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theo vòng 
bánh xe bon

THÁNG CAO ĐIỂM VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2021:

Tiếp sức người nghèo  
an cư, cải thiện cuộc sống
Nhân Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2021 (từ ngày 17.10 - 
18.11), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch nhằm 
phát huy sức mạnh cộng đồng, truyền thống đoàn kết tương thân, 
tương ái để hỗ trợ người nghèo cải thiện cuộc sống, nhất là trong 
bối cảnh dịch bệnh đang tác động tiêu cực lên toàn xã hội. 

Yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ, 
đảm bảo chất lượng và kỹ thuật

LÃNH ĐẠO TỈNH KIỂM TRA CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM:

Cửa biển Thị Nại 
qua Mộc bản triều Nguyễn

Chủ động phòng ngừa TNGT 
trong “bình thường mới”

l
u7

l Hỗ trợ việc làm cho phụ nữ 
sau đại dịch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u5

THÔNG TIN
TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 16.10.2021)

l Số ca trong ngày   8
l Tổng số ca mắc   

(Quy Nhơn: 443, Hoài Nhơn: 147, 
Hoài Ân: 98, An Nhơn: 171,  
Phù Cát: 358, Phù Mỹ: 35, 
Vĩnh Thạnh: 6, Tây Sơn: 21, 
Vân Canh: 3,  Tuy Phước: 88, 
các khu cách ly tập trung: 97)

l Số điều trị khỏi   1.291
l Số tử vong  17
l Cách ly tại bệnh viện   159
l Cách ly tập trung    693

1.467

Ngắm quê hương
u 4
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 16.10 (tức 11.9 
âm lịch), tại Đền thờ Nguyễn 
Trung Trực (thôn Vĩnh Hội, xã 
Cát Hải, huyện Phù Cát), Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng 
tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân 
tộc Nguyễn Trung Trực nhân 
kỷ niệm 153 năm ngày mất của 
ông (1868 - 2021). Dự lễ có các 
đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 
Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo 
Sở VH&TT, lãnh đạo huyện Phù 
Cát và nhân dân địa phương.

Năm nay là lần đầu tiên tỉnh 
Bình Định tổ chức Lễ giỗ Anh 
hùng dân tộc Nguyễn Trung 
Trực; lễ giỗ được tiến hành 
theo nghi lễ truyền thống, đảm 
bảo các quy định phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19. Tại lễ giỗ, 
các đại biểu dâng hương tưởng 
nhớ, tri ân công lao to lớn của 
Anh hùng dân tộc Nguyễn 
Trung Trực đã cùng các nghĩa 
sĩ phong trào chống thực dân 
Pháp ở Nam bộ lập nên những 
chiến công oanh liệt trong lịch 
sử đấu tranh dựng nước và giữ 

Lễ giỗ Anh hùng dân tộc 
Nguyễn Trung Trực

nước của dân tộc.
Anh hùng dân tộc Nguyễn 

Trung Trực (1838 - 1868), sinh ra 
tại làng Bình Nhựt, huyện Cửu 
An, phủ Tân An (nay là xã Bình 
Ðức, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An); nguyên quán ở xóm Lưới, 
làng Vĩnh Hội, tổng Trung An, 
huyện Phù Cát, trấn Bình Định 
(nay là thôn Vĩnh Hội, xã Cát 
Hải, huyện Phù Cát). Với tinh 
thần kiên trung, yêu nước, 
ông cùng nghĩa quân tổ chức 
nhiều trận đánh khiến quân 
Pháp phải “kinh hồn bạt vía”; 
trong đó, nổi tiếng là trận chiến 
đốt cháy và làm chìm tiểu hạm 
L’Espérance tại vàm Nhựt Tảo 
(xã An Nhựt Tân, huyện Tân 

Trụ, tỉnh Long An) vào ngày 
10.12.1862 và trận chiếm đồn 
Rạch Giá vào ngày 16.6.1868. 
Sau khi bắt được Nguyễn Trung 
Trực, thực dân Pháp dụ hàng 
không được nên chúng đã hành 
quyết ông tại chợ Rạch Giá vào 
ngày 27.10.1868 (tức ngày 12.9 
năm Mậu Thìn).

Lễ giỗ được tổ chức nhằm 
tưởng nhớ công lao của Anh 
hùng dân tộc Nguyễn Trưng 
Trực; góp phần giáo dục lòng tự 
hào dân tộc, truyền thống yêu 
nước cho các tầng lớp nhân dân, 
đặc biệt là thế hệ trẻ, phát huy 
truyền thống ra sức xây dựng 
quê hương ngày càng giàu đẹp.

THẢO KHUY

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh - dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: T.KHUY

(BĐ) - Ngày 16.10, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long đi kiểm tra tiến độ 
thi công tuyến đường ven biển 
(ĐT 639) đoạn Cát Tiến - Đề Gi 
(huyện Phù Cát) và Đề Gi - Mỹ 
Thành (huyện Phù Mỹ) và dự 
án mở rộng đường vào sân bay 
Phù Cát.

Theo báo cáo của Ban Quản 
lý dự án giao thông tỉnh, sau 
nhiều nỗ lực để tháo gỡ các khó 
khăn, vướng mắc liên quan đến 
công tác đền bù, giải phóng 
mặt bằng, dự án ĐT 639 đoạn 
Cát Tiến - Đề Gi và Đề Gi - Mỹ 
Thành đang trong giai đoạn 
đẩy nhanh thi công các hạng 
mục để hoàn thành đúng tiến 
độ; riêng đoạn Cát Tiến - Đề 
Gi đã đạt tiến độ thi công trên 
80% về khối lượng, nỗ lực hoàn 
thành vào cuối năm 2021.

Dự án ĐT 639 đoạn Cát 
Tiến - Đề Gi và Đề Gi - Mỹ 
Thành có tổng chiều dài toàn 
tuyến là 39 km, tổng mức đầu 
tư 1.872 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án mở 
rộng đường vào sân bay Phù 
Cát (đoạn từ QL 1A đến cổng 
sân bay Phù Cát) đang triển 
khai giai đoạn 2 - đoạn từ Cảng 
hàng không Phù Cát đến cổng 
an ninh Trung đoàn 925. Các 
hạng mục khác đang tiến hành 
xây lắp và đã hoàn thành 60% 

về khối lượng. Dự kiến, toàn 
tuyến hoàn thành vào ngày 
31.12.2021.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long ghi nhận 
những nỗ lực của các đơn vị 
thi công, đề nghị các nhà thầu 
huy động tối đa nhân lực và 
thiết bị để hoàn thành các dự 
án đúng tiến độ đã đề ra, đảm 
bảo những yêu cầu về chất 
lượng và kỹ thuật. Trước mắt, 
phải khẩn trương đẩy nhanh 
tiến độ thảm bê tông nhựa các 
tuyến đường. Riêng đối với 
hạng mục cầu vượt biển Đề Gi, 
cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ 
thi công để đến ngày 30.4.2022 
đảm bảo thông xe kỹ thuật và 
đến tháng 6.2022 hoàn thành 
thông suốt tuyến ĐT 639 đoạn 
Cát Tiến tới Mỹ Thành.

Đối với UBND huyện Phù 
Cát, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng lưu ý phải tăng cường 
quản lý đất đai, nếu để xảy ra 
tình trạng lấn chiếm đất thì 
huyện phải chịu trách nhiệm. 
Bên cạnh đó, cần phối hợp với 
Sở Xây dựng và các đơn vị liên 
quan có phương án quy hoạch 
hợp lý diện tích đất vùng 
ven dự án để phát huy được 
tiềm năng, thế mạnh của địa 
phương và phát triển KT-XH 
của tỉnh.

ĐỖ THẢO 

LÃNH ĐẠO TỈNH KIỂM TRA CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM:

Yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ, 
đảm bảo chất lượng và kỹ thuật

(BĐ) - Chiều 16.10, Bộ Y tế 
tổ chức Hội nghị trực tuyến 
với các địa phương quán triệt 
một số nội dung về tiêm chủng 
Covid-19 và giải pháp xác thực, 
liên thông dữ liệu tiêm chủng 
với dữ liệu quốc gia về dân 
cư. Hội nghị do Bộ trưởng 
Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, 
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn 
Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ 
CA Nguyễn Duy Ngọc chủ trì. 
Tham dự tại điểm cầu Bình 
Định có Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang.

Tại cuộc họp, các địa 
phương báo cáo về tình hình 
triển khai tiêm vắc xin và 
nêu những thuận lợi và khó 
khăn,vướng mắc trong việc 
ứng dụng nền tảng tiêm chủng 
Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp, đại 
diện Bộ Y tế đề nghị các địa 
phương triển khai tiêm nhanh 
sau khi được phân bổ vắc xin. 

Sử dụng nền tảng tiêm chủng 
Covid-19 để phục vụ cho 
công tác tiêm chủng, không 
được nhập liệu cũng như báo 
cáo tiến độ tiêm chủng theo 
phương pháp truyền thống. 
Từ ngày 20.10 sẽ không chấp 
nhận tiêm trước rồi mới nhập 
liệu vào hệ thống.

Còn theo đại diện Bộ 
TT&TT, nền tảng tiêm chủng 
Covid-19 có liên quan đến 
hàng trăm triệu người dân, 
có lẽ đây là nền tảng công 
nghệ lớn nhất của ngành Y tế 
hiện nay. Nền tảng được phát 
triển trong thời gian ngắn nên 
có những thiếu sót, dù vậy 
những lỗ hổng đã được chỉnh 
sửa kịp thời. Các góp ý của địa 
phương sẽ được tổng hợp để 
sửa đổi cho phù hợp với thực 
tế. Đặc biệt về việc chuẩn hóa 
dữ liệu tiêm chủng trong giai 
đoạn tiêm trước đây, các địa 
phương phải hoàn thành trước 

ngày 1.11.2021. Sau khi chuẩn 
hóa, vấn đề sai dữ liệu, thiếu 
sót các dữ liệu sẽ không còn. 

Tại Bình Định, tính đến 
ngày 15.10, toàn tỉnh đã triển 
khai 22 đợt tiêm vắc xin phòng 
Covid-19, với 567.606 mũi vắc 
xin. Theo dự kiến phân bổ vắc 
xin của Bộ Y tế, trong năm 
2021, Bình Định được phân bổ 
1.966.752 liều vắc xin, trong đó 
lộ trình phân bổ đến hết tháng 
7 là 149.900 liều, từ tháng 8 - 
12 là 1.816.852 liều. Đến ngày 
15.10, tỉnh đã được phân bổ 
1.021.916 liều (51,96%), còn lại 
944.836 liều chưa được phân bổ 
theo lộ trình. 

Về việc sử dụng nền tảng 
tiêm chủng Covid-19, hiện các 
địa phương trên địa bàn tỉnh cố 
gắng hoàn thành công tác nhập 
liệu về dân cư theo từng độ 
tuổi, ngành nghề để phục vụ 
cho công tác tiêm chủng theo 
quy định.                    THẢO YÊN

Sáng 16.10, UBND TX Hoài 
Nhơn tổ chức Lễ thông xe kỹ 
thuật tuyến đường từ QL 1A cũ 
đến Gò Dài, phường Tam Quan 
Bắc và tuyến đường từ QL 1A 
đến Khu di tích Danh nhân văn 
hóa Đào Duy Từ.

Tuyến đường từ QL 1A cũ 
đến Gò Dài là tuyến đường 
chính kết nối hệ thống cảng 
cá, khu neo đậu tránh trú bão 
và dịch vụ hậu cần nghề cá 
Tam Quan với QL 1A, dài hơn 
1.500 m; mặt đường bê tông 
nhựa; tổng vốn đầu tư hơn 127 
tỷ đồng.

Đây là tuyến đường quan 
trọng, góp phần phát triển 
không gian kiến trúc cảnh 
quan đô thị phường Tam Quan 
Bắc nói riêng, TX Hoài Nhơn 
nói chung; đáp ứng nhu cầu 

vận chuyển hàng hóa, dịch vụ 
logistics hậu cần nghề cá, góp 
phần chỉnh trang, phát triển 
các khu dân cư ven biển, thúc 
đẩy phát triển KT-XH của 
địa phương.

Tuyến đường từ QL 1A đến 
Khu di tích Danh nhân văn hóa 
Đào Duy Từ cũng là tuyến 
đường chính kết nối Khu di 
tích này và Cụm công nghiệp 
Ngọc Sơn (phường Hoài Thanh 
Tây) với QL 1A và tỉnh lộ 639, 
có chiều dài hơn 1.500 m; tổng 
vốn đầu tư hơn 38 tỷ đồng. Dự 
án góp phần kết nối các khu di 
tích với nhau, giúp hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng giao thông, phát 
triển du lịch, tạo thuận lợi cho 
việc vận chuyển, lưu thông 
hàng hóa.      

QUANG HẢI

Các địa phương phải chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng
trước ngày 1.11.2021

TX Hoài Nhơn thông xe kỹ thuật 
2 tuyến đường

Tuyến đường từ QL 1A cũ đến Gò Dài.            Ảnh: QUANG HẢI

l Ngày 16.10, Đoàn Khối 
Doanh nghiệp tỉnh tổ chức 
hội nghị học tập, quán triệt 
Nghị quyết Đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng và triển 
khai chuyên đề “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về 
ý chí tự lực, tự cường và khát 
vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc”. Tham gia 

hội nghị có 60 ĐVTN là cán bộ 
Đoàn trực thuộc Đoàn Khối 
Doanh nghiệp tỉnh, lớp học 
được chia thành hai buổi sáng 
và chiều. CHƯƠNG HIẾU
l Đoàn Khối các cơ quan 

tỉnh phối hợp với Huyện đoàn 
Vĩnh Thạnh tổ chức nghiệm 
thu và bàn giao ngôi nhà nhân 
ái cho vợ chồng anh Đinh 
Minh (ở thôn M10, xã Vĩnh 

Hòa), sáng 16.10. Ngôi nhà có 
diện tích sử dụng 55 m2 được 
xây dựng với tổng kinh phí 
trên 100 triệu đồng, trong đó 
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh hỗ 
trợ 50 triệu đồng (trích từ Quỹ 
Công trình thanh niên năm 
2021, do cán bộ, đoàn viên 
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 
đóng góp).

XUÂN DŨNG
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Bình Định

Anh Nguyễn Đức Trí (SN 1966), 
ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, TX An 
Nhơn, là lao động chính trong gia đình 
nhưng từ năm 2019 đến nay bị bệnh suy 
thận mạn giai đoạn cuối, phải chạy thận 
định kỳ 3 lần/tuần tại khoa Nội thận - 
Lọc máu BVĐK tỉnh và không thể tự 
sinh hoạt cá nhân hằng ngày. 

Vợ anh là chị Huỳnh Thị Huệ (SN 
1971) bị ung thư buồng trứng giai đoạn 
IIIC, nhưng hằng ngày vừa chăm sóc 
cho chồng vừa mưu sinh lo cho cuộc 

sống gia đình gồm 4 người con, cháu 
còn nhỏ, đi học và gặp khó khăn do dịch 
Covid-19. 

Cuối tháng 8 vừa qua, bệnh chị Huệ 
chuyển nặng phải nhập viện tại BVĐK 
tỉnh điều trị. Hiện chị Huệ đang hóa trị.

Gia đình anh Trí, chị Huệ thuộc diện 
hộ nghèo. Thời gian qua, các đoàn thể 
và bà con hàng xóm đã giúp đỡ chữa 
bệnh; đến nay gia đình kiệt quệ, bế tắc.

Gia đình anh Trí, chị Huệ rất mong 
được những tấm lòng nhân ái, các tổ 

chức từ thiện giúp đỡ để có điều kiện 
chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình 
anh Nguyễn Đức Trí (ĐT 0935236884), 
hoặc Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm 
Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài 
khoản Báo Bình Định: 4300201006894, Ngân 
hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bình 
Định, 58010000052522, Ngân hàng BIDV- 
Chi nhánh Bình Định (vui lòng ghi tên 
người gửi và người được giúp đỡ). 

DƯƠNG LIỄU

Trong khuổn khổ các hoạt động 
thường niên đồng hành cùng học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn, vừa qua, Sở 
LĐ-TB&XH đã tổ chức chương trình 
“Vòng tay yêu thương - Nâng bước em 
đến trường”, trao 500 suất học bổng (1 
triệu đồng/suất, từ Quỹ Bảo trợ trẻ em 
Việt Nam) cho trẻ vượt khó học giỏi trên 
địa bàn tỉnh.

Khác với mọi năm, năm nay, do dịch 
Covid-19 nên chương trình tổ chức 
muộn hơn thường lệ. Bên cạnh đó, để 
đảm bảo an toàn trong mùa dịch và giữ 
đúng tiến độ hỗ trợ, Sở đã ủy quyền 
cho phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị, 
thành phố trao 300 suất cho học sinh 
tại địa phương. Tuy nhiên, với mong 
muốn được trực tiếp gặp và động viên 
tinh thần các em, ngay sau khi tình hình 
dịch tại TX Hoài Nhơn được kiểm soát, 
Sở đã quyết định gặp và trao 200 suất 
học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Một trong số học sinh được nhận 
học bổng đợt này là em Nguyễn Tấn 
Phát, học sinh lớp 6A1, Trường THCS 
Hoài Xuân, TX Hoài Nhơn. Gia đình 
Phát thuộc diện khó khăn, bố em tần 
tảo với việc đồng áng lẫn việc thời vụ 
để lo cho gia đình. Không phụ lòng bố, 
Phát 5 năm liền đạt danh hiệu học sinh 
xuất sắc. Em bày tỏ: “Vì tuổi nhỏ, không 
giúp gì được cho bố nên em chỉ biết cố 
gắng học thật tốt để bố vui lòng. Hơn 
nữa, học tốt thì sẽ được nhận học bổng, 
có thể tiết kiệm tiền mua sách vở và đồ 
dùng học tập”. 

Khác với sự chững chạc, mạnh dạn 

Lan tỏa yêu thương - 
Nâng bước em đến trường

của Phát, em Từ Mai Khôi, học sinh lớp 2 
Trường Tiểu học số 3 Hoài Hương, TX 
Hoài Nhơn lại rụt rè, mắt không rời khỏi 
mẹ. Mẹ của Khôi là chị Mai Thị Phúc, 
xúc động nói: “Nhà tôi thuộc hộ cận 
nghèo, vợ chồng tôi đều mắc bệnh ung 
thư, sức khỏe yếu. Riêng tôi vì căn bệnh 
ung thư đã di căn nên chân không còn 
lành lặn. Nhà khó khăn là vậy nhưng 
Khôi chưa bao giờ nản chí, mà thường 
tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập để được 
học bổng, giúp ba mẹ dành dụm tiền 
chữa bệnh”.

Không chỉ Phát hay Khôi mà còn 
nhiều em nhỏ hằng ngày nỗ lực, vượt 

khó vươn lên trong học tập. Học bổng 
đối với các em không đơn thuần là 
khoản tiền trợ giúp trong học tập mà 
còn là nguồn động lực, tiếp thêm sức 
mạnh trên con đường học vấn. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám 
đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết: “Trao học 
bổng, ngoài việc hỗ trợ học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn còn là sự công nhận đối 
với nỗ lực vươn lên của các em. Song 
song với hoạt động này, Sở sẽ triển khai 
nhiều chương trình ý nghĩa khác, chung 
tay cùng nhiều đơn vị để lan tỏa yêu 
thương, chia sẻ với học sinh toàn tỉnh”.

NGỌC LINH 

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hùng đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, trao học bổng cho 
các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn TX Hoài Nhơn.          Ảnh: LINH DƯƠNG

Vừa qua, Hội CTĐ tỉnh đã trao tặng 
31 bộ đèn năng lượng mặt trời cho các 
hộ dân làng O2 - một ngôi làng biệt lập 
giữa núi rừng thuộc xã Vĩnh Kim (huyện 
Vĩnh Thạnh). Đây là nơi sinh sống của 
55 hộ với 192 nhân khẩu là người Ba na.

