


Xuân Quý Mão - 2023 đã về. Đây là mùa xuân thứ ba tỉnh 
Bình Định chúng ta tiếp tục “chung sức, đồng lòng” với nhiều 
nỗ lực và quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển KT-XH mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Thật vui mừng tỉnh ta đã đi qua năm Nhâm Dần - 2022 với 
nhiều thành tựu đáng tự hào khi tất cả các chỉ tiêu đều đạt và 
vượt kế hoạch. Đây là tiền đề rất quan trọng để thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ của năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng thời, đây 
cũng là điểm tựa để tỉnh ta tăng tốc phát triển với các mục tiêu 
lớn hơn mà Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 đã xác định.

Theo đó, đến năm 2030 Bình Định trở thành tỉnh phát triển 
thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ 
với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2030 bình quân 9 - 9,5%, 
GRDP bình quân đến năm 2030 là 207 - 216 triệu đồng/người.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định rất rõ 3 khâu đột phá và 5 trụ cột 
phát triển theo hướng bền vững, hiện đại, hàm lượng công nghệ 
và giá trị gia tăng cao dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo trên 
tất cả các lĩnh vực.

Mục tiêu đã định, hướng đi đã rõ, với khí thế căng tràn sức 
sống của mùa xuân Quý Mão, tỉnh Bình Định chúng ta quyết tâm 
phấn đấu mạnh mẽ hơn, tiếp tục “chung sức, đồng lòng” phát 
huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn 
lên, đổi mới sáng tạo… để tạo nên những bước đột phá mới mẻ 
hơn, sự chuyển biến tích cực hơn, sự phát triển mạnh mẽ hơn về 
mọi mặt trong năm 2023!
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Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (đi giữa) dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn K3, xã Vĩnh Sơn, huyện 
Vĩnh Thạnh.                                                                                                                                                              Ảnh: N. HÂN

NHẬN DIỆN ĐIỂM SÁNG 
LẪN “SỨC Ì”
l Chúng ta đã đi qua năm 2022 với 

nhiều cung bậc cảm xúc, khi vừa bước qua 
giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch 
Covid-19, cùng bắt tay vực dậy sản xuất, 
ổn định và nâng cao chất lượng đời sống 
người dân. Nhìn lại hoạt động của toàn 
Đảng bộ tỉnh trong năm 2022, theo Bí 
thư, đâu là những điểm nhấn đáng chú ý?  

- Trong năm 2022, tỉnh ta triển khai 
thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 
trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách 
thức, nhất là những ảnh hưởng tiêu cực 
của dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, biến 
động giá cả, thị trường… đã tác động 
rất lớn đến sản xuất, đời sống, sinh kế 
của nhân dân. Trong bối cảnh đó, Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 
các chủ trương của Đảng, chính sách của 
Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy về 
nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 và 
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

19/19 chỉ tiêu kế hoạch phát triển  
KT-XH chủ yếu năm 2022 do HĐND tỉnh 
giao đều đạt và vượt. Trong đó, đáng 
chú ý là kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng 

trưởng nhanh, ước tính tổng sản phẩm 
địa phương (GRDP) tăng 8,57%; chỉ số 
sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,05%; 
tổng thu ngân sách đạt 16.551 tỷ đồng, 
tăng 13,7% so với cùng kỳ; tốc độ tăng 
tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 
đạt 10,8%.

Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm 
của tỉnh tiếp tục được đầu tư, xây dựng, 
một số công trình mang tính động lực 
đã hoàn thành, đi vào sử dụng. Các hoạt 
động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến 
tích cực; quốc phòng - an ninh được tăng 
cường, trật tự xã hội được giữ vững. Hệ 
thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện 
toàn. An sinh xã hội được đảm bảo, đời 
sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. 
Đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị 
rất quan trọng là xây dựng Quy hoạch 
tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở, định 
hướng cho phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
khả quan, những điểm sáng trong bức 
tranh phát triển là không ít tồn tại, hạn 
chế. Trong đó, nổi bật và đáng lo nhất 
là “sức ì” của bộ máy, với những biểu 
hiện cụ thể như đùn đẩy nhiệm vụ, né 

tránh trách nhiệm, việc dễ thì làm, việc 
khó cứ để đó. 

