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ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG

NGÀY HỘI “SINH VIÊN VỚI BIỂN, ĐẢO TỔ QUỐC” NĂM 2022

Cùng hành động vì vốn quý
của doanh nghiệp, quốc gia
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Gặp ông, ít ai nghĩ rằng người đàn ông vui vẻ, dễ gần, mới học hết 
lớp 9 ấy lại là tác giả của nhiều sản phẩm sáng chế được ứng dụng 

rộng rãi. Tháng 1.2022, sản phẩm “Máy băm thân cây phục vụ chăn 
nuôi, khung bằng nhựa” của ông đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo 

nhà nông tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2021 và được Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng bằng khen. Ông là Nguyễn Ngôn (55 tuổi, ở khu phố 

Vĩnh Phụng 2, phường Hoài Xuân, TX Hoài Nhơn).

Người nông dân 
đam mê sáng tạo 
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Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động 
giai đoạn 2019 - 2021.                                       Ảnh: N.M

Check-in 
cùng sen

Trần Bích San - 
một ông quan 
biết lo cho dân
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LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ:

Góp phần đảm bảo 
an ninh địa bàn

HOẠT ĐỘNG THỂ THAO BIỂN 
Ở QUY NHƠN:

Cần được 
khuyến khích, 
mở rộng

Hiện nay, UBND tỉnh và UBND TP Quy Nhơn 
đều xác định chủ trương xây dựng, phát 
triển các hoạt động thể thao biển nhằm 
tạo sự sôi động, hấp dẫn và thu hút du 
khách. Du lịch kết hợp thể thao đang là xu 
hướng được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ 
trong thời gian tới. u10
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Chào mừng Đại hội 
đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tỉnh Bình Định lần thứ 
XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, 
ngày 7.5, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên 
Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày 
hội “Sinh viên với biển, đảo 
Tổ quốc” năm 2022, tại Đồn 
Biên phòng Cát Khánh (xã Cát 
Khánh, huyện Phù Cát).

Tham dự ngày hội, về phía 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh có anh Nguyễn Minh 
Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, 
Chủ tịch Trung ương Hội Sinh 
viên Việt Nam; về phía lãnh 
đạo tỉnh có các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ngày hội “Sinh viên với 
biển, đảo Tổ quốc” là một trong 

những chương trình dành cho 
hội viên, sinh viên trong và 
ngoài nước cùng nhau thể hiện 
tình yêu thiêng liêng của mình 
với quê hương đất nước, đặc biệt 
là tình yêu biển, đảo Tổ quốc, 
được Trung ương Hội Sinh viên 
Việt Nam và các cấp bộ Hội quan 
tâm, triển khai thực hiện. 

Thời gian qua, Hội Sinh viên 
Việt Nam tỉnh đã cụ thể hóa các 
chương trình, hoạt động như ra 
quân làm sạch biển, trao tặng cờ 
Tổ quốc, trao tặng quà cho ngư 
dân, trùng tu sửa chữa Cột cờ Tổ 
quốc, trồng cây xanh, thực hiện 
các công trình phần việc thanh 
niên…, góp phần cùng với các 
cấp, các ngành chung tay góp 
phần xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh cho quê hương.

Trong khuôn khổ của ngày 
hội, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh 
tổ chức viếng Tượng đài Nguyễn 
Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (TP 
Quy Nhơn); dâng hương, dâng 

hoa tại Đền thờ anh hùng dân 
tộc Nguyễn Trung Trực (xã Cát 
Hải, huyện Phù Cát); tặng cờ Tổ 
quốc và ảnh Bác Hồ cho thanh 
niên ngư dân; tổ chức tư vấn sức 
khỏe và trao tặng túi thuốc an 
sinh cho 50 người dân, gia đình 
chính sách; trao tặng 50 suất học 
bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 
học sinh là con em ngư dân và 
sinh viên 5 tốt tiêu biểu; Đoàn 
công tác Trung ương Đoàn còn 
tặng quà cho Đồn Biên phòng 
Cát Khánh.

Ngoài ra, Hội Sinh viên Việt 
Nam tỉnh còn tổ chức các hoạt 
động truyền thông về tình hình 
an ninh biển, đảo Việt Nam; thi 
tìm hiểu kiến thức biển đảo; 
ra quân chương trình “Hãy 
làm sạch biển”; trao tặng 10 
suất quà cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn; giao lưu bóng 
chuyền với cán bộ, chiến sĩ Đồn 
Biên phòng Cát Khánh.

CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - Thực hiện chỉ đạo của 
UBND tỉnh về việc tăng cường 
công tác quản lý đất đai, tạm 
dừng giải quyết các thủ tục 
hành chính liên quan đến đất 
xây dựng dự án đường bộ cao 
tốc Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh 
Bình Định), Sở Xây dựng có văn 
bản đề nghị các sở, ban, ngành 
và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố, các chủ đầu tư tổ 
chức thực hiện rà soát tất cả dự 
án đầu tư xây dựng hiện đang 
thi công hoặc đang triển khai 
các thủ tục đầu tư xây dựng, 
thuộc địa bàn quản lý hoặc làm 

chủ đầu tư, báo cáo trước ngày 
14.5.2022.

Theo đó, việc rà soát tiến 
hành với các dự án sử dụng 
vốn đầu tư công, vốn nhà nước 
ngoài đầu tư công, vốn khác, kể 
cả dự án PPP nếu có. Trường 
hợp thuộc phạm vi ảnh hưởng 
của dự án đường bộ cao tốc 
Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh) 
hoặc chồng lấn các quy hoạch 
khác có liên quan thì tạm dừng 
thi công và kịp thời báo cáo Sở 
Xây dựng để tổng hợp, đề xuất 
UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

MAI HOÀNG

Ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” 
năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ tư từ phải qua) và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh 
Triết (thứ ba từ trái sang) trao tặng ảnh Bác Hồ cho ngư dân.                                                                                             Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

Rà soát quy hoạch  
của các dự án đầu tư  
xây dựng

(BĐ) - Tin từ Sở KH&CN, 
từ ngày 1.5 đến ngày 7.5, có 
hơn 600 du khách và người 
yêu khoa học đã đến Trung 
tâm Khám phá khoa học và 
Đổi mới sáng tạo tham quan, 
trải nghiệm các hoạt động khoa 
học tại Tổ hợp Không gian  
khoa học.

Tổ hợp Không gian khoa 
học được khánh thành, đưa 
vào sử dụng từ ngày 29.4 sau 
gần 7 năm xây dựng. Tổ hợp 
gồm 3 công trình chính: Khu 
khám phá khoa học, Trạm 
quan sát thiên văn phổ thông 
và Khu thiếu nhi. Khu khám 
phá khoa học có hai hạng mục, 
gồm: Bảo tàng khoa học và Nhà 
chiếu hình vũ trụ. Công trình 
này được thực hiện với mục 
tiêu xây dựng một tổ hợp khoa 
học đại chúng đầu tiên tại Việt 
Nam, chú trọng đến việc đưa 
khoa học tới quần chúng và 
phát triển tình yêu khoa học cho 
nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. 

Theo tìm hiểu của phóng 
viên, số lượng du khách đăng 
ký tham quan Tổ hợp Không 
gian khoa học trong tháng 

5.2022 ước tính gần 2.000 du 
khách. Để thuận lợi việc đón 
tiếp, hướng dẫn du khách tham 
gia các hoạt động tìm hiểu, 
khám phá khoa học tại Tổ hợp 
Không gian khoa học, Trung 
tâm Khám phá khoa học và 
Đổi mới sáng tạo đã xây dựng 
khung thời gian phục vụ khá 
chi tiết. Cụ thể, đối với khách 
đăng ký theo đoàn (từ 30 -  
50 người), Trung tâm bố trí tham 
quan vào các ngày từ thứ Ba đến 
Chủ nhật hằng tuần (buổi sáng: 
8 giờ 30 phút - 10 giờ 30 phút; 
buổi chiều: 14 giờ 30 phút - 
16 giờ 30 phút). Đối với khách 
cá nhân và đoàn dưới 30 người, 
Trung tâm bố trí tham quan vào 
các ngày thứ Tư và Chủ nhật 
hằng tuần (14 giờ 30 phút -  
16 giờ 30 phút). Mỗi buổi tối đa  
60 khách. Trường hợp số lượng 
du khách đăng ký vượt quy 
định, Trung tâm sẽ thông báo 
dời lịch vào các buổi của tuần 
kế tiếp.

Du khách liên hệ đặt lịch 
trước qua hotline 0256 2478 
999 (bấm phím 1 trong giờ  
hành chính).             TRỌNG LỢI

Hàng trăm du khách đến  
tham quan Tổ hợp Không gian 
khoa học

(BĐ) - Chiều 7.5, tại Cụm 
công nghiệp Tam Quan,  
TX Hoài Nhơn, Sở Công 
Thương tổ chức Phiên chợ 
“Hàng Việt về nông thôn” năm 
2022. Tham gia Phiên chợ có 
hơn 40 DN trong và ngoài tỉnh, 
với quy mô 100 gian hàng bao 
gồm các mặt hàng: Thực phẩm 
tiêu dùng, quần áo, hàng công 
nghệ phẩm, điện gia dụng, gỗ 
mỹ nghệ… Trong đó, 14 DN, 
cơ sở làng nghề của tỉnh với 
hơn 20 gian hàng, chiếm tỷ lệ 
trên 20% trên tổng số gian hàng, 

hàng hóa tham gia.
Phiên chợ “Hàng Việt về 

nông thôn” năm 2022 là cơ 
hội để các DN hàng Việt Nam 
trao đổi kinh nghiệm, giới 
thiệu sản phẩm, hiểu thêm 
nhu cầu, thị hiếu của người 
tiêu dùng, nhất là người tiêu 
dùng nông thôn. Dịp này, các 
DN, cơ sở làng nghề truyền 
thống của tỉnh có nhiều cơ 
hội phát triển kênh phân phối 
hàng hóa tại địa phương, tạo 
mối liên kết chặt chẽ giữa nhà 
sản xuất - nhà phân phối - đại 

lý bán lẻ.
Trong thời gian bị ảnh 

hưởng dịch Covid-19, các phiên 
chợ không được tổ chức. Do đó, 
phiên chợ lần này vừa kích cầu 
tiêu dùng nội địa vừa đáp ứng 
nhu cầu mua sắm của người 
dân địa phương. Đây cũng là 
cơ hội để người dân TX Hoài 
Nhơn có thêm nhiều lựa chọn 
khi mua sắm, tiếp cận với hàng 
Việt có chất lượng, các DN đẩy 
mạnh kênh phân phối vào thị 
trường địa phương.

HẢI YẾN 

Tổ chức phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn”  
tại TX Hoài Nhơn

 Sáng 7.5, Đoàn Thanh 
niên khối CSĐT (CA tỉnh) 
phối hợp một số đơn vị đã đến 
thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ 
Việt Nam anh hùng Phạm Thị 
Trí (100 tuổi, ở xã Nhơn Mỹ, TX 
An Nhơn) và 5 gia đình chính 
sách, có công với cách mạng ở 
xã Nhơn Mỹ; mỗi suất quà trị 
giá 1,2 triệu đồng. Đồng thời, 
thăm, tặng 4 triệu đồng cho 
em Trương Thị Thanh Dung (10 
tuổi, ở xã Nhơn Phong, TX An 
Nhơn) mồ côi cả cha lẫn mẹ, 
cuộc sống gặp nhiều khó khăn.                 

                                       T.LONG
 Chiều 7.5, tại xã Nhơn 

Phong, TX An Nhơn, Chi hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác 
Ái huyện Tuy Phước thuộc Hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh 
phối hợp nhóm thiện nguyện 
Thiện Tuệ (TP Quy Nhơn) đã 
trao tặng 13 chiếc xe lăn cho 
bệnh nhân nghèo TX An Nhơn, 
trong đó, xã Nhơn Phong 11 xe 
và phường Nhơn Thành 3 xe, 
với tổng trị giá 25 triệu đồng 
do nhóm thiện nguyện Thiện 
Tuệ tài trợ. THANH MINH
 Ngày 6.5, Đội CSGT - 

Trật tự thuộc CA TX An Nhơn 
phối hợp với Công ty Honda 
Viễn Thuận Phát tổ chức 

Chương trình “ATGT cho nụ 
cười trẻ thơ” tại Trường Tiểu 
học phường Nhơn Hưng (Phân 
hiệu Cẩm Văn), với sự tham gia 
của hơn 400 giáo viên và học 
sinh. Thông qua buổi tuyên 
truyền nhằm cung cấp cho học 
sinh những kiến thức cơ bản 
về Luật Giao thông đường bộ, 
giúp giáo viên và các em học 
sinh nâng cao kiến thức, ý thức 
chấp hành pháp luật, tích cực 
nhắc nhở người thân trong 
gia đình, hàng xóm tham gia 
giao thông đúng quy định, góp 
phần phòng ngừa TNGT. 

                            GIA NGUYỄN

Chào mừng kỷ niệm 67 năm 
Ngày thành lập Quân chủng 
Hải quân (7.5.1955 - 7.5.2022), 
sáng 7.5, tại phường Tam Quan 
Bắc, TX Hoài Nhơn, Hội Cựu 
quân nhân Trường sa Hoài 
Nhơn - Phù Mỹ - Phù Cát tổ 
chức buổi gặp mặt nhân kỷ 
niệm 40 năm ngày nhập ngũ 
(1982 - 2022). 

Tại buổi gặp mặt, những 
người lính Trường Sa đã cùng 
nhau ôn lại những ngày gian 
khổ nhưng hào hùng, ngày 
đêm giữ gìn từng tấc đất của 
đảo, vùng biển, vùng trời của 
Tổ quốc. Sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ 
quốc, họ trở về cuộc sống đời 
thường, tiếp tục phát huy phẩm 
chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương 
mẫu trong cuộc sống. Các cựu 
quân nhân Trường Sa cũng chia 
sẻ, động viên tinh thần, hình 
thành các mối liên kết giúp 
đỡ nhau để phát triển kinh tế  
gia đình. 

Dịp này, Hội cựu quân nhân 
Trường sa Hoài Nhơn - Phù 
Mỹ - Phù Cát đã trao các phần 
quà hỗ trợ cho các gia đình cựu 
quân nhân có hoàn cảnh khó 
khăn ở Hoài Nhơn, Phù Mỹ, 
Phù Cát.                  THÁI NGÂN

Cựu quân nhân Trường Sa  
gặp mặt kỷ niệm 40 năm  
ngày nhập ngũ



TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

CHUYỆN TỬ TẾ

3CHỦ NHẬT, 8.5.2022 TÒA SOẠN & BẠN ĐỌC
  bandocbaobd@gmail.com
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Đều đặn hằng tháng, Hiệp hội 
HelpforVietnam lại tặng suất cơm 
kèm theo các món ăn vặt khác cho 
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 
BVĐK tỉnh. Số suất ăn khác nhau mỗi 
đợt, tùy thuộc vào mức độ quyên góp, 
thường là khoảng trên 100 suất. Duy 
trì từ khoảng 3 năm trở lại đây, hoạt 
động tặng nhiều suất cơm miễn phí trở 
nên quen thuộc, với cảnh một nhóm 
người “tay xách nách mang” nào hộp 
cơm, gói mỳ, ly chè, trái cây... nhiệt 
tình trao tận tay bất kỳ ai có nhu cầu, 
kèm nụ cười rạng rỡ. 

Không chỉ tại BVĐK tỉnh, các thành 
viên của HelpforVietnam còn chia 
thành từng nhóm nhỏ, đi quanh các 
khu vực công cộng của TP Quy Nhơn 
để gửi tặng suất ăn kèm một số nhu yếu 
phẩm cho những người khó khăn hành 
nghề bán vé số, bán rau... Nhận được 
hộp cơm cùng một số nhu yếu phẩm 
khác khi đang bán hàng, bà Nguyễn 
Thị Giúp (ở khu phố 1, phường Lê Lợi, 
TP Quy Nhơn) rất cảm động. “Lần đầu 
tiên tôi được tặng quà mà không phải đi 
đến các địa điểm tập trung; người trao 
quà cũng chưa từng quen mặt. Cảm 
giác rất khó diễn tả thành lời”, bà Giúp 
bộc bạch.

Một hoạt động khác cũng nhận được 
sự hưởng ứng của người dân là “Bữa 
sáng 0 đồng” của Hội LHPN phường Hải 
Cảng (TP Quy Nhơn). Hội lựa chọn hình 
thức trao trực tiếp trước cổng UBND 
phường và Trạm Y tế phường để nhiều 
người dân được hỗ trợ dễ dàng, nhanh 
chóng. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 
diễn ra căng thẳng, một số hộ dân có 
hoàn cảnh khó khăn bị phong tỏa, các 
hội viên đã chủ động gói ghém từng 
suất ăn mang đến tận nhà. Chị em còn 
cố gắng quyên góp, kết nối với nhiều 
nhà hảo tâm để tăng số lượng người 
dân được nhận quà. Chủ tịch Hội LHPN 

Những suất ăn  
yêu thương

Với suy nghĩ “cho đi là còn mãi”, nhiều hội, nhóm đã duy trì thường xuyên việc tặng những suất ăn miễn 
phí cho người lao động, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn như một cách lan tỏa yêu thương...

phường Hải Cảng Đoàn Thị Bích Liên 
cho biết: “Dù ngày thường hay trong 
mùa dịch, chúng tôi hiểu rằng nhu cầu 
về bữa sáng luôn không thể thiếu. Do 
đó, với lợi thế nắm vững địa bàn, Hội 
LHPN phường luôn cố gắng để những 
suất ăn được trao tận tay người dân 
nhanh chóng, thuận tiện nhất”.

Cũng góp sức vào hoạt động thiện 
nguyện vì cộng đồng, nhiều chị em ở xã 
Tây An (huyện Tây Sơn) đã cùng nhau 
gom góp chi phí, duy trì “nồi cháo tình 
thương” đỏ lửa xuyên suốt 6 năm nay. 
Người khởi xướng là chị Đặng Thị Phi 
(ở thôn Mỹ Đức, xã Tây An), cùng nhiều 
chị em trong xã bắt tay vào thực hiện 
việc nấu và phát cháo chay vào ngày 
mùng 1 và 15 (âm lịch) mỗi tháng.

“Nhớ lại ngày đầu phát cháo, chúng 
tôi ai cũng hồi hộp vì lo hương vị nồi 
cháo chưa được vừa miệng người dân 
nên đã dậy từ lúc 2 giờ sáng để có thêm 
thời gian xoay sở”, chị Phi nhớ lại.