Từ trung tâm xã, đoàn công tác băng 
rừng gần 5 giờ đồng hồ mới đến làng, 
mang theo các bộ đèn và dụng cụ lắp 
đặt cần thiết. Anh Nguyễn Hữu Thanh, 
thành viên trong đoàn, chia sẻ: “Trước 
khi tiến hành trao tặng, chúng tôi đã tìm 
hiểu loại đèn phù hợp với điều kiện thực 
tế tại địa phương, đáp ứng được một số 
yêu cầu như cấu tạo đơn giản, dễ bảo 
quản để người dân yên tâm sử dụng”.

Đoàn công tác của Hội CTĐ đã giới 
thiệu, hướng dẫn người dân cách lắp 
đặt và sử dụng đèn, cách khắc phục một 
số sự cố đơn giản trong quá trình sử 
dụng. Ông Đinh Lời, trưởng làng O2, 

Mang điện lên làng xa

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước 
Huỳnh Nam vừa yêu cầu chủ tịch 
UBND các xã Phước Thắng, Phước Hòa, 
Phước Sơn và Phước Thuận nghiêm túc 
kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc 
để xảy ra tình trạng nhiều hộ dân xây 
dựng công trình lấn, chiếm hành lang 
bảo vệ đê Đông tại địa phương. Chủ tịch 
UBND các xã này phải chịu trách nhiệm 
trước Chủ tịch UBND huyện nếu tiếp 
tục để xảy ra các trường hợp vi phạm 
lấn, chiếm hành lang bảo vệ đê Đông 
trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND các xã 
trên có trách nhiệm phối hợp với Tổ 
công tác của UBND huyện Tuy Phước 
kiểm tra, rà soát, phân loại, tổng hợp 
các trường hợp lấn, chiếm hành lang 
bảo vệ đê Đông theo từng giai đoạn của 
Luật Đất đai, đề xuất hướng xử lý từng 
trường hợp cụ thể; hoàn thành trong 
tháng 10.2021. Đồng thời, rà soát điều 
kiện xét giao đất ở của các hộ lấn, chiếm 
hành lang bảo vệ đê Đông; trên cơ sở đó 
xem xét, bố trí quỹ đất của địa phương 
để xét giao đất ở theo quy định, nhằm xử 
lý dứt điểm tình trạng lấn, chiếm hành 
lang bảo vệ đê Đông. 

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu 
các địa phương nâng cao trách nhiệm, 
tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, 
quản lý hành lang bảo vệ đê Đông; kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo 
thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm 
đến hành lang bảo vệ đê Đông. 

Báo Bình Định số ra ngày 17.6.2021 
có bài “Xây dựng trái phép ở đê Đông 
(huyện Tuy Phước): Vi phạm nhiều, xử 
lý chẳng bao nhiêu!?” phản ảnh tình 
trạng người dân các xã Phước Thuận, 
Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng 
ngang nhiên chiếm dụng nhiều diện tích 
đất trong phạm vi đê Đông để xây dựng 
công trình trái phép. Trong khi đó, chính 
quyền các địa phương không phát hiện, 
ngăn chặn ngay từ đầu khiến việc xử lý 
gặp nhiều khó khăn.          

  CÔNG LUẬN

phấn khởi: “Làng mình thế là được thắp 
sáng toàn bộ rồi, mừng lắm! Hơn nữa, 
được hướng dẫn cụ thể, thấy tận mắt, 
chỉ tận tay, ai cũng có thể lắp và dùng 
được đèn”. 

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu 
Hội CTĐ tỉnh mang ánh sáng đến với 
người dân trong làng. Trước đó, vào 

tháng 2.2021, Hội đã trao 
tặng đợt 1 gồm 25 bộ đèn 
năng lượng mặt trời cho các 
hộ dân nơi đây. Ông Đinh 
Văn Ria, người dân làng O2, 
chia sẻ: “Đầu năm nay, nhà 
tôi đã có đèn rồi, dùng đến 
nay vẫn sáng lắm, tốt lắm! 
Lần này, nhà của các bà con 
trong làng đều sáng cả, nấu 
ăn, sinh hoạt buổi tối sẽ tiện 
hơn trước”.

“Bên cạnh việc trao tặng 
các bộ đèn năng lượng mặt trời, thắp 
sáng cho các gia đình và nhà văn hóa 
của làng, trong thời gian tới, Hội sẽ đẩy 
mạnh công tác vận động, tuyên truyền 
để lắp đặt thêm hệ thống đèn đường, 
đảm bảo an toàn cho người dân vào buổi 
tối”, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Phan 
Minh Tùng cho biết thêm.   LINH DƯƠNG

Hội CTĐ tỉnh trao tặng các bộ đèn năng lượng mặt trời cho người 
dân làng O2 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh).     Ảnh: Hội CTĐ tỉnh

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Vợ chồng bị bệnh nặng, gia cảnh khó khăn

PHẢN HỒI

Trao học bổng 
cho sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn

(BĐ) - Sáng 16.10, Ngân hàng TMCP 
Đông Nam Á Chi nhánh Bình Định 
(SeABank Bình Định) trao hỗ trợ 10 
triệu đồng (gồm 5 triệu đồng tiền mặt 
và 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng) 
cho em Nguyễn Ngọc Nhung (thị trấn 
Diêu Trì, huyện Tuy Phước) - sinh viên 
năm thứ nhất ngành Mạng máy tính và 
Truyền thông dữ liệu của Trường ĐH 
Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP 
Hồ Chí Minh. Trước đó, Quỹ học bổng 
Ươm mầm ước mơ của SeABank hỗ trợ 
học bổng xuyên suốt cho em Nguyễn 
Ngọc Nhung từ năm lớp 7 cho đến năm 
lớp 12, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng.

Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ 
được Hội sở SeABank thành lập từ năm 
2015 nhằm hỗ trợ các học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn tiếp tục giấc mơ đến 
trường. Mỗi em học sinh được Quỹ hỗ 
trợ học bổng 1 triệu đồng/tháng cho 
đến khi học hết lớp 12. Tại Bình Định, 
hiện Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ 
hỗ trợ cho 4 học sinh ở huyện Phù Mỹ 
và Hoài Ân.            THU DỊU

Kiểm điểm chủ tịch 
các xã để xảy ra xây dựng 
trái phép trên đê Đông
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Bình Định

ĐIỂM ĐẾN

Mặc dù tình hình dịch 
Covid-19 cơ bản đã được 
kiểm soát, một số hoạt động 
đã được cho phép trong điều 
kiện bình thường mới, nhưng 
nhiều phượt thủ cũng chưa thể 
triển khai kế hoạch đi du lịch  
ngoại tỉnh.

Đổi gió ngay gần nơi mình 
sống, khám phá những điều 
mới mẻ ở nơi thân thuộc mà 
ta cứ ngỡ đã biết hết rồi, lại 
bằng những vòng xe đạp thong 
thả, chắc chắn sẽ là trải nghiệm 
thú vị.

Anh Trần Phan, ở phường 
Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, chia 
sẻ: “Đạp xe vừa giúp tôi khỏe 
khoắn, nhanh nhẹn, vừa thỏa 
cái thú thích xê dịch. Chỉ với 
chiếc xe đạp túc tắc và tự thiết 
kế cho mình cung đường gói 
gọn trong bán kính vài chục 
cây số, mình thỏa sức khám 
phá những thứ rất gần, như 
chiếc cầu tre hay con suối nhỏ 
chỉ mình bạn biết, thậm chí mai 
sau hình ảnh này có thể không 
còn nữa; hoặc trên đường về là 
một triền đê vun đầy gió, trăng 
non loang loáng trên mặt nước 
và đâu đó tiếng gõ mạn thuyền 
của người vạn chài. Cứ thế mà 
đi thôi…”.

Hồ Mỹ Đức là một hồ thủy 
lợi nằm ở thôn Mỹ Đức, xã Ân 
Mỹ, huyện Hoài Ân (ảnh). Ngoài 
cung cấp nước phục vụ sản xuất 
nông nghiệp thì hồ Mỹ Đức còn 
là một điểm đến thu hút nhiều 
người dân địa phương và vùng 
lân cận.   

Rừng đầu nguồn ở hồ Mỹ 
Đức được bảo vệ tốt nên bao 
quanh là rừng cây lá xanh ngăn 
ngắt như hòa với mặt hồ. Nước 
trong hồ xanh tĩnh lặng, quanh 
hồ lác đác có một số ngôi nhà 
nhỏ khiến cảnh trí đẹp như một 

bức tranh. Đi dọc quanh bờ hồ, 
khách tham quan có thể dễ dàng 
trông thấy những chiếc thuyền 
nhỏ đậu ven bờ, những cụm đá, 
những đám cỏ xanh rờn, điểm 
xuyết cho vẻ đẹp yên ả nơi đây.    

Dù đến hồ Mỹ Đức vào buổi 
sáng, trưa hay chiều, lúc nào 
bạn cũng có thể tìm thấy cảm 
giác nhẹ nhàng, thư giãn, tha 
hồ tận hưởng những làn gió 
mát lành. Nếu có dịp đừng bỏ 
lỡ một điểm đến thú vị như vậy 
bạn nhé!    

HUỲNH THÀNH 

Chỉ là những trái chuối chát 
xanh (chuối hột) làm chua ngọt, 
xếp uốn cong với hình dáng 
giống con cá, nên nhiều người 
gọi gọn là món “cá chuối”. Có 
nhiều nơi ở Bình Định có món 
này nhưng phổ biến nhất có 
lẽ là ở Phù Mỹ. Trước đây “cá 
chuối” thường chỉ xuất hiện 
trong những dịp giỗ chạp. 
Nhưng do có nhiều người biết 
tiếng, hâm mộ món này nên 
giờ đây, “cá chuối” trở nên  
phổ biến.

Về cơ bản cách chế biến “cá 
chuối” cũng tương tự như cách 
làm các món chua ngọt. Từ lúc 

Với nhiều người, đạp xe là một môn thể thao để rèn luyện 
sức khỏe, và cũng có thể để thiết kế cho gia đình, bạn bè 
một chuyến du lịch tại chỗ (staycation) thú vị. Trong bối 
cảnh dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, du lịch ngay ở nơi 
mình sinh sống là lựa chọn hợp lý. 

Ngoài tổ chức du lịch tại chỗ, xe đạp 
team Diêu Trì còn tổ chức chuyến du 
lịch bằng xe đạp đến Vân Hòa (tỉnh 
Phú Yên) và Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).  

Ảnh: PHƯỚC DIÊU TRÌ

Những bức ảnh thiên nhiên tươi đẹp được phượt thủ chụp và giới thiệu trên facebook cá nhân qua các chuyến du lịch 
bằng xe đạp.                                                                                                                                                                                            Ảnh: TRẦN PHAN

viên nhiều độ tuổi khác nhau. 
Nhóm này xác định mục đích 
hẳn hoi, đạp xe để khỏe và  
vui - quảng bá hình ảnh quê 
hương Tuy Phước - Bình Định. 

Ông Đoàn Văn Phước, 
thành viên “Xe đạp team Diêu 
Trì”, bộc bạch: “Mỗi sáng sớm, 
vợ chồng tôi cùng hội bạn hay 
đạp xe để vừa vận động cơ thể, 
vừa khám phá quê mình qua 
hành trình. Chúng tôi thường 
thiết kế những lộ trình mà trên 
đó, chúng tôi ghé tham quan 
đình, chùa, di tích lịch sử, hay 
vài cảnh đẹp đơn sơ ven đường 
để chụp ảnh lưu niệm… Chỉ 
bấy nhiêu đó thôi nhưng nhiều 
lần đưa hình lên trên các mạng 
xã hội, bạn bè gần xa lại hỏi 
thăm vị trí cảnh đẹp đó vì họ 
cũng muốn đến”. 

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Yên ả hồ Mỹ Đức     
Lạ miệng với món “cá chuối”

làm xong đến lúc có thể ăn 
được chỉ mất chừng 2 - 3 ngày. 
Nét riêng của “cá chuối” Phù 
Mỹ thuộc là ở hỗn hợp gia vị 
ngâm “cá chuối” gồm: Gừng, 
ớt, tỏi băm nhỏ trộn với muối, 
dấm, đường và nước với tỷ lệ 
mà người làm sẽ hỏi bạn - để 
dùng theo kiểu gì: Ăn kèm với 
cá sẽ khác với thịt, ăn vã như 
một món dưa cay lại khác! Cứ 
thế độ chua - ngọt - mặn sẽ “uốn 
lượn” theo cách ta thưởng thức 
và món ăn vì thế trở nên linh 
hoạt chứ không đóng khung 
trong một công thức. 

Mấy năm gần đây, Phù Mỹ 

đón được khá nhiều khách du 
lịch, “cá chuối” trở thành món 
dân dã, lạ vị và lạ cả hình thức 
nên được nhiều người hâm mộ.

BẢO NGÂN

l Theo kế hoạch phục 
hồi ngành du lịch của UBND 
TP Hồ Chí Minh, phụ thuộc 
vào việc kiểm soát dịch, từ 
ngày 1.11 đến 31.12.2021, 
thành phố sẽ mở lại các hoạt 
động du lịch nội vùng và liên 
tỉnh. Đến năm 2022, thành 
phố sẽ mở lại hoạt động du 

lịch quốc tế. (Theo TTO)
l Để khôi phục ngành 

du lịch đang bị “đóng băng” 
bởi dịch Covid-19, tỉnh 
Quảng Ninh sẽ tổ chức 50 sự 
kiện, hoạt động kích cầu thị 
trường nội địa trong 3 tháng 
cuối năm 2021. Tỉnh Quảng 
Ninh đã xây dựng kế hoạch 

phục hồi và thu hút khách du 
lịch nội tỉnh và khách du lịch 
ngoại tỉnh trong quý IV/2021, 
trước mắt sẽ thu hút khách du 
lịch nội tỉnh, sau đó thí điểm 
đón khách du lịch đến từ các 
tỉnh, thành phố đã kiểm soát 
được dịch Covid-19. 

(Theo TNO)

TIN VẮN

thể tham gia trải nghiệm. Tôi 
làm việc tự do nên thời gian 
cũng khá linh hoạt, chiều đến 
lại cùng bạn bè đạp xe dạo 
quanh Quy Nhơn tận hưởng 
hương vị gió biển, hoặc đạp xe 
ra cầu Thị Nại chụp ảnh ngư 
dân đánh lưới, rồi ngược ra 
nhà thờ Làng Sông… Những 
chuyến đi bằng xe đạp như 
vậy cũng đủ để mình quên 
đi những mệt mỏi sau những 
ngày làm việc căng thẳng, còn 
được khám phá nhiều thứ 

hay ho để khoe với bạn bè  
trên facebook”.

Với những người trung 
niên thích sự yên tĩnh, việc đạp 
xe để rèn thể lực, vừa khám 
phá những nơi tưởng chừng 
đã quá quen thuộc, hòa mình 
cùng thiên nhiên yên ả là sự 
lựa chọn phù hợp. 

Ở thị trấn Diêu Trì, huyện 
Tuy Phước, những người mê 
“món” đạp xe khám phá thiên 
nhiên đã thành lập “Xe đạp 
team Diêu Trì” với các thành 

Cùng chung sở thích thư 
giãn bằng cách đạp xe dạo 
quanh phố phường và vùng 
ngoại ô Quy Nhơn để ngắm 
cảnh, anh Lê Minh Huy, ở 
phường Lê Hồng Phong, TP 
Quy Nhơn, tâm tình: “Ai cũng 
nghĩ du lịch là phải đi xa, đi 
tới những nơi mình chưa được 
tới, nhưng theo tôi, ngay tại 
nơi mình đang sống còn có rất 
nhiều thứ để khám phá, mà 
chỉ cần lên một chương trình 
là cả gia đình, bạn bè đều có 

MÓN NGON

Ngắm quê hương 
theo vòng bánh xe bon

                                   Ảnh: H.T



5PHỤ NỮ & CUỘC SỐNGCHỦ NHẬT, 17.10.2021
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Đã quá trưa 16.10, sân nhà 
bà Đỗ Thị Hòa, Tổ trưởng Tổ 
hợp tác đan nhựa giả mây của 
thôn Quan Quang (xã Nhơn 
Khánh, TX An Nhơn) vẫn còn 
vài chị em cố nán lại đan nốt 
cho xong sản phẩm. Tỏ ra thành 
thạo nghề dù bàn tay bị tật, chị 
Nguyễn Thị Hà - mẹ đơn thân 
nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo 
của thôn, cho biết, chị được bà 
Hòa hướng dẫn làm nghề và rất 
tâm đắc. “Dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp nhưng bà Hòa 
vẫn có hàng đưa tôi và các chị 
em làm, dù ít hơn một chút, nhờ 
vậy, mấy tháng qua có thu nhập 
đều đặn”, chị Hà trò chuyện. 

Ngồi kế bên, chị Đinh Thị 
Vũ, mẹ đơn thân nuôi ba con 
nhỏ và cũng là hộ nghèo của 
thôn, gật đầu đồng tình: “Trồng 
trọt, chăn nuôi mùa dịch giã chi 
phí cao lại không bán được. Một 
số chị đến đây học nghề từ bà 
Hòa rồi nhận về nhà làm, có chị 
mỗi ngày kiếm được 150 - 200 
nghìn đồng”. 

Theo Tổ trưởng Tổ hợp tác 
Đỗ Thị Hòa, vài tuần qua dịch 
tạm lắng, công ty mà bà nhận 
hàng gia công gửi đến rất nhiều 
hàng. Ngoài 20 người làm ở 
quanh nhà, bà còn tổ chức 11 
điểm khác, bình quân mỗi điểm 
khoảng 20 người tham gia làm. 
Không chỉ phát triển mạnh mẽ 
ở TX An Nhơn, nghề đan nhựa 
giả mây còn có mặt tại nhiều địa 
phương khác. 

Cùng với nghề đan nhựa giả 
mây, một số ngành nghề khác 
như may gia công, nấu đám tiệc, 

Hỗ trợ việc làm cho phụ nữ 
sau đại dịch

Xác định tâm thế thích 
ứng an toàn với dịch bệnh 
Covid-19, phụ nữ ở các địa 
phương đã nỗ lực tìm kiếm 
việc làm phù hợp để tạo 
nguồn thu nhập cho gia đình.

Hàng trăm hội viên, phụ nữ của TX An Nhơn vẫn có thu nhập đều đặn từ nghề đan nhựa giả mây trong những tháng dịch 
bệnh diễn biến phức tạp.                                                                                                                                                                                            Ảnh: N.T

nấu suất ăn công nghiệp... cũng 
có xu hướng phát triển đón đầu 
nhu cầu sau khi chuyển sang 
trạng thái bình thường mới. 
Phụ nữ trong tỉnh đang nỗ lực 
học hỏi, tiếp cận để tạo việc làm 
và có thu nhập. Theo khảo sát 
của Hội LHPN tỉnh, một số chị 
em đã chủ động chuyển hướng 
sang bán nông sản online, đặc 
biệt một số chợ như chợ Nhơn 
Phong (TX An Nhơn) đã triển 
khai mô hình bán hàng online 
bằng cách giới thiệu sản phẩm 
có trong phiên chợ hôm đó lên 
một trang web, khách sẽ được 
giao hàng tận nhà. 

Từ tuần trước, Hội LHPN 
tỉnh phối hợp với hội LHPN 
các huyện, thị xã, thành phố lần 
lượt tổ chức các buổi sinh hoạt 
mô hình phụ nữ khởi nghiệp 
để lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng và định hướng chị em 

khởi sự kinh doanh, phát triển 
kinh tế trong điều kiện bình 
thường mới. Tại buổi sinh hoạt 
của huyện Tây Sơn vào chiều 
8.10, một số chị em bày tỏ 
mong muốn, bên cạnh việc duy 
trì những ngành nghề truyền 
thống cần mở thêm dịch vụ phụ 
trợ để có thu nhập như cung cấp 
gas, bếp từ, học may, nấu đám 
tiệc. Tại buổi sinh hoạt ngày 
15.10 tại xã Mỹ Trinh (huyện 
Phù Mỹ), nhiều hội viên bày 
tỏ mong muốn thành lập các 
tổ liên kết phát huy nghề làm 
ớt tương, kiệu của quê hương 
và được học những nghề phù 
hợp trong điều kiện sống chung  
với dịch.