Vấn đề này đã được đề cập nhiều tại 
phiên chất vấn và trả lời chất vấn ở kỳ 
họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIII. Có thể 
nói, hiện nay còn nhiều vấn đề nổi lên cần 
phải tập trung giải quyết, không thể đùn 
đẩy, né tránh trách nhiệm cho người khác, 
nhất là những vấn đề bức thiết liên quan 
đến đời sống, sức khỏe của nhân dân như: 
Thiếu nhân lực bác sĩ ở các bệnh viện; việc 
mua sắm trang thiết bị y tế; vấn đề cấp 
thoát nước, ngập lụt ở đô thị; nước sinh 
hoạt cho người dân ở nông thôn; vấn đề 
xử lý rác thải sinh hoạt; nhà ở cho người 
thu nhập thấp…

Những vấn đề này người dân đang 
mong mỏi các cấp chính quyền phải ra 
tay giải quyết, không thể chần chừ, đùn 
đẩy, né tránh được. Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính đã nhiều lần nhấn mạnh “nếu 
ai không làm thì đứng sang một bên cho 
người khác làm”, tinh thần này, thông 
điệp này tỉnh ta phải quán triệt và thực 
hiện nghiêm túc vì sự phát triển của quê 
hương Bình Định và cuộc sống của nhân 
dân trong tỉnh.  

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
PHẢI XUẤT HIỆN 
ĐÚNG NƠI, ĐÚNG LÚC
l Phát biểu bế mạc Hội nghị toàn 

quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII, Thường trực 
Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định vai 
trò quan trọng của Nghị quyết về “Tiếp 
tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm 
quyền của Đảng đối với hệ thống chính 
trị trong giai đoạn mới”. 

Trong đó, nhấn mạnh phải đẩy mạnh 
phân cấp, phân quyền; làm rõ hơn chức 
năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân; 
mỗi người phải “đúng vai, thuộc bài”. Từ 
đó, khắc phục tình trạng cấp dưới hỏi cấp 
trên, cấp trên trả lời chung chung “làm 
theo quy định của pháp luật”; cán bộ sợ 
trách nhiệm, đẩy hết khó khăn cho người 
dân, DN, thậm chí “đẩy trách nhiệm ra 
khỏi phòng mình”.

Để góp phần khắc phục tồn tại, hạn 
chế trong thời gian qua, khơi thông điểm 
nghẽn để phát triển, phải chăng, giải quyết 
câu chuyện “sợ trách nhiệm” là việc phải 
làm ngay?

- Đúng vậy, thời gian còn lại của 
nhiệm kỳ không nhiều, chúng ta phải 
nỗ lực rất nhiều để đạt các chỉ tiêu Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 
đã đề ra, chưa kể còn phải “bù” cho 
quãng thời gian chịu thiệt hại nặng nề 
từ đại dịch Covid-19.

Có rất nhiều “điểm nghẽn” trong quá 

NHIỀU CÁNH ÉN 
sẽ góp nên mùa Xuân 
cho quê hương

Chúng ta đang đứng trước những 
thời cơ lớn, nhưng thách thức cũng không hề nhỏ. 

Tận dụng, phát huy hiệu quả thời cơ, khắc phục, vượt 
qua tất cả thách thức để đưa Bình Định phát triển 

thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung như Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định là 

nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, toàn dân và quân tỉnh nhà; 
mỗi người làm tốt, làm xuất sắc phần việc của mình là 

đã đóng góp được cho cái chung, cái lớn lao”.          
Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG

“
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bìa trái) chào đón các nhà đầu tư CHLB Đức đến Bình Định để tìm hiểu, hợp tác đầu tư.                                       Ảnh: TIẾN SỸ

trình phát triển đòi hỏi sự vào cuộc của 
đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, nhất là 
người đứng đầu. Chẳng hạn, tồn tại kéo 
dài trong chống khai thác hải sản bất hợp 
pháp, không báo cáo và không theo quy 
định (khai thác IUU). Bình Định hiện 
đứng thứ 2 cả nước về số tàu cá và ngư 
dân khai thác hải sản trái phép bị nước 
ngoài bắt giữ. Ở đây, chúng ta phải nhìn 
rộng ra, vấn đề không chỉ đơn giản là 
con cá, bữa cơm, là sinh kế của một gia 
đình; mà là hiệu quả phát triển kinh tế 
lâu dài, bền vững, là uy tín của đất nước, 
là thể diện quốc gia.