Tâm huyết của các chị em đã hái 
được quả ngọt khi nhiều người dân trên 
địa bàn xã chủ động đề nghị được quyên 
góp, số suất ăn hỗ trợ cho người dân 
cũng theo đó tăng lên. Chị Nguyễn Thị 
Đào (người dân ở thôn Trà Sơn, xã Tây 
An), chia sẻ: “Từ 5 giờ rưỡi, chúng tôi 
đã xếp hàng để nhận suất cháo miễn phí. 
Mỗi người nhận cháo nhiều hay ít tùy 
theo nhu cầu của mình. Cháo ngon, dễ 
ăn và luôn được trao tận tay từng người 
từ sự nhiệt tình, gần gũi của các chị”.

DIỆU NGỌC

Tình nguyện viên thuộc Hiệp hội HelpforVietnam trao suất cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh 
khó khăn.                                                                                                                                      Ảnh: Hiệp hội HelpforVietnam

Báo Bình Định số ra ngày 9.4.2022 
có bài “Chế biến hải sản ảnh hưởng 
khu dân cư”, phản ảnh cơ sở chế biến 
hải sản nằm ở số nhà 01 và 02 đường 
Nguyễn Khuyến (tổ 32B, khu phố 6, 
phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) trong 
quá trình hoạt động phát tán mùi hôi 
rất khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống, 
sức khỏe của hàng chục gia đình; trong 
đó, nhiều người già và trẻ em bị viêm 
đường hô hấp do thường xuyên hít mùi 
hôi. Phó trưởng Phòng TN&MT TP Quy 
Nhơn Nguyễn Khắc Minh cũng xác thực 
tình trạng này và cho biết chủ cơ sở có 
nguyện vọng xây dựng lại cơ sở hạ tầng, 
cũng như hệ thống xử lý mùi hôi; theo 
cam kết sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 
4.2022.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 5.2022, 
người dân ở tổ 32B, khu phố 6 (phường 
Đống Đa) tiếp tục phản ảnh tới đường 
dây nóng Báo Bình Định về việc cơ sở 

Người dân phải chịu đựng đến bao giờ ?

chế biến hải sản nằm tại số nhà 01 và  
02 đường Nguyễn Khuyến phát tán mùi 
hôi trong quá trình hoạt động. Đặc biệt, 
hiện đang thời điểm nắng nóng, mùi hôi 
càng nồng nặc, khó chịu hơn; nhất là từ 

12 giờ trở đi. 
Bà L.T.H, ở tổ 32B, 

trình bày: Người dân 
xem báo, thấy đại 
diện lãnh đạo Phòng 
TN&MT TP Quy Nhơn 
hứa kiểm tra, yêu cầu 
chủ cơ sở khắc phục 
vào cuối tháng 4.2022 
nên nghĩ được thoát 
cảnh “sống chung” 
với mùi hôi. Nhưng 
đến nay vẫn không 
có gì thay đổi, thậm 
chí mùi hôi càng nặng 
hơn. Không chỉ các gia 
đình có nhà ở đường 

Nguyễn Khuyến, nhiều hộ ở đường Lê 
Đại Hành cũng chịu không nổi mùi hôi. 

“Không lẽ lãnh đạo Phòng TN&MT 
TP Quy Nhơn hứa lấy được. Còn hàng 
chục gia đình hằng ngày phải hứng chịu 

mùi hôi thì mặc họ”, bà H. bức xúc nói.
Trao đổi với phóng viên Báo Bình 

Định vào ngày 6.5, ông Nguyễn Khắc 
Minh cho biết: Phòng TN&MT thành 
phố đã tiến hành kiểm tra hiện trường, 
chủ cơ sở đang thực hiện việc xây dựng 
lại hạ tầng như cam kết. Tuy nhiên, việc 
xây dựng cần có thời gian nên xin lùi 
thời điểm hoàn thiện đến cuối tháng 
6.2022.

“Hết thời hạn trên, nếu trong quá 
trình hoạt động, cơ sở vẫn phát tán mùi 
hôi, ảnh hưởng khu dân cư xung quanh 
thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy 
định pháp luật”, ông Minh nhấn mạnh.

Mong rằng, lần này Phòng TN&MT 
TP Quy Nhơn sẽ thực hiện đúng  
như vậy!                                                 M.NHÂN

Hoạt động chế biến hải sản ở số nhà 01 và 02 đường Nguyễn Khuyến 
phát tán mùi hôi, gây ảnh hưởng khu dân cư.                                  Ảnh: M.N

(BĐ) - Ngày 4.5, UBND tỉnh ban 
hành Công văn số 2358/UBND-NC về 
việc tăng cường thực hiện công tác thi 
hành án hình sự (THAHS) và tái hòa 
nhập cộng đồng (THNCĐ).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao 
CA tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 
ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh 
phân công trách nhiệm cụ thể cho các 
cấp, ngành và các cơ quan chức năng 
trong thực hiện các biện pháp THNCĐ 
theo quy định. Thường xuyên phối hợp 
với TAND tỉnh và Viện KSND tỉnh triển 
khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối 
hợp liên ngành trong công tác THAHS 
trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật. 

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn CA 
cấp huyện, cấp xã tham mưu UBND 
cùng cấp thực hiện tốt công tác tiếp 
nhận, quản lý, giám sát giáo dục, giúp 
đỡ người chấp hành xong án phạt tù; 
phối hợp với các ban, ngành, đoàn 
thể, tổ chức xã hội giúp đỡ người chấp 
hành xong án phạt tù khắc phục khó 
khăn sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập  
cộng đồng.

Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với 
các sở, ban, ngành có liên quan và UBND 
các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đào 
tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, cho 
vay vốn học nghề, tạo việc làm nhằm 
giúp đỡ người chấp hành xong án phạt 
tù ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng 
đồng. Bên cạnh đó, tham mưu UBND 
tỉnh xem xét, quyết định chính sách hỗ 
trợ đào tạo nghề nghiệp, cho vay ưu 
đãi đối với người chấp hành xong án 
phạt tù có hoàn cảnh khó khăn để tạo 
việc làm và đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội 
người chấp hành xong án phạt tù không 
có nơi nương tựa thuộc đối tượng được 
chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ 
xã hội. Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH phối 
hợp với CA tỉnh tham gia các hoạt động 
tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng 
cao khả năng tìm kiếm việc làm cho số 
phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt 
tù trong trại tạm giam và nhà tạm giữ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố 
có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã, 
các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội 
thực hiện công tác tiếp nhận, giám sát, 
giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong 
án phạt tù về cư trú ở địa phương.

                                                  M.LÂM
 

Giúp đỡ người chấp hành 
xong án phạt tù  
sớm hòa nhập cộng đồng 

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
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Bình Định

ĐIỂM ĐẾN

Men theo tuyến đường phía 
Tây tỉnh nối từ Long Vân đến 
QL 1, ta dễ dàng tìm đến ao sen 
Phú Tài của anh Tô Tấn Cường, 
ở tổ 7, KV 5, phường Bùi Thị 
Xuân (TP Quy Nhơn). 

Giữa bức tranh quê bình 
yên là những đóa hoa sen màu 
hồng phấn, điểm xuyết lá xanh, 
nhụy vàng đung đưa trong nắng, 
hương sen thoảng bay mà thơm 
ngát. Anh Cường cho biết: “Năm 
2019, tôi cải tạo thửa ruộng gần 
5.000 m2 trước nhà để chuyển đổi 
mô hình kinh tế sang trồng sen. 
Thấy hoa nở đẹp, tôi chụp hình 
đưa lên facebook, nhiều người 
hỏi thăm, tìm đến tham quan, 
chụp ảnh. Thế là tôi đầu tư chăm 
hoa nở đều, làm thêm cầu tre, 
trang bị sõng nhôm để du khách 
đến đây chụp ảnh; tôi có thêm 
thu nhập từ thu phí tham quan 
20.000 đồng/người”.

Đến ao sen Phú Tài tham 
quan, du khách còn có thể tự lên 
tour du lịch một ngày ghé đến 
những danh thắng ở gần đó, 
như chùa Phú Thọ, chùa Liên 
Hoa, di tích Trại giam nữ tù binh 
Phú Tài (phường Bùi Thị Xuân), 
suối Long Mỹ (xã Phước Mỹ).

Khung cảnh nên thơ ở ao sen của chị  
Phạm Thị Xuân Vui, ở thôn Phụng Sơn, xã 

Phước Sơn (huyện Tuy Phước).       Ảnh: NGỌC NHUẬN

Du khách check-in ao sen Phú Tài.                                                               Ảnh: NGỌC NHUẬN

Một ao sen khác khá nổi 
tiếng gần đây là ao sen của chị 
Phạm Thị Xuân Vui, ở thôn 
Phụng Sơn, xã Phước Sơn, 
huyện Tuy Phước. 2 ao sen rộng 
khoảng 1.000 m2 với những đóa 
sen trắng, hồng nở rộ trước 
chùa Bình Quang, khung cảnh 
thật bình yên giữa loài hoa 
mang nét đẹp thanh tao mọc 
giữa chốn thiền môn.

Vừa thu hái sen, chị Vui tâm 
tình: “Giống sen Quan âm được 

tôi trồng để làm kinh tế, lại tạo 
cảnh quan trước chùa, quanh 
xóm này. Bà con đi ngang thấy 
hoa nở đẹp, họ xin hạt giống về 
trồng; tôi cho giống và hướng 
dẫn bà con cách trồng sen. Có 
lẽ ít lâu nữa thôi cả xóm này 
sẽ thành “bức tranh sen” tuyệt 
đẹp. Tôi rất vui không chỉ vì 
bán được nhiều hoa sen cho du 
khách mà hình ảnh quê hương 
tôi sẽ theo những khuôn hình 
lan tỏa muôn nơi”.

Chị Vui cũng cho biết, chị 
đang cải tạo thêm 2 thửa ruộng 
quanh nhà để trồng sen, khoảng 
4 tháng nữa thôi, nơi đây sẽ có 
thêm 2 ao sen nở rộ. Mùa sen 
sau, chị Vui cũng sẽ mở quán 
bán cà phê để du khách đến 
ngắm sen, thưởng thức cà phê. 
Nghe chị nói, tôi mường tượng 
ra khung cảnh nơi đây 4 tháng 
nữa khi quay trở lại, tôi sẽ được 
hòa mình vào thiên nhiên với 
khoảng không gian xanh của 
đồng lúa xen lẫn với sắc màu 
rực rỡ của hoa sen, ngồi nhâm 
nhi tách cà phê thì đây quả là 
một trong những điểm đến lý 
tưởng để thư giãn.

Đến Phù Mỹ thời điểm này, 
ngoài thưởng thức những món 
ăn nổi tiếng, như bún tôm, chả 
cá thác lác… du khách cũng dễ 
say lòng với vẻ đẹp của đầm sen 
Bình Long (xã Mỹ Thọ, huyện 
Phù Mỹ) giữa khung cảnh tĩnh 
lặng của làng quê nằm ven 
đầm Trà Ổ. Theo ông Nguyễn 
Ngọc Thạch, Giám đốc Công ty 
TNHH Thương mại, xây dựng 

và dịch vụ Du lịch Bình Long 
(huyện Phù Mỹ), đầm sen Bình 
Long được Công ty đầu tư tạo 
thành điểm nhấn thu hút du 
khách vào dịp hè. Công ty còn 
có tour trọn gói đưa du khách 
tham quan các điểm đến, như 
Chùa Hang, Farm Stay Bảo 
Thắng - Truông Gia Vấn (xã Mỹ 
Hòa), lặn ngắm san hô tại Mũi 
Vi Rồng, làng bí đao khổng lồ 
(xã Mỹ Thọ) và đầm sen Bình 
Long - đầm Trà Ổ. 

Mùa nắng nóng, nhiều du 
khách đến Bình Định thường 
hay tìm về các vùng biển để “trốn 
nắng”, đây cũng là lúc đồng bằng 
xứ Nẫu bước vào mùa sen. Nếu 
nhóm ít người, bạn, mà có thể 
thuê xe máy để tự mình đi hết 
một vòng vùng sen từ ngoại 
thành Quy Nhơn đến Tuy Phước, 
Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Hoài 
Nhơn… Không chỉ có sen trong 
hành trình của bạn, mà rất nhiều 
thứ để nhìn - ngắm - checkin  
và… khoe với bạn bè những trải 
nghiệm thú vị của mình. 

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Hồ Tuy An là một hồ chứa 
nước phục vụ sản xuất nông 
nghiệp nằm ở thôn Tuy An, xã 
Hoài Châu Bắc, TX Hoài Nhơn. 
Ngoài ra, nơi đây còn là điểm đến 
ngắm cảnh yêu thích của nhiều 
người dân địa phương và các 
vùng lân cận. 

Hồ Tuy An được bao bọc một 
phần bởi những ngọn núi. Bạn có 
thể trông thấy những ngọn núi 
hiện ra sừng sững, hùng vĩ trước 
mặt. Những ngọn núi soi bóng 
dưới mặt hồ. Mặt hồ sóng gợn 
lăn tăn, nước trong hồ xanh ngắt 
một màu. Đứng ở ven hồ, bạn còn 
có thể tha hồ tận hưởng những 
cơn gió mát lành thổi vào người, 
ngắm nhìn những rặng tre, hàng 
dừa và nhiều loài hoa dại mọc 

khắp lối đi. Đến đây, thỉnh thoảng 
bạn còn trông thấy những người 
dân đánh cá hay những bác nông 
dân đang say mê với công việc 
đồng áng của mình. Hồ Tuy An 
nằm kế bên chùa Mười Liễu, một 
ngôi chùa cổ kính được nhiều 
người ghé thăm. 

Đường đến hồ Tuy An không 
quá khó đi. Đôi bên đường là 
những cánh đồng lúa, hàng cau, 
những ngôi nhà mái ngói,… tất 
cả cùng tạo nên một khung cảnh 
làng quê yên bình mà bạn có thể 
thu vào tầm mắt trên chuyến 
hành trình đến hồ của mình. Hãy 
thử đến đây ngắm cảnh và đừng 
quên chụp cho mình những bức 
ảnh đẹp mang về mọi người nhé!     

HUỲNH THÀNH  

Tháng 5, tháng giao mùa ở 
Tây Nguyên, từ mùa khô bước 
sang mùa mưa. Mùa mưa Buôn 
Ma Thuột không mưa dầm dề 
như miền Trung hay bất chợt 
như Sài Gòn, mà mưa ở mảnh 
đất bazan này là sự trộn lẫn 
giữa một chút thất thường, 
không hẹn trước và cũng có khi 
dai dẳng. Đến Buôn Mê Thuột - 
“thủ phủ cà phê” vào tháng 5, 
bạn không những bị mê hoặc bởi 
hương vị cà phê thơm lừng mà 
còn có dịp khám phá sự đa dạng 
văn hóa của các dân tộc nơi đây. 
Hãy đến để thử cảm giác ngất 
ngư bên chum rượu cần, lòng 
khoan khoái khi bơi thuyền độc 
mộc trên sông Sêrêpok huyền 
thoại, thử thách đi trên cầu treo, 
hay đắm mình trong tiếng cồng 
chiêng rộn ràng của người đồng 
bào Ê Đê, M’Nông.

Từ TP Buôn Ma Thuột, ta dễ 
dàng đến thăm nhiều thắng cảnh 
hàng đầu của tỉnh Đắk Lắk vì 
hầu hết đều nằm cách trung tâm 
thành phố không xa, trong đó 
đáng kể nhất là: Sông Sêrêpôk, 
Hồ Lắk và Vườn quốc gia  
Chư Yang Sin.

Sông Sêrêpôk có chiều dài 
lên đến 406 km, trải dài với 
những thác ghềnh hùng vĩ và 
còn rất hoang sơ; theo tour 

Mát lành hồ Tuy An 

Khung cảnh bình yên 
ở hồ Tuy An.

Tháng 5 có hẹn với Buôn Ma Thuột

Sông Sêrêpôk.

thăm sông, du khách sẽ được 
đến với nhiều thác đẹp như: 
Dray Nur, Gia Long, Trinh 
Nữ, Đray Sáp,… Hầu hết các 
sông ở miền Trung, đặc biệt ở 
Tây Nguyên, đều chảy từ Tây 
sang Đông và đổ ra biển, riêng 
sông Sêrêpôk chảy ngược; bắt 
nguồn từ tỉnh Đắk Lắk, sông 
chảy sang Đắk Nông, sau đó 
chảy qua tỉnh Ratanakiri, Stung 
Treng, Campuchia và đổ vào 
sông Mê Kông. 

Hồ Lắk là một hồ nước ngọt 
tự nhiên lớn nhất tỉnh Đắk Lắk 
và là hồ tự nhiên lớn thứ hai 
Việt Nam sau Hồ Ba Bể. Xung 
quanh hồ có những dãy núi lớn 
được bao phủ bởi các cánh rừng 
nguyên sinh.. Hồ được thông 
với con sông Krông Ana, xung 

quanh hồ được bao bọc bởi 
những dãy núi cao nên mặt hồ 
luôn phẳng lặng, yên bình. Đây 
là địa điểm du lịch chèo thuyền 
thú vị cho du khách. Hồ Lắk 
cũng là nơi lưu giữ những giá trị 
văn hóa đặc sắc và độc đáo của 
người dân tộc M’Nông bản địa.

Vườn quốc gia Chư Yang 
Sin cách TP Buôn Ma Thuột  
60 km về phía Đông Nam, rộng 
gần 60.000 ha, trong đó có đỉnh 
núi Chư Yang Sin cao nhất tỉnh 
Đắk Lắk - 2.442 m so với mực 
nước biển. Vườn Quốc gia Chư 
Yang Sin là nơi ẩn chứa bao 
điều kỳ thú, hấp dẫn khách du 
lịch, nhất là những nhà nghiên 
cứu khoa học bởi sự độc đáo và 
phong phú của tài nguyên thiên 
nhiên nơi đây.             (Theo NLD)

Check-in 
cùng sen
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TIN VẮN

Xử lý rác,  
giữ làng thêm sạch 

l Ngày 5.5, Hội LHPN xã 
Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) tổ 
chức tập huấn “Hỗ trợ phụ nữ 
khởi nghiệp” năm 2022 cho gần 
20 hội viên phụ nữ. Đây là hoạt 
động nằm trong kế hoạch triển 
khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ 
khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 
2025”.  T.HẰNG
l Mô hình “Thu gom, xử 

lý rác thải nhựa giúp đỡ phụ 
nữ nghèo, trẻ em mồ côi” 
vừa được Hội LHPN xã Mỹ Thọ 
(huyện Phù Mỹ) tổ chức ra mắt 
chiều 5.5. Theo quy định của 
mô hình, hằng tháng, các chi 
hội phụ nữ tổ chức sinh hoạt, 
chi hội trưởng vận động hội 
viên phụ nữ đóng góp các loại 
phế liệu là rác thải nhựa và tổ 
chức phân loại số rác thải nhựa 
trên bán gây quỹ giúp đỡ cho 
hội viên phụ nữ nghèo và trẻ 
em mồ côi trên địa bàn xã.