Cùng với nỗ lực của chị em 
cơ sở, Hội LHPN tỉnh cũng tích 
cực kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông 
sản cho hội viên, phụ nữ. Thống 
kê trong những tháng qua, Hội 

LHPN tỉnh đã phối hợp với Hội 
LHPN huyện Tuy Phước tiêu 
thụ 3,3 tấn rau củ quả cho các 
xã Phước Hiệp, Phước Quang, 
Phước Hưng, Phước Sơn, Phước 
Thắng, Phước Thành. Hỗ trợ 
tiêu thụ 935 kg nông sản cho 
phường Đập Đá, xã Nhơn 
Khánh, xã Nhơn Phong và hơn 
50 kg dưa cho HTX Nhơn Thọ. 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Diệu, 
Trưởng Ban Kinh tế, Hội LHPN 
tỉnh mong muốn thời gian tới, 
chị em mạnh dạn áp dụng tiến 
bộ KHKT vào sản xuất, chăn 
nuôi, phát triển kinh tế gia đình 
và tìm kiếm, học hỏi, áp dụng 
những mô hình kinh doanh mới 
như mua bán online, nhận hàng 
về nhà làm trong thời gian nông 
nhàn… vừa đảm bảo phòng, 
chống dịch vừa có thu nhập cho 
gia đình.

NGỌC TÚ

Xã Ân Tín (huyện Hoài Ân) đã làm tốt 
công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giúp 
hội viên ổn định cuộc sống. Chị Lê Thị Mến 
(SN 1990, ở thôn Năng An) là một phụ nữ 
đã được hội hỗ trợ khởi nghiệp.

Nhận thấy dừa là loại cây được trồng 
phổ biến tại địa phương, chị Mến bắt đầu 
tìm hiểu về các mặt hàng có thể kinh doanh 
được từ loại cây này. Sau quá trình nghiên 
cứu, tìm tòi, năm 2015, chị Mến quyết định 
mở xưởng sản xuất bàn chải xơ dừa Hữu 
Phát. Để sản phẩm sắc sảo, mẫu mã đa 
dạng, năng suất cao, chị Mến vào TP Hồ 
Chí Minh, Bến Tre... để học hỏi kỹ thuật, 
đặt gia công máy móc phù hợp. Được sự 
hỗ trợ của Hội LHPN xã, chị vay ngân 
hàng CSXH 50 triệu đồng và cùng nhiều 
nguồn vay khác để mở rộng xưởng, đầu tư 
thêm trang thiết bị. Hiện tại, cơ sở của chị 
đang sử dụng hơn 10 loại máy móc phục 
vụ gia công các mặt hàng thủ công lẫn bán  
thủ công.

Nhờ đầu tư kịp thời, đúng hướng, doanh 
thu từ sản phẩm từ cơ sở của chị Mến ngày 
càng cao; trung bình tiêu thụ hơn 1.000 bàn 

Khởi nghiệp thành công với sản phẩm từ xơ dừa

Chị Mến gia công bàn chải xơ dừa tại xưởng.           Ảnh: DƯƠNG LINH

Trang bị  
kiến thức 
phòng, chống 
bạo lực gia đình 

(BĐ) - Trong hai ngày 13 và 
15.10, Sở LĐ-TB&XH phối hợp 
với Hội LHPN tỉnh tổ chức 2 
lớp tập huấn bồi dưỡng, trang 
bị kiến thức về giới, bình đẳng 
giới, phòng chống bạo lực gia 
đình và một số kỹ năng truyền 
thông cho cán bộ làm công tác 
bình đẳng giới, phòng chống 
bạo lực gia đình của hai huyện 
Tây Sơn và Phù Mỹ. 

Tham gia lớp tập huấn, chị 
em tìm hiểu về các hành vi bạo 
lực gia đình, nguyên nhân và 
hậu quả; cách nhận biết người 
gây bạo lực gia đình; một số kỹ 
năng phòng chống xâm hại phụ 
nữ, trẻ em; một số giải pháp 
nâng cao nhận thức về bình 
đẳng giới và phòng chống bạo 
lực gia đình…

NGỌC NGA

4 hội viên  
nhận bằng khen  
của Hội LHPN 
Việt Nam

(BĐ) - Tin từ Hội LHPN tỉnh, 
Hội LHPN Việt Nam đã quyết 
tặng bằng khen cho 4 cá nhân 
đạt danh hiệu Cán bộ hội cơ sở 
giỏi nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Đó là các chị: Nguyễn 
Thị Sáu, Chủ tịch Hội LHPN 
phường Ghềnh Ráng (TP Quy 
Nhơn); Đoàn Thị Xuân Nữ, Chủ 
tịch Hội LHPN xã Nhơn Khánh 
(TX An Nhơn); Hoàng Thị Kim 
Giang, Chủ tịch Hội LHPN xã 
Hoài Châu (TX Hoài Nhơn) và 
Thân Thị Thủy, Phó Chủ tịch 
Hội LHPN xã Cát Hanh (huyện 
Phù Cát). 

Được biết, đợt này, Trung 
ương Hội tặng 272 bằng khen 
cho cán bộ hội toàn quốc.

KHÁNH HUÂN

l Chào mừng kỷ niệm 
91 năm ngày thành lập Hội 
LHPN Việt Nam (20.10.1930-
20.10.2021) và hưởng ứng 
chương trình “Triệu phần quà 
san sẻ yêu thương” do Trung 
ương Hội LHPN Việt Nam phát 
động, ngày 16.10, Hội LHPN TX 
An Nhơn tặng 100 suất quà cho 
hội viên phụ nữ nghèo, bệnh 
tật, khó khăn do Covid-19 ở 4 
xã: Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn 
Mỹ, Nhơn Hậu. Mỗi suất quà trị 
giá 300 nghìn đồng, do Hội vận 
động nhà hảo tâm tài trợ.
l Hội LHPN tỉnh phối hợp 

với Sở TN&MT phát 3.600 tấm 
poster tuyên truyền về vệ sinh 
môi trường và quản lý chất thải 
tại cơ sở cách ly tập trung và các 
hộ cách ly tại nhà. 
l Ngày 16.10, tại thôn 

Dương Xuân (xã Nhơn Hạnh,  
TX An Nhơn), Hội LHPN TX An 
Nhơn đã ra mắt mô hình phòng 
chống đuối nước ở phụ nữ và 
trẻ em với 110 thành viên. N.T

chải xơ dừa/ngày, phần lớn ở thị trường tỉnh 
Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh mặt 
hàng chính là bàn chải xơ dừa, chị còn kinh 
doanh cám dừa (mỗi tháng bán khoảng 300 
bao). Với 2 mặt hàng chính trên, mỗi năm, 
chị Mến có doanh thu khoảng 200 - 300 triệu 
đồng. Chị Mến còn có kế hoạch ra mắt sản 
phẩm viên nén cám dừa, giúp khách hàng 
thuận tiện trong việc trồng và chăm sóc cây.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị 

Mến còn góp phần tạo việc làm 
cho chị em trong xã. Hiện đã 
có 44 chị em làm việc cho cơ sở 
của chị. Để tạo điều kiện làm 
việc cho nhiều nhóm phụ nữ 
khác nhau, chị Mến hướng dẫn 
kỹ thuật rồi giao sản phẩm để 
họ gia công tại nhà. Thu nhập 
bình quân hằng tháng của chị 
em dựa trên số sản phẩm được 
hoàn thiện, khoảng từ 3 - 4 triệu 
đồng/người.

Vừa tích cực kinh doanh, tạo 
việc làm, chị Mến còn thường 
xuyên tham gia vào các hoạt 

động của hội LHPN cơ sở và nhiều năm 
liền được Hội LHPN huyện biểu dương, 
khen thưởng. Chị Nguyễn Thị Minh Nhất, 
Chủ tịch Hội LHPN xã Ân Tín (huyện Hoài 
Ân) cho biết, chị Mến còn là thành viên 
nổi bật của CLB Phụ nữ khởi nghiệp và 
nữ doanh nhân. Chị luôn sẵn sàng giúp 
đỡ, truyền đạt kinh nghiệm  để nhiều hội 
viên có điều kiện khởi nghiệp, làm giàu  
chính đáng.                             DƯƠNG LINH 

TIN VẮN
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An cư cho người nghèo
Trước mỗi mùa mưa gió, 

nhiều hộ nghèo vẫn chật vật 
với ngôi nhà cũ, dột nát. Thấu 
hiểu khao khát được an cư của 
những gia đình nghèo, những 
năm qua, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh tích cực vận động 
xây nhà Đại đoàn kết cho  
người nghèo. 

Năm 2021, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đã triển khai 
hỗ trợ 110 người nghèo xây 
dựng lại nhà ở. Trong số này, 
có 10 ngôi nhà được hỗ trợ 
với mức 50 triệu đồng/nhà và 
100 ngôi nhà được hỗ trợ với 
mức 30 triệu đồng/nhà. Riêng 
100 ngôi nhà được hỗ trợ mức  
30 triệu đồng/nhà, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam cấp huyện, 
cấp xã cũng đối ứng, hỗ trợ 
thêm với mức từ 5 - 10 triệu 
đồng/nhà. Ngoài ra, đã có 65 
nhà Đại đoàn kết được xây 
dựng từ quỹ Vì người nghèo 
cấp huyện với mức hỗ trợ thấp 
nhất là 30 triệu đồng/nhà. 

Bà Ngô Thị Sáu, 62 tuổi, ở 
thôn Đông An, xã Mỹ Chánh, 
huyện Phù Mỹ vừa hoàn tất 
ngôi nhà Đại đoàn kết trước 
mùa mưa bão. Căn nhà nhỏ 
được xây dựng với tổng số tiền 
khoảng 60 triệu đồng đã vững 
vàng, chống chịu nắng mưa. Ở 
thời điểm hiện tại, căn nhà còn 
giản đơn, trống trải, ít đồ dùng 
nhưng mang đến niềm vui cho 
một gia đình nghèo có thành 
viên là người khuyết tật. 

Bà Sáu góa chồng đã nhiều 
năm, kiếm sống từ việc bắt ốc, 
bán ốc. Con gái bà là lao động 

THÁNG CAO ĐIỂM VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2021:

Tiếp sức người nghèo an cư, cải thiện cuộc sống
Nhân Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2021 (từ ngày 17.10 - 18.11), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng 

kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng, truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái để hỗ trợ người nghèo cải 
thiện cuộc sống, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang tác động tiêu cực lên toàn xã hội. 

chính, nuôi gia đình bằng công 
việc phụ hồ. Bà kể: “Tôi có một 
đứa con bị bệnh thần kinh, một 
đứa bị khuyết tật. Tôi và con 
gái làm việc tay chân, không 
có thu nhập ổn định. Được 
địa phương quan tâm, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện, 
xã hỗ trợ tổng số tiền là 40 triệu 
đồng, mượn thêm mọi người, 
mẹ con tôi đã hoàn thành căn 
nhà che nắng che mưa”. 

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện Phù Mỹ, cho biết: 
“Ngoài 5 căn nhà Đại đoàn kết 
từ nguồn quỹ Vì người nghèo 
tỉnh, 3 căn từ nguồn quỹ Vì 
người nghèo TP Hồ Chí Minh, 
quỹ Vì người nghèo huyện Phù 
Mỹ cũng khảo sát và lựa chọn 
hỗ trợ xây dựng 17 nhà Đại 
đoàn kết. Đến nay, MTTQ huyện 
đã nghiệm thu 18/25 nhà”.

Tại huyện Hoài Ân, MTTQ 

huyện và cấp xã cũng tích cực 
vận động nguồn lực, triển khai 
xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết 
từ nguồn của quỹ Vì người 
nghèo cấp huyện, xã. Theo 
ông Trần Xuân Quang, Phó 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện, tùy vào điều kiện 
vận động của từng xã, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện và xã 
cùng phối hợp để đảm bảo 
mức hỗ trợ 35 triệu đồng/nhà. 
Ngoài ra, quỹ Vì người nghèo 
huyện cũng tham gia đối ứng 
tối thiểu 5 triệu đồng/nhà đối 
với 6 căn nhà được hỗ trợ từ 
Quỹ Vì người nghèo tỉnh.  

Ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh nói: “Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp trong tỉnh đã rất 
quan tâm đến vấn đề an cư của 
người nghèo, nỗ lực vận động, 
hỗ trợ người nghèo xây dựng 
mới nhà ở. Ngoài ra, các khối 

thi đua trong tỉnh cũng tích cực 
hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Từ 
sự vào cuộc của MTTQ các cấp, 
các khối thi đua, các cơ quan, 
DN, mỗi năm, Bình Định có 
hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn 
kết được xây dựng, góp động 
lực để người nghèo tự tin, vươn 
lên trong cuộc sống”. 

Hỗ trợ lúc khó khăn 
do dịch bệnh

Diễn biến phức tạp của đại 
dịch Covid-19 đã tác động trực 
tiếp đến đời sống của người 
nghèo trong tỉnh. Quan tâm đến 
người nghèo ở vùng sâu, vùng 
xa, nhất là người nghèo trong 
vùng bị phong tỏa, giãn cách 
xã hội là hoạt động mà Ủy ban 
MTTQ Việt Nam, các tổ chức 
chính trị - xã hội và Hội CTĐ 
các cấp đã triển khai thời gian 
qua. Hoạt động này lan tỏa từ 
cấp tỉnh xuống cơ sở. 

Huyện Tây Sơn có hơn 100 hội viên 
phụ nữ là người khuyết tật, có hoàn 
cảnh khó khăn. Bà Trần Thị Hoàng 
Vương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tây 
Sơn, cho biết: Cuối tháng 9 vừa qua, 
Hội đã tổ chức cuộc thi “Góc sẻ chia: 
Phụ nữ khuyết tật vươn lên trong cuộc 
sống” nhằm đưa những câu chuyện 
truyền cảm hứng về nghị lực sống, 
sự lạc quan của các chị đến gần với  
mọi người.

Ngay từ khi phát động, tất cả các hội 
cơ sở đều hăng hái gửi bài dự thi. Trong 
số đó, câu chuyện của chị Nguyễn Thị 
Mỹ Hiếu ở xã Tây Thuận đã tạo sức 
lan tỏa lớn. Chị Hiếu bẩm sinh dị tật 
cả 2 tay và 1 chân, chân còn lại cũng 
không thể đi đứng bình thường. Thiệt 
thòi về thể chất nên trường lớp, bè bạn 
luôn là niềm mơ ước với chị. Không 
muốn trở thành gánh nặng, chị luôn 
cố gắng tự làm mọi thứ cho bản thân 
và giúp gia đình tách hạt bắp mỗi khi 
vào mùa vụ. Chị còn quyết định xin 
gia đình mở tiệm tạp hóa nhỏ để có 
thêm thu nhập. Chị Hiếu tâm sự: “Mình 
không được lựa chọn cơ thể khi sinh 
ra nhưng được lựa chọn cách sống. Tôi 
muốn mình sống có ích, lo được cho 
bản thân, hạn chế dựa dẫm vào gia 

(BĐ) - Từ ngày 10.10 đến nay, Công 
đoàn Khu kinh tế (KKT) tỉnh tiếp tục 
tặng 228 túi đồ dùng khẩn cấp cho đoàn 
viên, người lao động tại DN đang thực 
hiện phong tỏa tạm thời để phục vụ 
công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Cụ thể, ngày 10.10, Công đoàn KKT 
tỉnh tặng 105 túi đồ dùng khẩn cấp cho 
đoàn viên và người lao động tại Công 
ty TNHH Hồng Phúc Thanh; ngày 14.10 
trao túi đồ dùng khẩn cấp cho 123 đoàn 
viên, người lao động tại Công ty TNHH 
Wesbrook Việt Nam. 

Việc phong tỏa tạm thời tại các DN 
để truy vết các trường hợp liên quan 
ca F0 Covid-19 diễn ra đột xuất, khẩn 
trương nên người lao động không kịp 
chuẩn bị các vật dụng, đồ dùng thiết 
yếu phục vụ cho sinh hoạt trong thời 
gian lưu trú qua đêm tại DN. Các túi đồ 
dùng khẩn cấp mà Công đoàn KKT hỗ 
trợ cho người lao động không có giá trị 
quá lớn về mặt vật chất nhưng lại kịp 
thời, có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, thể 
hiện trách nhiệm chia sẻ, đồng hành với 
người lao động.                   AN PHƯƠNG

Đến ngày 14.10, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ 
2.955 suất quà nhu yếu phẩm 
cho người dân khó khăn do đại 
dịch Covid-19, trong đó có hộ 
nghèo. Tổng trị giá hỗ trợ ước 
tính 1,44 tỷ đồng. Riêng từ ngày 
8 - 14.10, Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối 
hợp với CA tỉnh, Tỉnh đoàn, 
Hội CTĐ tỉnh mở Điểm tiếp sức 
nhân dân từ các tỉnh phía Nam 
về quê tránh dịch tại phường 
Bình Định, TX An Nhơn với 
hàng nghìn suất quà. 

Đến nay, ủy ban MTTQ cấp 
huyện đã hỗ trợ hơn 28.400 suất 
quà cho các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn và các khu cách 
ly, phong tỏa; hỗ trợ cho 168 
người nhiễm Covid-19 có hoàn 
cảnh khó khăn với tổng số tiền 
198,24 triệu đồng… 

Trên địa bàn TP Quy Nhơn, 
Mặt trận và đoàn thể chính  
trị - xã hội đã vận động hơn 2.000 
suất quà (tổng trị giá 710 triệu 
đồng), các xã, phường cũng 
tích cực vận động hơn 8.300 
suất quà (trị giá 1,7 tỷ đồng) để 
hỗ trợ nhân dân trong vùng bị 
phong tỏa, hộ khó khăn do đại 
dịch Covid-19. Bà Nguyễn Thị 
Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Quy 
Nhơn, cho biết thêm: “Quỹ Vì 
người nghèo TP Quy Nhơn đã 
trích 224 triệu đồng để hỗ trợ 
cho 100% hộ nghèo, cận nghèo 
trên địa bàn thành phố trong 
thời gian qua, nhằm chia sẻ 
khó khăn chung trước tác động 
tiêu cực của đại dịch Covid-19. 
Mặt khác, quỹ Vì người nghèo 
cũng hỗ trợ vốn làm ăn, tạo điều 
kiện để  3 hộ nghèo vươn lên, 
với mức 20 triệu đồng/hộ. 

NGUYỄN MUỘI

Tiếng lòng của phụ nữ khuyết tật

đình”. Gần 20 năm qua, tiệm tạp hóa 
của chị Hiếu lúc nào cũng đông khách. 
Phần vì hàng xóm muốn sẻ chia với chị, 
phần vì chị tính toán nhanh nhạy, luôn 
niềm nở với khách. 

Tại xã Bình Nghi, câu chuyện vượt 
khó, vươn lên làm chủ kinh tế của chị 

Đỗ Thị Nguyệt (SN 1968, 
ở thôn 4) trở thành nguồn 
cảm hứng cho nhiều chị em 
khởi nghiệp. Chị Nguyệt 
mang trong mình nhiều 
căn bệnh, nửa người bị liệt 
dẫn đến di chứng ở chân. 
Chồng chị cũng không còn 
khả năng đi lại vì tai biến. 
“Lúc đó, một mình đối mặt 
với khó khăn. Tôi được Hội 
LHPN xã hỗ trợ vốn để 
nuôi gà và bò sinh sản và 
nhận đan nhựa giả mây để 
tăng thêm thu nhập”, chị 
Nguyệt chia sẻ. 

