày 15.10.2044); Thửa đất số: 199; Tờ bản đồ số: 32; Địa 
chỉ: Khu phố Lâm Trúc 2 (thôn Lâm Trúc 2), phường Hoài Thanh (xã Hoài 
Thanh), TX Hoài Nhơn (huyện Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 5 tầng; Cấp 3; Diện tích sàn: 785 m2 
(trong đó: diện tích được công nhận 738,28 m2, diện tích không được công 
nhận 46,72 m2); Kết cấu: Tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái bê tông, 
nền Ceramic; Hàng rào phía Bắc, phía Đông và phía Tây.

Giá khởi điểm của tài sản: 4.607.433.158 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 900.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước 
giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: QL 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 3.2.2023 tại Trụ 
sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 1.2.2023 đến 
17 giờ ngày 3.2.2023, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 9 giờ 
ngày 6.2.2023 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.          

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

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

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

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

Béo bụng không chỉ đơn thuần là vấn đề liên 
quan tới thẩm mỹ mà còn là một trong những yếu 
tố nguy cơ gây bệnh tim mạch, đái tháo đường 
type 2… Muốn giảm mỡ bụng và sở hữu vòng eo 
thon thả đón Tết, bạn có thể áp dụng những lời 
khuyên dưới đây…

1. Hạn chế tinh bột thay vì chất béo
Các nhà nghiên cứu của Johns Hopkins khi 

so sánh tác động giữa chế độ ăn ít carbohydrate 
và chế độ ăn ít chất béo đối với hiệu quả giảm 
cân trong 6 tháng, phát hiện ra rằng khi tiêu thụ 
cùng 1 lượng calo, những người ăn ít carb đã 
giảm được nhiều cân hơn so với những người ăn 
ít chất béo. 

Vì vậy, thay vì tập trung cắt giảm chất béo, bạn 
hãy hạn chế ăn các thực phẩm giàu carbs, đặc 
biệt là carbs tinh chế để vòng eo thon gọn hơn.

2. Xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh 
thay vì ăn kiêng khắt khe

Một chế độ ăn uống lành mạnh mà bạn có thể 
áp dụng lâu dài sẽ mang lại hiệu quả duy trì vóc 
dáng tốt nhất. Muốn giảm mỡ bụng, bạn cần lưu 
ý một số nguyên tắc sau khi xây dựng chế độ ăn 
uống hàng ngày:

- Ăn đủ bữa, đặc biệt là không bỏ bữa sáng: Việc 
bỏ bữa sẽ khiến bạn cảm thấy đói và có xu hướng 
ăn nhiều hơn vào các bữa tiếp theo trong ngày, 
để bù đắp lượng năng lượng thiếu hụt. 

- Chia nhỏ các bữa ăn: Giảm khẩu phần ăn 
trong 3 bữa chính và bổ sung thêm 2 - 3 bữa phụ 
trước và sau khi tập thể thao, sẽ giúp bạn không 
cảm thấy đói trong ngày. Lượng calo nạp vào vì 

5 mẹo giúp bạn giảm mỡ bụng hiệu quả trước Tết

thế cũng được kiểm soát hiệu quả hơn.
- Ăn nhiều rau xanh và trái cây: Rau xanh và trái 

cây cung cấp nhiều vitamin và chất xơ nhưng chứa 
ít calo. Ăn nhiều rau trong các bữa ăn sẽ giúp bạn 
cảm thấy no lâu hơn và kiểm soát cảm giác thèm 
ăn vặt.

- Tăng lượng protein trong các bữa ăn: Lựa chọn 
nguồn protein nạc như thịt ức gà, trứng hoặc từ 
thực vật như các loại đậu… sẽ giúp tăng trao đổi 
chất và duy trì khối lượng cơ bắp trong quá trình 
giảm cân. Những người ăn nhiều protein có xu 
hướng giảm cân và giảm mỡ bụng nhanh hơn 
những người ăn ít đạm.

- Uống đủ nước:  Nước sẽ giúp bạn no lâu hơn, 
kích thích quá trình trao đổi chất giúp cơ thể đốt 
cháy được nhiều mỡ thừa hơn.

3. Vận động thường xuyên
Theo Kerry Stewart, một nhà khoa học từ  

ĐH Johns Hopkins, một trong những lợi ích lớn 
nhất của việc vận động là thúc đẩy quá trình trao 
đổi chất, từ đó mang lại hiệu quả đốt cháy mỡ 
thừa tốt hơn. 