                                HẰNG NGA

Lan tỏa yêu thương
Thời gian qua, Hội LHPN 

huyện Phù Mỹ đã tích cực 
thăm hỏi và nhận đỡ đầu 
nhiều trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn, tạo điều kiện cho 
các em được chăm sóc và tiếp 
tục đến trường. Điểm chung 
của các trường hợp này là tuổi 
còn nhỏ, người thân không có 
việc làm ổn định hoặc tuổi cao 
sức yếu, sức khỏe suy giảm. 

Ghé nhà 2 anh em Ngô Văn 
Bảo (SN 2012), Ngô Thị Bảo 
Thi (SN 2014, ở xã Mỹ Chánh), 
ai cũng xót xa khi thấy gương 
mặt non nớt vẫn thất thần trước 
sự ra đi của mẹ vì TNGT. Từ 
khi vợ mất, anh Ngô Văn Đạt 
không đi biển nữa mà ở nhà, 
ai thuê gì làm nấy để thay vợ 
nuôi dạy con ăn học, chăm mẹ 
già. Những việc này vô cùng 
lạ lẫm với người đàn ông đã 
quen lăn lộn ngoài khơi với 
cơn sóng, ngọn gió. Anh nghẹn 
ngào: “Vợ mất, kinh tế gia đình 
bất ổn hơn nhưng tôi vẫn cố 
gắng vì con cái. May mắn thay, 
các chị phụ nữ xã ngay khi biết 

Đại diện Hội LHPN huyện Phù Mỹ đến thăm, trao phần quà hỗ trợ cho bé Lê Thị 
Thu Trang.                                                                                                                                  Ảnh: D.N

Thời gian qua, Hội LHPN 
huyện Vĩnh Thạnh tích cực 
tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng hiệu quả cuộc vận động 
“Xây dựng gia đình 5 không, 
3 sạch” gắn với tiêu chí môi 
trường trong xây dựng nông 
thôn mới. Năm 2017, Hội đã 
triển khai thành công mô hình 
điểm “Thu gom, phân loại và 
xử lý rác thải tại hộ gia đình” 
ở thôn Định Nhất, xã Vĩnh 
Hảo. Năm 2018, Hội tiếp tục 
triển khai nhân rộng mô hình 
tại thôn Tà Điệk, xã Vĩnh Hảo; 
đến nay đã đi vào nền nếp và 
mang lại hiệu quả thiết thực.

Thôn Tà Điệk hiện có 108 
hộ dân. Trước khi triển khai 
mô hình, ở thôn chưa có xe 
thu gom rác thường xuyên; đa 
số bà con thường có thói quen 
vứt rác ra đường. 

Mô hình “Thu gom, phân 
loại và xử lý rác thải tại hộ 
gia đình” tại thôn Tà Điệk ban 
đầu có 65 hộ gia đình đăng ký 
tham gia, mỗi hộ được hỗ trợ 
xây dựng 1 hố đốt rác và 3 giỏ 
rác, hướng dẫn cách phân loại, 
xử lý rác thải tại hộ gia đình. 

Đã thành thói quen, sau 
khi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, 
chị Đinh Thị The, hội viên phụ 
nữ thôn Tà Điệk, liền đem rác 
ra để phân loại theo từng giỏ, 
đặt đúng nơi quy định. Chia 
sẻ với chúng tôi, chị The cho 
biết: “Hằng ngày, tôi quét dọn 
nhà cửa, thu gom các loại rác 
hữu cơ như lá cây, các loại rác 
sau khi chế biến thức ăn đổ 
vào hố rác. Trong nhà, tôi bố 
trí 3 giỏ rác nhỏ gồm giỏ rác 
đựng các loại chai lọ nhựa, túi 
ny lông, thủy tinh. Sau khi các 

giỏ rác đầy, tôi đem các loại túi 
ny lông đốt, chai lọ nhựa bán 
ve chai và rác thủy tinh gom 
lại để xử lý riêng, không để 
ảnh hưởng môi trường. Thời 
gian đầu chưa quen thì có hơi 
lộn xộn, nhưng đến nay tất cả 
mọi thành viên trong gia đình 
đều đã hình thành được thói 
quen sinh hoạt nền nếp này”.

Không chỉ nhà chị The, hơn 
4 năm qua, việc phân loại rác 
thải tại hộ gia đình cũng đã trở 
thành nếp sinh hoạt thường 
ngày của hầu hết người dân 
thôn Tà Điệk. Mô hình này 
cũng đã được nhân rộng ở các 
xã, thị trấn của huyện.

Chị Nguyễn Nữ Mỹ Ngàn, 
Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh 
Hảo, chia sẻ: “Mục tiêu của 

mô hình là mỗi hộ chủ động 
thu gom rác thải sinh hoạt của 
gia đình, phân loại rác trước 
khi xử lý, góp phần bảo vệ 
môi trường và thực hiện cuộc 
vận động xây dựng gia đình 
“5 không, 3 sạch”. Quá trình 
thực hiện cũng gặp không ít 
khó khăn, nhưng nhờ tích cực 
tuyên truyền, vận động, hướng 
dẫn nên đến nay số gia đình 
hội viên tham gia thực hiện 
khá cao”.

Theo chị Trần Thị Tuyết, 
Chủ tịch Hội LHPN huyện 
Vĩnh Thạnh, mô hình “Thu 
gom, phân loại và xử lý rác 
thải tại hộ gia đình” ngày 
càng nhận được nhiều sự 
đồng thuận từ chính quyền 
địa phương, sự hưởng ứng 

nhiệt tình của hội viên phụ nữ 
bởi tính hiệu quả trong việc 
hạn chế ô nhiễm môi trường 
từ rác thải. Hơn nữa, nhiều 
chị em còn biết cách sử dụng 
phế phẩm, rác thải đã được 
phân loại làm phân bón cho 
cây trồng. 

“Để phát huy và nhân rộng 
mô hình này, trong thời gian 
tới, Hội LHPN huyện sẽ chỉ 
đạo các cơ sở Hội tiếp tục tuyên 
truyền để hội viên phụ nữ và 
người dân hiểu hơn về ý nghĩa 
của việc phân loại rác thải tại 
nguồn, góp phần tích cực cùng 
chính quyền địa phương thực 
hiện tốt tiêu chí môi trường 
trong xây dựng nông thôn 
mới”, chị Tuyết cho hay. 

NGỌC SEN

Hội viên phụ nữ thôn Tà Điệk đốt rác thải sau khi phân loại.                                                                                                                 Ảnh: N.S 

tin thì đã sang nhà động viên, 
thường xuyên ghé thăm, dặn dò 
và nhận đỡ đầu 2 cháu”.

Trường hợp khác, bé Lê Thị 
Thu Trang (SN 2016, ở xã Mỹ 
An) sau khi mất mẹ đã xem các 
cô, các dì của Hội LHPN huyện 
như người thân. Vì đã cao tuổi, 

ông bà ngoại rất vất vả để chăm 
sóc chu đáo cho cháu. Nhận ra 
nỗi mất mát cùng khó khăn mà 
gia đình đang đối mặt, chị em 
trong Hội đã cùng bàn bạc và 
thống nhất trở thành “mẹ đỡ 
đầu” của Trang.

Với Trần Thị Thu Hồng  

(SN 2010, ở xã Mỹ Lộc), cha mẹ 
đều mất vì ung thư để lại em 
với ông bà ngoại. Hồng vì thế 
luôn nỗ lực học tập rèn luyện 
và đạt học lực giỏi hằng năm. 
Em còn tranh thủ làm việc nhà, 
phụ giúp ông bà, chưa bao 
giờ than trách hay lười nhác. 
“Em hiểu, mình còn được đến 
trường đã là may mắn. Ông 
bà đã phải rất vất vả để em đi 
học. Bởi vậy, em luôn nỗ lực để 
ông bà yên tâm”, Hồng chia sẻ. 
Và chính vì cảm động trước sự 
kiên cường, vượt khó của em, 
Hội LHPN xã đã nhận đỡ đầu, 
hỗ trợ Hồng, không để em phải 
bỏ dở chuyện học.

Bà Trần Thị Yến, Chủ tịch 
Hội LHPN huyện Phù Mỹ, cho 
biết: “Tính đến hiện tại, đã có 
12 trẻ được nhận đỡ đầu bằng 
hình thức thăm, tặng quà, hỗ 
trợ phí sinh hoạt hằng tháng. 
Ngoài ra, chị em hội phụ nữ sẵn 
sàng trở thành người mẹ thứ 2 
của trẻ, bên cạnh trẻ trong quá 
trình trưởng thành”.

DIỆU NGỌC

Chiều  6.5, Hội LHPN  
TX Hoài Nhơn tổ chức Hội 
thi “An toàn cho phụ nữ và 
trẻ em” năm 2022. Hội thi 
đã thu hút đông đảo cán bộ, 
hội viên phụ nữ trên địa bàn 
các xã, phường đến xem và  
cổ vũ. 

Tham gia hội thi có 3 
đội đến từ Hội LHPN 3 xã, 
phường Hoài Hảo, Hoài Phú 
và Hoài Châu, thông qua hình 
thức sân khấu hóa, mỗi đội 
trải qua 3 phần thi gồm: Khởi 
động, tìm hiểu kiến thức và 
tiểu phẩm xoay quanh các nội 
dung về tuyên truyền các luật, 
văn bản pháp luật có liên quan 
trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em 
như phòng chống bạo lực gia 
đình, bình đẳng giới, Luật Trẻ 
em, phòng chống xâm hại trẻ 
em, an toàn thực phẩm, ATGT, 
vệ sinh môi trường, các chính 
sách an sinh xã hội liên quan 
đến lợi ích của phụ nữ và  
trẻ em…

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức 
đã trao giải nhất cho đội Hội 
phụ nữ xã Hoài Phú, giải nhì 
cho đội Hội phụ nữ phường 
Hoài Hảo và đội Hội phụ nữ 
xã Hoài Châu đạt giải ba. 

Thông qua Hội thi nhằm 
tuyên truyền nâng cao nhận 
thức và hành động cho hội 
viên, phụ nữ về giáo dục, nuôi, 
dạy con, xây dựng gia đình 
hạnh phúc, đảm bảo an toàn 
cho phụ nữ và trẻ em trong 
gia đình, nơi làm việc, trường 
học, xã hội; đồng thời phát huy 
vai trò, trách nhiệm của các 
cấp Hội, hội viên, phụ nữ và 
huy động sự vào cuộc của các 
cấp, các ngành và toàn xã hội 
trong thực hiện các hoạt động 
đảm bảo an toàn cho phụ nữ 
và trẻ em.

THÁI NGÂN

Hội LHPN Hoài 
Nhơn tổ chức 
Hội thi “An toàn 
cho phụ nữ và 
trẻ em”

+55: Ảnh: THÁI NGÂN
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Cùng hành động vì vốn quý của doanh nghiệp, quốc gia
Sáng 7.5, tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định, Sở LĐ-TB&XH và LĐLĐ tỉnh đã phối hợp tổ chức Lễ phát 

động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022. Đây là những hoạt động thường 
niên vì mục tiêu đảm bảo môi trường làm việc an toàn, xây dựng đội ngũ người lao động sáng tạo, trách nhiệm. 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho người lao động bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.M.

Nguy cơ hiện hữu
Trong năm 2021, 42 DN đã tổ 

chức huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động (ATVSLĐ) cho 14.993 
người (tăng 174 người so với 
năm 2020), cho thấy sự chuyển 
biến tích cực của chủ sử dụng lao 
động trong nhận thức về công 
tác ATVSLĐ. 

Sở LĐ-TB&XH đã tiếp nhận 
khai báo 299 máy, thiết bị, vật tư 
của 33 DN có yêu cầu nghiêm 
ngặt về ATVSLĐ theo quy định. 
Ngành Y tế đã khám sức khoẻ 
định kỳ cho 40.368 người lao 
động (tăng 18.015 người so với 
năm 2020). 62 DN đã được quan 
trắc môi trường lao động. Kết quả, 
trong 6.604 mẫu quan trắc các yếu 
tố vi khí hậu, vật lý và hóa học 
trong môi trường lao động, có 194 
mẫu không đạt tiêu chuẩn, chiếm 
2,94%. Trong 1.162 mẫu quan trắc 
yếu tố bụi trong môi trường lao 
động, có 23 mẫu không đạt tiêu 
chuẩn, chiếm 1,98%. Tại những 
vị trí, môi trường có mẫu không 
đạt tiêu chuẩn, bộ phận thực hiện 
quan trắc, DN đã đề nghị người 
lao động khi làm việc cần quan 
tâm bảo vệ sức khoẻ nhiều hơn.

Trong khu vực có quan hệ lao 
động, trong năm 2021, đã xảy ra 
133 vụ tai nạn lao động làm bị 
thương và chết 35 người. Trong 
đó, chết 16 người (tăng 9 người 
so với năm 2020), bị thương nặng 
19 người (tăng 3 người so với 
năm 2020). Ở khu vực không có 
quan hệ lao động, theo báo cáo 
của 11 huyện, thị xã, thành phố, 
đã xảy ra 8 vụ tai nạn lao động 
làm 4 người chết, tăng 3 vụ so 
với cùng kỳ. 

Những thách thức và nguy 
cơ trong công tác ATVSLĐ vẫn 
đang gia tăng. Trong khi đó, 
một bộ phận người sử dụng lao 
động vẫn chưa nhận thức và 
quan tâm, đầu tư đúng mức cho 
công tác này. Không ít người lao 
động chưa được đào tạo nghề, 

Chúng ta tập trung 
phát triển kinh tế nhưng 
không được quên việc bảo 
đảm cho mọi người được làm 
việc trong điều kiện an toàn, 
được chăm lo về đời sống vật 
chất, tinh thần. Đây cũng chính 
là một chuẩn mực chung trong 
phát triển bền vững và hội 
nhập quốc tế”.

Ông NGUYỄN MỸ QUANG, 
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, 

Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội đồng ATVSLĐ tỉnh

“

Tháng hành động về ATVSLĐ có chủ đề “Tăng cường các biện 
pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động 
tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu 
quả dịch bệnh Covid-19”. Tháng Công nhân năm 2022 có chủ 
đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an 
toàn, thích ứng”. 

Tại lễ phát động, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá 
nhân; Sở LĐ-TB&XH tặng giấy khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân 
đã có thành tích trong công tác ATVSLĐ giai đoạn 2019 - 2021. 

LĐLĐ tỉnh tặng 17 phần quà cho người lao động bị tai nạn 
lao động, có hoàn cảnh khó khăn. 

huấn luyện ATVSLĐ, kiến thức, 
kỹ năng làm việc an toàn; còn 
có tâm lý lơ là, chủ quan trong 
việc phòng, tránh các tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp.

Đảm bảo môi trường 
làm việc an toàn

Là DN chủ đầu tư dự án  
2 Khu công nghiệp Phú Tài và 
Long Mỹ, Công ty CP Đầu tư và 
Xây dựng Bình Định gắn hoạt 

động đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng với duy tu và bảo dưỡng 
cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. 
Để đảm bảo công tác ATVSLĐ, 
Công ty cử cán bộ tham gia 
tập huấn về công tác ATVSLĐ; 
hướng dẫn cho người lao động 
cách nhận biết các mối nguy về 
mất an toàn của từng bộ phận. 

“Trong đó, chú trọng hướng 
dẫn cho đội ngũ lao động trực 
tiếp tại hiện trường của 2 khu 

công nghiệp, giúp họ nâng cao 
nhận thức trong việc tự bảo vệ 
mình và giúp đỡ đồng nghiệp 
trong phòng chống tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp. Hằng 
năm, định kỳ hoặc khi cần thiết, 
Công ty tổ chức kiểm tra công 
tác ATVSLĐ, đánh giá các yếu 
tố nguy hiểm, các nguy cơ cháy 
nổ, nguy cơ gây ảnh hưởng đến 
sức khỏe và tìm giải pháp tháo 
gỡ, khắc phục”, ông Võ Đình 
Luyện, Phó Giám đốc Công ty 
CP Đầu tư và Xây dựng Bình 
Định nói thêm. 

“Làm việc trong ngành điện, 
công tác ATVSLĐ phải đặt lên 
trên hết”, chị Trịnh Thị Bảo Trân, 
cán bộ ATVSLĐ Công ty Điện lực 
Bình Định khẳng định. Vì vậy, để 
nâng cao ý thức, trách nhiệm của 
người lao động, người làm công 
tác ATVSLĐ như chị đã tham 
mưu lãnh đạo tuyên truyền đến 
toàn thể cán bộ, người lao động 
các nội dung công tác ATVSLĐ 
bằng nhiều hình thức như: Tổ 

chức các lớp tập huấn, phát sổ 
tay công tác ATVSLĐ, tổ chức 
sinh hoạt đầu giờ từ Phòng An 
toàn đến các tổ sản xuất... Qua 
đó, giúp người lao động tại các 
tổ ghi nhớ, chuyển hóa thành 
thói quen, nhắc nhở lẫn nhau để 
ngăn chặn các hành vi mất an 
toàn, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn. 

Hưởng ứng Tháng hành 
động về ATVSLĐ và Tháng 
Công nhân năm 2022, tại lễ phát 
động, các cấp, các ngành, DN, 
người lao động hướng tới mục 
tiêu kiểm soát tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp; triển khai các 
hoạt động thiết thực nhằm bảo 
vệ nguồn nhân lực - tài sản giá 
trị nhất của mỗi DN, mỗi quốc 
gia, hướng tới một nền sản xuất 
an toàn, có năng suất cao, thực 
hiện tốt trách nhiệm xã hội. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, nhấn mạnh: 
“Các cấp công đoàn cần tiếp tục 
tổ chức các hoạt động cụ thể, 
thiết thực để chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần, sức khỏe cho 
đoàn viên, người lao động; đẩy 
mạnh các phong trào thi đua 
yêu nước, trọng tâm là phong 
trào “Một triệu sáng kiến nỗ lực 
vượt khó, sáng tạo, quyết tâm 
chiến thắng đại dịch Covid-19”, 
“Lao động giỏi, Lao động  
sáng tạo”…”.        