Còn bà Đặng Thị Lợi 
(thôn Kiên Long, xã Bình 
Thành) bị bại liệt bẩm 
sinh, chồng thì khiếm thị 
từ năm 4 tuổi. Nhà chỉ có 
mấy sào ruộng để mưu 
sinh và nuôi 3 con ăn 
học. “Khuyết tật nhưng 

gia đình tôi vẫn luôn tràn ngập tiếng 
cười. Niềm tin, sự lạc quan và tình 
thương ruột thịt đã truyền thêm động 
lực cho tôi vượt lên khó khăn”, bà  
chia sẻ.                                      

LINH DƯƠNG

Công đoàn KKT tỉnh tặng 
228 túi đồ dùng khẩn 
cấp cho người lao động     

Ủy ban MTTQ 
Việt Nam 
tỉnh và huyện 
Phù Mỹ trao 
tiền hỗ trợ, 
chia sẻ với bà 
Ngô Thị Sáu 
(thôn Đông 
An, xã Mỹ 
Chánh) trước 
căn nhà Đại 
đoàn kết vừa 
hoàn thiện.                                                                                                                                      
Ảnh: MTTQ tỉnh

 Chị Nguyệt nhận đan ghế nhựa để vừa tăng thêm thu nhập, vừa 
chăm lo cho gia đình.                                           Ảnh: Hội LHPN huyện Tây Sơn
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Chủ động phòng ngừa TNGT 
trong “bình thường mới”

9 tháng đầu năm 2021, nhờ chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, tình hình TNGT 
trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, giảm mạnh về số vụ tai nạn và số người tử vong. Từ nay đến 
cuối năm, các hoạt động tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa TNGT tiếp tục được các cơ quan chức năng siết chặt.

Kiểm tra phương tiện vận tải lưu thông trên tỉnh lộ 629 qua địa bàn thôn Long Quang, xã Ân Mỹ, 
huyện Hoài Ân.                         Ảnh: N. HÂN

Giảm số vụ, số người chết 
do TNGT

Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh 
xảy ra 96 vụ TNGT, làm 67 người chết, 
63 người bị thương; so với cùng kỳ năm 
2020, giảm 30 vụ TNGT (giảm 23,8%), 
giảm 28 người chết (giảm 29,5%), tăng 
1 người bị thương (tăng 1,6%). 

Theo Ban ATGT tỉnh, việc kéo giảm 
được số vụ TNGT và số người tử vong 
do TNGT trong thời gian qua là nhờ 
sự tích cực vào cuộc, phối hợp có hiệu 
quả của các cấp chính quyền trong công 
tác bảo đảm trật tự ATGT. Đáng chú 
ý là việc triển khai có hiệu quả các kế 
hoạch cao điểm, kế hoạch chuyên đề 
tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn 
đến TNGT.

Trong 9 tháng, lực lượng chức năng 
đã tuần tra, xử lý 45.964 vụ vi phạm trật 
tự ATGT, phạt tiền hơn 36 tỷ đồng, tạm 
giữ 6.272 lượt phương tiện vi phạm, tước 
5.025 giấy phép lái xe. Trong đó tập trung 
vào các lỗi chủ yếu như: Không đội mũ 
bảo hiểm (10.232 trường hợp); vi phạm 
quá tải, chở hàng rơi vãi (718 trường hợp); 
vi phạm tốc độ (1.336 trường hợp)…

Bên cạnh đó, việc triển khai thực Nghị 
định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử 
phạt hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ và đường sắt được các 
lực lượng chức năng tăng cường, duy trì 
thường xuyên. Các DN vận tải tổ chức 
tuyên truyền, vận động, yêu cầu lái xe 
ký cam kết chấp hành nghiêm quy định 
không sử dụng rượu, bia và chất kích 
thích khi tham gia giao thông; một số 
DN vận tải tự trang bị máy đo nồng độ 
cồn kiểm soát tài xế ngay trước giờ xuất 
bến để phòng ngừa vi phạm.

Ông Trần Thái Hòa, Chi cục trưởng 
Chi cục Quản lý đường bộ III.4 thuộc Cục 
Quản lý Đường bộ III (Tổng Cục Đường 
bộ Việt Nam), cho hay: Để đảm bảo trật 
tự ATGT, lực lượng thanh tra giao thông 
đã thường xuyên mở các đợt tuần tra, 
kiểm soát tình hình vận chuyển hàng hóa 
lưu thông trên các tuyến quốc lộ đoạn 
qua địa bàn tỉnh. Qua tuần tra, kiểm soát 
đã phát hiện, xử lý 41 vụ phương tiện 
vi phạm vượt quá tải trọng cho phép và 

22 vụ vi phạm hành lang ATGT. Chi cục 
đã lập biên bản vi phạm và trình Cục 
Quản lý Đường bộ III ra quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính với số tiền 
hơn 477 triệu đồng.

Chủ động phòng ngừa, 
kéo giảm TNGT 

Theo nhận định của cơ quan chức 
năng, tình hình TNGT 9 tháng đầu năm 
nay so với cùng kỳ năm 2020 tuy giảm 
về số vụ và số người chết nhưng mức 
độ giảm chưa tương xứng với lưu lượng 
giao thông giảm do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19. Phần lớn các vụ TNGT 
xảy ra có nguyên nhân trực tiếp là ý thức 
chưa tự giác chấp hành các quy định 
pháp luật về ATGT của một bộ phận 
người dân. Sự quan tâm vào cuộc của 
một số đơn vị, địa phương có nơi, có 
lúc chưa đúng mức; sự chỉ đạo và huy 
động sức mạnh tổng hợp của các cấp, 
các ngành và nhân dân tham gia công 
tác bảo đảm trật tự ATGT chưa được 
thực hiện thường xuyên.

Từ ngày 15.10, tỉnh Bình Định bắt 
đầu khôi phục lại các hoạt động vận tải 
hành khách đến nhiều địa phương trong 
cả nước; đồng thời nhiều hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ cũng được 

khôi phục, kéo theo nhu cầu đi lại của 
người dân tăng cao, dẫn đến nguy cơ 
gia tăng số vụ TNGT. Trước tình hình 
này, lực lượng chức năng đã tăng cường 
nhiều biện pháp tuần tra, kiểm soát, 
phòng ngừa TNGT trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Quả, Chánh Thanh tra 
Giao thông (Sở GTVT) cho biết đã tăng 
cường lực lượng nhằm hỗ trợ và hướng 
dẫn người dân tham gia giao thông an 
toàn. Khi hoạt động vận tải hành khách 
bằng ô tô đến các địa phương trong 
cả nước được khôi phục trở lại cũng 
là thời điểm cuối năm nên lưu lượng 
phương tiện trên các tuyến đường sẽ 
tăng đáng kể và làm gia tăng áp lực 
đối với công tác bảo đảm ATGT. Do 
vậy, thanh tra giao thông đã xây dựng 
kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng 
tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi 
phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, 
hành lang ATGT và các phương tiện vi 
phạm chở hàng quá tải trọng, cơi nới 
thành thùng sai quy định.

CSGT CA tỉnh cũng đã xây dựng kế 
hoạch, phương án, huy động lực lượng, 
phương tiện phối hợp thực hiện đảm bảo 
trật tự ATGT, tránh ùn tắc giao thông 
trong 3 tháng cuối năm 2021.       

NGUYỄN HÂN

Bắt đối tượng truy nã 
sau 7 tháng bỏ trốn

(BĐ) - Ngày 16.10, CA xã Nhơn Lộc 
(TX An Nhơn) cho biết vừa bắt giữ Đặng 
Dũng Cường (SN 1977), hộ khẩu thường 
trú tại thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, là 
đối tượng bị truy nã về hành vi đánh bạc.

Tháng 3.2021, Cơ quan CSĐT CA huyện 
Ia Grai (tỉnh Gia Lai) ra quyết định khởi tố 
vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi 
nơi cư trú đối với Đặng Dũng Cường để 
điều tra về hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, 
sau đó Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương. 
Qua công tác nắm tình hình, theo dõi đối 
tượng, CA xã Nhơn Lộc phát hiện Cường 
đã trốn vào tỉnh Đồng Nai để làm thợ hồ. 

Ngày 13.10.2021, khi đối tượng trở về 
địa phương, CA xã Nhơn Lộc đã tiến hành 
bắt giữ, bàn giao cho CA huyện Ia Grai để 
xử lý theo quy định của pháp luật.

GIA NGUYỄN

Giao trả tài sản 
bị mất trộm cho 
người dân 

Tuần tra phát hiện 
2 đối tượng 
liên quan ma túy

Vào lúc 20 giờ ngày 15.10, trong khi 
làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa 
bàn, Tổ tuần tra CA TX Hoài Nhơn phát 
hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn 
nên tiến hành kiểm tra. Khi lực lượng 
CA tiếp cận, một đối tượng điều khiển 
xe mô tô bỏ chạy, đối tượng còn lại là 
Nguyễn Văn Tài (24 tuổi, ở khu phố Phụ 
Đức, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn) 
bị khống chế. Qua kiểm tra phát hiện tại 
nơi Tài đứng có 9 gói ny lông chứa tinh 
thể không màu nghi là ma túy. Nguyễn 
Văn Tài khai nhận, các gói ny lông chứa 
chất ma túy của đối tượng đã bỏ chạy là 
Trần Thanh Chung (22 tuổi, ở khu phố 
Liêm Bình, phường Bồng Sơn) đưa cho 
mình cất giấu để sử dụng thì bị phát hiện. 
Cơ quan CSĐT CA TX Hoài Nhơn đã lập 
biên bản bắt người phạm tội quả tang 
đối với Nguyễn Văn Tài và truy nóng đối 
tượng Trần Thanh Chung. DANH NHÂNCHUYÊN MỤC ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI SỰ PHỐI HỢP CỦA  BAN ATGT TỈNH

Ngày 16.10, CA xã Mỹ Phong (huyện 
Phù Mỹ) cho biết đã phối hợp với Đội 
Cảnh sát hình sự CA huyện Phù Mỹ điều 
tra làm rõ, thu hồi tài sản và giao trả 3 
chiếc máy bơm nước cho người dân bị 
mất trộm.

Vào những ngày cuối tháng 7 và đầu 
tháng 8 vừa qua, người dân xã Mỹ Phong 
thường sử dụng máy bơm nước tưới cho 
hoa màu vào ban đêm và không có người 
trông giữ. Lợi dụng sự chủ quan, sơ hở 
đó, các đêm 28.7 và 2.8, kẻ gian đã lấy 
trộm 3 máy bơm nước.

Nhận được tin báo của người dân, CA 
xã đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự 
CA huyện rà soát các đối tượng nghi vấn, 
tiến hành điều tra xác định được nhóm 
thanh niên trên địa bàn xã đã gây ra 3 
vụ trộm nêu trên.                    HẰNG NGA

CA xã Mỹ Phong giao trả tài sản cho người dân 
bị mất trộm.                  Ảnh: VĂN TỐ

Nhóm côn đồ lãnh án

Bị cáo Phạm Ngọc Cang (phía trước) cùng đồng phạm tại tòa.
Ảnh: K.A

(BĐ) - TAND tỉnh vừa mở phiên tòa 
hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị 
cáo Phạm Ngọc Cang (SN 2001, ở TX An 
Nhơn) 20 năm tù giam về tội giết người 
với tình tiết phạm tội có tính chất côn 
đồ; Trần Văn Nghiêm (SN 1995) 18 tháng 
tù giam; Nguyễn Văn Nhựt (SN 1998) 
14 tháng tù giam; Dương Thế Công (SN 
1998) 16 tháng tù giam và Trần Trương 
Mai Trường (SN 2001) 12 tháng tù giam 
cùng về tội cố ý gây thương tích với tình 
tiết phạm tội sử dụng hung khí nguy 
hiểm và có tính chất côn đồ được quy 
định tại điểm a, I, khoản 1 Điều 134 Bộ 
luật Hình sự. 

Theo cáo trạng, đêm 7.7.2020, do bực 
tức vì bị một nhóm đối tượng (không 
rõ lai lịch) gây sự nên Cang đã rủ đồng 
bọn chuẩn bị hung khí đi đánh trả. Khi 
gặp nhóm của Phạm Hữu Phúc tại khu 

vực cầu vượt đường sắt (thuộc khu vực 
Liêm Trực, phường Bình Định, TX An 
Nhơn) và cho rằng nhóm Phúc đã đánh 
mình trước đó, Cang cầm cây gỗ đuổi 
theo đánh Phúc. Bị đánh bất ngờ, Phúc 
bỏ chạy xuống ao để tránh nhưng Cang 

vẫn đuổi theo tiếp tục dùng 
cây gỗ đánh Phúc; nhận thấy 
nước sâu nên Cang bỏ lên 
bờ và tiếp tục quay lại chỗ 
đồng bọn, dùng cây gỗ đánh 
Nguyễn Minh Đắc gây thương 
tích với tỷ lệ 7%. Riêng nạn 
nhân Phúc, sau khi bị đuổi 
đánh phải nhảy xuống ao đã 
bị tử vong do ngạt nước.

Trong vụ án này, các bị 
cáo Nghiêm, Nhựt, Công và 
Trường tuy không mâu thuẫn 
nhưng khi được Cang rủ đi 

đánh nhau đã đồng ý và mang theo hung 
khí; khi thấy nhóm Phúc thì đuổi đánh, 
dù mọi người giải thích có sự hiểu lầm 
nhưng các bị cáo vẫn đánh gây thương 
tích cho các nạn nhân khác lần lượt là 
2 - 7%.    K.ANH
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Bình Định

Thông tin nhà thiết kế thời trang người 
Tây Ban Nha Diego Chula (tên thật là 
Diego Diego Del Valle Cortizas) đột ngột 
qua đời tối 13.10 tại nhà riêng ở Hà Nội 
vì đột quỵ, hưởng dương 49 tuổi, khiến 
những người yêu thời trang trên cả nước 
và đặc biệt công chúng Quy Nhơn có dịp 
gặp, làm việc với ông bàng hoàng.

Từng đến Quy Nhơn vào tháng 4.2021 
khi tham gia một dự án nghệ thuật và 
khoa học tổ chức tại Trung tâm Quốc tế 
Khoa học và Giáo dục liên ngành Quy 
Nhơn (ICISE), Diego Chula đã mang đến 
công chúng cảm xúc vỡ òa khi trình làng 
bộ sưu tập thiết kế thời trang mang đậm 
nét văn hóa Bình Định. Những hình ảnh 

thân thuộc của cuộc sống hàng ngày, từ 
các món ăn dân dã như tré, phở... cho đến 
những cảnh sắc thiên nhiên biển cả, làng 
chài thơ mộng, con người Bình Định... 
lần lượt xuất hiện trên những bộ áo dài 
cách tân đầy màu sắc. 

Lưu lại Quy Nhơn không nhiều ngày, 
nhưng Diego Chula đã “phải lòng Quy 
Nhơn”. “Hy vọng, nếu có dịp tôi sẽ trở lại 
Quy Nhơn và giới thiệu bộ sưu tập mới”, 
Diego Chula chia sẻ tại buổi trình diễn. 

Diego Chula đến Việt Nam từ năm 
2003 và quyết định ở lại sinh sống, làm 
việc tại Việt Nam ngay từ lần đầu tiên, vì 
như ông chia sẻ: “Tôi yêu đất nước, con 
người xứ sở này”.                       HỒNG HÀ

Ít người biết rằng Thị Nại 
lại là một địa danh gắn liền 
với những trận thủy chiến nổi 
tiếng và là khu vực phòng thủ 
trọng yếu. 

Dưới triều Lý, Hoàng tử Lý 
Nhật Quang - con trai thứ 8 của 
vua Lý Thái Tổ, đã đem thủy 
binh vào cửa Thị Nại để giúp 
Chiêm Thành dẹp loạn. Mộc 
bản sách Đại Nam nhất thống 
chí, quyển 9, ghi lại sự việc này 
như sau: “Bấy giờ, có bộ lạc ở 
Chiêm Thành làm phản, vua 
Chiêm Thành cầu viện, quân 
của vương (Lý Nhật Quang) 
đóng ở dưới núi Tam Tòa, vua 
Chiêm Thành đón rước. Bộ lạc 
Chiêm Thành được tin, đều 
đến cửa quân sụp lạy và cam 
đoan xin theo lệnh vua Chiêm, 
không dám hai lòng. Vương 
đem quân về, người Chiêm 
Thành nhớ công đức, bèn lập 
đền thờ ở dưới núi Tam Tòa”.

Dưới triều Lê, đặc biệt là 
thời vua Lê Nhân Tông và Lê 
Thánh Tông, cửa biển Thị Nại 

tiếp tục chứng kiến nhiều trận 
đánh lớn giữa quân Đại Việt và 
quân Chiêm Thành. Mộc bản 
sách Đại Nam nhất thống chí, 
quyển 9, mặt khắc 29, 30 ghi: 
“Sử chép năm Thái Hòa thứ 4 
(1446), đời Lê Nhân Tông, đánh 
Chiêm Thành, Bình chương Lê 
Thụ và Thiếu phó Lê Khắc Phục 
kéo quân đến các xứ Ly Giang 
và Cổ Lũy, mở thông đường 
thủy, đắp thành bảo, đánh tan 
được quân giặc. Thừa thắng 
đến cửa biển Thị Nại, vây 
thành Chà Bàn, bắt được chúa 
Chiêm Thành là Bí Cai. Đời Lê 
Thánh Tông, khoảng giữa năm 
Hồng Đức, đánh Chiêm Thành, 
tiến quân đánh thành Thị Nại, 
bắt được chúa Chiêm Thành là 
Trà Toàn”.

Và kể từ thời vua Lê Thánh 
Tông trở về sau, đến đời chúa 
Nguyễn Phúc Thuần, cửa biển 
Thị Nại trong gần 300 năm 
được gió yên sóng lặng. Tuy 
nhiên, chiến tranh Tây Sơn - 
Nguyễn Ánh (1787 - 1802), đã 

l Chiến dịch thả quà Giáng Sinh 
(Operation Christmas Drop) có bối 

cảnh tại một căn 
cứ không quân 
Andersen ở hải đảo 
Guam, miền Tây Thái 
Bình Dương. Vào dịp 
lễ Giáng sinh, một 
thời điểm tuyệt vời 
để tận hưởng kỳ 
nghỉ và quây quần 
bên gia đình, nhưng 

Erica Miller nhận nhiệm vụ đến căn cứ 
Andersen. Tại đây cô sẽ giám sát hoạt 
động hằng năm của lực lượng không 
quân, tham gia chiến dịch giúp đỡ người 
dân ở đảo Micronesia. Nhưng bất ngờ 
là cô lại phải lòng đại úy Andrew Jant. 
Chiến dịch thả quà Giáng Sinh là phim 
hài, lãng mạn nhẹ nhàng. 
l Thở là một bản rap thú vị của Da 

Lab -  Juky San. “Thứ ta cần là gì là gì ta 
ơi, mỗi sớm mai ta đứng trước gương, 
chạm được tới đỉnh cao rồi cô độc. Được và 
mất lòng cũng thật trống rỗng. Ai trưởng 
thành rồi cũng từng cảm thấy cô độc và 
trống rỗng... Thứ ta cần và cần thật nhiều 
hơn nữa ánh mắt ai trong veo sớm mai, 
chẳng còn những lần hơi thở gấp, và được 
ôm mọi niềm khao khát trong tay…”. Thế 

mạnh âm 
nhạc của 
Da Lab là 
gần gũi với 
cuộc sống 
thường 

nhật, gõ đúng vào những khúc mắc của 
con người hiện đại. Cho nên khi dùng 
rap để khía một lát vào bộn bề, bon 
chen, Da Lab làm bật lên một dòng chia 
sẻ về sự cần thiết phải sống chậm, sống 
vui và hữu ích… Thật vậy, cuối cùng thì 
“Thứ ta cần là gì là gì ta ơi…”. Nếu là bạn 
thì bạn cần gì?
l Chữ xưa còn một chút này. Tác giả 

là một người viết quảng cáo (copywriter) 
lâu năm, cô 
gọi tên nhiều 
vấn đề về ngôn 
ngữ mà trước 
đây mình chỉ 
thấy “kì kì”. Và 
rồi những lần 
vỡ vạc nghĩa 
giúp cô cảm 

nhận con chữ tốt hơn, chấp bút cho 
nhãn hàng thuận lợi hơn, cũng như có 
thể hướng dẫn các copywriter khác. Sách 
giúp bạn đọc biết thêm nhiều ngõ ngách 
thú vị của tiếng Việt.                       ĐÔNG A

(BĐ) - Ngày 14.10, UBND tỉnh đã 
ban hành kế hoạch xét tặng giải thưởng 
Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, 
nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ VI 
(2016 - 2020). 