Vậy nên, phải chấm dứt ngay tình 
trạng ngại khó, sợ khổ, “nhận công, né 
trách nhiệm”. Người đứng đầu phải xuất 
hiện đúng lúc, đúng nơi. Bí thư cấp ủy 
phải vào cuộc trước những vấn đề lớn, 
phức tạp, được dư luận quan tâm mà 
chính quyền chưa thể giải quyết thông 
suốt. Chần chừ, do dự thì sẽ hỏng việc, 
ảnh hưởng đến uy tín của địa phương, 
thậm chí của đất nước.

Cơ quan, đơn vị, địa phương nào 
không hoàn thành nhiệm vụ thì xử lý 
trách nhiệm người đứng đầu. Không 
đổ cho ai, không chỉ thừa cho ai; người 
đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm 
cao nhất, chung nhất, toàn diện nhất.

l Liên quan đến trách nhiệm của người 
đứng đầu, một trong những vấn đề được 
người dân quan tâm gần đây là việc thực 

hiện quy định về đối thoại với dân. Theo 
Bí thư, từ thực tiễn địa phương, cần lưu 
ý vấn đề gì trong công tác này? 

- Trước hết, từng người đứng đầu 
cấp ủy phải nắm vững và thực hiện 
nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW ngày 
18.2.2019 của Bộ Chính trị quy định về 
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy 
trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp 
với dân và xử lý những phản ánh, kiến 
nghị của dân. 

Quá trình tổ chức đối thoại phải mạnh 
dạn đổi mới cách thức để phù hợp với 
thực tế vấn đề và đặc thù địa bàn dân 
cư. Vấn đề được chọn để đối thoại phải 
đúng và trúng, tập trung vào những bức 
xúc của người dân và cần thiết cho sự 
phát triển chung. Tham gia đối thoại 
phải có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, 
địa phương có liên quan để cùng nhau 
làm rõ vấn đề, làm cơ sở để người đứng 
đầu cấp ủy có kết luận rõ ràng, thuyết 
phục và giải quyết được căn cơ vấn đề 
đặt ra. Kết luận sau đối thoại phải được 
thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ 
và có kết quả cụ thể. 

Bên cạnh đó, người đứng đầu cũng 
cần đi sâu về sát cơ sở, nắm bắt thực 
tiễn, đúc kết kinh nghiệm, “xắn tay áo” 
vào tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở 
sự phát triển. Yêu cầu này đặc biệt quan 
trọng trong bối cảnh hiện nay, nhất là 
khi tỉnh ta đang tăng tốc giải phóng mặt 
bằng, phục vụ thi công các công trình 
trọng điểm. Tiến độ tính bằng ngày, người 
đứng đầu mà lơ là, công việc ắt sẽ tắc 
nghẽn ngay.

KHƠI DẬY KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN 
Ở TỪNG ĐẢNG VIÊN
l Một trong những vấn đề đặt ra từ 

Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới phương 
thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối 
với hệ thống chính trị trong giai đoạn 
mới” là tiếp tục nâng cao chất lượng các 
tổ chức cơ sở đảng, nhất là đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động. Tới đây, cần 
làm gì để từng tổ chức cơ sở đảng khẳng 
định được vai trò của mình, thưa Bí thư?

- Để từng tổ chức cơ sở đảng đóng 
vai trò là hạt nhân lãnh đạo thật sự, cần 
phải tiếp tục đảm bảo các nguyên tắc hoạt 
động. Đảng lãnh đạo toàn diện hệ thống 
chính trị; không bao biện, làm thay, nhưng 
không buông lỏng vai trò lãnh đạo của 
Đảng trong giai đoạn hiện nay. 