NGUYỄN MUỘI

Tô điểm sắc màu tuổi thơ

CLB 25 thường xuyên tổ chức nhiều 
chương trình, hoạt động hướng đến trẻ em 
tại những địa phương có điều kiện phát triển 
còn hạn chế. Vừa qua, CLB đã trao 1 thư viện 
mở cho Trường Tiểu học Cát Minh - điểm 
trường thôn Gia Lạc, 2 sân chơi cho học sinh 
Trường Tiểu học Cát Tài - điểm trường thôn 
Thái Thuận và Thái Bình (huyện Phù Cát). 
Các công trình này được thành viên CLB và 
nhà hảo tâm cùng góp sức hoàn thành, từ 
khâu quyên góp chi phí đến vận chuyển. 
“Sân chơi cho em” còn là kết quả của sự tận 
dụng nguồn nguyên liệu tái chế như lốp xe, 
gỗ miếng..., qua đó giúp các em nhỏ hiểu rõ 
ích lợi của việc tái sử dụng những vật liệu cũ, 

Tặng các công trình như sân bóng, 
thư viện, góc hoa… cho trẻ là hoạt 
động không mới, tuy nhiên vẫn được 
các hội, nhóm “thổi hồn”, đem lại trải 
nghiệm tốt, giúp trẻ vừa học vừa chơi 
hiệu quả.

Trẻ chăm chú tìm, đọc sách tại thư viện mở do CLB 25 tặng. Ảnh: CLB 25

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Những 
xích đu, cầu thăng bằng... chiếm được cảm 
tình từ phía các bạn nhỏ. 

Không chỉ CLB 25, các hội, nhóm khác 
cũng tích cực trong việc triển khai các hoạt 
động tương tự. Trong những ngày cuối 
tháng 3 vừa qua, Hội LHPN phường Hoài 
Hương (TX Hoài Nhơn) đã hoàn thành góc 
hoa rực rỡ, dành tặng cho trẻ ở Trường Mầm 

non Hoài Hương. 
Chị Huỳnh Thị Quý, 

Chủ tịch Hội LHPN phường 
Hoài Hương, cho biết: “Với 
hy vọng góp thêm sắc 
xanh thiên nhiên cho các 
cháu, chúng tôi xây dựng 
công trình “Góc hoa cho 
bé”, giúp những giờ ngoại 
khóa của các cháu thêm 
vui, vun thêm tình yêu 
của trẻ đối với môi trường  
tự nhiên”.

Bên cạnh việc tô điểm 
thêm sắc màu tuổi thơ cho 

không gian sống của các em, nhiều công trình 
mang tính cấp thiết, giàu ý nghĩa sẽ còn tiếp 
tục được xây dựng. Theo Hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh, trong thời gian tới, Hội sẽ 
phối hợp cùng nhà hảo tâm và chính quyền 
TX An Nhơn triển khai dự án lắp đặt 5 hồ bơi 
với tổng trị giá 750 triệu đồng, nhằm góp phần 
trang bị kỹ năng thiết yếu cho học sinh, giảm 
thiểu tình trạng đuối nước.          DƯƠNG LINH

TRƯỜNG CĐ CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG 
VÀ NÔNG LÂM TRUNG BỘ: 

Trao bằng tốt nghiệp 
cho 241 học sinh, 
sinh viên 

(BĐ) - Trường CĐ Cơ điện - Xây 
dựng và Nông Lâm Trung bộ vừa 
tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt 
nghiệp cho 241 học sinh, sinh viên 
trung cấp và cao đẳng K46, K47, gồm 
các nghề: Công nghệ ô tô, Điện công 
nghiệp, Khảo sát địa hình, Thú y, Lâm 
sinh, Vận hành máy thi công nền, 
Hàn, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa. 

Đây là khóa học mà sinh viên 
chịu tác động trực tiếp của đại dịch 
Covid-19; tuy nhiên, nhà trường đã 
linh động áp dụng giảng dạy trực 
tuyến, thực tập tại Trường và DN, 
đảm bảo hoàn thành khóa học theo 
đúng kế hoạch, tiến độ. 

AN PHƯƠNG
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Bình Định

LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ:

Góp phần đảm bảo 
an ninh địa bàn

Bảo vệ dân phố cùng CA TX An Nhơn bảo vệ hiện trường một vụ cố ý gây thương tích.         Ảnh: T.L

Toàn tỉnh hiện có 40 ban 
bảo vệ dân phố (BVDP) ở 32 
phường, 8 thị trấn với 1.631 
thành viên; trong đó đông 
nhất là TP Quy Nhơn có 643 
người. BVDP đã có đóng góp 
nhất định, giúp CA đấu tranh 
có hiệu quả với tội phạm, giữ 
gìn bình yên trên địa bàn  
dân cư.

Nhờ bám sát địa bàn, nắm 
chắc tình hình, từ năm 2016 
đến nay, lực lượng BVDP đã 
phối hợp CA xã phường, thị 
trấn cung cấp 4.051 nguồn 
tin về tội phạm, trong đó có 
2.348 tin có giá trị giúp lực 
lượng CA các cấp điều tra, 
khám phá các vụ án hình sự, 
ma túy. 

Lực lượng BVDP đã phối 
hợp với  CA phường,  thị 
trấn xử lý, giải quyết 1.550 
vụ việc về ANTT, hòa giải 
1.171 vụ việc mâu thuẫn, 
tranh chấp nhỏ trong quần 
chúng nhân dân. Phối hợp 
thực hiện 31.800 ca tuần tra, 
kiểm soát, đảm bảo ANTT; 
phát hiện, nhắc nhở, phối 
hợp xử lý 315 trường hợp 
vi phạm pháp luật về ANTT 
đô thị; bắt quả tang 42 đối 
tượng trộm cắp tài sản, cướp 
giật tài sản. 

Đ i ể n  h ì n h ,  a n h  M a i 
Văn Thơ (SN 1979, BVDP ở 
phường Trần Phú, TP Quy 
Nhơn) đã nhiều lần tham gia 
bắt trộm cắp, được các cấp 
khen thưởng. Hơn 10 năm 
làm BVDP, anh Thơ luôn bám 
sát và nắm chắc tình hình địa 
bàn, kịp thời phát hiện các 
vụ việc mới nảy sinh để báo 
cáo CA phường xử lý; tích cực 
đóng góp ý kiến nhằm nâng 

cao chất lượng hoạt động của 
BVDP. 

Giữa tháng 12.2021, trong 
lúc cắt tóc cho khách là anh 
Nguyễn Huy Hoàng (ở đường 
Đô Đốc Bảo, TP Quy Nhơn), 
nghe anh Hoàng kể lại về 
việc mất điện thoại di động 

iPhone, anh Thơ thuyết phục 
anh Hoàng báo CA và hỏi 
kỹ về vụ trộm. Sau đó, trên 
đường về nhà, anh Thơ phát 
hiện đối tượng có đặc điểm 
rất giống kẻ trộm điện thoại 
mà anh Hoàng mô tả nên bí 
mật vừa theo dõi vừa báo CA 

phường Trần Phú. 
Đối tượng bị triệu tập về 

cơ quan CA là Nguyễn Mười 
(SN 1954, ở phường Quang 
Trung, TP Quy Nhơn). Mười 
đã có tiền án về tội trộm cắp 
tài sản, y khai nhận đã trộm 
điện thoại của anh Hoàng và 
một số vụ trộm khác ở TP Quy 
Nhơn. Đối tượng và tang vật 
được CA phường Trần Phú 
chuyển giao cho CA TP Quy 
Nhơn điều tra, làm rõ.  

Hay như anh Nguyễn Viên 
(SN 1988, Phó Ban BVDP 
phường Hoài Thanh Tây, TX 
Hoài Nhơn) làm tốt công tác 
phát động quần chúng bảo vệ 
ANTQ. Cuối năm 2021, anh 
Viên đã cùng nhân dân địa 

phương bắt 4 đối tượng trộm 
cắp khi các đối tượng đến địa 
bàn phường gây án. 

Còn anh Đặng Minh Tâm 
(SN 1992,  thành viên Ban 
BVDP thị trấn Bình Dương, 
huyện Phù Mỹ)  cùng CA 
thị trấn bắt quả tang 6 đối 
tượng đánh bạc tại khu phố 
Dương Liễu Nam và tr iệt 
xóa  đ iểm đánh  bạc  này. 
A n h  c ò n  t h a m  g i a  c ù n g 
CA xác minh, làm rõ nhóm 
đối  tượng Nguyễn Thanh 
Phong (SN 2004, ở khu phố 
Dương Liễu Bắc)  và  Mai 
Thế Ban (SN 2005,  ở  khu 
phố Dương Liễu Nam) đã 
trộm cắp 3 mô tô của người 
dân trên địa bàn. 

“Dù vẫn còn đó những khó 
khăn, song chúng tôi luôn nỗ 
lực hết mình với mong muốn 
góp một phần nhỏ trong thực 
hiện nhiệm vụ đảm bảo an 
ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội tại địa phương”, anh 
Tâm chia sẻ.

THÀNH LONG

10 năm tù cho kẻ tàng trữ 
và tổ chức sử dụng trái phép 
chất ma túy

(BĐ) -  10 năm tù giam 
là tổng mức án tù mà Hội 
đồng xét xử TAND huyện 
Tây Sơn vừa tuyên phạt đối 
với bị cáo Lê Văn Khoa (SN 
1983, xã Bình Nghi, huyện 
Tây Sơn) phạm tội “Tổ chức 
sử dụng trái phép chất ma 
túy” và “Tàng trữ trái phép 
chất ma túy”.

Theo cáo  t rạng,  ngày 
7.7.2021, Khoa khởi xướng, 
rủ Văn Vũ Đại Điền, Lê Công 
Thuận (cùng SN 1993), Phạm 
Vĩnh Hội (SN 1986, ở cùng 
địa phương) đến nhà mình 
để sử dụng ma túy. Sau đó, 
nhóm này tiếp tục rủ nhau 
ăn nhậu tại  nhà Điền; tại 
đây Thuận nảy sinh ý định 
xin ma túy của Khoa và rủ 
Khoa,  Điền đến nhà Hội 

để sử dụng. Tại nhà Hội, 
Khoa tiếp tục cung cấp ma 
túy cùng đồng bọn sử dụng 
thì bị lực lượng chức năng 
phát hiện, thu giữ 0,0072 g 
Methamphetamine. Ngoài 
ra, qua kiểm tra, Khoa còn 
có hành vi cất giấu 4 gói 
Methamphetamine có tổng 
khối lượng 0,3337 g.

Hội đồng xét xử tuyên 
phạt bị cáo Khoa 2 năm tù 
giam về tội “Tàng trữ trái 
phép chất ma túy”, 8 năm tù 
giam về tội “Tổ chức sử dụng 
trái phép chất ma túy”; các 
bị cáo Điền 30 tháng tù giam, 
Thuận 36 tháng tù giam và 
Hội 24 tháng tù giam cùng 
về tội “Tổ chức sử dụng trái 
phép chất ma túy”. 

N.LINH

PHÙ CÁT: 

Tổ chức phiên tòa hình sự số hóa hồ sơ
(BĐ) - Viện KSND huyện Phù 

Cát phối hợp với TAND cùng 
cấp vừa tổ chức phiên tòa xét 
xử án hình sự bằng hình thức số 
hóa hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín 
nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối 
với bị cáo Nguyễn Trọng Nhơn 
(huyện Phù Cát).

Tại phiên tòa, các tài liệu, 

chứng cứ chứng minh hành vi 
phạm tội của bị cáo bằng hình 
ảnh đã được kiểm sát viên giữ 
quyền công tố trình chiếu công 
khai, thể hiện sự khách quan 
trong quá trình thu thập tài liệu, 
chứng cứ, tuân thủ đúng các quy 
định của Bộ luật Tố tụng hình sự 
trong giải quyết vụ án.

Với các chứng cứ cụ thể và 

thuyết phục, trên cơ sở đề nghị 
của đại diện Viện Kiểm sát giữ 
quyền công tố tại tòa, Hội đồng 
xét xử đã tuyên phạt Nhơn mức 
án 24 tháng tù giam, trong đó 15 
tháng tù giam về tội “Lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản” và 9 tháng tù 
giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sản”.       

 K.A

TUY PHƯỚC:

Ký kết kế hoạch phối hợp nhằm ngăn chặn các 
hành vi trục lợi bảo hiểm

(BĐ) - Ngày 6.5, CA huyện 
Tuy Phước và BHXH huyện Tuy 
Phước đã tổ chức Lễ ký kết kế 
hoạch phối hợp nhằm kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn các hành 
vi trục lợi bảo hiểm. 

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối 
hợp trong việc phát hiện, điều tra, 

xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp 
phổ biến, tuyên truyền pháp luật; 
thường xuyên cung cấp và trao 
đổi thông tin về các hoạt động liên 
quan đến công tác phòng, chống 
tội phạm, quản lý nhà nước... 

Tại buổi ký kết, 2 đơn vị còn 
đưa ra những giải pháp cụ thể 
trong công tác phòng, chống tội 
phạm và các hành vi vi phạm 
pháp luật về BHXH, BHYT, bảo 
hiểm thất nghiệp nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác phối hợp trong 
thời gian đến.               Q.THÀNH

BVDP đã trở thành lực 
lượng quan trọng, tham gia 
nhiều phần việc có ý nghĩa 
như tuần tra đêm, bảo vệ 
hiện trường các vụ TNGT, giết 
người… Khi dịch Covid-19 
bùng phát, không kể ngày 
đêm, có việc cần đến là BVDP 
đều sát cánh cùng CA cơ sở”.
Thượng tá PHAN QUANG ĐỊNH, 

Trưởng Phòng Phát động 
phong trào quần chúng bảo vệ 

ANTQ (CA tỉnh)

“

Trong giai đoạn 2016 - 2021, lực lượng BVDP đã phối hợp 
vận động 18 đối tượng trốn truy nã, trốn thi hành án, đối tượng 
phạm tội ra đầu thú. Khi có vụ việc xảy ra, luôn có mặt kịp thời 
để bảo vệ hiện trường, tham gia cấp cứu người bị nạn, bắt, tước 
hung khí, thu giữ tang vật của người vi phạm pháp luật. Cụ thể, 
tham gia bảo vệ hiện trường 1.221 vụ; tham gia sơ cứu và đưa 
379 người bị nạn đi cấp cứu; tham gia truy bắt 215 đối tượng có 
hành vi vi phạm pháp luật. 
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Thấy có ích là làm

Nhắc đến niềm đam mê 
sáng tạo của mình, ông Nguyễn 
Ngôn bảo: “Cứ điều gì có ích cho 
nông dân, cho xã hội là tôi làm”. 
Các sản phẩm ông làm ra có giá 
thành rẻ, sử dụng bền lâu, hiệu 
quả, gắn liền với nông dân. Ông 
tâm niệm rằng, cuộc sống nông 
dân còn nhiều vất vả, để giải 
phóng sức lao động cho họ thì 
cái gì có lợi là ông mày mò ngày 
đêm nghiên cứu.

l  Được biết, ông đam mê 
sáng chế từ 30 năm nay. Trong 
khoảng thời gian dài ấy, ông 
đã sáng chế ra những loại máy 
móc nào?

- Nhiều chứ, tính sơ sơ thì 
đến nay tôi đã sáng chế ra gần 
chục sản phẩm gắn liền với 
cuộc sống nông dân rồi đấy. 
Điển hình như máy bóc tách hạt 
bắp (sản phẩm này đã đoạt giải 
ba cuộc thi Sáng tạo nhà nông 
tỉnh năm 2012), hay như sản 
phẩm máy xay chả cá, máy giê 
lúa, máy dập rèn… được nông 
dân, người tiêu dùng trong và 
ngoài địa phương tin dùng.
l Để sáng tạo được ngần ấy 

sản phẩm, ắt hẳn ông phải trải 
qua nhiều nghề?

- Đúng rồi! Người dân ở đây 
thường bảo tôi là “thợ đụng”, 
tức là đụng đâu làm đó (cười). 
Khi vừa học xong hết lớp 9, do 
gia đình khó khăn nên từ năm 
1985 tôi làm nghề sửa xe đạp để 
có thu nhập trang trải cho cuộc 
sống gia đình. Thời gian sau 
đó, tôi chuyển sang nghề sửa xe 
máy, rồi sửa máy cày, máy cắt 
lúa, mô tơ điện, rồi làm nghề 
gò, hàn, tiện… 
l Và, hình như “trong cái 

khó đã ló cái khôn”?
- Trong quá trình làm nghề, 

tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm 
sao tạo ra được những sản 
phẩm máy móc thật sự tối ưu, 
chất lượng tốt nhất, sử dụng lâu 
dài, giá thành rẻ hợp với túi tiền 
nông dân. 

Nông dân lao động rất cực 
khổ, suốt ngày “bán mặt cho 
đất, bán lưng cho trời”, tiêu tốn 
rất nhiều sức lao động. Vậy nên 
mỗi khi nghĩ ra sản phẩm nào 
gắn liền với cuộc sống hằng 
ngày, có ý nghĩa với nông dân 
là tôi ngày đêm mày mò nghiên 
cứu, rồi tự gò, hàn, xem xét vật 
liệu sử dụng phù hợp để làm 
cho bằng được mới thôi.
l  Ông có thể tiết lộ vì 

sao ông sáng chế thành công 
sản phẩm “Máy băm thân cây 
phục vụ chăn nuôi, khung bằng 

Người nông dân 
đam mê sáng tạo 

Gặp ông, ít ai nghĩ rằng người đàn ông vui vẻ, dễ gần, mới học hết lớp 9 ấy lại là tác giả của nhiều sản phẩm sáng 
chế được ứng dụng rộng rãi. Tháng 1.2022, sản phẩm “Máy băm thân cây phục vụ chăn nuôi, khung bằng nhựa” 
của ông đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo nhà nông tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2021 và được Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng bằng khen. Ông là Nguyễn Ngôn (55 tuổi, ở khu phố Vĩnh Phụng 2, phường Hoài Xuân, TX Hoài Nhơn).

Ông Nguyễn Ngôn (bên phải) nhận giải nhất cuộc thi Sáng tạo nhà nông tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2021 với giải pháp 
“Máy băm thân cây phục vụ chăn nuôi, khung bằng nhựa”.                                                                                                                      Ảnh: HOÀI THU

Ông Nguyễn Ngôn giới thiệu cách sử dụng máy băm thân cây phục vụ chăn nuôi 
do mình chế tạo.                                                                                                                       Ảnh: N. HÂN

nhựa”- đạt giải nhất cuộc thi 
Sáng tạo nhà nông vừa qua?

- Ở nông thôn, hầu như nhà 
nào cũng chăn nuôi trâu, bò, 
heo, gà, vịt… Gia đình tôi cũng 
thường xuyên nuôi mấy chục 
con heo, hằng ngày vợ tôi phải 
vất vả đi hái rau, chặt chuối về 
băm nấu cháo rất vất vả và tốn 
nhiều thời gian. Xuất phát từ 
thực tế này, để giải phóng bớt 
sức lao động cho nông dân, 
mấy năm trước tôi đã nghiên 
cứu, sáng tạo ra sản phẩm máy 
băm thân cây có vỏ làm bằng 
vật liệu sắt. Tuy nhiên, qua thời 
gian sử dụng, nhiều nông dân 
phản hồi là vỏ máy nhanh bị rỉ 
sét, do quá trình sử dụng, trong 
các loại thân cây có độ ẩm cao, 

có tính a xít nên vỏ sắt nhanh 
bị hư hỏng. 