Để đạt được hiệu quả giảm mỡ bụng, nên 
tập luyện 30 - 60 phút mỗi ngày ở cường độ vừa 
phải. Bạn có thể bắt đầu bằng những bài tập đơn 
giản như đi bộ hay tập yoga, sau đó thử các bài 
tập nặng hơn như cử tạ hoặc chạy bộ, cardio…

4. Thử sức với các bài tập tăng sức đề kháng 
với tạ

Các bài tập tăng sức đề kháng với tạ không 
chỉ giúp rèn luyện sức mạnh mà còn có tác dụng 
duy trì và tăng khối lượng cơ bắp trong quá trình 
giảm cân. Đặc biệt, đối với những người mắc 
tiền đái tháo đường, đái tháo đường type 2, gan 
nhiễm mỡ, việc tập luyện các bài tập này có thể 
giúp giảm mỡ bụng hiệu quả.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy kết quả 
giảm mỡ nội tạng trên thanh thiếu niên thừa cân 
khi kết hợp các bài tập rèn luyện sức đề kháng và 
thể dục nhịp điệu. 

5. Ngủ đủ giấc
Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với nhiều 

khía cạnh sức khỏe, bao gồm cả cân nặng. 
Nhiều nghiên cứu đã tiết lộ rằng, những người 

thường xuyên thiếu ngủ hoặc ngủ không đủ giấc 
có xu hướng tăng nhiều cân hơn. 

Chính vì vậy, có thể nói ngủ đủ giấc là một 
trong những ưu tiên hàng đầu nếu bạn muốn 
giảm cân và cải thiện sức khỏe tổng thể.

(Theo suckhoedoisong.vn)

Xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh để giảm mỡ 
bụng thay vì ăn kiêng khắt khe.
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Bình Định

1. Trạm trưởng Trạm y tế: 1 người.
- Mô tả công việc: 
+ Công tác khám chữa bệnh thông thường cho người lao động, sơ 

cứu, cấp cứu các trường hợp tai nạn lao động và chăm sóc sức khỏe cho 
người lao động tại cơ sở lao động,... đúng quy định của pháp luật và của 
Công ty.

+ Phối hợp kiểm tra việc chấp hành điều lệ an toàn vệ sinh lao động, 
bảo hộ lao động, phòng chống dịch tại cơ sở lao động; Hướng dẫn các 
biện pháp phòng tránh dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp.

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động y tế trong năm theo đúng kế 
hoạch; Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động và môi trường lao động; Lập báo 
cáo công tác y tế liên quan đến khám, điều trị, cấp phát thuốc,...

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.
- Yêu cầu công việc:
+ Độ tuổi: Không quá 40 tuổi.
+ Ưu tiên các ứng viên Nam; Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 

chịu được áp lực, cường độ cao, bao quát hiện trường tốt.
+ Trình độ chuyên môn: Đại học y khoa trở lên hoặc tương đương và 

có chứng chỉ hành nghề (bác sĩ, y sĩ).
+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn Y - Dược, sơ cấp cứu tại chỗ; Có 

khả năng xử lý ban đầu các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe 
người lao động; Có kỹ năng khám, chữa bệnh và xử lý tình huống tốt.

+ Nắm vững các quy định của pháp luật Nhà nước về An toàn - Vệ sinh 
lao động; Bảo hộ lao động, môi trường và điều kiện làm việc.

+ Có mối quan hệ với chính quyền địa phương, Sở Y tế và BVĐK tỉnh.
+ Thành thạo chương trình ứng dụng xử lý văn bản.
+ Có khả năng đọc tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
2. Thợ máy: 1 người.
- Mô tả công việc: 
+ Thực hiện tốt tác nghiệp sửa chữa cơ khí phần máy của thiết bị, 

phương tiện cơ giới.
+ Nhận kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hằng ngày, tuần, tháng; Thực 

hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện cơ giới được giao đảm 
bảo an toàn, đúng kỹ thuật, đúng tiến độ đề ra.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.
- Yêu cầu công việc:
+ Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi.
+ Trình độ chuyên môn: Sơ cấp kỹ thuật ô tô hoặc tương đương.
+ Ưu tiên: Có ít nhất 3 năm làm việc trong các cơ sở tư nhân hoặc các 

đơn vị sửa chữa đúng nghề; Có kinh nghiệm về sửa chữa động lực của 
các loại phương tiện cơ giới nặng (xe tải, đầu kéo, xe ủi, xúc, đào...)