Bên cạnh đó, phải đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động. Từng bước khắc 
phục, tiến tới chấm dứt kiểu sinh hoạt 
đơn điệu, nội dung nghèo nàn, bàn 
đủ thứ nhưng không kết luận được 
gì, không có nghị quyết nào; phương 
thức lãnh đạo không rõ, không có căn 
cứ để triển khai từng đầu việc cụ thể. 
Đồng thời, sửa đổi, cập nhật quy chế 
làm việc theo quy định mới nhất; chấn 
chỉnh tác phong, lề lối làm việc của 
từng cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên 
theo hướng khoa học, bài bản, đúng 
quy định nhưng cũng linh hoạt theo 
tình hình thực tế. 

Mặt khác, phải phân công phân nhiệm 
rõ ràng, có kiểm tra giám sát quá trình 
và kết quả thực hiện. Xác định công việc 
chung, không chia quyền anh quyền tôi; 
làm cái gì, việc gì tốt hơn cho tập thể, cho 
địa phương thì không né tránh, nề hà. Có 
vậy cơ quan mới mạnh, tổ chức mới vững.  

Cần lưu ý, từng tổ chức cơ sở đảng 
phải có cách thức phù hợp, hiệu quả để 
nâng cao tính tiền phong gương mẫu của 
đảng viên; đảng viên phải luôn đi đầu 
trong mọi phong trào, mọi công việc ở 
thôn xóm, cơ quan, đơn vị để quần chúng 
noi theo. Đặc biệt, cần khơi dậy ở mỗi 
đảng viên khát vọng cống hiến, tận tâm, 
tận lực với công việc. Từng đảng viên 
phải quán triệt tinh thần “Không nói 
không, không nói khó, không nói có 
mà không làm”. 

Chúng ta đang đứng trước những 
thời cơ lớn, nhưng thách thức cũng 
không hề nhỏ. Tận dụng, phát huy hiệu 
quả thời cơ, khắc phục, vượt qua tất 
cả thách thức để đưa Bình Định phát 
triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực 
miền Trung như Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định 
là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, toàn 
dân và quân tỉnh nhà; mỗi người làm 
tốt, làm xuất sắc phần việc của mình 
là đã đóng góp được cho cái chung, 
cái lớn lao. 

Như nhiều cánh én sẽ góp nên 
mùa Xuân!
l Xin cảm ơn Bí thư. Tin rằng những 

lời tâm huyết của Bí thư sẽ tạo động lực 
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp và 
đảng viên, công chức, viên chức toàn tỉnh 
ra sức cống hiến, xây dựng quê hương Bình 
Định ngày càng giàu đẹp, nhân dân càng 
ấm no, hạnh phúc!                                N. V.T

NÂNG CAO NĂNG LỰC 
HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 
CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 
VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI 
NGŨ ĐẢNG VIÊN LÀ 
YÊU CẦU MANG TÍNH 
CẤP THIẾT TRONG 
GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 
TRƯỚC THỀM XUÂN 
QUÝ MÃO 2023, ĐỒNG 
CHÍ HỒ QUỐC DŨNG - 
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, 
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH, 
ĐÃ CÓ CUỘC TRAO 
ĐỔI CỞI MỞ, THẲNG 
THẮN VỚI PHÓNG VIÊN 
BÁO BÌNH ĐỊNH XUNG 
QUANH QUÁ TRÌNH 
THỰC HIỆN YÊU CẦU 
NÀY Ở ĐẢNG BỘ TỈNH. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh HỒ QUỐC DŨNG.                                 Ảnh: N.V.T
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SỰ PHỐI HỢP CHẶT CHẼ, NHỊP NHÀNG, SỰ VÀO 
CUỘC CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, SỰ ĐOÀN 
KẾT NHẤT TRÍ, QUYẾT TÂM CAO CỦA TOÀN 
ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN TA CÓ Ý NGHĨA 
RẤT QUAN TRỌNG NHẰM THỰC HIỆN THẮNG 
LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP. 

u NGUYỄN VĂN TRANG (Thực hiện)

Đây là một 
phương thức, 
cách làm mới, 
bài bản, khoa 
học, với tinh 

thần như Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng nhiều lần nhấn 
mạnh: “Trên dưới đồng lòng”, 
“Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô 
bá ứng”, “Dọc ngang thông 
suốt”, vượt qua mọi khó khăn, 
thử thách, giành nhiều thắng 
lợi mới.