Từ đó, tôi nghĩ cần phải có 
sự thay đổi về vật liệu vỏ sản 
phẩm để có thể sử dụng lâu 
dài, giá cả hợp túi tiền với 
nông dân. Trên thị trường có 
các vật liệu như i-nox, nhôm 
khắc phục được tình trạng rỉ 
sét, nhưng có giá thành sản 
phẩm quá cao, khó áp dụng 
vào thực tế. Qua mày mò, tôi 
thấy tại các vùng ven biển 
bà con ngư dân thải bỏ khá 
nhiều sản phẩm phuy nhựa 
đựng dầu đi biển đã hư hỏng, 
gây ô nhiễm môi trường, có 
thể tận dụng để sử dụng làm 
vỏ máy. 

Từ ý tưởng đó, tôi đi thu 

gom các sản phẩm phuy nhựa 
về để làm vỏ máy băm thân cây 
thay cho vật liệu bằng sắt. Và 
qua thực tế sử dụng, vỏ nhựa 
đã khắc phục được các hạn chế, 
giá thành lại khá rẻ, được nông 
dân đánh giá rất cao.
l Được trao giải nhất cuộc 

thi Sáng tạo nhà nông đối với 
sản phẩm “Máy băm thân cây 
phục vụ chăn nuôi, khung bằng 
nhựa”, cảm giác của ông như 
thế nào?

- Vui lắm chứ! Giải thưởng 
là nguồn động viên tinh thần 
rất lớn đối với tôi. Càng vui và 
ý nghĩa hơn khi thấy sản phẩm 
của mình sáng chế được nông 
dân đón nhận, sử dụng bền lâu, 
giá thành rẻ, giúp người dân đỡ 
vất vả, cực nhọc. 

Nhiều nông dân ở các địa 
phương khác như: Hoài Ân, An 
Lão, Phù Mỹ… khi nghe giới 
thiệu sản phẩm này đã chạy xe 
máy hàng chục, hàng trăm cây 
số để đến gặp tôi đặt mua. Khi 
gặp thì họ rất vui mừng, phấn 
khởi như người thân với nhau 
lâu ngày mới gặp. Nói thật là 
tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tự 
hào lắm!

Còn nhiều ấp ủ 

Tâm sự với chúng tôi, ông 
Nguyễn Ngôn cho biết, xuất 
thân là nông dân nên ông muốn 
làm ra những sản phẩm hữu ích 
gắn liền với nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn. Cứ thấy cái gì 
nông dân cần, gợi ý là ông lại bỏ 

công nghiên cứu, đi thực tế để 
xem xét, rồi về nhà nghiên cứu 
tìm cách làm cho bằng được.
l Ngoài những sản phẩm đã 

được công bố, hiện tại ông còn 
ý định sáng chế ra những sản 
phẩm nào nữa?

- Đam mê sáng tạo hầu như 
đã ăn sâu trong máu của tôi từ 
lâu rồi (cười). Nói không phải 
chủ quan chứ tôi sẽ còn hẹn gặp 
anh tại các cuộc thi Sáng tạo 
nhà nông trong thời gian tới, 
với các sản phẩm nông nghiệp 
tối ưu hơn nữa. Tôi đang ấp ủ 
sáng tạo thêm vài sản phẩm 
mới nhưng chưa thể tiết lộ với 
anh vào lúc này được!
l Có ý kiến cho rằng, những 

nhà sáng chế nông dân “cầm 
cuốc thì dễ nhưng cầm bút thì 
khó”, có thể hiểu là đối với 
nông dân, hầu như những sản 
phẩm của mình làm ra không 
được thiết kế, vẽ bản vẽ, thuyết 
minh bài bản trước khi sản 
xuất. Ông suy nghĩ như thế nào 
về vấn đề này?

- Tôi nghĩ không hẳn các sản 
phẩm có thiết kế, bản vẽ hẳn 
hoi mang lại hiệu quả sử dụng 
cao. Hầu hết những sản phẩm 
tôi sáng chế ra hầu như không 
có “giấy tờ” gì cả. 

Từ thực tiễn cuộc sống hằng 
ngày, tôi chứng kiến những 
bất cập của các sản phẩm, thấy 
nông dân cần là tôi tự hình 
dung ra cái cần làm, rồi ấp ủ, 
nuôi dưỡng ý tưởng, nghiên 
cứu chất liệu phù hợp rồi tự 
sắp xếp, tìm giải pháp khả thi 
để thực hiện. Mình cứ mày mò 
từng bước từng bước, tuy có 
mất thời gian nhưng khi sản 
phẩm hoàn thành sẽ là thứ 
mình tâm đắc nhất.
l Ông có điều gì nhắn nhủ 

với những người đam mê sáng 
tạo, nhất là đối với các bạn trẻ?

- Trong xã hội phát triển 
ngày nay, đam mê sáng tạo 
phục vụ lợi ích chung cho xã 
hội luôn được khuyến khích. 
Riêng bản thân tôi, từ sự đam 
mê đã sáng tạo ra nhiều sản 
phẩm mang lại sự tiện ích, góp 
phần giải phóng sức lao động 
của nông dân. 

Với giới trẻ hiện nay, tôi 
thấy đa số đều được học hành 
bàn bản, có kiến thức, nắm 
vững công nghệ thông tin, đây 
là nền tảng giúp họ dễ đi đến 
thành công hơn. Tôi chỉ có lời 
nhắn nhủ là các bạn trẻ cần có 
niềm đam mê sáng tạo và luôn 
nuôi dưỡng đam mê của mình, 
chịu khó tìm tòi, sáng tạo thì 
chắc chắn một ngày nào đó sẽ 
tạo ra các sản phẩm có giá trị 
thực tiễn, phù hợp với nhu cầu 
xã hội.
l Xin cảm ơn ông về cuộc trò 

chuyện này; chúc ông tiếp tục 
sáng tạo ra những sản phẩm có 
ý nghĩa thiết thực cho nông dân!

NGUYỄN HÂN (Thực hiện)
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Bình Định

Trần Bích San  
một ông quan biết lo cho dân

Đúng 190 năm về trước - năm 1832, phủ An Nhơn của Bình Định được lập ra để coi sóc 2 huyện Tuy Viễn và 
Tuy Phước. Đến năm Mậu Thìn 1868, một ông quan về nhậm chức ở đây, đã được người địa phương thương 
yêu, kính trọng, xem là cha mẹ của dân - dân chi phụ mẫu. Đó là quan Tri phủ Trần Bích San (1838 - 1877). 

Trần Bích San (1840 - 1877), tự Vọng Nghi, hiệu Mai Nham, 
được vua Tự Đức ban tên là Hy Tăng. Ông là một danh sĩ Việt 
Nam thời Nguyễn, người ở xã Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam 
Định, nay là phường Vị Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Trần Bích San là bạn đồng 
môn với Nguyễn Khuyến, cùng 
đỗ Giải nguyên khoa thi Hương 
1864. Nguyễn Khuyến đứng đầu 
trường Hà Nội, còn Trần Bích 
San đứng đầu trường Nam Định. 
Năm sau về kinh thi Hội và thi 
Đình, Trần Bích San đứng đầu cả 
2 khoa. Trần Bích San nổi tiếng 
tài giỏi, hay chữ, được người 
đương thời ví với Vương Tăng, 
một danh sĩ đời Tống ở Trung 
Hoa. Có lẽ cũng vì danh tiếng 
đó mà ông được vua Tự Đức ban 
cho tên mới là Hy Tăng, ban cờ 
biển vinh quy thêu 4 chữ “Liên 
Trúng Tam Nguyên”, nghĩa là 
đứng đầu 3 kỳ khảo thí liên 
tiếp. Người đời lấy quê của cụ 
gọi là Tam nguyên Vị Xuyên để 
phân biệt với Tam nguyên Yên 
Đổ Nguyễn Khuyến - người tuy 
cũng đỗ đầu 3 kỳ khảo thí nhưng 
không được liên tục như Trần 
Bích San. Nhưng vì sao cụ được 
người phủ An Nhơn bấy giờ xem 
như là cha mẹ của dân?

Năm về triều nhận chức Biện 
lý bộ Hộ, cụ đã đề nghị triều đình 
lập nha Doanh điền An Khê để 
dân có điều kiện mưu sinh, cũng 
như phía Tây huyện Tuy Viễn có 
cơ lập đồn để bảo vệ biên địa. Vua 
chuẩn cho thi hành, năm Canh 
Ngọ 1870, Bình Định cho mộ 
người lên An Khê khẩn hoang để 
lập ấp. Năm 1877, nha Doanh điền 
An Khê được cải làm nha Kinh 
lý. Năm 1883, nha còn dung nạp 
tù phạm Bình Thuận, dân nghèo 
Quảng Ngãi cũng đến, được cấp 
vốn để khẩn ruộng hoang.

Một ông quan biết lo miếng 
ăn cho dân tuy không nhiều 
nhưng cũng không quá hiếm. 
Nhưng ở cụ Hy Tăng, không chỉ 
giúp cho dân có kế mưu sinh, 
ấm no mà cụ còn lo để dân địa 
phương biết chăm giữ mỹ tục 
xóm làng, răn gìn nền nếp gia 

phong. Hài hòa và trọn vẹn như 
thế quả thật không có nhiều 
nếu không muốn nói là xưa nay 
hiếm. Cư dân An Nhơn vẫn còn 
lưu truyền bản Gia huấn ca được 
cho là của cụ Hy Tăng viết ra và 
khuyên bảo dân chúng học theo, 
bài ca này nhiều nơi gọi tắt là 
“Thơ Tam Khôi”, gọi theo danh 
hiệu đứng đầu 3 kỳ khảo thí của 
Trần Bích San.

Những lời khuyên trong Gia 

huấn ca đến nay vẫn cứ hợp thời, 
xin được trích dẫn một đoạn: 
Làm trai chí ở cho bền/ Nghề chi 
cũng phải chuyên nên một nghề/ 
Nửa chừng làm chẳng ra bề/ Thầy 
dở thợ vụng bạn chê người cười.

Hoặc là lời khuyên cho phận 
gái trong nhà, nay đâu thể gọi 
là hủ lậu: Gặp đồ vật lạ của ngon/ 
Mua về cha mẹ gọi con thảo tình/ 
Chớ đi tăm tối một mình/ Dầu ngay 
cho lắm thời tình cũng gian.

Tuy nhiên điều rất quan trọng, 
là Trần Bích San không chỉ nói 
suông, khuyên suông mà chính 
trong cách ứng xử thường ngày 
của mình, cụ cũng nêu gương 
bằng hành động cụ thể, thiết thực. 

Người An Nhơn lưu lại câu 
chuyện cụ gửi về quê - làng Vị 
Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam 
Định - biếu mẹ xấp lụa, vốn là 
phẩm vật thủ công của làng nghề 
nức tiếng An Nhơn (Nón ngựa Gò 
Găng/ Bún song thằn An Thái/ Lụa 
đậu tư An Ngãi/ Xoài tượng chín 
Hưng Long/ Mặc ai mơ táo, ước 
hồng/ Tình quê em giữ một lòng 
trước sau - Ca dao). Thế nhưng mẹ 
của ông gửi trả xấp lụa, kèm bên 
trong lại gói một cái roi mây. Biết 
mẹ răn mình thân làm quan nơi 
xứ người, không nên lấy chuyện 
công làm chuyện tư, không vì tư 
lợi mà nhận biếu xén, hướng về 
Bắc lạy mẹ, cụ nằm xuống, khóc 
lấy roi đặt lên mông nhận trách 
phạt của mẹ.

Năm Mậu Thìn 1868, lúc 
làm Tri phủ Thăng Bình (Quảng 
Nam), cụ bắt giữ 2 đạo trưởng 
người phương Tây cưỡi ngựa 
đi lại che lọng nghênh ngang. 
Soái phủ Pháp ở Nam kỳ chất 
vấn triều đình vi phạm Hòa ước 
Nhâm Tuất 1862, theo đó phải 
cho phép giáo sĩ được tự do 
giảng đạo ở Việt Nam. Vua Tự 
Đức đành giáng cụ 2 cấp, nhưng 
4 tháng sau lại đổi cụ làm Án sát 
tỉnh Bình Định. Rồi vì chuyện 
ra đề kỳ thi Hương năm ấy liên 
quan việc bang giao không hợp 
ý triều đình, cụ bị giáng bổ làm 
Tri phủ An Nhơn. 

Năm 1873, đại úy Francis 
Garnier đem quân ra đánh thành 
Hà Nội, Khâm sai Nguyễn Tri 
Phương trúng đạn, bị bắt, không 
chịu băng bó mà chết. Pháp tiến 
chiếm các tỉnh lân cận, triều đình 
Huế đành ký Hòa ước Giáp Tuất 

1874, đất nước phải chịu nhiều 
thiệt thòi. Giữa bối cảnh ấy, Trần 
Bích San được điều ra làm Tuần 
phủ Hà Nội. 

Năm Đinh Sửu 1877, được 
triều đình cử làm chánh sứ sang 
Paris theo đề nghị của soái phủ 
Dupré, cụ về triều lĩnh mệnh. 
Nhưng với tư tưởng triệt để 
chống Pháp, đi sứ với mục 
tiêu nghị hòa chẳng khác nào 
bán nước, với khí tiết của kẻ sĩ, 
không nhận nhiệm vụ là chống 
mệnh vua, Trần Bích San tự kết 
liễu đời mình, chọn cái chết để 
phản đối chủ trương nghị hòa, 
để thức tỉnh bạn đồng liêu. Vua 
Tự Đức xót thương, cắt cử người 
đưa quan tài của cụ về quê, ban 
bài thơ điếu đọc trước linh cữu. 
Bài thơ nói lên nỗi niềm của một 
ông vua rộng cửa đón hiền tài 
nhưng không sử dụng được 
người tài: Giả Nghị thiếu niên nan 
cửu dụng/ Hán Văn tiền tịch chính 
hoằng khai… (Dịch nghĩa: Tài như 
Giả Nghị tuổi trẻ không dễ sử dụng/ 
Dù rằng Hán Văn đế đã trải chiếu 
đón mời).

Còn thầy dạy Trần Bích San 
là Hoàng giáp Phạm Văn Nghị- 
một ông thầy có nhiều học trò 
theo vua Hàm Nghi chịu đi 
đày như Phạm Thận Duật, bất 
hợp tác với giặc như Nguyễn 
Khuyến, những chiến sĩ Cần 
Vương từng gây nhiều tổn thất 
cho Pháp như Đặng Ngọc Cầu, 
Nguyễn Cao, Đinh Công Tráng, 
Tống Duy Tân, Vũ Hữu Lợi, Lữ 
Xuân Uy, Đỗ Huy Liêu…, khóc 
Trần Bích San mà như khóc một 
danh nhân: Hoàn danh hoàn cục 
ninh tu thuyết/ Tráng ngã sơn hà 
khí vị dân (Dịch nghĩa: Trọn danh 
tiết, làm xong việc hay không chưa 
cần bàn đến/ Cái dám chết của ông 
làm núi sông ta mãi hùng mạnh). 

Một ông quan mà từ vua 
đến dân, từ thầy dạy đến bạn 
đồng môn, đồng liêu ai cũng tỏ 
lòng tiếc tài, thương mến, kính 
ngưỡng như thế từ xưa đến nay 
không dễ gì thấy được.   

PHAN TRƯỜNG NGHỊ

XEM - NGHE - ĐỌC

l Gánh nặng ngàn cân của tài 
năng kiệt xuất. Đang ngập trong 

nợ nần, 
sự nghiệp 
chững lại, 
chuyện 
nhà cũng 
không đi 
đến đâu 
khi con gái 
và vợ cũ 
không còn 
gần gũi 
mình nữa, 
Nicolas 
Cage của 
hiện tại là 
cái bóng 

của siêu sao điện ảnh ngày xưa. Một 

ngày, một fan cuồng tỷ phú ngỏ lời 
mời Nicolas Cage đến tiệc sinh nhật 
của mình với mức thù lao 1 triệu USD. 
Không còn cách nào khác, anh đành 
nhận lời. Hóa ra chuyến đi này sẽ là 
thứ thay đổi cuộc sống của nam diễn 
viên. Gánh nặng ngàn cân của tài 
năng kiệt xuất là một phim thuộc 
thể loại hài hành động. 

l Tình chết trong hững hờ, sáng 
tác: Hồng Quân, trình diễn: Lệ Quyên. 

Sau rất 
nhiều 
những 
ca khúc 
theo tông 
bolero, 
với Tình 

chết trong hững hờ, Lệ Quyên nhắc 
nhở công chúng vẻ đẹp của chất 
giọng tha thiết, sâu lắng của cô có 
thể ngân lên trên nhiều cung bậc, 
diễn tả được nhiều sắc thái tình yêu. 
Vì em không thể sống thiếu anh trong 
cuộc đời. Khi những yêu thương trào 
dâng như biển khơi. Vì anh không thể 
đánh mất em trong tuyệt vọng. Dù địa 
đàng kia xa tầm tay với. Một lần ta đã 
trót thương yêu nồng say. Đừng như 
sương khói cuốn trôi theo làn mây. 
Mặn nồng ân ái tháng năm như còn 
đây. Mà tình chết trong hững hờ...

l Lụa, cuốn tiểu thuyết đã đưa 
nhà văn Ý Alessandro Baricco đến với 
đông đảo bạn đọc quốc tế - trong 
đó có Việt Nam qua bản dịch của 

Quế Sơn. Hervé 
Joncour ba 
mươi hai tuổi, 
là một thương 
gia châu Âu đến 
Nhật để mua 
bán, nhưng 
không chỉ có 
vậy, những cách 
trở về địa lý, dị 
biệt về văn hóa 
khiến anh bật 
lên nhiều ưu 
tư và bất ngờ 
anh đã yêu, 

một tình yêu không lời, một tình yêu 
tưởng thoáng qua mà khắc ghi đến 
chết, một tình yêu ngỡ dễ dàng từ bỏ 
mà đau đớn khôn nguôi.        ĐÔNG A



10 THỂ THAO CHỦ NHẬT, 8.5.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Bãi biển Quy Nhơn trải dài, 
bờ cát trắng thơ mộng và sạch 
đẹp. Tuy nhiên, hiện nay chủ yếu 
vẫn chỉ có các hoạt động TDTT 
mang tính tự phát của người dân 
địa phương. Các hoạt động thể 
thao dưới nước và cả trên bãi cát 
vẫn còn ít, thỉnh thoảng mới có 
một vài giải đấu mang tầm quốc 
gia như bóng ném bãi biển, bóng 
chuyền bãi biển… Nhưng đây 
là một trong những hoạt động 
đem lại sức sống, sự sôi động 
cho một thành phố du lịch, tạo 
sức hút với du khách, nên cần 
khuyến khích phát triển.