Theo đó, từ ngày 20.10 đến ngày 
20.11.2021, Sở VH&TT sẽ tiếp nhận tác 
phẩm đăng ký dự giải. Hội đồng xét 
tặng giải thưởng, Sở VH&TT tiến hành 

công bố kết quả xét tặng giải thưởng, 
giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu 
có), trình phê duyệt kết quả xét giải 
trong tháng 1 - 2.2022. Lễ tổng kết và 
trao tặng giải thưởng diễn ra vào cuối 
tháng 3.2022 (nhân dịp kỷ niệm 47 
năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Định 
31.3.2022).

TRỌNG LỢI

Cửa biển Thị Nại 
qua Mộc bản triều Nguyễn

Trải dài từ TP Quy Nhơn ra 
huyện Tuy Phước và đến 
huyện Phù Cát, cửa biển Thị 
Nại là cửa biển nổi tiếng ở 
khu vực Nam Trung bộ, giữ vị 
trí xung yếu trong vấn đề an 
ninh quốc phòng.

biến cửa biển Thị Nại nhiều lần 
trở thành chiến trường khốc 
liệt trong thế trận giằng co 
giữa 2 bên. Cụ thể vào các năm 
như Nhâm Tý (1792), Quý Sửu 
(1793), Kỷ Mùi (1799), Canh 

Thân (1800) và đặc biệt là trận 
chiến năm Tân Dậu (1801), khi 
đích thân Nguyễn Ánh cầm 
đại binh ra đánh quân Tây Sơn 
đóng giữ ở cửa biển. Mộc bản 
sách Đại Nam thực lục chính biên 

đệ nhất kỷ, quyển 13, mặt khắc 
3, 4 còn ghi lại khá chi tiết sự 
kiện này.

Tháng 7 năm Canh Tý 
(1840), vua Minh Mạng cho xây 
pháo đài Hổ Cơ và bảo Thị Nại 
ở tỉnh Bình Định. Mộc bản sách 
Đại Nam thực lục chính biên đệ 
nhị kỷ, quyển 215, mặt khắc 33 
chép: “Vua nghĩ cửa biển Thị 
Nại nước sâu núi cao, thuyền 
tàu đi lại thường hay đỗ lại, 
cũng là chỗ địa đầu xung yếu. 
Phái ty bộ Công và vệ Giám 
thành mỗi bên 1 người đi hội 
với quan tỉnh xem hình thế đất 
ấy. Bèn chuẩn cho lập một pháo 
đài ở xứ Hổ Cơ, gọi là pháo đài 
Hổ Cơ. Lại đặt 1 bảo lắp lũy đất 
ở gò cát đối ngạn với pháo đài, 
gọi là bảo Thị Nại để chống đỡ 
với nhau. Sai thuê 500 dân phu 
xây dựng công việc ấy...”. 

Đến tháng 10 năm ấy, sau 
khi đã xây dựng xong, vua 
Minh Mạng dụ các quần thần 
rằng: “Kể ra, biết tự trị thì 
mạnh, có phòng bị thì không 
lo. Nay, cửa biển Đà Nẵng ở 
Quảng Nam, đã đặt thêm pháo 
đài Phòng Hải; cửa biển Thị 
Nại ở Bình Định, lại mới xây 
pháo đài Hổ Cơ, để giữ chỗ 
hiểm yếu; còn đảo Côn Lôn ở 
Vĩnh Long; đảo Phú Quốc ở Hà 
Tiên, đều có đặt đồn bảo chia 
phái lính thú tuần phòng, để 
răn ngừa sự lo bất ngờ. Như 
thế thì ta ngăn giữ bờ biển đã 
có cái thế đáng sợ mà không 
thể xâm phạm được”. 

Dưới triều vua Tự Đức, bên 
cạnh việc cho phái các biền 
binh đến canh gác ở cửa biển 
Thị Nại, năm Đinh Mão (1867), 
vị vua thứ 4 của triều Nguyễn 
cũng cho xây đắp pháo đài, lũy 
đá ở cửa biển Thị Nại.

Trải nhiều thăng trầm của 
lịch sử, cửa biển Thị Nại giờ 
đây đã trở về với vẻ đẹp, bình 
yên vốn có. Đến tham quan cửa 
biển Thị Nại, bên cạnh được 
thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên 
hùng tráng, còn giúp chúng ta 
hiểu hơn về một địa danh với 
nhiều biến cố dữ dội. 

CAO THỊ QUANG

 Toàn cảnh 
đầm Thị Nại.

Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 215, mặt khắc 33 ghi 
về việc vua Minh Mạng cho xây pháo đài Hổ Cơ và bảo Thị Nại, năm 1840.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

GIẢI THƯỞNG ĐÀO TẤN - XUÂN DIỆU LẦN THỨ VI (2016 - 2020):

Bắt đầu nhận tác phẩm dự xét giải từ ngày 20.10

Diego Chula - “người phải lòng Quy Nhơn” đã ra đi

XEM - NGHE - ĐỌC
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Hiện nay, ngành thể thao có 15 cộng 
tác viên làm công tác vệ tinh ở cơ sở, đảm 
nhiệm khâu phát hiện, tuyển chọn và đào 
tạo ban đầu cho các đội tuyển thể thao 
của tỉnh ở các môn: Bóng đá, cờ vua - cờ 
tướng, boxing, võ cổ truyền. Theo định 
kỳ, ngành Thể thao tỉnh rà soát, đánh 
giá lại các vệ tinh để quyết định ký tiếp 
hoặc dừng hợp đồng. Với các bộ môn 
có vệ tinh, việc tuyển chọn VĐV năng 
khiếu thuận lợi hơn, khi thường xuyên 
có nguồn từ cơ sở. Tuy nhiên, với việc 
số lượng vệ tinh còn hạn chế, việc bỏ sót 
tài năng là điều không thể tránh khỏi.

Trong khi đó, với những môn không 
có vệ tinh ở cơ sở, các HLV chủ yếu dựa 
vào sự giới thiệu của các giáo viên thể 
dục. HLV đội tuyển taekwondo Bình 
Định Đinh Quang Đông cho hay: Với 
đặc thù phong trào taekwondo ở các 
địa phương chưa mạnh, không có giải 
vô địch tỉnh hằng năm, việc tuyển chọn 
VĐV gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng 
tôi thường thông qua đội ngũ giáo viên 
thể dục ở các trường phổ thông, nhờ họ 
để ý các học sinh có chiều cao tốt, giới 
thiệu cho đội để kiểm tra, đào tạo từ 
đầu. Đây cũng là cách mà đội bóng ném 
thường áp dụng khi tuyển sinh.

Còn với môn điền kinh, dù cũng 
không có suất vệ tinh nào, nhưng nhờ 
hằng năm đều có giải tỉnh, hội khỏe Phù 
Đổng các cấp nên các HLV có nhiều cơ 
hội tuyển chọn hơn. Dẫu vậy, theo các 
HLV của bộ môn, để có nguồn VĐV tốt 
thì vẫn phải dựa vào đội ngũ giáo viên 
thể dục tại các địa phương. 

HLV đội tuyển điền kinh Huỳnh 
Minh Hiếu chia sẻ: “Trước kia, chúng 
tôi thường tuyển sinh ở Cát Hanh 
(huyện Phù Cát), Phước An (huyện Tuy 
Phước)…, bởi ở đây có “nguồn cung” khá 
tốt. Nhưng khi các giáo viên thể dục có 
chuyên môn tốt và tâm huyết với điền 
kinh chuyển công tác hoặc nghỉ việc, 
phong trào ở các trường liền đi xuống. 
Đơn cử như thầy Lê Xuân Ánh, khi công 
tác ở Trường THCS Trần Bá hay Trường 
THCS Phước An đã giới thiệu rất nhiều 
VĐV tốt cho đội tuyển điền kinh. Nhưng 

Nhiều cầu thủ 
Topenland 
Bình Định hội quân 
tại Quy Nhơn

(BĐ) - Sáng 16.10, xe của CLB 
Topenland Bình Định đã về đến TP Quy 
Nhơn, sau hành trình ra các tỉnh, thành 
phía Bắc đón cầu thủ của CLB. Sau khi 
được kiểm tra y tế, các cầu thủ này đã về 
khu nhà ở VĐV trong SVĐ Quy Nhơn, 
không phải cách ly y tế do trở về từ 
“vùng xanh” và đều đã tiêm đủ 2 mũi  
vắc xin ngừa Covid-19. Do đó, toàn 
đội có thể sớm tập luyện tại SVĐ Quy 
Nhơn, thay vì phải đợi đến tuần sau như  
dự kiến.

Trong số các cầu thủ vừa về đến Quy 
Nhơn sáng qua có những cái tên đáng 
chú ý như: Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn 
Tiến Duy, Lê Thanh Bình… Được biết, 
HLV trưởng CLB Topenland Bình Định 
Nguyễn Đức Thắng cũng đã có mặt ở TP 
Quy Nhơn để lên giáo án cho đợt huấn 
luyện, chuẩn bị tham dự V-League 2022.

Theo dự kiến của Liên đoàn Bóng đá 
Việt Nam, V-League 2022 sẽ khởi tranh 
vào giữa tháng 2.2022. Tuy nhiên, giải 
vẫn chưa được chốt phương án tổ chức 
theo hình thức lượt đi - lượt về (26 vòng) 
hay chia làm 2 giai đoạn.                LÊ NA

U22 Việt Nam 
tăng cơ hội vào 
vòng chung kết U23 
châu Á 2022

Theo truyền thông Anh, Cristiano 
Ronaldo thất vọng vì phải ngồi dự bị 
ở trận gặp Everton và yêu cầu được đá 
chính thường xuyên ở Ngoại hạng Anh.

Ronaldo chỉ vào sân ở đầu hiệp 2 trận 
gặp Everton hai tuần trước. Man Utd sau 
đó bị đối thủ chọc thủng lưới và kết thúc 
trận đấu với tỷ số 1 - 1. Đội chủ sân Old 
Trafford không thắng 2 vòng gần nhất 
ở Ngoại hạng Anh, đứng thứ 4 với 14 
điểm, kém đỉnh bảng Chelsea 2 điểm.

“Ronaldo rất thất vọng vì phải dự bị 
ở trận đấu với Everton”, một nguồn tin 
từ Man Utd chia sẻ với báo Anh Sun. 
“Ole nghĩ Ronaldo mệt mỏi sau trận 
gặp Villarreal nên quyết định để anh 
ấy ngồi ngoài. Sau trận đấu, Ronaldo 
đã nói với Ole rằng anh ấy luôn sẵn 
sàng cho mọi trận đấu Ngoại hạng Anh. 
Nếu thấy không khỏe, anh ấy sẽ báo với 
Ole”. Cựu HLV Alex Ferguson cũng được 
cho là không hài lòng khi Solskjaer để 
Ronaldo dự bị. Trong cuộc trao đổi với 
võ sĩ Khabib Nurmagomedov, nhà cầm 

GIÁO VIÊN THỂ DỤC Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG:

Vệ tinh của nhiều đội tuyển thể thao
Bên cạnh nhiệm vụ chính là giảng dạy thể dục tại trường, với kinh nghiệm cùng chuyên môn huấn 

luyện, nhiều giáo viên thể dục tại các trường THCS trong tỉnh đã phát hiện, huấn luyện và giới thiệu 
nhiều học sinh có tố chất tốt cho các đội tuyển thể thao tỉnh.

Nhiều giáo viên thể dục có chuyên môn tốt và tâm huyết góp phần phát hiện, đào tạo những VĐV 
xuất sắc cho các đội tuyển thể thao tỉnh. 
- Trong ảnh: Một giờ học thể dục tại Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn).              Ảnh: HOÀNG QUÂN

sau khi thầy về công tác tại Trường Tiểu 
học Diêu Trì thì chúng tôi cũng… “mất 
nguồn”. Rất may là phong trào điền kinh 
học sinh ở Tuy Phước còn được duy trì 
nhờ những người thầy nhiều tâm huyết 
như: Trần Quốc Khánh, Đặng Hữu Tri - 
Trường THCS Phước Hiệp, Phạm Quang 
Đạo  - Trường THCS Phước Thuận”.

Điều đáng mừng là thời gian vừa qua 
các trường dành sự quan tâm nhiều hơn 
cho thể thao, thường xuyên tổ chức cho 
học sinh tập luyện để tham gia các giải 
thể thao học sinh. Từ đó, các đội tuyển 
thể thao tỉnh có điều kiện tuyển chọn 
VĐV có “điểm xuất phát” tốt hơn so với 
những em chưa được tập luyện. Vì vậy, 
nhiều HLV ở các đội tuyển thể thao tỉnh 
thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết 
với các giáo viên thể dục “mát tay” trong 
tuyển chọn, huấn luyện học sinh như: 
Thầy Nguyễn Khắc Sinh - Trường THCS 
Bùi Thị Xuân, thầy Nguyễn Quí Khẩn - 
Trường THCS Bình Nghi, thầy Huỳnh 
Trọng Tiến - Trường THCS Bình Thuận 
(huyện Tây Sơn); thầy Trương Trọng 

Duy - Trường THCS Bình Định (TX An 
Nhơn); thầy La Văn Thư - Trường THCS 
Tam Quan Bắc, cô Đặng Thị Lối - Trường 
THCS Hoài Thanh (TX Hoài Nhơn)…

Theo các HLV, bên cạnh việc tuyển 
chọn, huấn luyện cơ bản ban đầu cho 
học sinh, nhiều giáo viên thể dục còn hỗ 
trợ rất tốt cho công tác tuyển sinh của 
các bộ môn. Họ nhận được sự tin tưởng 
lớn của phụ huynh học sinh, nên khi tác 
động để gia đình cho con em mình “lên 
tuyển” thì thường nhận được sự đồng 
thuận. Tuy vậy, trong số các cộng tác 
viên thể thao hiện nay không có bất kỳ 
giáo viên thể dục nào.

Phó Giám đốc Sở VH&TT Bùi Trung 
Hiếu cho biết: “Với số lượng cộng tác viên 
ở cơ sở còn khiêm tốn như hiện nay, khả 
năng bỏ sót tài năng thể thao là rất lớn. 
Do đó, chúng tôi dự định tìm nguồn xã 
hội hóa để tăng số lượng vệ tinh. Tiêu chí 
để hợp đồng với cộng tác viên, hướng 
dẫn viên ở cơ sở dựa vào đóng góp thực 
tế, tính hiệu quả của họ trong việc giới 
thiệu, tuyển chọn VĐV”.   HOÀNG QUÂN

Ronaldo đòi đá chính mọi trận Ngoại hạng Anh 

quân huyền thoại nói Man Utd cần vào 
sân với đội hình mạnh nhất. “Ronaldo 
khẳng định với Solskjaer rằng anh ấy đến 
đây để đoạt danh hiệu và họ cần xuất 
phát với đội hình tốt nhất mỗi trận”, 
nguồn tin nói thêm với Sun. 

Solskjaer vẫn bảo vệ quan điểm 
dùng người trong cuộc họp báo trước 

trận gặp Leicester. Ông 
nói: “Ronaldo là cầu thủ 
tuyệt vời, cây săn bàn cừ 
khôi. Ai cũng muốn thấy 
cậu ấy thi đấu. Nhưng 
chúng tôi cần xoay vòng 
đội hình khi lịch thi đấu 
ngày càng dày. Chúng 
tôi muốn có đội hình 
mạnh nhất vào tháng 4, 
tháng 5. Chúng tôi từng 
mệt mỏi ở giai đoạn đó 
mùa trước và không thể 
lặp lại điều này”. Man 
Utd đối mặt lịch thi 
đấu khắc nghiệt trong 

tháng 10 và tháng 11. Sau chuyến làm 
khách ở Leicester, họ sẽ tiếp Atalanta tại 
Champions League. Thầy trò Solskjaer 
sau đó gặp Liverpool, Tottenham và Man 
City ở Ngoại hạng Anh. Họ có hai trận 
Champions League quan trọng ở tháng 
11 với Atalanta và Villarreal, rồi làm 
khách của Chelsea.                     (Theo VnE)

Ronaldo ghi 5 bàn sau 6 trận từ khi gia nhập Man Utd của Solskjaer. 
Ảnh: Sky

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có 
thông báo chính thức về việc U22 Trung 
Quốc và U22 Brunei rút khỏi bảng G, với 
lý do là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
Như vậy, bảng đấu này chỉ còn lại 2 đội 
là U22 Australia và U22 Indonesia.

Do chỉ có 2 đội, lại sát ngày diễn ra 
các trận đấu vòng loại nên AFC quyết 
định bảng G sẽ có 1 suất vé duy nhất 
tham dự vòng chung kết. Đội thua trong 
cặp đấu giữa Australia và Indonesia sẽ 
không nằm trong nhóm các đội nhì bảng 
để cạnh tranh 4 suất vé tham dự vòng 
chung kết dành cho 4 đội thứ nhì có 
thành tích tốt nhất trong các bảng đấu 
của vòng loại.

Theo thể thức thi đấu, 11 đội dẫn 
đầu cùng 4 đội nhì có thành tích tốt sẽ 
vào vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại 
Uzbekistan. Trong trường hợp chủ nhà 
Uzbekistan rơi vào nhóm này, đội xếp 
thứ 5 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé. 
Do đó, thay vì tính kết quả các đội nhì 
bảng ở 11 bảng thì chỉ còn tính ở 10 bảng 
và tăng cơ hội cho các đội bóng còn lại. 

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo 
nằm ở bảng I cùng Myanmar và Đài 
Loan. U22 Việt Nam chạm trán Đài Loan 
vào ngày 27.10 trước khi khép lại bằng 
trận gặp Myanmar vào ngày 2.11.

(Theo webthethao.vn)

U22 Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại UAE. 
Ảnh: webthethao.vn
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Chợ vui sau ngày giãn cách
Từ ngày 15.10, các tiểu thương kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tại các chợ trong toàn tỉnh như quần 

áo, mỹ phẩm, văn phòng phẩm, giày dép, đồ nhựa… trở lại hoạt động. Khách mua hàng chưa nhiều nhưng 
trở lại với nhịp sống bình thường mới là niềm vui của các tiểu thương. 

Các tiểu thương kinh doanh mặt hàng không thiết yếu quay trở lại bán hàng tại chợ Dinh, phường Nhơn Bình,  
TP Quy Nhơn.

Ngày 15.10, toàn bộ 27 chợ 
tại TP Quy Nhơn đều đã đón 
các tiểu thương kinh doanh mặt 
hàng không thiết yếu trở lại. Các 
hộ kinh doanh này cũng phải 
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 
phòng, chống dịch nhằm bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng.  

Ông Phan Tuấn, Trưởng 
Phòng Kinh tế UBND TP Quy 
Nhơn, cho biết: UBND thành 
phố yêu cầu ban quản lý các chợ 
vẫn phải nâng cao trách nhiệm 
phòng, chống dịch Covid-19; 
kinh doanh để ổn định đời sống, 
phát triển kinh tế nhưng trước 
tiên phải đảm bảo các điều kiện 
an toàn phòng dịch. Nếu không 
mọi nỗ lực lâu nay sẽ “trôi sông 
trôi biển” hết.