Theo đồng chí Lê Kim Toàn - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, 
thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã 
triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp để thực hiện yêu cầu do 
Tổng Bí thư đặt ra. 

Trước hết, mọi chủ trương, 
đường lối, nghị quyết của 
Đảng được quán triệt sâu sắc, 
kịp thời để mỗi cấp ủy, tổ chức 
Đảng, cán bộ, đảng viên, các 
cơ quan trong hệ thống chính 
trị các cấp nắm chắc, hiểu rõ, 
thấm nhuần, thực hiện sáng 
tạo, có hiệu quả. 

Bên cạnh đó, theo chức 

đến các huyện, thị, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc và đảng 
ủy các xã, phường, thị trấn  
trong tỉnh. 

Vì vậy, khi triển khai 
quán triệt chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, qua hệ thống trực 
tuyến, các cấp ủy và đảng 
viên trong toàn Đảng bộ tỉnh 
có điều kiện tham dự và tiếp 
thu trực tiếp sự truyền đạt từ 
báo cáo viên là các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
trực tiếp chỉ đạo, tham gia 
xây dựng các chỉ thị, nghị  
quyết đó.

Trong năm 2022, đáng chú 
ý là Hội nghị quán triệt và 
triển khai thực hiện Nghị quyết 
của Bộ Chính trị về phát triển  
KT-XH và bảo đảm quốc 
phòng, an ninh vùng Bắc 
Trung bộ và Duyên hải Trung 
bộ đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045; Hội nghị phổ 
biến và quán triệt, nghiên cứu 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 
6 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII... đã được tổ 
chức trực tuyến từ điểm của 
Trung ương đến điểm cầu của 
Tỉnh ủy, điểm cầu các huyện, 
thị, thành ủy và 159 điểm cầu 
đảng ủy xã, phường, thị trấn 
trong tỉnh.

Rõ ràng, qua hệ thống 
trực tuyến vừa góp phần 
rút ngắn thời gian và không 
gian, đảm bảo tính kịp thời, 
vừa nâng cao chất lượng triển 
khai quán triệt các chỉ thị,  
nghị quyết.

Bên cạnh đó, sau các hội 

nghị trực tuyến, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đều chỉ đạo các cấp 
ủy mở các lớp quán triệt trực 
tiếp cho số cán bộ, đảng viên 
của Đảng bộ và các đối tượng 
đặc thù như văn nghệ sĩ, trí 
thức, nhà khoa học… chưa có 
điều kiện tham gia học tập trực 
tuyến. Đồng thời, tuyên truyền, 
phổ biến rộng rãi đến các tầng 
lớp nhân dân trong tỉnh. 

Sau học tập, quán triệt, các 
cấp ủy, tổ chức đảng triển khai 
cho đảng viên viết thu hoạch. 
Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng xây 
dựng các chương trình hành 
động, kế hoạch cụ thể của cấp 
mình để thực hiện nghị quyết 
của Đảng và chương trình 
hành động của cấp ủy cấp 
trên. Trong chương trình hành 
động, kế hoạch thực hiện của 
mỗi cấp đều xác định mục tiêu, 
chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 
xác định thời gian, nguồn lực, 
phân công trách nhiệm thực 
hiện cụ thể của từng cơ quan, 

đơn vị trong hệ thống chính 
trị, đảm bảo đưa nghị quyết 
của Đảng vào cuộc sống. 

 Phát biểu bế mạc Đại hội 
Đảng lần thứ XIII, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng cho rằng đại 
hội chỉ là mở đầu, còn làm được 
hay không, có biến nghị quyết 
thành hiện thực hay không, có 
ra của cải vật chất, mang lại 
giàu có và hạnh phúc cho nhân 
dân hay không, đó mới là thành 
công thực tế của đại hội. 