+ Chịu khó học hỏi, tuân thủ kỷ luật lao động, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có 
ý thức trách nhiệm trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

3. Yêu cầu về hồ sơ:
+ Đơn xin việc có dán ảnh 4×6; CV (Curriculum Vitae); Bản sao y 

CMND/CCCD, sổ hộ khẩu.
+ Giấy khám sức khỏe có xác nhận cơ quan y tế có thẩm quyền thời 

hạn không quá 6 tháng.
+ Bản sao các văn bằng, bằng nghề/chứng chỉ nghề tương ứng.
+ Hồ sơ gửi về: Số 02 Phan Chu Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và 

qua Email: qnp.hr@quynhonport.vn. Ứng viên đăng ký dự tuyển quét mã 
QR Code cuối trang.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 30.12.2022 đến hết ngày 15.1.2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI MINH
THÔNG BÁO

Phát hành hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội
Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh kính thông báo phát hành hồ sơ 

đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội Tân Đại 
Minh 2 (Lamer 2) - đợt 6, với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 1.1.2023 đến 28.2.2023.
- Số lượng căn hộ: 674 căn, diện tích từ 54,44 m2 đến 70 m2.
- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng kinh doanh công ty - Số 363 Tây 

Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giờ, ngày làm việc: Giờ hành chính, tất cả các ngày trong tuần.
- Điện thoại: 02563 847 999.
- Hướng dẫn và tư vấn hồ sơ đăng ký: Tại văn phòng kinh doanh Công ty.
Vậy Công ty kính thông báo để mọi người dân, đủ điều kiện và có nhu 

cầu mua được biết và liên hệ nhận hồ sơ và đăng ký mua, thuê mua theo 
quy định. Sau thời gian trên, Công ty sẽ tổng hợp tổ chức kiểm tra xét duyệt 
hồ sơ theo quy định.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN
Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 02/2023 từ ngày 10.1.2023 đến ngày 16.1.2023

THỨ BA, NGÀY 10.1.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: TBA Hội Tân 3. 7h15-
16h45: TBA Phan Chu Trinh 2. 7h30-11h15: Lộ 1 TBA Phan Chu Trinh. 5h30-15h30: 
Các TBA KDC Nhơn Bình 1, 3, 5, Đào Tấn 2, 3, 4, Tường Vân, Nhơn Phú 5, Nhơn Bình 
2, 6, 7, 10, Xóm Dừa. 11h-13h: TBA Hoàng Cường (Công ty Giang Đạt Thành) và các 
TBA Mỹ Nguyên, Mỹ Nguyên 2, Mỹ Nguyên 3 (Xí nghiệp CB Gỗ XK Mỹ Nguyên) - 
phường Bùi Thị Xuân. 14h-15h30: TBA Trường Ischool. 

THỨ TƯ, NGÀY 11.1.2023: TP Quy Nhơn: 6h30-11h30: Đường Tây Sơn từ Phân 
viện Sốt rét KST đến Nhà máy Điện Nhơn Thạnh, khu dân cư Khu phố 7 - phường 
Nhơn Phú. 7h-11h30: TBA Kho xăng dầu Phú Hòa. 7h-11h30: Đường Tây Sơn từ 
Công ty Nguyên liệu Giấy đến Nhà máy điện Sông Ngang - phường Nhơn Phú. 
13h30-15h45: Dãy số lẻ QL 1A từ chợ Bùi Thị Xuân đến Khu TĐC E655 - phường 
Bùi Thị Xuân. 8h-9h15: TBA Vĩnh Phước. 9h30-11h30: TBA Đại Thành 4. 14h-17h30:  
TBA Wesbrook. 

THỨ NĂM, NGÀY 12.1.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-16h45: TBA Trần Hưng Đạo 2. 
8h30-10h30: TBA Đống Đa 5. 10h15-11h45: TBA Đống Đa 2. 8h30-15h: Các TBA Cao 
đẳng Y tế, Nhà thờ lớn, Lê Thánh Tôn 1, Phan Bội Châu 3, Trần Bình Trọng, TC Chung 
cư Trần Bình Trọng, BVĐK TP Quy Nhơn. 13h15-15h: TBA Đống Đa 4. 5h-7h30: Khu 
vực phường Trần Quang Diệu từ Vòng xoay Long Vân đến cầu Sông Ngang; Từ Nhà 
máy điện Nhơn Thạnh đến cầu Long Vân; Đường Hùng Vương phường Nhơn Phú từ 
cầu Sông Ngang đến cầu Dài. 7h45-12h: Khu dân cư núi Mồ Côi - phường Nhơn Phú. 