Theo ghi nhận của phóng 
viên, tại các chợ, tiểu thương, 
người dân tuân thủ nghiêm quy 
tắc 5K. Các quầy hàng, sạp chợ 
đều có tấm chắn nhựa trong, 
giăng dây… để giữ khoảng cách 
giữa người mua và người bán. 

Chị Nguyễn Thị Hồng Hoa, 
chủ một sạp vải tại chợ Đầm 
(TP Quy Nhơn) cho biết: Nghe 
tin được mở cửa trở lại, tôi vui 
lắm. Thời gian nghỉ bán lâu quá, 
tôi không yên tâm, phần vì lo 
kinh tế, phần lo mất khách… 
Ngày 15.10, tôi bán trở lại, đặt 
hàng chuẩn bị phục vụ khách 
may quần áo Tết. Chưa có nhiều 
khách nhưng ai cũng vui lắm. 

Mở bán lại từ sáng 16.10, chị 
Nguyễn Thị Thanh Hiếu, tiểu 
thương bán văn phòng phẩm tại 
chợ Tam Quan (TX Hoài Nhơn) 
cho hay: “Ngày đầu bán trở lại, 
khách còn vắng nhưng nhìn 
chung không khí cả chợ là phấn 
khởi lắm. Dù vậy chúng tôi vẫn 
nhắc chừng nhau cẩn thận việc 
phòng dịch”. 

Sau hai ngày trở lại trong 
trạng thái bình thường mới, các 
tiểu thương còn dè dặt thăm 
dò, chưa nhập nhiều hàng hóa. 
Chị Nguyễn Thị Hoan Hỷ, tiểu 
thương chợ Bình Định (TX An 
Nhơn), kể: Năm ngoái, thời điểm 

này tôi nhập về khá nhiều hộp, 
chai, lọ nhựa, thủy tinh và mẫu 
chén bát, ly bình chuẩn bị bán 
Tết. Năm nay, thời gian nghỉ 
giãn cách hơn 3 tháng, tôi chưa 
dám đặt hàng. Nhiều mặt hàng 
sản xuất tại TP Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Đồng Nai, Long 
An đã có nhưng còn ít. Tôi theo 
dõi khách mua sắm như thế nào 
thêm ít nữa rồi mới lên phương 
án nhập hàng. 

Tương tự, nhiều tiểu thương 
chợ Mộc Bài (huyện Hoài Ân) 
cũng hân hoan khi được mở sạp 
bán hàng trở lại. Và hai ngày 
qua, các mặt hàng phục vụ 
phòng dịch là thứ bán chạy nhất. 
Chị Lê Hồng Hạnh, tiểu thương 
tại chợ cho biết: Trước đây tôi 
chuyên bán hóa mỹ phẩm nhưng 
nay thêm khẩu trang, nước sát 
khuẩn, kính chắn giọt bắn, chai 
rửa tay khô, đồ phòng chống 
dịch… Những ngày nghỉ giãn 
cách ở nhà, tôi vẫn bán hàng qua 
mạng, nhờ vậy giữ được nhiều 
khách hàng quen, việc kinh 
doanh cũng ổn. Nay chợ mở 
trở lại bà con ở đây ai cũng vui. 

Chỉ sau 2 ngày bán lại nhưng 
các chợ đã vận hành gần như 
bình thường, người đi chợ có 
thể mua được nhiều đồ dùng 
cho gia đình, chứ không chỉ các 
mặt hàng thiết yếu, thực phẩm 
tươi sống như trước đây. Giá các 
mặt hàng cơ bản bình ổn, một số 
mặt hàng nhập mới tăng khoảng 
2 - 5% do cước vận chuyển tăng, 
và chi phí phát sinh khác trong 

phòng, chống dịch. 
Theo ông Trần Phúc Danh, 

Ban Quản lý chợ Đầm, hiện có 94 
hộ tiểu thương các mặt hàng quần 
áo, giày dép, mỹ phẩm trở lại bán, 
chiếm 1/3 số hộ kinh doanh các 
mặt hàng này so với trước khi 
nghỉ dịch. Số tiểu thương chưa 
quay lại bán là vì sợ khách còn 
ít, một số người chờ tiêm xong 
mũi 2 ngừa Covid-19.     HẢI YẾN 

TƯ VẤN

Đèn thờ pha lê

Gần đây thị trường xuất hiện khá 
nhiều mẫu đèn thờ hoa sen pha lê (hầu 
hết là thủy tinh cao cấp nhưng thường 
được giới thiệu là pha lê), loại đèn này 
có nhiều loại: 3 bông, 5 bông, 9 bông... 
Giá một cặp dao động từ 1 - 5 triệu 
đồng, loại nhỏ khoảng 500 - 800 nghìn 
đồng/cặp. 

Người dân đi chợ vẫn khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
đầy đủ tại chợ Khu 6, TP Quy Nhơn.

Nguyên phụ liệu làm bánh 
phong phú, giá tăng nhẹ

Sau một thời gian đứt hàng do nhiều 
nhà máy, công ty sản xuất nguyên phụ 
liệu làm bánh ở các tỉnh phía Nam 
ngừng hoạt động, nay các mặt hàng 
này như: Bơ lạt, bột các loại bánh pha 
sẵn, bột béo, bột pha trà sữa, kem bơ… 
đã có trở lại và khá đa dạng. 

Hiện bột bánh Mochi Fancy’s giá 
90.000 đồng/kg; kem Whipping Base 
59.000 - 60.000 đồng/hộp 1 kg; bột vỏ 
bánh su 60.000 - 70.000 đồng/kg, tùy 
thương hiệu; bột bánh cup cake 56.000 
- 70.000 đồng/kg, tùy thương hiệu; kem 
trứng phomai: 79.000 - 85.000 đồng/hộp 
1 kg; bột khoai tây Vĩnh Thuận 23.000 
đồng/bì 360 gr…

Giá các mặt hàng tăng nhẹ khoảng 
5% so với trước khi bùng phát dịch. Bù 

Khuyến mãi, 
giảm giá nhân 
Ngày Phụ nữ 
Việt Nam

Gần tới Ngày Phụ nữ Việt 
Nam (20.10), các cửa hàng thời 
trang, mỹ phẩm, trang sức… 
đưa ra chương trình khuyến 
mãi kích cầu. 

Các hàng hoa bày bán nhiều 
loại giỏ hoa, bó hoa tươi. Một 
giỏ hoa tươi có giá trung bình 
khoảng 150 nghìn đồng, giỏ 
càng to, hoa càng đắt tiền thì giá 
sẽ cao hơn. Giá hoa tươi tăng 
tới 20% so với ngày thường. 

Năm nay thị trường có vẻ 
yên ắng, hàng bán ra có phần 
ít hơn mọi năm nên lượng hoa 
nhập về chỉ bằng khoảng 2/3 so 
với năm ngoái. Chị Lê Nguyên 
Vy, chủ cửa hàng Điện hoa Quy 
Nhơn, cho biết: Xu hướng màu 
hoa mà khách hàng yêu thích 
thường là những màu nhã 
nhặn, tinh tế như hồng tím, 
hồng phấn, vàng mơ… và loại 
hoa khách chọn nhiều vẫn là 
hoa hồng. Do dịch bệnh nên các 
loài hoa nhập khẩu rất hiếm, 
giá lại quá cao nên gần như 
không ai đưa về bán. 

Bên cạnh mặt hàng hoa 
tươi, thị trường quà tặng cũng 
sôi động, đa dạng mẫu mã, 
chủng loại. Để kích cầu, hầu 
hết các cửa hàng kinh doanh 
những mặt hàng này đều treo 
biển giảm giá từ 10 - 50%. Các 
siêu thị, trung tâm thương 
mại lớn như BigC, VinMart, 
Co.opmart… cũng thực hiện 
các chương trình khuyến mại. 
Nhiều sản phẩm dành cho nữ 
giới giảm giá lên đến 50%. 
Các hãng trang sức cao cấp 
cũng tung ra những bộ sưu 
tập dành riêng cho dịp này để 
hút khách. 

Không chỉ mua sắm trực 
tiếp, tại các sàn thương mại 
điện tử như Shopee, Tiki, 
Sendo, Lazada…, nhiều chương 
trình giảm giá, khuyến mại hấp 
dẫn, miễn phí giao hàng thu 
hút lượng lớn khách tham gia 
mua sắm. 

BÙI NGHĨA 

Loại đèn thờ này thường có phần đế 
và khung được làm bằng nhôm hoặc sắt 
mạ màu vàng, vàng đồng. Cánh hoa làm 
từ thủy tinh trắng đơn sắc, hoặc điểm 
thêm sắc hồng, vàng, hoặc phối nhiều 
màu. Bóng đèn sử dụng trong các mẫu 
đèn thờ hoa sen pha lê phổ biến là bóng 
led với khả năng tiết kiệm điện, tuổi thọ 
cao. Cánh hoa sen pha lê được thiết kế 
có nhiều mặt cắt nên có khả năng khúc 
xạ ánh sáng theo nhiều hướng, vì vậy 
khi thắp lên không gian xung quanh sẽ 
lung linh, đẹp mắt, giúp cho không gian 
bàn thờ gia tiên trở nên ấm áp, trang 
nghiêm hơn. 

Để chọn được mẫu đèn phù hợp, bạn 
nên đo lại chính xác tủ thờ, bàn thờ, nơi 
dự kiến đặt đèn để chọn lựa kích cỡ đèn 
và mẫu mã sao cho phù hợp, hài hòa với 
cảnh trí xung quanh.  

B.N

lại, các loại dụng cụ làm bánh như: Phễu 
bơm nhân, ray bột, muỗng xúc bột, dao 
chà bánh kem, cọ phết dầu, xẻng trộn 
bột… hàng về nhiều, giá ổn định. 

CÔNG HIẾU 
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Bình Định

Cơm nhà với 
canh gà lá giang

 r Tản văn của LÊ THỊ XUYÊN

Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG

Từ ngày chuyển lên sống ở xóm 
Lầu Chuông, anh tăng gia thêm mảnh 
vườn nho nhỏ trồng vài thức rau, 
nuôi mấy con gà, cải thiện bữa ăn cho 
gia đình. Ai cũng khen anh: “Thầy 
giáo vừa văn hay chữ tốt lại vừa mát 
tay làm vườn”. Mà quả thật như thế. 
Ngoài vườn rau bên hông nhà với đủ 
loại xanh mướt quanh năm, giàn lá 
giang nơi hàng rào bên cổng ngõ nhà 
anh cũng khiến ai nấy ngang qua đều 
nức nở, trầm trồ…

Ở xứ này, loại rau mộc mạc này 
thuộc họ dây leo, thường mọc hoang ở 
ven rừng núi, sông rạch, gò đồi… Cây 
lá giang dễ trồng, thích hợp với nhiều 
loại đất khác nhau và phát triển xanh 
tốt quanh năm, nhất là vào mùa hè. 
Không chỉ là loại lá có thể chữa trị và 
ngăn ngừa nhiều loại bệnh, lá giang 
còn được người dân sử dụng như một 
món rau phổ biến để nấu canh chua, 
một món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng. 
Bởi thế, chúng còn được nhiều người 
dân đem về trồng trong vườn hoặc 
hàng rào.

Rau lá giang có thể nấu kết hợp với 
nhiều loại nguyên liệu như: Thịt bò, 
thịt gà, tôm, cá… làm nên những món 
canh đặc biệt, với hương vị hấp dẫn 
khác nhau. Trong số những món canh 
ấy, anh vẫn thường nấu canh lá giang 
với thịt gà. Món ăn giúp bữa cơm nhà 
bên những người thân yêu của anh 
càng thêm ấm áp, tròn vị.

Món canh gà lá giang nấu cũng khá 
đơn giản. Gà nấu canh lá giang muốn 
ngon phải là gà ta thả vườn, thân chắc, 
thịt thơm. Gà làm xong được chà qua 
bằng một củ gừng nhỏ cho hết mùi 
hôi, sau đó rửa sạch, để ráo, chặt ra 
từng miếng vừa ăn, ướp các gia vị 
mắm, muối, tiêu, bột ngọt… trong 
khoảng 15 phút trước khi nấu. Lá 
giang nấu canh ngon nhất là lá tươi, 
có màu xanh sẫm đều nhau. Thông 
thường, loại lá bản nhỏ sẽ có vị chua 

thanh hơn so với loại lá bản to. Cắt 
một ít lá giang trong vườn nhà hoặc 
mua về với lượng vừa đủ, đem nhặt 
lại, rửa sạch rồi vò nát. Cách làm này 
nhằm làm cho nước canh có vị chua 
dịu của lá giang mà không bị chát. 
Thêm hành tươi, ngò gai, rau ngổ rửa 
sạch, cắt khúc; hành tây xắt lát, ớt và 
sả tươi băm nhỏ.

Gà sẽ ngon và thơm hơn khi đã 
ngấm đều các gia vị, đặc biệt là khi 
chúng ta xào gà sơ qua với dầu, tỏi. 
Sau đó, cho một lượng nước vừa đủ 
ăn vào nồi và nấu sôi. Tiếp tục cho thịt 
gà đã xào vào, giữ lửa đều cho đến khi 
gà chín tới rồi cho lá giang vào, nêm 
nếm thêm gia vị vừa ăn, tiếp thêm 
hành ngò vào đảo đều rồi tắt bếp. Vị 
chua nhẹ của lá giang cùng thịt gà 
thơm ngọt, đậm đà, cộng thêm vị cay 
cay của ớt, thơm thơm của sả… ăn với 
cơm nóng ngày mưa hay ngày lạnh 
đều ngon miệng đến không cưỡng  
lại nổi.

Giàn lá giang không chỉ tạo cho sân 
nhà anh một khoảng xanh thoáng mát 
mà còn giúp gia đình anh cải thiện 
bữa ăn hằng ngày với những món 
canh ngon, và còn là thức quà thơm 
thảo sẻ chia với xóm giềng. Người tới 
xin lá giang về nấu mực, nấu cá; người 
xin về nấu thịt bò, tôm đồng. Nhiều 
nhà bận đi làm lỡ buổi chợ, đến xin 
một nắm lá về nấu suông cũng có bát 
canh giải nhiệt ăn cho qua bữa. Nhất 
là những ngày dịch Covid-19 còn phức 
tạp, có sẵn cây nhà lá vườn tận dụng, 
lòng cũng bớt lắng lo đôi chút.

Một ngày thu yên ả, anh trổ tài nấu 
món canh gà lá giang cho cả nhà. Tô 
canh gà lá giang nóng hổi được bày ra 
giữa mâm trong niềm háo hức đón chờ 
của các thành viên gia đình. Cả nhà 
vừa ăn cơm ngon miệng vừa chuyện 
trò vui vẻ. Với anh, đó là những 
khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc và 
đáng trân quý nhất!

HỮU VINH

Cỏ biếc
Những ngày tháng cô liêu
Tôi tìm về với cỏ
Để hồn mình xanh màu ký ức
Lang thang cùng cỏ biếc
Nghe nắng mưa bạc phếch những 
            phận đời
Cỏ giữ giùm tôi dấu chân em
Dấu chân thơm mùi bùn
Của đứa con gái nghèo
Tôi suốt đời mang theo...

HỒ THẾ SINH

Bạt gió
Mùa thu
Sót chiếc lá vàng
Chị như cơn gió bạt tràn qua sông.

Em tìm
Cuối bãi chiều đông
Xòe tay phủ mặt
Nhìn
Không thấy người...

NGÔ VĂN CƯ

Con về đây 
hỡi mẹ ơi!
Ngày con khoác áo ra đi
Mẹ nhìn mắt lệ tràn mi mà cười
Bao năm lặn lội xứ người
Tuổi thanh xuân đã rơi rồi còn đâu.

Gót chân còn dính đất nâu
Bàn tay chai sạn nhuộm màu thời gian
Tiết xuân giỗ chạp về làng
Quà quê rau củ khẽ khàng mang theo.

Bao năm nghèo vẫn còn nghèo
Mẹ ngồi đếm những gieo neo buồn phiền
Thân con như thể đồng tiền
Trao qua trao lại khắp miền nhân gian.

Dẫu là còn lắm gian nan
Nhưng mẹ đã lãi một nàng dâu xinh
Một cháu nội mới vừa sinh
Và chiếc xe máy của mình đã lâu.

Vui như nước chảy qua cầu
Lúc buồn lại nhớ ruộng sâu nước phèn
Ốm đau nào kể sang hèn
Giật mình con nhớ mái hiên nhà nghèo.

Về nhà thôi! Dẫu cháo rau
Xóm làng còn lắm gieo neo bao đời
Con về đây! Hỡi mẹ ơi!
Giắt lưng có bấy nhiêu thôi, mẹ à!

NGUYỄN VĂN SONG

Những chuyến đi
Chuyến đi xa đầu tiên con theo mẹ ra đồng
Mẹ vỡ đất 
Con tha thẩn đuổi theo đàn châu chấu
Cánh đồng rộng thênh 
Cỏ hoa xòe tay vẫy
Con háo hức kiếm tìm
Mẹ dõi cánh chim bay

Con thêm dần những chuyến đi xa
Mẹ dắt tay
Con vững dần chân bước
Mẹ chỉ dòng sông, xóm làng phía trước
Ngọn núi sau nhà nhòe mây trắng 
    mênh mang

Con xa quê
Chuyến đi không có mẹ
Bằn bặt tháng năm 
Hun hút con đường
Ngoái đầu phía cánh đồng tuổi dại
Trắng muốt cánh cò
Chấp chới nón mê
Một dáng mẹ cong oằn mấy chiều
        ngóng đợi

Tóc điểm sương khát một chuyến quay về
Con dắt mẹ thăm lại đồng ruộng cũ
Ngồi với cỏ hoa
Đuổi tìm đàn châu chấu
Ngước nhìn trời thả mây trắng thinh không

Nay con về
Ba gian nhà ngập gió heo may
Ngơ ngẩn mùa thu sương khói
Đáy sông chiều lững thững mây trôi
Đồng quê nấm cỏ xanh ơi
Bóng con cò trắng ngang trời về đâu?

LÊ HUY TÙNG

Chị tôi
Mỗi năm chị đến thăm chồng
Rưng rưng nắm đất người không thấy người
Thời gian sao khéo trêu ngươi
Tóc xanh chị đã bạc rồi còn đâu

Chỉ anh tóc vẫn xanh màu
Tuổi hai mươi mãi nằm sâu dưới mồ
Nỗi mình vịn lá cành khô
Nhớ anh giây phút ba lô lên đường

Đêm nằm mắt lệ sầu vương
Vời trông đom đóm đêm trường nhớ ai
Khói hương lắng tiếng thở dài
Chị tôi úp mặt vào tay khóc chồng.

PHẠM ÁNH

Với thu
Với thu lá rụng lối mòn
Đong đưa cành trúc ai còn nhớ ai
Cúc vàng rắc nhẹ nắng mai
Để thương để nhớ ai cài gió nghiêng.

Với thu sông nước hồn nhiên
Trời xanh ngả bóng nỗi niềm trong tôi
Sông quê bên lở bên bồi
Nôn nao ánh mắt nhớ người thu xưa.

Mơ màng lấm tấm hạt mưa
Tiếng chim bịn rịn như chưa rời chiều
Vừng trăng gác núi hiu hiu
Với thu lối cũ rong rêu đượm tình.

TỪ DẠ LINH

Xôn xao mùa
Hình như sông đã chặn nguồn
Sao ta vẫn thấy cánh buồm trong mơ
Hình như sóng vỗ đôi bờ
Trong đôi mắt ấy miền thơ dạt dào.

Hình như mùa cũ xôn xao...

Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN HIỀN
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TRONG NƯỚC

Chiều 16.10, Sở Du lịch TP HCM tổ 
chức hội nghị triển khai kế hoạch phục 
hồi du lịch trong điều kiện thích ứng an 
toàn với dịch Covid-19 giai đoạn cuối 
năm 2021 và năm 2022.