Chơi bóng chuyền bãi biển 
từ nhiều năm nay, thường xuyên 
tổ chức các giải đấu nội bộ nhân 
dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 
trong năm, ông Lê Ngọc Dũng 
(ở phường Trần Phú, TP Quy 
Nhơn) chia sẻ: “Nhóm của chúng 
tôi có khoảng gần 50 thành viên 
là những người đam mê chơi 
bóng chuyền bãi biển. Các hoạt 
động đều mang tính tự phát, 
nên ngay cả các giải đấu đều 
từ nguồn kinh phí do các thành 
viên đóng góp. Các giải đấu là 
dịp để những thành viên gắn kết 
với nhau, kích thích tinh thần tập 
luyện, nhưng qua đó cũng góp 
phần nhỏ tạo sức sống cho biển 
Quy Nhơn, để du khách không 
cảm thấy nhàm chán khi đi dạo, 
tham quan”.

Trong định hướng phát triển 
các môn thể thao của Sở VH&TT, 
một trong những môn được 
quan tâm là bóng chuyền bãi 
biển. Ông Phan Tuấn Sơn, Phó 
trưởng Phòng Quản lý TDTT (Sở 
VH&TT), cho biết: “Theo chủ 
trương của Sở, chúng tôi đang 
tìm kiếm lực lượng để xây dựng 
đội bóng chuyền bãi biển. Từ đó, 

HOẠT ĐỘNG THỂ THAO BIỂN Ở QUY NHƠN:

Cần được khuyến khích, mở rộng
Hiện nay, UBND tỉnh và UBND TP Quy Nhơn đều xác định chủ trương xây dựng, phát triển các hoạt động 

thể thao biển nhằm tạo sự sôi động, hấp dẫn và thu hút du khách. Du lịch kết hợp thể thao đang là xu hướng 
được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

gây dựng phong trào để phát 
triển bộ môn này ở nhiều địa 
phương có tiềm năng trong tỉnh. 
Đây là một trong những môn thi 
đấu tạo sức hút với du khách, 
đồng thời, tận dụng những lợi 
thế sẵn có của tỉnh Bình Định nên 
sẽ ít tốn kém kinh phí đầu tư”.

Được biết, UBND TP Quy 
Nhơn cũng đã quy hoạch các 
khu vực làm sân bóng đá, bóng 
chuyền bãi biển ở dọc đường 
Xuân Diệu. Tuy nhiên, theo ông 
Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc 
Trung tâm VH-TT-TT TP Quy 
Nhơn, qua khảo sát, chỉ có thể 
triển khai 1 sân bóng đá và 1 sân 
bóng chuyền tại khu vực bãi biển 
gần Quảng trường Nguyễn Tất 

Thành; 1 sân bóng chuyền gần 
Trung tâm VH-TT-TT TP Quy 
Nhơn. “Chúng tôi sẽ phối hợp 
với Phòng GD&ĐT, Thành đoàn 
Quy Nhơn để vận động các đối 
tượng học sinh, thanh thiếu niên 
tham gia chơi bóng chuyền, bóng 
đá bãi biển, tạo sự sinh động cho 
các khu vực trong quy hoạch. 
Bên cạnh đó, du khách khi có 
nhu cầu vẫn có thể tham gia các 
hoạt động TDTT cùng người dân 
địa phương. Ngoài những môn 
thể thao trên cát, chúng tôi cũng 
sẽ kết nối với những nhóm bơi 
lội, chèo SUP… để có sự liên kết, 
hỗ trợ trong các hoạt động nhằm 
đa dạng hóa loại hình thể thao 
biển” - Ông Tiến cho biết thêm.

Trong buổi làm việc với Ban 
tổ chức VnExpress Marathon 
Quy Nhơn 2022 mới đây, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang đã khẳng định: Du lịch thể 
thao đang là một trong những 
xu thế hiện nay. Trong điều kiện 
Bình Định chưa có nhiều công 
trình phục vụ tổ chức các hoạt 
động thi đấu thể thao trong nhà 
thì việc tổ chức những giải thể 
thao bãi biển cần được tính đến. 
Bởi chúng ta có lợi thế về bờ biển 
dài, đẹp, có thể tổ chức được 
nhiều sự kiện lớn. Từ đó, thu 
hút du khách đến tham quan và 
tham gia vào các hoạt động thể 
thao sôi động.

HOÀNG QUÂN

ANH EM BÌNH ĐỊNH FC 
VÀ TRẦN TOÀN FC:

Tổ chức trận cầu 
thiện nguyện thu
được 11,3 triệu đồng

Ngày 3.5 tại sân bóng đá Gia 
Phú (TX Hoài Nhơn) đã diễn ra 
trận cầu thiện nguyện giữa 2 đội 
Anh em Bình Định FC và Trần 
Toàn FC. Đây là trận cầu gây 
quỹ ủng hộ em Lê Văn Toàn (SN 
1999, ở thôn Phú Xuân, xã Hoài 
Mỹ, TX Hoài Nhơn). Em Toàn 
có hoàn cảnh gia đình rất khó 
khăn, bị TNGT nặng và hiện vẫn 
còn đang điều trị dài ngày tại TP 
Quy Nhơn. Trận cầu đã quyên 
góp được 11,3 triệu đồng và Ban 
tổ chức sẽ chuyển đến người 
nhà của em Toàn để giúp em 
điều trị.                             THIÊN TRÚC

Các hoạt động thể thao trên biển Quy Nhơn cần được khuyến khích, hỗ trợ để phong trào ngày càng lan rộng, tạo 
sự sôi động để thu hút du khách.            Ảnh: HOÀNG QUÂN

Nữ võ sĩ Hằng Nga 
sẵn sàng xung trận 
tại SEA Games 31

(BĐ) - Chiều 7.5, tại Bắc 
Ninh đã diễn ra lễ bốc thăm, xếp 
lịch thi đấu các hạng cân môn 
kickboxing SEA Games 31. Tham 
gia tranh tài ở bộ môn này có 
69 VĐV đến từ 7 quốc gia, tranh 
tài ở 12 hạng cân.

Đội tuyển kickboxing Việt 
Nam do ông Bùi Trung Hiếu - 
Phó Giám đốc Sở VH&TT Bình 
Định - làm trưởng đoàn; được 
giao nhiệm vụ bảo vệ vị trí nhất 
toàn đoàn tại SEA Games 31, sau 
khi đội thi đấu thành công ở SEA 
Games 30 với 4 HCV.

Hiện, đội tuyển kickboxing 
Việt Nam có sự góp mặt của HLV 
Trần Đình Đô và VĐV Nguyễn 
Thị Hằng Nga thuộc Trung tâm 
Võ thuật cổ truyền Bình Định.  
Hằng Nga là đương kim vô địch 
SEA Games ở hạng cân 48 kg nữ. 
Cô đang nỗ lực để bảo vệ tấm 
HCV giành được ở Philippines 
cách đây 3 năm. Theo kết quả 
bốc thăm, đối thủ đầu tiên của 
Hằng Nga là võ sĩ người Malaysia 
Teo Vireen.

Các nội dung thi đấu của môn 
kickboxing sẽ diễn ra từ ngày 8.5 
đến 13.5.                        LÊ CƯỜNG

GIẢI VÔ ĐỊCH TEAKWONDO 
TRẺ THẾ GIỚI NĂM 2022:

Bình Định có 
1 VĐV tham gia

(BĐ) - Ngày 7.5, HLV đội 
tuyển taekwondo Bình Định Đinh 
Quang Đông cho biết: Liên đoàn 
taekwondo Việt Nam vừa lên 
danh sách các VĐV tham gia Giải 
vô địch teakwondo trẻ thế giới 
năm 2022. Theo đó, VĐV Lê Như 
Hoa Cẩm Tuyên của đội tuyển 
taekwondo Bình Định là 1 trong 
4 VĐV được triệu tập đợt này.

Tại Giải vô địch taekwondo 
Đông Nam Á năm 2022 diễn ra 
tháng 3 vừa qua tại Việt Nam, Lê 
Như Hoa Cẩm Tuyên đã giành HCV 
hạng cân 53 kg nữ lứa tuổi 15 - 17.

Giải vô địch teakwondo trẻ 
thế giới năm 2022 dự kiến diễn 
ra vào tháng 8 tại Khazakhstan.

LÊ NA

Tối 8.5, đội tuyển U23 Việt 
Nam sẽ gặp đối thủ tiếp theo 
tại bảng A SEA Games 31 là đội 
tuyển U23 Philippines. Đây được 
coi là một trong những trận đấu 
quan trọng với cả 2 đội, khi có 
thể quyết định khả năng giành 
tấm vé đi tiếp vào bán kết.

U23 Philippines đang rất 
hưng phấn sau khi đè bẹp U23 
Timor Leste với tỷ số 4 - 0 ở trận 
ra quân. Do đó, cả HLV Norman 
Fegidero và các học trò của ông 
đều tự tin cho rằng sẽ giành 
chiến thắng trước đội chủ nhà để 
thẳng tiến vào bán kết. Với chính 
sách nhập tịch cầu thủ từ nhiều 
năm qua, bóng đá Philippines 
đã có những bước tiến nhất định 
ở khu vực Đông Nam Á. Tuy 
nhiên, để giành được vị trí tương 
xứng thì họ vẫn cần có thể nhiều 
thời gian.

Trong khi đó, dù gặp phải đối 

U23 VIỆT NAM - U23 PHILIPPINES:

Trận cầu then chốt

thủ khó chịu là U23 Indonesia 
ngay trong trận ra quân, nhưng 
các học trò của HLV Park Hang 
Seo vẫn chơi tốt và giành chiến 
thắng 3 - 0 đầy thuyết phục. 

Thậm chí, ở nhiều khoảng thời 
gian trong trận, Hoàng Đức và 
các đồng đội cho thấy sự thăng 
hoa trong lối chơi, tạo nên những 
pha bóng làm nức lòng người 

hâm mộ. Ngoài sự tỏa sáng của 
3 cầu thủ kỳ cựu tăng cường, 
các nhân tố khác trong đội hình 
đều cho thấy những tố chất nổi 
trội. Đó là chưa kể đến nhiều cầu 
thủ còn chưa được sử dụng như 
Dụng Quang Nho, Hai Long… 
đều có thể đem đến sự khác biệt 
trong lối chơi.

Tin vui cho HLV Park Hang 
Seo là chấn thương của tiền vệ 
Lý Công Hoàng Anh không quá 
nghiêm trọng. Cầu thủ đang 
khoác áo CLB Topenland Bình 
Định vẫn có thể ra sân tập luyện 
với các đồng đội và sẵn sàng 
thi đấu các trận tiếp theo. Có 
tâm lý thoải mái sau chiến thắng 
ở trận ra quân, Hùng Dũng và 
các đồng đội được kỳ vọng sẽ 
tiếp tục giành lợi thế trước U23 
Philippines, qua đó tiến gần 
hơn đến tấm vé vào bán kết SEA 
Games 31.                  ĐỨC MẠNH

Tiền vệ Hùng Dũng (số 16) đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của U23 
Việt Nam.                               Ảnh: HOÀNG LINH
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Bình Định

  

Hương ổi
r Tản văn của ĐÀO MẠNH LONG

Mở thùng hàng tiếp tế 
bố mẹ ở gửi cho, một thứ 
hương thơm cổ tích len 
lỏi vào lòng. Chợt nhận ra 
mùa ổi đã về. Đúng rồi, 
đúng những trái ổi của bà 
ngoại đây rồi. Quả ổi thóc 
chỉ to bằng ngón chân cái 
người lớn, da nhẵn bóng, 
vàng ruộm như nắng. Cắn 
một miếng, vị mềm ngọt 
vừa chạm vào đầu lưỡi 
đã đánh thức cả miền ký 
ức mênh mang. Hương ổi 
ấm áp, chân phương như 
lời ru của bà, khiến tâm 
hồn mình như bé lại, thèm 
được bảo bọc, vỗ về. Mùi 
ổi chín không nồng nàn 
như thị nhưng lại thơm rất 
lâu và bay rất xa.

Ngày bé, tôi được lũ 
bạn trong xóm gọi với biệt 
danh là Ổi. Thậm chí có 
đứa còn chẳng nhớ tên thật 
của tôi. Đó là bởi tôi tha 
thẩn cả ngày trong vườn ổi 
của bà đến nỗi đôi dép tổ 
ong rách mũi, quần áo lấm 
lem đất cát, mớ tóc cháy 
nắng vàng chóe cũng ướp 
hương ổi ngào ngạt. Đến 
tận bây giờ, khi gặp lại, 
đám bạn vẫn cứ nhắc mãi 
về cái tên ấy cùng những 
vui buồn thuở ấu thơ.

Tôi rất giỏi leo trèo, 
hai bàn chân trần nhỏ 
thó quắp chặt lấy thân ổi 
thẳng tắp, nhẵn thín, nháy 
mắt đã vắt vẻo trên chạc 
cây. Cả lũ ở dưới gốc nhốn 
nháo giơ vạt áo ra hứng: 
“Tao… Tao này… Cho tao 
quả”. Mùa ổi chín, không 
chỉ đám trẻ quê nghèo 
chúng tôi háo hức mà đàn 
chào mào cũng từ đâu kéo 
về xôn xao cả khu vườn 
nhỏ. Chúng khôn lanh 
chọn những quả ổi chín 
thơm ngon nhất đã thế còn 
xấu tính mổ vài miếng rồi 
quăng xuống đất chỏng 
chơ. Dáng bà gầy xọp, bần 
thần cúi nhặt những trái 
ổi dập nát cứ nhưng nhức 
trong ký ức tuổi thơ tôi.

Tôi nằm vắt chân chữ 
ngũ trên chõng tre. Hương 
ổi theo gió đưa vào, thơm 
câu đồng dao tôi hát, 
thơm ánh trăng mượt như 
nhung. Bà ngồi khâu áo 
cho tôi, những ngón tay 
chai sần, nứt nẻ cũng vấn 
vương hương ổi. Tôi thiu 
thiu ngủ. Trong giấc mơ, 
tôi hóa thành chàng hiệp 
sĩ, cưỡi chú chó mực, tay 
lăm lăm thanh kiếm là 
cành củi khô đánh đuổi lũ 
chào mào.

Ngày họp chợ phiên, 
bà thức dậy từ khi vườn 
ổi còn đang cuộn tròn 
trong tấm chăn sương. 
Bà chọn hái những trái 
ổi chín vàng còn nguyên 
cuống lá xanh xếp vào 
thúng có chút rơm khô lót 
ở dưới và úp chiếc nón mê 
lên trên, đem ra chợ bán. 
Khi nắng lồng vào miệng 
giếng lấp loáng, hai anh 
em tôi ngấp nghển ở cổng 
trông bóng bà. Thế nào 
trong chiếc thúng bà cắp 
bên hông cũng có mấy cái 
bánh rán đường ngọt lịm 
hay bì chè đậu xanh nước 
cốt dừa béo ngậy. Bà ngồi 
ở bậc thềm, lẩm nhẩm đếm 
mấy tờ tiền lẻ.  Bà bảo bán 
dăm quả ổi chẳng được là 
bao nhưng cũng đủ đồng 
rau, đồng muối.

Có lần giận dỗi, tôi leo 
tót lên ngọn ổi trốn, mặc 
bà gọi khản giọng, mướt 
mồ hôi đi tìm. Đến tận 
bữa cơm chiều mới chịu 
tụt xuống. Ngày bà mất, 
tôi cũng trèo lên cây ổi 
khóc. Xa quê đã lâu, dẫu 
cho khói bụi thị thành có 
ken dày cả những lo toan 
cũng chẳng thể khiến mùi 
hương cổ tích ấy mờ đi 
trong tâm tưởng. Nhiều 
khi lẩn thẩn lại đợi tiếng 
gậy khua lộc cộc, giọng 
mờ đục của bà gọi Ổi ơi Ổi 
ơi.. .  Nâng trái ổi trên tay, 
khẽ gọi tên nỗi nhớ. Một 
nỗi nhớ tỏa hương…

Tranh của họa sĩ VINCENT VAN GOGH

BÙI THỊ XUÂN MAI 

Gửi mùa thu 
Chiếc xe đạp của tôi
Gửi mùa thu giữ giúp
Người hẹn tôi đến gặp
Không về kịp nữa rồi

Anh ở nơi xa xôi
Tận cực Nam Tổ quốc
Dầm mình trong sóng nước
Rừng U Minh bưng biền

Cùng hàng ngàn sinh viên
Khoác màu xanh áo lính
Anh đi vào trận chiến
Lắng lòng những yêu thương

Trời Hà Nội đầy sương
Là mùa thu năm ấy
Tay cầm tay rất vội
Anh đi cùng đoàn quân

Em đạp xe theo anh
Như sóng đôi chung bước
Mấy dặm đường đất nước
Dấu bóng anh xa dần…

Thế rồi chờ rồi mong
Một ngày vui chiến thắng
Hà Nội tràn hoa nắng
Em giấu lòng mùa mưa

Ơi xe đạp ngày xưa
Mùa thu trong trẻo mãi
Dẫu anh chưa về lại
Em vẫn đến đây chờ. 

              Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH

TRỊNH CẦU

Vị quê hương
Quê tôi chiều nghiêng về 
                                                  phía núi
Cánh cò mang ánh nắng 
                                                    về rừng
Có ngọn gió cõng mùi rơm rạ
Ấm nồng khói bếp những  
                                           chiều đông

Từng đi qua ngày tháng  
                                               tuổi hồng
Với cây lúa có mùa không hạt
Với mùa hè sỏi sông chết khát
Và đông về bát ngát bão mưa

Đất quê nghèo dư tiếng dạ thưa
Với người đi người còn ở lại
Đôi chân qua bao miền xa ngái 
Vẫn nhớ hương cau trắng 
                                                    đêm hè

Vị quê từ cây mía, quả me
Hạt muối biển, chè xanh 
                                                 triền núi
Vị cả đời không hề mang tuổi
Dẫu tóc giờ đội một trời mây

Xa quê lâu vẫn nhớ đường cày
Ngập mồ hôi giữ mùa giáp hạt
Nhớ mùa phượng ve mê ca hát
Tuổi học trò trắng mắt mùa thi

Mỗi cuộc đời nhiều lối để đi
Nhưng chỉ một lối về quê mẹ
Nơi giữ giọng oe oe ta khóc
Giữ nắm nhau khi đến 
                                             kiếp người

HỮU VINH

Quy Nhơn
Quy Nhơn
Tôi hít căng lồng ngực
Đón ngọn nồm thổi lên từ biển
Những ngọn gió vừa đi qua 
                                               đại dương
Còn nguyên sự dịu dàng 
                                              hào phóng
Gió thổi tung hồn tôi chật chội
Những ti tiện đời thường
Những ẩm mốc của thời gian
Và cả những thứ không thuộc 
                                                   về biển...