THỨ BẢY, NGÀY 14.1.2023: TP Quy Nhơn: 5h20-7h15: Các TBA Hồ phun nước 
nghệ thuật, Quảng trường 2, Nguyễn Văn Trỗi, Nhà Văn hóa Lao động, KS Thái Bảo, 
Nguyễn Nhạc 2, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, Điện TC ITower, Diên Hồng 1, Ngân hàng Đầu 
tư 2, Hoàn Cầu 1, 2, Trần Thị Kỷ, TT Bưu chính KV 3, Ngân hàng Nhà nước VN - chi 
nhánh BĐ, Diên Hồng 3. 6h30-14h30: Các TBA Thanh Niên 1, 3, BMT Fico, Nhựa Xà 
phòng, Ngô Mây 1, 2, 3, 4, 5, Võ Lai 1, 2, Lê Phương Thảo, Ngân hàng Quân Đội, Hàm 
Nghi, Biên Cương, Cty XD 47, Nguyễn Nhạc 1, TC 01 Ngô Mây, Lê Lai, Nguyễn Lạc 1, 
2, Ngô Văn Sở, Quảng Trường số 1. 8h-13h15: Các Dược phẩm 1, 2, chợ Cây Xăng. 
15h-16h30: Các TBA Hồ phun nước nghệ thuật, Quảng trường 2, Nguyễn Văn Trỗi, 
Nhà Văn hóa Lao động, KS Thái Bảo, Nguyễn Nhạc 2, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, Điện TC 
I.Tower, Diên Hồng 1, Ngân hàng Đầu tư 2, Hoàn Cầu 1, 2, Trần Thị Kỷ, TT Bưu chính 
KV 3, Ngân hàng Nhà nước VN - chi nhánh BĐ, Diên Hồng 3. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 15.1.2023: TP Quy Nhơn: 5h-16h: Các TBA KS Mường Thanh, 
Chợ Lớn mới, Phan Thị Kim Thoa, Viettel, Đinh Bộ Lĩnh, BV Mắt, Dệt may XK BĐ 2, Ô tô 
1/5, Chung cư Nam Ngân, Foodinco QN T1, T2, Trần Hưng Đạo 6, 7, VP Cục Hải quan, 
Cục Hải quan BĐ, Hàm Tử, Cảng cá QN 1, 2, Nhà máy SX nước đá QN, Cty CP Thủy 
Sản 1, 2, Vận tải biển, Nguyễn Văn Lãnh, Hải Đoàn BP 48, Cảng QS Thị Nại 2, Trạm 
sạc điện Winfast Trần Hưng Đạo. 6h30-13h30: Các TBA KS Thanh Thảo, Trại giam, KS 
Anh Thảo, Cần Vương 2, TT Bến xe, VP Cty Phú Tài, Võ Liệu 1, 2, Ghềnh Ráng 1, 2, 4, 5, 
Nguyễn Lữ 3, Toyota, TT Di động KV Quy Nhơn, VP Cty Pisico, CS Tây Sơn, Cáp quang 
biển 2, DC Dịch vụ, Mai Hắc Đế, May QN 2, Hưng Phát 2, 3, Lam Sơn 1, 2, Phong da 
liễu TW 1, 2, Chế Lan Viên, Kho Lưu trữ tỉnh, Đặng Văn Chấn, Tống Phước Phổ, Cao 
ốc Long Thịnh, Bế Văn Đàn 1, 2, TT Điều Dưỡng, TC Seaview, KS Hoàng Anh 1, 2, Hàn 
Mạc Tử, DC Bông Hồng 3, TĐC Hưng Thịnh 1, 2, KDC Hưng Thịnh, Bơm PS4. 

THỨ HAI, NGÀY 16.1.2023: TP Quy Nhơn: 6h30-18h: CácTBA Thuận Đức, 
CK Hùng Vương, CK Minh Đức, Hoài Thu, Bà Chị, Cty Lương thực, NĐ An Lộc Phát. 
7h-17h TBA Tiến Thịnh.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện trong 
các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối với các 
trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện lực Bình Định 
sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. Trung tâm CSKH: 19001909. Ngoài ra 
Quý khách hàng có thể xem thông báo kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện tại địa 
chỉ https: //pcbinhdinh.cpc.vn

  

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 8.1.2023

  
 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. 
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4 - 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 240C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió 

Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4 - 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 240C; nhiệt độ thấp nhất từ 20- 220C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và rải 

rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn 
xa từ 4 - 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng 
cao 3 - 5 m.                                           (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Xe hấp thụ khí COHang động “độc nhất vô nhị” của Việt Nam vào top kỳ lạ nhất thế giới

Đi dọc “dòng sông 
chảy ngược”

“Đất vẫn xuôi mà sông chảy ngược/Con 
nước trôi về hướng thác ghềnh”, có người 
đã viết về dòng sông Đăk Bla chảy qua TP 
Kon Tum (tỉnh Kon Tum) như vậy.