Phục hồi du lịch với nguyên tắc 
“An toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và 
mở cửa thì phải an toàn”, TP HCM 
tập trung xây dựng nguồn nhân lực 
an toàn, điểm đến an toàn và dịch vụ 
du lịch an toàn.

Sở Du lịch đề ra 3 giai đoạn: Giai 
đoạn 1 từ ngày 1 - 31.10.2021, tập trung 
mở du lịch nội vùng và thí điểm du 
lịch liên tỉnh: Khách du lịch đang sinh 
sống và làm việc tại TP HCM có thể tự 
đi du lịch hoặc đi theo đoàn đến các 
điểm tham quan trên địa bàn thành 
phố; các cơ sở lưu trú và các điểm tham 
quan được hoạt động với công suất tối 
đa 50%.

Giai đoạn 2 từ ngày 1.11 đến ngày 
31.12.2021 đẩy mạnh du lịch nội vùng 
và mở du lịch liên tỉnh: Khách tự đi du 
lịch nội vùng hoặc đi theo đoàn; khách 
du lịch liên tỉnh đi theo đoàn; hoạt động 
lưu trú với công suất tối đa 70% và xem 
xét mở thêm một số dịch vụ (ăn uống 

Du khách chỉ cần thẻ xanh và 
giấy xét nghiệm Covid-19 là đến TP HCM

tại chỗ, spa...); hoạt động điểm tham 
quan với công suất tối đa 70%.

Giai đoạn 3 (trong năm 2022) tập 
trung khôi phục tất cả các hoạt động 
và sản phẩm du lịch trên địa bàn thành 
phố, không giới hạn loại hình, quy mô 
và phạm vi.

Du khách đến TP HCM tham 

quan chỉ cần có mã QR xanh hoặc 
xuất trình 1 trong các giấy tờ sau: 
Là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; 
đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với 
loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 
ngày sau tiêm); kết quả xét nghiệm  
SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực.

(Theo cand.vn)

Du khách khám phá điểm du lịch đảo Thiềng Liềng ở huyện Cần Giờ.

Ngày 16.10, tại thị trấn Khe Sanh 
(huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), 
Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia 
(EVNNPT), Ban Quản lý Dự án các công 
trình điện miền Trung tổ chức khánh 
thành Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo và 
đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bảo.

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư 
và giao cho Ban Quản lý Dự án các công 
trình điện miền Trung thực hiện quản lý 
dự án, được xây dựng với công suất máy 
biến áp 2x250 MVA và mạch kép đường 
dây 220 kV từ trạm biến áp Đông Hà đến 
trạm biến áp 220 kV Lao Bảo đi qua 5 
huyện, thành phố là TP Đông Hà, các 
huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Đa Krông 
và Hướng Hóa với chiều dài tuyến 46, 
4 km với 124 vị trí cột.  Dự án có tổng 
mức đầu tư hơn 876,5 tỷ đồng.

Sau gần 18 tháng thi công phần trạm 
biến áp, ngày 30.6.2021, dự án đã hoàn 
thành đóng điện máy biến áp AT2 và 
ngày 13.9.2021 hoàn thành đóng điện 
máy biến áp AT1; sau 21 tháng hoàn 
thành phần đường dây 220 kV Đông 
Hà - Lao Bảo đáp ứng truyền tải hết 
công suất tại các nhà máy điện gió phía 
Tây tỉnh Quảng Trị và các thủy điện nhỏ 
trong khu vực lên hệ thống điện quốc gia, 
bảo đảm cung cấp điện một cách an toàn 
và tin cậy để phát triển KT-XH cho các 
tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ (Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế).

 (Theo HNMO) 

Khánh thành dự án 
lưới điện truyền tải 
cung cấp điện cho 
khu vực Bắc Trung bộ

Du khách tham quan Đà Nẵng thời điểm trước 
dịch Covid-19.

Ngày 16.10, UBND TP Đà Nẵng có tờ 
trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc 
cho phép TP Đà Nẵng thực hiện phương 
án thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 
11.2021 với 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, TP Đà Nẵng đón khách 
quốc tế và Việt kiều theo mục đích thương 
mại, công vụ, hồi hương, thăm thân... cách 
ly tập trung 7 ngày tại khách sạn có thu 
phí, sau đó cách ly tại nhà 7 ngày.

Mặt khác, địa phương sẽ đón khách 
quốc tế mục đích du lịch theo tour/combo 
trọn gói khép kín tham quan du lịch  

Đà Nẵng xin phép thí điểm đón khách quốc tế 
từ tháng 11.2021

Đà Nẵng, Hội An (nếu có), trước mắt tập 
trung thị trường trọng điểm Hàn Quốc, 
Nga... Công ty lữ hành quốc tế bảo lãnh 
và quản lý khi khách nhập cảnh vào Việt 
Nam. Tour/combo trọn gói có thể là tour 
nghỉ dưỡng hoặc kết hợp chơi golf, vui 
chơi giải trí... Dự kiến 15.000 - 20.000 
lượt khách/tháng.

Giai đoạn 2, Chính phủ cho phép khôi 
phục lại các đường bay quốc tế kèm các 
điều kiện phòng, chống dịch theo quy 
định của Chính phủ, TP Đà Nẵng.

 (Theo SGGPO)
Bệnh viện Chợ Rẫy 
hỗ trợ tỉnh Cà Mau 
phòng, chống dịch 
Covid-19

Ngày 16.10, Đoàn công tác của Bệnh 
viện Chợ Rẫy lên đường đến hỗ trợ tỉnh 
Cà Mau phòng, chống dịch bệnh và chăm 
sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Đoàn công tác gồm 6 thành viên, do 
bác sĩ CK2 Trần Thanh Linh - Trưởng 
khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ 
Rẫy làm trưởng đoàn.

Dự kiến, từ ngày 16 - 24.10, đoàn công 
tác Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến hành khảo 
sát thực địa tại các trung tâm điều trị 
bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Cà Mau; 
làm việc với UBND tỉnh Cà Mau, Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau và Bệnh viện tỉnh Cà Mau 
về việc điều phối, phân luồng và điều 
trị bệnh nhân Covid-19.

Theo kế hoạch, các y bác sĩ Bệnh viện 
Chợ Rẫy trong đoàn công tác sẽ phối hợp 
với địa phương tham gia trực tiếp vào 
công việc điều trị bệnh nhân Covid-19; 
tư vấn, thiết kế quy trình phân luồng, 
khám sàng lọc; tổ chức các lớp tập huấn 
về kiểm soát nhiễm khuẩn, điều trị và 
chăm sóc bệnh nhân Covid-19; đi thực 
địa tại các bệnh viện huyện, đặc biệt là 
những huyện có nhiều bệnh nhân nhiễm 
Covid-19 để chăm sóc, điều trị cho  
bệnh nhân…                 (Theo daidoanket.vn)

Ngày 16.10, đại diện Sở GTVT  
Đắk Lắk xác nhận đã gửi văn bản cho Sở 
GTVT TP HCM về việc tạm dừng hoạt 
động thí điểm vận tải hành khách tuyến 
cố định giữa 2 địa phương.

Trước đó, vào ngày 13.10, Sở GTVT 
Đắk Lắk thí điểm vận tải khách tuyến 
Đắk Lắk - TP HCM và ngược lại; thời gian 
dự kiến thí điểm đến hết ngày 20.10. Kế 

hoạch khai thác là thực hiện tối thiểu 5% 
và tối đa không vượt quá 30% số chuyến 
trong 7 ngày của đơn vị theo lưu lượng 
đã được Sở GTVT công bố.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày thí điểm, Sở 
GTVT Đắk Lắk đã có văn bản tạm dừng 
thí điểm từ 18 giờ ngày 15.10. Lý do Sở 
đưa ra là qua kiểm tra, Sở GTVT và cơ 
quan chức năng Đắk Lắk phát hiện một 

số phương tiện vận tải hoạt động không 
đúng quy định, không đáp ứng quy định, 
ảnh hưởng đến công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm này, Đắk Lắk ghi nhận 
tổng cộng 2.506 ca mắc Covid-19, trong 
đó 811 người đang điều trị, 1.677 ca khỏi 
bệnh và 18 người tử vong. 

(Theo VTC.VN)

Tạm dừng chở khách tuyến Đắk Lắk - TP HCM

Ngày 16.10, CA huyện Krông Năng, 
tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối 
hợp cùng Phòng An ninh mạng và 

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 
giao dịch hơn 2 tỷ đồng/ngày

phòng chống tội phạm sử dụng công 
nghệ cao CA tỉnh triệt phá một đường 
dây cá độ bóng đá với giao dịch mỗi 
ngày hơn 2 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây cá độ 
bóng đá qua mạng internet này, đến 
nay, CA huyện Krông Năng đã khởi 
tố,  bắt tạm giam 15 đối tượng về 
các hành vi  đánh bạc và tổ chức 
đánh bạc. Đồng thời tiếp tục điều 
tra mở rộng để xử lý các đối tượng 
liên quan.

Đường dây cá độ này do đối tượng 
Văn Chín (39 tuổi, trú tại xã Tam Giang, 
huyện Krông Năng) cầm đầu. Giúp việc 

đắc lực cho Chín là Phan Anh Quân  
(31 tuổi, trú cùng huyện).

Trước đó, Chín liên lạc với một 
người đàn ông ở TP HCM (không rõ 
nhân thân, lai lịch) mua 2 tài khoản cá 
độ bóng đá trên mạng internet, giao 
lại cho Phan Anh Quân 1 tài khoản để 
Quân quản lý. Tài khoản còn lại Chín 
chia nhỏ thành 26 tài khoản con giao 
cho các con bạc trong đường dây để 
tham gia cá độ bóng đá. 

Theo lời khai của Chín, đường dây 
này trung bình mỗi ngày giao dịch số 
tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

(Theo cand.vn)

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.
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Việt Nam chủ trì phiên họp 
Ủy ban của Hội đồng Bảo an về Nam Sudan

Nữ sĩ quan quân y QĐND Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.                        Ảnh: NDO

Ngày 15.10 (theo giờ New York), 
với tư cách Chủ tịch Ủy ban của Hội 
đồng Bảo an LHQ về Nam Sudan, Đại 
sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn 
thường trực Việt Nam tại LHQ đã chủ 
trì phiên họp của Ủy ban với sự tham 
dự của bà Virginia Gamba, Đại diện Đặc 
biệt của Tổng Thư ký LHQ về trẻ em và 
xung đột vũ trang.

Phát biểu trên tư cách quốc gia, Đại 
sứ Đặng Đình Quý đánh giá cao những 
tiến triển tích cực về chính trị - an ninh 
tại Nam Sudan kể từ khi Chính phủ 
chuyển tiếp được thành lập, qua đó góp 
phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, trong 
đó có trẻ em.

Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng tình 
hình trẻ em tại Nam Sudan còn đối mặt 
với nhiều thách thức và kêu gọi Chính 
phủ Nam Sudan và các bên liên quan 
tiếp tục thúc đẩy triển khai Chương 
trình hành động chung với LHQ về bảo 
vệ trẻ em.

Đồng thời, Đại sứ kêu gọi các bên 
liên quan ở Nam Sudan tăng cường bảo 
đảm tiếp cận lương thực, giáo dục và 
y tế cho trẻ em và thúc đẩy hơn nữa 
các chương trình tái hòa nhập đối với 
trẻ em từng bị tuyển mộ vào các nhóm  

vũ trang.
Đại sứ bày tỏ mong muốn LHQ, các 

nước, tổ chức khu vực và các đối tác 
quốc tế khác tiếp tục hỗ trợ Nam Sudan 
trong tiến trình chuyển tiếp, trong đó có 
việc bảo vệ trẻ em.

Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ về 
Nam Sudan (Ủy ban 2206) được thành 

lập theo Nghị quyết 2206 (2015) của Hội 
đồng Bảo an với nhiệm vụ giám sát việc 
triển khai các biện pháp của Hội đồng 
Bảo an nhằm thúc đẩy bảo đảm hòa 
bình, an ninh tại quốc gia này. Việt Nam 
đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban 
nhiệm kỳ 2020 - 2021.        

(Theo VOV.VN)

Mỹ cam kết 
hợp tác chặt chẽ với 
Nhật Bản và Hàn Quốc

Cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.   Ảnh: The Guardian

Đề cao hợp tác 3 bên với Nhật Bản và 
Hàn Quốc trong tiến trình phi hạt nhân 
hóa Bán đảo Triều Tiên, ngày 15.10, Mỹ 
đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ với 
những đồng minh trong vấn đề này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, 
ông Ned Price nêu rõ một phần chiến 
lược của Mỹ đối với Triều Tiên là hợp 
tác chặt chẽ với các đồng minh và đối 
tác nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng 
là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo 
Triều Tiên. 

Quan chức Mỹ cũng cho biết 
Washington vẫn chuẩn bị gặp giới chức 
Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên 
quyết và đang đợi phản hồi của Bình 
Nhưỡng đối với “các đề nghị cụ thể”.

Ông nhấn mạnh Washington vẫn cho 
rằng ngoại giao, trong đó có ngoại giao 
trực tiếp với Triều Tiên, là phương thức 
hiệu quả nhất để đáp ứng mục tiêu chính 
sách phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo 
Triều Tiên.

Trên thực tế, Washington đã đưa ra 
các “đề nghị cụ thể với Triều Tiên” và sẽ 
đợi phản hồi từ phía Bình Nhưỡng. Tuy 
nhiên, ông không trực tiếp bình luận về 
câu hỏi liệu các đề xuất của Mỹ đối với 
Triều Tiên có bao gồm việc cắt giảm hoặc 
dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Bình 
Nhưỡng hay không.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng mới 
của Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc 
điện đàm đầu tiên của mình với Tổng 
thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hơn 10 
ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức.

(Theo Vietnam+)

Campuchia chuẩn bị mở cửa toàn bộ nền kinh tế

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm 
Covid-19 tại Phnom Penh, Campuchia. 

Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ngày 16.10, báo Khmer Times đưa 
tin Ủy ban liên bộ về phòng, chống 
dịch Covid-19 đã quyết định sửa đổi 
các điều kiện về đi lại và quy định về 
cách ly phòng dịch cho người đến hoặc 
trở về Campuchia theo hướng nới lỏng 
so với trước đây. Cụ thể, các quan chức 
kết thúc chuyến công tác nước ngoài sẽ 
chỉ phải cách ly tập trung 3 ngày. Điều 
kiện tương tự cũng được áp dụng với 
các nhà ngoại giao và quan chức tổ chức 
quốc tế. 

Người nước ngoài là nhà đầu tư, 
doanh nhân, chuyên gia có thư đảm bảo 
hoặc thư mời khi nhập cảnh Campuchia 
cũng chỉ phải cách ly tập trung 3 ngày. 
Với người dân thông thường, kể cả 
công dân Campuchia lẫn người nước 

ngoài, thời gian cách ly tập trung là 7 
ngày. Những người thuộc danh mục 
khác mà chưa tiêm chủng vắc xin ngừa 
Covid-19 hoặc tiêm chưa đủ liều vẫn 

phải cách ly tập trung đủ 14 ngày. 
Trước đó, ngày 15.10, người phát 

ngôn của Bộ Y tế Campuchia, bà Youk 
Sambath đã có những đánh giá lạc quan 
về kế hoạch chiến lược mở cửa trở lại 
một cách an toàn để thúc đẩy kinh tế 
quốc gia và chiến lược này yêu cầu 
người dân tích cực thực hiện các biện 
pháp phòng chống dịch. 

Trước đó, Thủ tướng Campuchia 
Samdech Techo Hun Sen nhận định 
rằng Campuchia hoàn toàn có khả năng 
mở cửa trở lại tất cả các lĩnh vực của 
nền kinh tế nếu tình hình lây nhiễm 
dịch Covid-19 sau lễ Pchum Ben tiếp 
tục ở mức ổn định trong vòng 10 ngày 
liên tiếp. 

(Theo TTXVN)

Australia bắt giữ lô ma túy có giá trị kỷ lục 104 triệu USD
Lực lượng cảnh sát Australia hôm 

16.10 thông báo vừa bắt giữ lô heroin lớn 
nhất từng được phát hiện ở nước này, 
có trị giá ước tính lên tới 140 triệu AUD 
(tương đương khoảng 104 triệu USD) 
và bắt giữ một công dân Malaysia vì tội 
nhập khẩu trái phép ma túy.

Theo báo cáo của Lực lượng cảnh sát 
Australia, lô hàng bị bắt giữ có cân nặng 

tới 450 kg (990 pound) - nặng bằng một 
cây đàn piano lớn - được phát hiện trong 
một container hàng gạch men được vận 
chuyển qua đường biển từ Malaysia và 
được chuyển đến một DN ở Melbourne, 
Australia. Danh tính công dân Malaysia 
bị bắt chưa được công bố, song cảnh sát 
cho biết, hình phạt tối đa đối với tội danh 
buôn bán vận chuyển ma túy là án tù 

chung thân.
Hiện Cảnh sát Liên bang Australia 

đang làm việc với Cảnh sát Hoàng gia 
Malaysia (RMP) trong việc xác định và 
loại bỏ các tổ chức tội phạm xuyên quốc 
gia đang tìm cách gây hại cho cả 2 quốc 
gia và tạo ra hàng triệu USD lợi nhuận 
từ hoạt động tội phạm.

(Theo VOV.VN)

11 học sinh chết đuối khi dọn rác ven sông ở Indonesia

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể học sinh gặp nạn ở 
sông Cileueur, tỉnh Tây Java, lên bờ đêm 15.10. 

Ảnh: Reuters

11 trong số 21 học sinh rơi xuống sông 
đã chết đuối khi tham gia buổi ngoại khóa 
do trường tổ chức để dọn rác ven sông 
tỉnh Tây Java, Indonesia. Quan chức địa 
phương cho biết trong lúc 150 học sinh 
trong độ tuổi 13 - 15 thuộc một trường 
THCS Hồi giáo đang tham gia dọn rác 
dọc bờ sông Cileueur hôm 15.10, 21 em 
đã bị ngã xuống nước.

“Thời tiết đẹp và không có lũ quét”, 
Deden Ridwansyah, người đứng đầu 
Phòng Tìm kiếm và Cứu nạn TP Bandung, 
thủ phủ tỉnh Tây Java, cho biết. “Những 

bé gặp nạn đang nắm tay nhau. Một trong 
số các cháu bị trượt chân và những người 
khác bị kéo theo”.

Người dân gần đó và một đội cứu hộ 
đã cứu được 10 học sinh, đưa đến bệnh 
viện gần đó. Toàn bộ thi thể được tìm thấy 
khi cuộc tìm kiếm kết thúc đêm 15.10.

Các học sinh dường như không mặc 
áo phao. Một số hãng truyền thông đưa 
tin nhóm học sinh đã cố lội qua sông, nơi 
người dân thường dùng bè hoặc phao 
bơm hơi để vượt qua và gặp nạn. 

(Theo VnExpress.net)

TIN VẮN
l Các ngoại trưởng ASEAN thống 

nhất tại cuộc họp khẩn hôm 15.10 rằng 
thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo 
chính quyền quân sự Myanmar, sẽ không 
được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh 
từ ngày 26.10 đến 28.10, Brunei, nước 
Chủ tịch ASEAN cho hay. 

(Theo VnExpress.net)
l Chính phủ Lào đã tiếp tục gia 

hạn lệnh phong tỏa kéo dài thêm 15 
ngày kể từ ngày 16.10 do tình hình dịch 
Covid-19 đang diễn biến hết sức phức 
tạp. Tuy nhiên, Chính phủ cũng tạo điều 
kiện cho người dân làm ăn và sinh sống 
trong điều kiện bình thường mới. 

(Theo TTXVN)
l Trung Quốc vừa yêu cầu Pakistan 

bồi thường 38 triệu USD cho gia đình 9 
kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng trong một 
vụ đánh bom hồi tháng 7. 

(Theo VOV.VN)
l 3 hãng hàng không gồm Ariana 

Afghan Airlines, hãng Hàng không 
quốc tế PIA và Kam Air đã khôi phục các 
chuyến bay tại Afghanistan. 