Quy Nhơn
Lắng trong tôi một tiếng còi tàu
Lời nhắn gửi chuyến hàng 
                                                   xuất bến
Đường Xuân Diệu
Đẫm ướt trăng
Đêm 
Mời ông Vua Thơ tình
Về đây ngắm biển
Hồn thơ ông 
Còn thức với Quy Nhơn

Quy Nhơn
Tôi bước đi trên bờ cát mịn
Nghe bàn chân và cát chuyện trò
Lời sóng nước đã thành 
                                                 men rượu
Chuốc tôi say cùng ánh mặt trời...
Trong mắt em thấp thoáng 
                                  những làng chài
Tôi nghe trong gió mùi mồ hôi
                                                   của biển
Mùi cá tươi tàu vừa cập bến
Quy Nhơn
Một hừng đông
Lấp lánh 
Em cười....

TRẦN PHAN

lòng anh 
như mặt hồ
thôi đừng buồn em nữa
là người dưng thôi mà
lần này em lỡ khóc
nhưng mai rồi sẽ qua

con dế đau nằm im
nỗi đau xanh màu cỏ
con đường nào qua đó
dài như câu tạ từ

mai có về qua đây
phố đêm nay ngủ say
giận hờn ai đánh thức
giật mình ngơ ngác bay

lòng anh như mặt hồ
lặng yên chìm con sóng
tình em như mây bay
một thoáng nào soi bóng

về đi anh đừng buồn
viên đá nào nghẹt thở
trong bàn tay em đau
cứa lên đời nỗi nhớ…

                         Tranh của họa sĩ DŨNG HUY

BÚT BIỂN

Vai mẹ
Cả đời gánh đủ nợ nần
Gánh nhân nghĩa đến chai sần
                                                       đôi vai
Bước theo từng tháng năm dài
Nuôi dạy con, để ngày mai...
                                                      Bây giờ
Mẹ ơi! Con hết dại khờ
Nhưng con mãi nợ một bờ  
                                                     vai xưa!

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Cây & Gió
Đi rồi ư đến đó ư
Có mà đâu có... thực hư 
                                            khôn lường
Gió em ẩn hiện vô thường
Cây tôi chết sững bên đường
                                                     bụi bay. 

Mưa 
Ngân ngấn mắt xanh bóng mây
                                                  sà xuống
Rưng rưng chiều đỏ hoa phượng
                                                      dâng lên
Mưa đã tạnh tiếng ve còn 
                                             rươm rướm
Như dỗi hờn ai, như thể bắt đền.

Cuối ngày
Non tây lặng nuốt mặt trời
Biển đông xao xuyến đỡ mời 
                                                  trăng lên
Cuối ngày chưa cuối nổi nênh
Đò ai một lá trôi trên sông dài.
 

                       Tranh của họa sĩ VĂN QUÂN

HỒ THẾ SINH

Bung vỡ 
tàn phai
bất chợt mắt
bất chợt môi
bất chợt đậu xuống bên tôi
nhặt về

bất chợt 
tiếc lọn tóc thề
bất ngờ gặp lại hẹn tóc mai

bất chợt 
bung vỡ tàn phai
bất ngờ ửng rựng ánh mai 
                                                    tràn trề.

thót mình thảng thốt cơn mê
mắt môi bừng thức cận kề 
                                                     má môi

chân trời vụt tắt xa xôi
nhói ran cựa đạp mầm phôi 
                                                cựa mình
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TRONG NƯỚC

TIN VẮN

Thông tin trên được ông Tống Hải 
Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động 
ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết 
ngày 7.5.

Theo ông Tống Hải Nam, từ năm 
2018, Chính phủ cho phép các địa 
phương thí điểm chương trình lao động 
thời vụ tại Hàn Quốc. Đến nay, chương 
trình chỉ triển khai tại 8 địa phương, 
gồm: Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, 
Hậu Giang, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, 
Hà Nam và Cà Mau.

“Do chương trình mới thực hiện 
trong thời gian ngắn tại một số địa 
phương, chưa đủ cơ sở để đưa vào 
luật Người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nên 
căn cứ vào nhu cầu thực tiễn từ phía 
Hàn Quốc, Bộ LĐ-TB&XH đã báo cáo 
Chính phủ đề nghị cho phép tiếp tục 
triển khai thí điểm chương trình này 
trong thời gian tới.

Ngày 27.4, Chính phủ đã đồng ý tiếp 
tục thí điểm thực hiện người lao động đi 
làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình 
thức hợp tác giữa các địa phương của 
hai nước trong thời hạn 5 năm, từ ngày 
1.1.2022”, ông Nam thông tin.

Sau khi Chính phủ cho phép, trong 
tháng 5, phía Hàn Quốc bắt đầu tiếp 
nhận lại lao động Việt Nam làm việc tại 
các trang trại nông nghiệp. Đây là cơ hội 
để người lao động Việt Nam tiếp cận các 
kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và hiện 
đại tại Hàn Quốc.

Để tổ chức tốt hoạt động thí điểm 

Lao động tỉnh Hà Nam sang Hàn Quốc làm thời vụ.

Ngày 6.5, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Hồ Đức Phớc có công văn gửi các bộ 
trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang 
bộ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành 
trực thuộc Trung ương về việc thúc đẩy 
giải ngân vốn vay nước ngoài.

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn 
ODA, vay ưu đãi nước ngoài 4 tháng đầu 
năm mới đạt 4,39% kế hoạch giao là rất 
thấp. Việc chậm giải ngân nguồn vốn nước 
ngoài làm ảnh hưởng đến các mục tiêu 
phát triển KT-XH là trách nhiệm của người 
đứng đầu các bộ, ngành và địa phương.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân 
kế hoạch đầu tư công vốn ODA, vay 
nước ngoài, Bộ Tài chính đề nghị người 
đứng đầu bộ, ngành, địa phương chỉ 
đạo các đơn vị tổng hợp và gửi báo cáo 
tình hình giải ngân nguồn vốn vay nước 
ngoài trước ngày 10.5.    (Theo tuoitre.vn)

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sử dụng 
vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, 
đến nay, cơ quan bảo hiểm đã liên thông 
cơ sở dữ liệu của 40 triệu người tham 
gia BHYT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư của Bộ CA. Nhờ đó, người tham 
gia BHYT có thể sử dụng CCCD khi đi 
khám chữa bệnh.

Hiện nay, cả nước có hơn 12.000 cơ sở 
khám chữa bệnh đã cập nhật phần mềm, 
chấp nhận CCCD trong khám chữa bệnh 
BHYT mà không cần người bệnh phải 
xuất trình thẻ BHYT. 

Khi người dân đến khám bệnh, nhân 
viên của bệnh viện sẽ kiểm tra CCCD 

l Bệnh viện Trung ương Huế xác 
lập hai kỷ lục mới về ghép tim xuyên 
Việt. Ngày 7.5, thông tin từ Bệnh viện 
Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa 
thực hiện thành công ca ghép tim 
xuyên Việt đặc biệt trong hoàn cảnh 
bình thường mới sau đại dịch Covid-19. 
Qua đó, đơn vị đã xác lập hai kỷ lục mới, 
đó là thời gian lấy tim xuyên Việt đến 
khi tim đập lại ngắn nhất và thời gian 
mổ ngắn nhất.  (Theo vietnamplus)
l Truy tố nguyên Bí thư Tỉnh Bình 

Dương trong vụ gây thất thoát hơn 
5.000 tỷ đồng. Ngày 6.5, Viện KSND Tối 
cao ban hành cáo trạng truy tố ông Trần 
Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Dương, cùng 27 bị can khác trong vụ án 
bán rẻ “43 ha đất vàng” của Tổng Công ty 
Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương 
(công ty 3-2). Cáo trạng xác định trong vụ 
án trên, ông Nam và các bị can đã gây thất 
thoát 5.746 tỷ đồng. Theo đó, Viện KSND 
Tối cao truy tố ông Nam về tội “vi phạm 
quy định về quản lý tài sản nhà nước gây 
thất thoát, lãng phí”. (Theo nld.vn)
l Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ CSGT 

tham gia phục vụ SEA Games 31. Theo 
Cục CSGT (Bộ CA), để phục vụ công tác 
dẫn đoàn và đảm bảo trật tự, ATGT khi 
diễn ra SEA Games 31, hơn 1.000 cán 
bộ, chiến sĩ CSGT đã được huy động. Lực 
lượng tham gia bao gồm cán bộ, chiến sĩ 
của Cục CSGT và của 12 tỉnh, thành phố 
tổ chức các nội dung thi đấu. Lực lượng 
CSGT sẽ làm nhiệm vụ tham gia tuần tra, 
dẫn đoàn. (Theo vietnamnet)
l Hơn 6 triệu người Việt Nam đã 

có hộ chiếu vắc xin Covid-19. Cục Công 
nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết, đến hết 
ngày 6.5, có hơn 6 triệu người Việt Nam 
đã có xác nhận hộ chiếu vắc xin điện 
tử. Hộ chiếu vắc xin điện tử của Việt Nam 
sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế 
thế giới và Liên minh Châu Âu ban hành, 
hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia 
và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc 
gia khác sử dụng. (Theo VOV.VN)

Chính phủ đồng ý thí điểm đưa lao động 
sang Hàn Quốc làm việc thời vụ

đưa người lao động đi làm việc thời 
vụ tại Hàn Quốc, đảm bảo quyền và lợi 
ích hợp pháp của người lao động, Bộ  
LĐ-TB&XH đề nghị cơ quan cấp tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chỉ 
đạo các cơ quan chức năng của địa 
phương tuyển chọn lao động đúng 
đối tượng đáp ứng các yêu cầu đối với 
người lao động trong thỏa thuận ký kết.

Đặc biệt, ưu tiên tuyển chọn người 
lao động thuộc đối tượng chính sách là 
người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ 
cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông 
nghiệp; thân nhân của người có công với 
cách mạng tại địa phương.

Trước đó, cuối tháng 2, Cục Quản lý 
lao động ngoài nước đã đưa ra cảnh báo 

lừa đảo đưa người lao động sang Hàn 
Quốc làm thời vụ.

Cục Quản lý lao động ngoài nước 
khẳng định, chỉ có người lao động tại 
8 địa phương trên đã ký kết thỏa thuận 
với các địa phương của Hàn Quốc mới 
được đi theo chương trình. Mọi cơ quan, 
tổ chức hay cá nhân khác đều không 
được thực hiện hành vi tuyển chọn và 
phái cử lao động thời vụ.

Để tránh bị lừa đảo, Cục Quản lý 
lao động ngoài nước khuyến cáo người 
lao động cần tìm hiểu rõ thông tin và 
chỉ đăng ký tham gia chương trình này 
thông qua các cơ quan chức năng tại địa 
phương là sở LĐ-TB&XH và trung tâm 
dịch vụ việc làm.          (Theo thanhnien.vn)

Hơn 12.000 bệnh viện chấp nhận CCCD thay thẻ BHYT
(quét mã QR hoặc ứng dụng VNEID). Nếu 
đã có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT 
thì thực hiện kiểm tra, đối chiếu và tiếp 
đón người bệnh theo quy trình khám chữa 
bệnh BHYT hiện hành. Đồng thời thông 
tin cho người bệnh biết để đi khám chữa 
bệnh BHYT kể từ lần sau bằng CCCD gắn 
chip. Trường hợp chưa có thông tin hợp lệ 
về tham gia BHYT hoặc người bệnh chưa 
có CCCD thì giải thích để người bệnh 
biết tình trạng thẻ BHYT trên CCCD chưa 
thực hiện được và tiếp đón người bệnh 
theo quy trình khám chữa bệnh BHYT  
hiện hành.                      (Theo sggp.org.vn)

Người dân sử dụng thẻ căn cước gắn chip để đăng 
ký khám bệnh tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển 
Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh).                   Ảnh: giadinh.net

Giải ngân vốn vay 
nước ngoài chỉ 
đạt hơn 4,3%

Quá thời hạn 90 ngày song cả hai 
công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm là 
Công ty CP Dream Republic và Công ty 
CP Sheen Mega vẫn chưa nộp tiền theo 
quy định. Do đó, Cơ quan thuế TP Hồ 
Chí Minh tiến hành cưỡng chế thi hành 

quyết định hành chính thuế đối với  
2 công ty trên bằng biện pháp trích tiền 
từ tài khoản, phong tỏa tài khoản áp 
dụng đối với người nộp thuế bị cưỡng 
chế tại kho bạc nhà nước, ngân hàng 
thương mại và tổ chức tín dụng khác.

Cụ thể, Chi cục Thuế TP Thủ Đức 
đã ban hành quyết định cưỡng chế số 
tiền thuế 1.794 tỷ đồng với Công ty CP 
Dream Republic và 1.796 tỷ đồng với 
Công ty CP Sheen Mega.

(Theo vietnamplus.vn)

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, 
ngay sau khi nhận được thông tin liên 
quan vụ phát hiện thuốc Molnupiravir 
(thuốc điều trị Covid-19) giả ở Thụy 
Sĩ, ghi nơi sản xuất tại Bình Dương 
(“Manufactured by Công ty TNHH, 
Chi nhanh 1 so 40 dai, P. An Phu, TX. 
Thuan An, Tinh Binh Duong, Vietnam” - 

dòng chữ trên nhãn mác lọ thuốc điều trị 
Covid-19 được Hải quan Thụy Sĩ phát 
hiện là giả), Sở đã phối hợp với cơ quan 
CA kiểm tra. Qua đó xác định trên địa 
bàn không có địa chỉ và DN như thông 
tin này.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trên 
địa bàn có 2 DN sản xuất thuốc điều 

trị Covid-19 (nhà máy tại Khu công 
nghiệp VSIP 1, TP Thuận An), nhưng 
là thuốc dạng viên nén và viên nang, 
đóng vỉ chứ không đóng lọ như sản 
phẩm giả được Hải quan Thụy Sĩ 
phát hiện và 2 DN này đã được Bộ Y 
tế cấp phép.

(Theo sggp.org.vn)

Cưỡng chế trích tiền từ tài khoản 2 doanh nghiệp 
đấu giá đất Thủ Thiêm

Không có đơn vị sản xuất thuốc trị Covid-19 giả 
ở Bình Dương
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Bình Định

Lần đầu tiên Hội đồng Bảo an 
“có cùng tiếng nói” vì hòa bình Ukraine

Xe tăng Nga khai hỏa gần nhà máy sắt thép Azovstal ở TP Mariupol, Ukraine.                Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres 
ngay lập tức hoan nghênh sự ủng hộ 
của Hội đồng Bảo an, đồng thời bày tỏ 
sự vui mừng và mô tả đây là lần đầu 
tiên Hội đồng Bảo an “có cùng tiếng 
nói” vì hòa bình Ukraine.

Lần đầu tiên Hội đồng Bảo an LHQ 
thông qua một tuyên bố về Ukraine. 
G7 lên kế hoạch nhóm họp trực tuyến 
với Tổng thống Volodymyr Zelensky. 
EU được kêu gọi hành động để hỗ trợ 
các cuộc đàm phán cho Nga - Ukraine. 
Đây là những thông tin mới nhất 
cho thấy các nỗ lực quốc tế đang tập 
trung tìm giải pháp hòa bình cho cuộc  
khủng hoảng.

Hội đồng Bảo An LHQ hôm 6.5 
đã thông qua tuyên bố về tình hình 
Ukraine - lần đầu tiên kể từ khi Nga 
phát động chiến dịch quân sự đặc 
biệt. Tuyên bố cho biết, Hội đồng 
Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về 
việc duy trì hòa bình và an ninh của 
Ukraine; kêu gọi các bên giải quyết 
tranh chấp bằng biện pháp hòa bình 
theo Hiến chương LHQ. Tuyên bố 
được sự đồng thuận của tất cả 15 
thành viên Hội đồng Bảo an, bao gồm 
Nga. Tuyên bố do Na Uy và Mexico 
soạn thảo.

Trong khi đó, hãng tin Ukrinform 
hôm 6.5 đưa tin, Tổng thống Ukraine 

Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine 
sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với 
Nga để chấm dứt cuộc xung đột, nếu 
các lực lượng quân đội Nga rút trở về 
vị trí ban đầu trước ngày 24.2 - thời 
điểm Nga mở chiến dịch quân sự đặc 
biệt tại Ukraine.

Trong một tuyên bố được trích dẫn, 

ông Zelensky nhấn mạnh: “Họ cần phải 
rút quân đến các đường liên lạc tạm 
thời hoặc các đường phân chia. Sau đó, 
chúng ta có thể bắt đầu các cuộc đàm 
phán toàn diện. Tất cả các “cây cầu” để 
mở ra các cuộc đàm phán hòa bình với 
Nga chưa phải đã bị phá hủy”. 

(Theo VOV.VN)

Triều Tiên nghi thử 
tên lửa đạn đạo 
phóng từ tàu ngầm

Mẫu SLBM được Triều Tiên phóng thử hồi 
năm 2021.                 Ảnh: KCNA

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên 
quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều 
Tiên hôm 7.5 phóng một vật thể chưa xác 
định, nhận định đây có thể là tên lửa đạn 
đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) được khai 
hỏa từ thành phố cảng miền Đông Sinpo. 
Quân đội Hàn Quốc sau đó cho biết tên 
lửa bay được 600 km và đạt độ cao tối 
đa 60 km.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho 
rằng đây là tên lửa đạn đạo, cho biết quả 
đạn rơi xuống biển ở khu vực ngoài vùng 
đặc quyền kinh tế nước này.

Đây là lần thứ hai Triều Tiên phóng 
tên lửa trong vòng một tuần, sau vụ 
thử vũ khí hôm 4.5, cũng là cuộc thử 
nghiệm vũ khí cỡ lớn thứ 15 của Bình 
Nhưỡng trong năm nay. Loạt vụ phóng 
diễn ra vài ngày trước khi Tổng thống 
đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm 
chức ngày 10.5.

(Theo VnExpress.net)

Thái Lan đặt mục tiêu công bố Covid-19 là bệnh đặc hữu 
từ tháng 7

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 
tại Bangkok, Thái Lan.        Ảnh: AFP/ TTXVN

Bộ Y tế Thái Lan đặt mục tiêu 
công bố Covid-19 thành bệnh đặc 
hữu vào tháng 7 tới trong bối cảnh 
số ca mắc mới ở quốc gia Đông Nam 
Á này tiếp tục giảm ở dưới 10.000 
ca/ngày.