Dòng sông Đăk Bla, hợp lưu của 3 
con sông chính Đăk S’Nghé, Đăk Kôi và  
Đăk Pne ở huyện Kon Rẫy, chảy về TP  
Kon Tum hợp với dòng  Pô Kô thành sông 
Sê San. Sông Đăk Bla gắn liền với đời sống, 
lao động sản xuất của cộng đồng người  
Ba Na và người Kinh ở hai bên bờ. 

Ngã ba Kon S’kôi xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy - 
điểm khởi đầu của dòng Đăk Bla.

Hằng ngày người dân làng Kon H’ngo K’tu, xã 
Vinh Quang, TP Kon Tum qua lại con sông để đi 
làm rẫy.

Những chiếc thuyền chở mì từ bên kia bờ sông 
về bến để chất lên xe tải chở về nhà máy.

Nơi hợp lưu dòng sông Đăk Bla và dòng sông  
Pô Kô thành sông Sê San trên địa bàn xã Kroong,  
TP Kon Tum.

Người làng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum 
kết bè chuối chở nông sản từ rẫy về.Nếu nhắc tới bí mật được giữ kín nhất của 

thiên nhiên thì những hang động tự nhiên 
sẽ tạo nên một cuộc phiêu lưu bí ẩn vô song.

Đó là cách mà trang du lịch  The 
Travel dùng để giới thiệu top 10 hang 
động kỳ lạ, đáng kinh ngạc nhất thế giới. 
Tất nhiên, danh sách này không thể thiếu 
cái tên Sơn Đoòng của Việt Nam.

Theo The Travel, các hang động thường 
được hình thành theo 4 cách: Nước mưa, 
xói mòn do gió, núi lửa hoặc xói mòn do 
cát. Hang động mê hoặc nhân loại ở thế 
kỷ 21 nhưng trong thời tiền sử, chúng đã 
được sử dụng làm nơi trú ẩn và tổ chức 
các nghi lễ tâm linh. Nhờ sự hình thành địa 
chất, nhũ đá, măng đá và hồ nước, vẻ đẹp 
của chúng ngoạn mục theo nhiều cách.

Nổi tiếng là một trong những hang 
động lớn nhất thế giới, hang Sơn Đoòng 
(Quảng Bình, Việt Nam) được giới thiệu 
là một trong những hang động độc nhất 
vô nhị. Nhiều người nước ngoài biết đến 
Sơn Đoòng với cái tên được dịch nghĩa 
là “Hang núi sông” bởi người ta cho rằng 

hang động này được hình thành nhờ sông 
Rào Thương xói mòn vào chân núi đá vôi 
Trường Sơn. Sau quá trình sông núi “kết 
hợp”, một đường hầm lớn đã được hình 
thành bên dưới các vách đá.

Cao 200 m, rộng 175 m và dài 9,4 km, 
Sơn Đoòng được ước tính có thể chứa vừa 
một tòa nhà chọc trời 40 tầng ở New York.

Đến với hang động này, du khách sẽ bị 
mê hoặc bởi cây cối, rừng rậm mọc lên như 
nấm bên trong hang qua nhiều năm cũng 
như những măng đá cao chót vót, thảm 
thực vật, ngọc trai hang động... Ngoài ra, 
các tín đồ mê mạo hiểm sẽ có cơ hội trải 
nghiệm 2 ngày đi bộ xuyên rừng và vượt 
sông dữ dội để đến cửa hang Sơn Đoòng.

(Theo TNO) (Nguồn: Báo Kon Tum)

Trong các thiết kế áo dài mới nhất ra mắt tại sự 
kiện Tinh hoa Áo dài Việt ở Mỹ đầu năm 2023 
(từ ngày 26.12.2022 - 6.1.2023 tại San Diego và 
California), nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam khơi 
dậy vẻ đẹp lấy cảm hứng sáng tạo từ cảnh quan 
thiên nhiên của Vịnh Hạ Long. Bộ sưu tập “Suối 
nguồn” được đánh giá như những tác phẩm 
nghệ thuật, không chỉ đánh thức thị giác người 
thưởng lãm mà còn kể những câu chuyện văn 
hóa rất riêng, độc đáo của Việt Nam trên áo dài 
đến với bạn bè quốc tế.  (Theo Dân trí)

Tinh hoa 
Áo dài Việt ở Mỹ 