(Theo VOV.VN)
l Rạng sáng 16.10, một trận động 

đất mạnh 4,8 độ Richter xảy ra trên đảo 
Bali, Indonesia, khiến người dân bất ngờ. 
Ghi nhận bước đầu đã có 3 người chết và 
khoảng 11 người bị thương. (Theo TTO)
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1. Phải tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh 
trên Sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận 
tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều 
cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh 
Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa 
phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19); 

2. Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương 
pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm 
tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay; 

3. Thực hiện khai báo y tế theo quy định;
4. Hoàn thành cam kết và chuyển cho đại diện hãng 

hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại 
điểm xuất phát theo mẫu được ban hành. 

5. Không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng 
ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng…

(Lưu ý: Để không bị nhỡ chuyến bay, hành khách nhớ 
mang theo kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên sân 
bay làm thủ tục hàng không).

CẢNG HÀNG KHÔNG PHÙ CÁT THÔNG BÁO
QUY ĐỊNH HÀNH KHÁCH KHI LÀM THỦ TỤC CHUYẾN BAY 

TỪ NGÀY 10.10.2021 ĐẾN NGÀY 20.10.2021
(Thực hiện theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 8.10.2021 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

MỞ TÀI KHOẢN CHI TRẢ TRỢ CẤP 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Agribank Bình Định đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Bình Định tạo điều kiện thuận lợi để chi trả hỗ trợ kịp thời cho 
người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị 
quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Người lao động cần chuẩn bị gì để nhận gói hỗ trợ từ quỹ bảo 
hiểm thất nghiệp nhanh nhất? Hãy nhanh tay mở ngay một tài 
khoản tại ngân hàng cho chính mình để được nhận hỗ trợ nhanh 
nhất và thuận tiện nhất.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, người lao động tại các 
doanh nghiệp chưa có tài khoản hoặc chưa kịp mở tài khoản tại 
ngân hàng để kịp thời nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. 
Quý khách hàng không cần lo lắng, không cần phải đến ngân 
hàng, đã có AGRIBANK.

Việc mở tài khoản ngân hàng đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết 
khi Quý khách thực hiện trên ứng dụng AGRIBANK E-MOBILE 
BANKING (tải ứng dụng tại App store/Google Play), chỉ với 9 
bước đơn giản, chi tiết tại https://bit.ly/Motaikhoantructuyen.

Hotline: 1900 5588 18 | 1900 5555 77
Thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với 

Agribank nơi mở tài khoản hoặc 2.300 điểm giao dịch gần nhất.
Agribank - Tốt hơn mỗi ngày. 
Mọi chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch của Agribank trong 

toàn tỉnh.

1. Quyền sử dụng đất ở: 76 lô đất ở thuộc khu đất OLK-03 và OLK-06  
tại khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây 
Sơn, tỉnh Bình Định. Diện tích: Từ 120 m2/lô đến 457 m2/lô. Giá khởi 
điểm: Từ 1.440.000.000 đồng/lô đến 7.540.500.000 đồng/lô. Ký hiệu, vị 
trí, lộ giới, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ 
tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất: Theo Thông báo đấu giá tài 
sản số 354/TBĐGTS-ĐD ngày 16.10.2021.  

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn
Địa chỉ: Số 185 đường Đống Đa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định.   
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 

phiếu gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, bán 
riêng từng lô đất.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

5. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 05.11.2021 (gồm: 40 lô của 
khu OLK-03), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ 

ngày niêm yết đến 11 giờ 30 phút ngày 02.11.2021 (không nhận hồ sơ 
tham gia đấu giá và phiếu trả giá);

+ Tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tây Sơn (số 117 
đường Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định): 
Từ 07 giờ 30 phút ngày 01.11.2021 đến 16 giờ ngày 02.11.2021;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 02.11.2021; 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 

lúc 13 giờ 30 phút ngày 05.11.2021 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng 
chính trị huyện Tây Sơn.  

6. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 12.11.2021 (gồm: 36 lô của 
khu OLK-06), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ 
ngày niêm yết đến 11 giờ 30 phút ngày 09.11.2021 (không nhận hồ sơ 
tham gia đấu giá và phiếu trả giá);

+ Tại Hội trường Huyện Đoàn Tây Sơn (số 07 đường Quang Trung, thị 
trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định): Từ 07 giờ 30 phút ngày 
08.11.2021 đến 16 giờ ngày 09.11.2021;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 09.11.2021; 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 

07 giờ  ngày 12.11.2021 tại Hội trường Huyện Đoàn Tây Sơn.  
7. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Sáu hàng tuần 

sau ngày 12.11.2021 (các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu 
giá hoặc không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục đến 16 giờ ngày thứ Ba hàng tuần tại Hội trường Huyện Đoàn Tây Sơn; 

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày thứ Ba 
hàng tuần; 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
07 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần tại Hội trường Huyện Đoàn Tây Sơn.

8. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng 
của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

9. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức 
cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được 

nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 

đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 
 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn

ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029-DĐ: 091.4024837
Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
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THÔNG BÁO
Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định đang xác minh, xử lý một trường hợp sử 

dụng công cụ kích điện để hoạt động khai thác thủy sản trái phép xảy ra ngày 
30.9.2021 tại khu vực vũng Xiêm - đầm Thị Nại. Quá trình kiểm tra, đối tượng 
điều khiển tàu cá vi phạm bỏ trốn, không chấp hành làm việc. Tang vật vi phạm 
bị tạm giữ gồm: 01 tàu cá vỏ gỗ (cũ), sơn xanh, không có số đăng ký (kích thước: 
Dài 07,3 m x rộng 02 m x cao 0,7 m) có gắn động cơ máy (ký hiệu): JIANG DONG 
28HP, không có số máy và nhãn mác. Trên tàu có 01 bộ kích điện tự chế; 01 điamo;  
01 bình ắc quy (GS) 12V; 01 tấm lưới xiếc (có gắn dây điện); 02 gọng gỗ (dài khoảng 
07 m). Chi cục thông báo, ai là người vi phạm hoặc chủ sở hữu, người quản lý, người 
sử dụng hợp pháp tàu cá nêu trên, đến ngay Phòng Thanh tra, Pháp chế - Chi cục 
Thủy sản tỉnh Bình Định (khu vực 8, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) để giải quyết. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo trên các phương tiện thông tin 
đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, nếu không có người đến nhận 
và giải quyết, Chi cục Thủy sản sẽ xử lý tang vật tạm giữ theo quy định pháp luật 
hiện hành.

Dự báo 
THỜI TIẾT

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất thực 
hiện dự án, như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại khu đất HH-02 
thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn. 

- Diện tích khu đất: 13.502 m2, trong đó: Đất ở liền kề kết hợp thương mại 
dịch vụ là (30 lô) với tổng diện tích là 6.366,5 m2; đất cây xanh, đất giao thông, 
hạ tầng kỹ thuật: 7.135,5m2. Hiện trạng khu đất: Đất đã giải phóng mặt bằng. 

- Vị trí khu đất: Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, có giới cận:
+ Phía Đông giáp: Kênh thoát nước;  + Phía Bắc giáp: Cửa hàng xăng dầu;            
+ Phía Nam giáp: Khu A1 thuộc Khu đô thị Long Vân;  + Phía Tây giáp: 

Đường ĐT 638; 
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ (đầu tư 

xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua);
- Hình thức sử dụng đất:  Đối với đất ở liền kề kết hợp với thương mại dịch 

vụ là 30 lô, với tổng diện tích 6.366,5 m2: Nhà nước giao đất có thu tiền sử 
dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với đất cây xanh, 
đất giao thông hạ tầng kỹ thuật, có diện tích là 7.135,5 m2: Nhà nước giao 
Nhà đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh 
phê duyệt, sau khi xây dựng hoàn thành thì Nhà đầu tư phải bàn giao lại cho 
địa phương quản lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 
43/2014 ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Đất đai và không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho chủ đầu tư là 50 năm; người 
mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

2. Giá khởi điểm của tài sản, bước giá và tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Giá khởi điểm của tài sản: 97.751.241.000 đồng (Chín mươi bảy tỷ, bảy 

trăm năm mươi mốt triệu, hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng).
- Bước giá đấu giá: Bằng 5% giá khởi điểm của khu đất và được làm tròn 

mức giá đến hàng triệu. Khi tham gia đấu giá phải trả tròn bước giá. 
- Tiền đặt trước đấu giá: Bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
 3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Quyền sử dụng đất nói 

trên thuộc sở hữu Nhà nước, theo các Quyết định của UBND tỉnh Bình Định và 
một số văn bản liên quan.  

4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản 
đấu giá 

Kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến ngày mở cuộc đấu giá; trước 
khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải xem tài sản đấu 
giá, thực trạng, hạ tầng kỹ thuật, v.v… và chịu trách nhiệm đối với việc xem 
thực tế tài sản đó.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ năng lực điều kiện 
của Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) 

Trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 
16 giờ 00 phút, ngày 04.11.2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 
37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  Tiền mua hồ sơ đấu giá: 
3.000.000 đồng/hồ sơ/khu đất. 

* Hồ sơ năng lực điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá: 
Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá quyền sử 

dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại 
Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

Nộp 02 (hai) bộ hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá tài sản trên, bao 
gồm: Các điểm sau: a, Có đơn đề nghị tham gia đấu giá;  b, Điều kiện để thực hiện 
dự án; c, Tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án; d, Điều kiện năng lực 
nhà đầu tư tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 58 Luật đất đai năm 2013;  
đ, Tiến độ thực hiện dự án.

Hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá nói trên phải được cụ thể rõ ràng 
và đảm bảo theo quy định tại các Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 29.4.2020; 
Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 14.7.2020 và Quyết định số 4374/QĐ-UBND 
ngày 26.10.2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Tiêu chí đấu giá 
Quyền sử dụng đất nói trên; Quyết định số 4781/QĐ-UBND ngày 20.11.2020 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Phương án đấu giá tài sản trên (kèm theo phương 
án đấu giá). Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 25.01.2021 và Quyết định số 255/
QĐ-UBND ngày 20.01.2021 của UBND tỉnh Bình Định về đấu giá tài sản trên.

6. Thời gian, địa điểm hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham 
gia đấu giá và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

Tổ chức kinh tế đã nộp hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá và 
nộp phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) theo quy định tại Mục 5 Thông báo 
này, sau khi đạt kết quả sơ tuyển hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu 
giá thì đồng thời hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham gia đấu 
giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước là 19.550.248.200 đồng (Mười chín tỷ, năm 
trăm năm mươi triệu, hai trăm bốn mươi tám nghìn, hai trăm đồng), trong 
thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, chậm nhất đến  
16 giờ 00 phút ngày 10.11.2021, vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá 
tài sản (không áp dụng nộp tiền đặt trước bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng): 

* TK số: 4300201003401 tại Ngân hàng NN&PTNT - CN Bình Định.
* TK số: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương - CN Bình Định.
* TK số: 580.10000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Bình Định.
Và một số tài khoản khác của Trung tâm DVĐGTS.
Khi tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký 

tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp (vòng 01) và tiền đặt trước tham 
gia đấu giá theo quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp 
phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người có thẩm quyền 
đại diện tổ chức tham gia đấu giá tại các mép của phong bì và được gửi qua 
đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp. Phiếu trả giá gián tiếp được tổ chức đấu 
giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi 
hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tại Trung tâm Dịch vụ đấu 
giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để sơ tuyển 
hồ sơ theo quy chế đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 
13.11.2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Được thực hiện kết hợp giữa đấu 
giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu 
giá theo phương thức trả giá lên và được quy định trong Quy chế cuộc đấu 
giá tài sản. 

9. Đại diện người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 
Bình Định.

 10.  Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Tổ chức trúng đấu giá có trách nhiệm 
nộp đủ số tiền thuê đất phải nộp theo kết quả trúng đấu giá vào ngân sách Nhà 
nước chậm nhất không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo 
nộp tiền của cơ quan thuế. Quá thời hạn nêu trên mà Tổ chức trúng đấu giá chưa 
nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào Ngân sách Nhà nước, Trung tâm Phát triển quỹ 
đất có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND 
tỉnh hủy kết quả trúng đấu giá, số tiền đặt trước mà Tổ chức trúng đấu giá đã nộp 
sẽ được sung vào công quỹ Nhà nước theo quy định. Các loại thuế, phí có liên 
quan đến tài sản đấu giá (nếu có), Tổ chức trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp theo 
quy định pháp luật hiện hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256. 3822216; 3812837.       

THÔNG BÁO
Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và giông, có nơi 
mưa vừa đến mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả 
năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa rào và giông. Gió Tây 
Nam cấp 2 - 3. 

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và giông 
rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió 
Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Trong mưa giông có khả 
năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.       (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 17.10.2021

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
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KHÁM PHÁ

Những công trình  
cổ đại bí ẩn trên  
thế giới thách thức 
giới khoa học

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
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n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 3.000 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Những người sống trên Trái Đất vào hàng 
ngàn năm trước đã tạo ra những công trình có 
quy mô đồ sộ và hết sức công phu.

Nhóm 6 “phi hành gia” sẽ dành 4 tuần 
để thực hiện một nhiệm vụ trải nghiệm 
cuộc sống trên sao Hỏa trong phiên bản 
mô phỏng đặt tại sa mạc Negev của Israel.

Nhiệm vụ lần này sẽ cung cấp cho 
các nhà khoa học thông tin về cách con 
người đối phó với những điều kiện hạn 
chế, bất thường, những gì họ có thể trải 
qua nếu sống trên sao Hỏa trong tương lai.

Địa điểm thử nghiệm nằm trong sa 
mạc Negev ở miền nam Israel trong cấu 
trúc xói mòn của miệng núi lửa Ramon. 
Đây là một dạng cấu trúc xói mòn hiếm 
gặp nhưng khá giống với các đặc điểm 
bề mặt sao Hỏa. Đó là môi trường nhiều 
cát và đá, nghiêng dốc, được so sánh 
với Thung lũng Marineris trên sao Hỏa.

Nhóm 6 “phi hành gia” gồm 5 người 
đàn ông và 1 người phụ nữ sẽ sống trong 
cơ sở mô phỏng điều kiện trên sao Hỏa 
được gọi là AMADEE-20. Họ sẽ mặc bộ 
quần áo vũ trụ chuyên dụng và sử dụng 
những thiết bị vật dụng cho chuyến đi 
lên hành tinh đỏ trong tương lai nếu điều 
đó thành hiện thực.

Chỉ huy João Lousada sẽ dẫn đầu 

Thử nghiệm cuộc sống sao Hỏa ngay trên sa mạc ở Trái Đất

Thử nghiệm cuộc sống sao Hỏa ngay trên sa mạc 
ở Trái Đất.

nhiệm vụ, cộng thêm hỗ trợ của Phó chỉ 
huy Iñigo Muñoz Elorza, cùng với Anika 
Mehlis, Alon Tenzer, Thomas Wijnen và 
Robert Wild.

João Lousada đến từ Bồ Đào Nha, 
Giám đốc chuyến bay của ISS Columbus, 
có chứng nhận nhảy dù, là bậc thầy thợ 
lặn có bình dưỡng khí, biết lái máy bay. 
Iñigo Muñoz-Elorza, Tây Ban Nha, Giám 
đốc đào tạo tại Trung tâm điều khiển 
Galileo, có bằng phi công dù lượn, thợ 
lặn và nhảy dù.

Anika Mehlis, đến từ Đức, chuyên 

gia về vi sinh, Kỹ thuật Công nghệ Môi 
trường và Tái chế. Alon Tenzer, người 
Israel, chuyên gia về Toán học, Khoa học 
Máy tính và Khoa học Hàng không.

Thomas Wijnen, đến từ Hà Lan, chuyên 
gia về Toán học và Vật lý và Thiên văn 
học, có bằng thợ lặn và nhảy dù. Robert 
Wild, đến từ Áo, chuyên gia Vật Lý.

Trong 4 tuần, nhóm 6 người sẽ thực 
hiện một loạt các thử nghiệm, bao gồm 
cả việc cô lập và thích nghi của con 
người trong môi trường khắc nghiệt như  
sao Hỏa.

Một trong những thử nghiệm lần này 
máy in 3D Melt mới có thể sử dụng trên 
các chuyến bay vũ trụ thời gian dài trong 
tương lai. Mục đích là để kiểm tra xem 
liệu in 3D có thể hỗ trợ các hoạt động 
khoa học trong môi trường xa xôi như 
sao Hỏa hay không.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA 
hy vọng sẽ đưa con người lên sao Hỏa 
vào giữa đến cuối những năm 2030 và 
loạt thí nghiệm này giúp lập kế hoạch 
tốt nhất cho tương lai.

(Theo infonet.vietnamnet.vn)

Dù có biết bao nhiêu xu hướng thời trang đã đi qua, họa tiết kẻ sọc 
chẳng bao giờ lỗi mốt cả. Chúng dễ mặc, phù hợp với nhiều dáng 
người nên dễ chinh phục các hội chị em văn phòng. Dưới đây là 7 gợi 
ý trang phục kẻ sọc luôn giúp người mặc trở nên cao ráo và thon gọn 
hơn. Vì thế, các quý cô công sở còn chần chừ gì nữa.          
                                                                                                                    (Theo eva.vn)

7 gợi ý diện đồ kẻ sọc
Các nhà khoa học đã mất hàng thế kỷ 

để đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi 
ai, tại sao và cách chúng được dựng nên. 
Có nhiều giả thuyết khác nhau được đưa 
ra, thậm chí có người cho rằng đó là công 
trình của những thế lực siêu nhiên đến từ 
ngoài Trái Đất.

Stonehenge, Anh Quốc

 
Những cột đá bí ẩn ở nước Anh. Ảnh: pixabay.com

Theo lời kể của người dân địa phương, 
bãi đá này được xây dựng bởi pháp sư 
Merlin. Trong thực tế, Stonehenge đã 
xuất hiện trước khi Merlin - người thân tín 
với vua Arthur - ra đời.

Làm thế nào người ta có thể vận 
chuyển hàng khối đá vô cùng nặng từ 
một nơi xa hàng trăm km? Khu vực quanh 
Stonehenge không hề có nơi nào để khai 
thác đá, nghĩa là người ta đã phải vận 
chuyển những tảng đá này từ rất xa.

Mục đích xây dựng của công trình này 
cũng không rõ ràng. Dù đó là đài quan 
sát thiên văn do vị trí của các hốc đá nằm 
đúng với những thiên thể trong hệ Mặt 
Trời, hay đó là nơi cầu nguyện với thần 
thánh khi các linh mục Celtic đã dùng nó, 
thì chúng ta vẫn chưa biết được chính xác 
ai đã sử dụng nó để làm gì.

Baalbek, Lebanon

Đền thờ khổng lồ ở Lebanon khiến các nhà khoa 
học đau đầu suốt bao thế kỷ qua. Ảnh: Anton Ivanov

Một ngôi đền thuộc quần thể kiến 
trúc cổ tại Lebanon là tàn tích để lại của 
một thành phố từng phát triển cực thịnh 
trong một thời kỳ duy nhất.

Vẫn còn nhiều câu hỏi chưa giải được 
xung quanh các ngôi đền cổ này. Người 
La Mã cổ đại không có kỹ thuật nào để 
mang vác những khối đá có trọng lượng 
lên đến 1.000 tấn và xây nên ngôi đền 
khổng lồ này.

Ngôi đền thờ Athenian Parthenon ở 
Hy Lạp có kích thước chỉ bằng một nửa so 
với ngôi đền khổng lồ này của Lebanon, 
và khối đá lớn nhất ở Kim tự tháp Ai Cập 
chỉ nặng 90 tấn. Nhiều người bản địa tin 
rằng ngôi đền này chính là nền móng của 
ngọn tháp Babel vĩ đại trong Kinh Thánh.

(Theo khoahoc.tv)
(Còn nữa)