Phát biểu tại hội nghị thường 
niên của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân, 
Thứ trưởng Bộ Y tế Sathit Pitutecha 
cho biết nếu các tiêu chí được đáp 
ứng, Bộ Y tế sẽ công bố Covid-19 
là một bệnh đặc hữu vào ngày 1.7 

theo kế hoạch. Theo đó, các quy định 
về đeo khẩu trang có thể được nới 
lỏng, nhưng điều này cũng sẽ phụ 
thuộc vào tình hình Covid-19 ở từng  
khu vực.

Tuy nhiên, ông Sathit lưu ý rằng 
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn chưa 
công bố khi nào Covid-19 sẽ được 
phân loại lại thành bệnh đặc hữu và 
đã bày tỏ lo ngại về những đột biến 
của vi rút gây bệnh này.

(Theo TTXVN)

Nổ lớn tại khách sạn 
cổ ở Cuba, ít nhất 22 
người chết

Giới chức Cuba bác bỏ suy đoán vụ 
nổ tại khách sạn Saratoga ở thủ đô La 
Habana là một hành động khủng bố, và 
cho rằng khả năng cao đây là một tai nạn 
do rò rỉ khí gas.

Theo nhà chức trách Cuba, tính đến 
thời điểm hiện tại đã có ít nhất 22 người 
thiệt mạng, hơn 60 người bị thương 
và mất tích trong vụ nổ xảy ra khoảng  
10 giờ 50 phút sáng 6.5 (giờ địa phương) 
tại khách sạn 5 sao Saratoga. Trong số các 
nạn nhân có một phụ nữ đang mang thai 
và một em bé.

Đây là công trình kiến trúc lịch sử nổi 
tiếng ở trung tâm La Habana, nằm trong 
khu phố cổ của thủ đô và đối diện tòa 
nhà Capitolio.

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã 
nhanh chóng được triển khai đến các tòa 
nhà chính phủ và công trình lịch sử gần 
khách sạn ngay sau vụ nổ.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã 
đến xem xét hiện trường không lâu sau 
vụ nổ cùng Thủ tướng Manuel Marrero 
Cruz, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo và 
nhiều quan chức cấp cao khác.

(Theo TTO, VTV.VN)

Một mặt ngoài của khách sạn Saratoga bị thổi 
bay sau vụ nổ.              Ảnh: REUTERS

Máy bay chiến đấu Trung Quốc 
xâm nhập ADIZ Đài Loan

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, 
lực lượng Không quân Quân Giải 
p h ó n g  N h â n  d â n  Tr u n g  Q u ố c 
(PLAAF) ngày 6.5 đã điều 18 máy 
bay quân sự xâm nhập Vùng nhận 
dạng phòng không (ADIZ) của hòn 
đảo này.

Theo thông báo được đăng tải 
trên trang Twitter chính thức của 

Bộ Quốc phòng Đài Loan, 18 máy 
bay chiến đấu của PLAAF đã xâm 
nhập ADIZ của hòn đảo, bao gồm 2 
máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm 
KJ-500, 2 máy bay ném bom chiến 
lược Xian H-6, 6 tiêm kích J-11 và 6 
chiếc J-16, cùng 2 máy bay Y-8.

Bên cạnh đó, người phát ngôn 
Lầu Năm Góc John Kirby ngày 6.5 
tuyên bố Mỹ không phát hiện bất 
kỳ dấu hiệu nào cho thấy Trung 
Quốc đang lên kế hoạch tấn công 
Đài Loan.

Tuần trước, Đại sứ quán Trung 
Quốc tại Mỹ đã yêu cầu Washington 
ngừng cung cấp vũ khí  cho Đài 
Bắc, khẳng định Bắc Kinh bảo lưu 
quyền đáp trả bất kỳ sự can thiệp 
nào của nước ngoài vào hòn đảo ly  
khai này.

(Theo Vietnam+)

TIN VẮN 
l Ngày 7.5, Tổng thống đắc cử 

Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố 
ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều 
Tiên Kim Jong-un, song nhấn mạnh 
bất kỳ cuộc hội đàm nào chỉ nên 
được thực hiện khi chúng mang lại 
kết quả rõ ràng trong vấn đề phi hạt 
nhân hóa Bán đảo Triều Tiên hay hoạt 
động trao đổi qua biên giới.

l Tổng thống Sri Lanka 
Gotabaya Rajapaksa ngày 6.5 đã 
ban bố tình trạng khẩn cấp lần 
thứ hai trong vòng 5 tuần qua, trao 
nhiều quyền hạn cho các lực lượng 
an ninh để đối phó với làn sóng biểu 
tình chống chính phủ đang dâng 
cao khiến đất nước rơi vào tình trạng 
đình trệ.

l Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 
lô vũ khí của Mỹ và châu Âu chuyển 
cho Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc 
không kích của các lực lượng Nga ở 
khu vực Kharkiv.

(Theo TTXVN, VOV.VN)
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Bình Định

XÍ NGHIỆP SXVLXD NHƠN HÒA - CHI NHÁNH CÔNG TY CP PHÚ TÀI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

   

1- Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh:       01 nhân sự (nam) 
2- Nhân viên kinh doanh:                      01 nhân sự (nam)
3- Công nhân khoan nổ mìn:                              04 nhân sự (nam)
4- Công nhân vận hành máy nghiền sàng:    03 nhân sự (nam)
5- Nhân viên kỹ sư xây dựng, thi công hiện trường (KCS): 03 nhân 

sự (nam) 
6- Lái xe vận chuyển bê tông:                             02 nhân sự (nam) 
7- Vận hành trạm trộn bê tông:                          01 nhân sự (nam) 
Các ứng viên cần có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, có kinh 

nghiệm, trình độ chuyên môn đáp ứng từng vị trí cần tuyển. Ưu 
tiên người có kinh nghiệm.

Mức lương thỏa thuận, được hưởng các chế độ theo quy định 
của nhà nước. 

Nơi làm việc:  Xí nghiệp SXVLXD Nhơn Hòa
Địa chỉ: Số nhà  81 đường Biên cương, khu vực Tân Hòa, phường 

Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Số điện thoại : 02563.838 982, gặp anh Thu phụ trách nhân sự, 

SĐT:  0914.215.983
Dự báo 
THỜI TIẾT

  

MỜI THAM GIA 
CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI 

ĐỒNG TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN IX (NĂM 2022)
Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của 

thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, đồng thời giúp 
các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây 
dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai, UBND 
tỉnh Bình Định đã phát động Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu 
niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ IX (năm 2022) (sau đây 
gọi tắt là Cuộc thi).
 Đối tượng dự thi
Tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 

đến 18 tuổi (có ngày sinh từ 31.8.2004 đến 31.8.2016), có hộ 
khẩu tại Bình Định đều có quyền dự thi. Khuyến khích các 
em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc ít 
người tham gia.
 Lĩnh vực dự thi
- Đồ dùng dành cho học tập.
- Phần mềm tin học.
- Sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.
- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
 Hồ sơ tham dự Cuộc thi
- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (01 bản);
- Mô hình, sản phẩm dự thi (01 mô hình); 
- Bản thuyết minh sản phẩm dự thi (02 bản);
- Ảnh tác giả (mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ họ, tên 

ở mặt sau);
- Bản sao giấy khai sinh của người dự thi (mỗi tác giả 01 bản).
 Thời gian nhận hồ sơ
- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 30.5.2022 

(tính theo dấu bưu điện).
- Thời gian tổ chức lễ trao giải: Dự kiến đầu tháng 9.2022.
 Địa điểm nhận hồ sơ dự thi
- Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256-3828598   Email: lhhbdinh@gmail.com
Website: http://bidiusta.binhdinh.gov.vn
- Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
Địa chỉ: 08 Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256-3820163  Email: vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn
- Tỉnh Đoàn Bình Định
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, KV 5, phường Quang Trung, TP 

Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256-6250277 Email: banphongtraobinhdinh@gmail.com
 Giải thưởng
- 01 Giải đặc biệt, trị giá: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng)
- 05 giải nhất, mỗi giải trị giá: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng). 
- 10 giải nhì, mỗi giải trị giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).
- 15 giải ba, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
- 25 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng (Ba 

triệu đồng).
Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi xin vui lòng truy cập:
Website: http://bidiusta.binhdinh.gov.vn
Email: lhhbdinh@gmail.com
Điện thoại: (0256) 3828598

NGÀY VÀ ĐÊM 8.5.2022
I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và 

đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không 
mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 320C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C. 

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào và 
giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 
4 - 5. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.                              (Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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Bình Định

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản thi hành án: 
l Tài sản gắn liền với đất: 
- Tài sản gắn liền với đất trong hợp đồng thế chấp: Nhà làm 

việc, diện tích  190,4m2; Xưởng bao bì, diện tích 2.208m2; Nhà ăn 
ca, diện tích 62,2m2; Kho vật tư, diện tích 38,8m2; Kho phế liệu, 
diện tích 82,8m2; Xưởng sản xuất giấy, diện tích  896,2m2; Mái che 
hành lang, diện tích 135m2; Nhà vệ sinh, diện tích 12m2; Trạm xử 
lý nước thải, diện tích 83,9m2; Nhà bảo vệ, diện tích 9,4m2; Phân 
xưởng xay bột giấy, diện tích 190,7m2; San lấp mặt bằng, diện tích 
6.581,5m2;

- Tài sản gắn liền với đất không thế chấp: Mái hiên sau lưng 
nhà làm việc, diện tích 529,35m2; Sân nền bê tông, diện tích 838m2; 
Tường rào, cổng ngõ: 353m; Nhà vệ sinh sau lưng nhà ăn, diện 
tích 8m2; Hệ thống dây điện dẫn từ trạm biến áp vào nhà xưởng; 

Toàn bộ tài sản gắn liền với đất được xây dựng trên thửa đất số: 
430; Tờ bản đồ số: 26; Địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần 
Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Diện tích: 6.581,5m2; 
Mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp (XD nhà máy sản xuất 
giấy và bao bì carton); Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 31/12/2048; 
Nguồn gốc sử dụng: thuê đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Bình Định; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 593059, số vào sổ 
cấp GCN: CT01519, cấp ngày 13.12.2012, nơi cấp: Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Bình Định. 
l Hệ thống máy móc phục vụ sản xuất trong hợp đồng thế chấp: 
- Dây chuyền sản xuất giấy carton 03 lớp, 05 lớp, 07 lớp;
- Lò hơi Balong. 
 Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: tại Công ty TNHH Hiệp 

Phát; Địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Giá khởi điểm của tài sản: 10.838.754.704 đồng (nộp khoản tiền 

đặt trước 2.000.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 
đồng; Bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP 
Quy Nhơn

Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu 
trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 
27.5.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời 
gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 
27.5.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc 
đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút ngày 30.5.2022 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham 
gia đấu giá là doanh nghiệp, trừ các trường hợp pháp luật quy 
định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia 
đấu giá theo quy chế 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

 1. Tài sản đấu giá: Cho thuê diện tích bán hàng tại chợ An 
Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định; cụ thể như sau: 

- Lô nhà lồng: 08 lô nhà lồng A1 và 02 lô nhà lồng A2 (đính 
kèm bảng chi tiết và sơ đồ bố trí sắp xếp lô);  

- Thời hạn cho thuê: 10 năm, tính từ ngày ký kết hợp đồng 
cho thuê; 

- Hình thức cho thuê: Trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.  
Diện tích: 3,5m2/lô và 4,485m2/lô. Giá khởi điểm: 40.001.500 

đồng/lô và 70.001.880 đồng/lô.
2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất 

huyện An Lão 
Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.   
3. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc 

đấu giá.
4. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, bán riêng 

từng lô nhà lồng.
5. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm 

yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. 
6. Cuộc đấu giá vào ngày 27.5.2022, cụ thể như sau: 
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu 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 24.5.2022 (không 
nhận hồ sơ tham gia đấu giá); 

+ Tại Trụ sở UBND xã An Hòa: Từ 08 giờ đến 17 giờ ngày 
24.5.2022;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Trước 17 giờ ngày 
24.5.2022; 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 08 giờ 

ngày 27.5.2022 tại Trụ sở UBND xã An Hòa. 
7. Cuộc đấu giá vào các ngày thứ 6 hàng tuần sau ngày 

27/5/2022 (các lô còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc 
hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu 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 thứ Ba hằng tuần 
(không nhận hồ sơ tham gia đấu giá); 

+ Tại Trụ sở UBND xã An Hòa: Từ 08 giờ đến 17 giờ ngày thứ 
Ba hằng tuần;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Trước 17 giờ ngày thứ 
Ba hằng tuần; 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 08 giờ 
ngày thứ Sáu hằng tuần tại Trụ sở UBND xã An Hòa. 

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 cá nhân, doanh nghiệp, trừ các 

trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu 
giá;

- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho 
một lô nhà lồng 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



16 CHỦ NHẬT, 8.5.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

KHÁM PHÁĐẹp

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256.3812559 n Quảng cáo: 0256.3822279 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
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

Áo sơ mi kết hợp quần jeans luôn là cách 
mix kinh điển mang đến vẻ đẹp trẻ trung và 
năng động. Áo sơ mi mang vẻ đẹp thanh 
lịch và cuốn hút. Hè 2022, có nhiều kiểu áo 
sơ mi trẻ trung và ấn tượng phù hợp với 
nhiều vóc dáng. Với vài điểm nhấn nhá đẹp 
xinh, áo sơ mi trở thành một trong những 
item không thể thiếu trong tủ đồ của cô 
nàng sành điệu sẽ tạo cảm giác gọn gàng, 
năng động.  (Theo ngoisao.vn)

   Mix áo sơ mi 
kết hợp quần jean

63 món ăn - đặc sản tiên biểu do hơn 50 đầu bếp 
tham gia chế biến, tạo dựng thành mô hình bản đồ dài 
hơn 20m được chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam.

Trường ĐH Hoa Sen (HSU) phối hợp với Trung tâm 
Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt Nam 
cùng Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn tổ chức Lễ 
xác lập kỷ lục Việt Nam về “Sự kiện chế biến và công 
diễn 63 món ăn - đặc sản tiêu biểu của 63 tỉnh, thành 
và tạo mô hình bản đồ ẩm thực Việt Nam đầu tiên,” 
đồng thời trao giải cuộc thi The Future Chef 2022 tại 
TP Hồ Chí Minh. 

63 món ăn - đặc sản tiên biểu do hơn 50 đầu bếp 
là thí sinh, cựu thí sinh của cuộc thi The Future Chef 
Contest các mùa, cùng đội ngũ đầu bếp đến từ ba miền 
Bắc, Trung, Nam và đầu bếp thuộc hệ thống nhà hàng 
trong khu vực TP Hồ Chí Minh tham gia chế biến, tạo 
dựng thành mô hình bản đồ dài hơn 20 m.

Mô hình bản đồ này giới thiệu các món ăn - đặc 

Bản đồ ẩm thực Việt Nam từ món ăn, đặc sản của 63 tỉnh, thành

sản tiêu biểu của 63 tỉnh, thành trên cả nước, quảng 
bá những giá trị ẩm thực nước nhà đến bạn bè quốc tế 

như cá kho trái giác Cà Mau, gỏi cá trích Kiên Giang, 
lẩu thả Bình Thuận, giò lợn hầm Atiso Đà Lạt, chả tôm 
Thanh Hóa, dê núi Ninh Thuận, bánh cuốn Hà Nam, 
phở bò Nam Định...

Đây cũng là cơ hội để tìm kiếm và đào tạo đội ngũ 
đầu bếp chuyên nghiệp, tiếp tục nối bước tinh thần 
bảo tồn, tôn vinh và phát triển nền ẩm thực Việt Nam.

Cuộc thi The Future Chef 2022 có chủ đề “Tinh hoa 
ẩm thực Việt” đã trải qua nhiều vòng thi. Có 21 đội và 
thí sinh bước vào vòng chung kết.

Trong đó, đội thi xuất sắc giành giải nhất là đội 
Tây Nam bộ; giải nhì là đội Tây Nguyên; giải ba 
là đội Duyên hải Đông Bắc. Ban tổ chức còn trao hai 
giải khuyến khích cho đội Trung du miền núi Bắc 
bộ và đội Nam Trung bộ; hai giải Triển vọng cho 
đội Đông Nam bộ và Bắc Trung bộ; một giải cá nhân 
“Câu chuyện ẩm thực được yêu thích nhất” cho thí 
sinh Trịnh Tuấn Dũng.         (Theo TTXVN/Vietnam+)

Mô hình bản đồ ẩm thực được xác lập kỷ lục Việt Nam. 

Có những phân tử nước và băng trên 
Mặt trăng, vậy chúng đã đến đó bằng 
cách nào? Một nghiên cứu mới cho thấy 
bầu khí quyển của Trái đất đã bị Mặt 
trăng hút mất một phần nước.

Các nhà khoa học cho biết các ion 
hydro và oxy thoát ra từ tầng khí quyển 
trên của Trái đất và sau đó kết hợp trên 
Mặt trăng, có thể tạo ra tới 3.500 km³ lớp 
băng vĩnh cửu hoặc nước dưới bề mặt.

Mặt trăng đã “lén” 
hút nước của Trái đất 
trong hàng tỷ năm

Nghiên cứu công bố trên tạp 
chí Scientific Reports cho thấy mỗi tháng 
có 5 ngày các ion hydro và oxy được Mặt 
trăng hút vào bề mặt khi hành tinh này 
đi qua phần đuôi của từ quyển Trái đất. 
Từ quyển là vùng không gian bao quanh 
một hành tinh được điều khiển bởi từ 
trường của hành tinh đó.

Từ quyển Trái đất là một bong bóng 
hình giọt nước bao xung quanh Trái 
đất. Do gió của Mặt trời kích hoạt vào 
bong bóng này, một đoạn đường sức từ 
(đường từ trường ở trong không gian) 
của Trái đất bị phá vỡ. Điều này khiến 
một số ion hydro và oxy thoát ra khỏi 
bầu khí quyển. Đường sức từ chỉ còn 
gắn chặt với hành tinh này ở một đầu.

Khi Mặt trăng giao thoa với phần 
đuôi của từ quyển Trái đất, một số đoạn 
đường sức từ bị đứt gãy sẽ kết nối cố 
định lại, dẫn đến các ion hydro và oxy 
trước đó thoát ra khỏi bầu khí quyển 
của Trái đất đột ngột lao ngược trở lại 
hành tinh này.

Các nhà nghiên cứu cho rằng do Mặt 
trăng không có từ quyển nên khi các ion 
bị hút vào bề mặt Mặt trăng, tạo ra lớp 
băng vĩnh cửu. Một phần băng giá đó, 
thông qua nhiều quá trình địa chất, bị 
đẩy xuống dưới bề mặt và biến thành 
nước lỏng.                        (Theo TTO)

Sự phân bố băng trên bề mặt của cực Nam (trái) 
và cực Bắc.                       Ảnh: NASA