Theo đồng chí, trong thời 
gian còn lại của nhiệm kỳ, quá 
trình tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng và 
Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ 
tỉnh, cần tập trung vào những 
yêu cầu cụ thể nào?

- Từ sau Đại hội XX Đảng 
bộ tỉnh (tháng 10.2020), Bình 
Định cùng cả nước bị tổn thất 
nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực 
của các cấp ủy, tổ chức Đảng, 
các cấp, ngành, đoàn thể, cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân trong tỉnh, trong 2 
năm 2020 và 2021, kinh tế của 
tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng 
trưởng dương (năm 2020 tăng 
3,45%; năm 2021 tăng 4,11%). 
Các trụ cột của nền kinh tế 
(nông - lâm - thủy sản, công 
nghiệp - xây dựng, dịch vụ) 
đều tăng trưởng. Các chính 
sách an sinh xã hội được thực 
hiện kịp thời. Đời sống của đại 
bộ phận nhân dân trong tỉnh 
cơ bản ổn định. 

Năm 2022, tình hình dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ 
bản được kiểm soát tốt. Nền 
kinh tế của tỉnh đã phục hồi 
và phát triển mạnh mẽ. GRDP 
tăng 8,57%; cơ cấu kinh tế 
tiếp tục chuyển dịch tích cực. 

Tổng thu ngân sách đạt 16.551 
tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XX đề ra đến năm 2025 
(trên 16.000 tỷ đồng). Hạ tầng  
KT-XH tiếp tục được đầu tư 
hoàn thiện. Bộ mặt đô thị, nông 
thôn có nhiều khởi sắc.

Để trở thành tỉnh phát triển 
thuộc nhóm dẫn đầu khu vực 
miền Trung theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX đã đề ra (phấn 
đấu xếp từ thứ 5/14 tỉnh, thành 
miền Trung trở lên), có 3 chỉ 
tiêu quan trọng được đem ra 
so sánh. Thứ nhất, quy mô nền 
kinh tế của tỉnh đến nay đạt 
106.347 tỷ đồng (tăng hơn gấp 
đôi), xếp thứ 6/14 tỉnh, thành 
khu vực miền Trung, tăng 
2 bậc so với năm 2019 (năm 
trước Đại hội có điều kiện bình 
thường, chưa chịu tác động của 
đại dịch Covid-19). Thứ hai, 
GRDP bình quân đầu người 

đạt 70,7 triệu đồng/người 
(tăng 15,3 triệu đồng/người), 
xếp thứ 7, giữ nguyên bậc. 
Thứ ba, thu ngân sách phần 
địa phương được hưởng đạt 
15.480 tỷ đồng, xếp thứ 5, tăng 
2 bậc so với năm 2019. 

Như vậy, so với mục tiêu 
Nghị quyết Đại hội đề ra, nền 
kinh tế của tỉnh đã có những 
chuyển biến nhất định trên một 
số lĩnh vực.

Tuy nhiên, nhiệm vụ còn 
lại của những năm cuối nhiệm 
kỳ hết sức nặng nề, thể hiện ở 
các mặt: 

Thứ nhất, hạ tầng KT-XH 
của tỉnh dù đã được tập trung 
đầu tư nhưng vẫn chưa hoàn 
thiện, chưa đáp ứng yêu cầu 
phát triển, trong khi nguồn 
lực của tỉnh còn hạn chế. Số 
lượng DN trên địa bàn tỉnh 
không phải là ít (khoảng 7.000 

DN), nhưng chủ yếu là các DN 
nhỏ và vừa, công nghệ lạc hậu, 
sức cạnh tranh thấp; thiếu DN 
có quy mô lớn, làm đầu tàu, 
tạo động lực, đột phá trong 
phát triển. Nguồn nhân lực 
của tỉnh rất dồi dào, cần cù, 
sáng tạo trong lao động nhưng 
thiếu nhân lực có tay nghề,  
trình độ cao. 

Thứ hai, đời sống của đại 
bộ phận nhân dân trong tỉnh 
đã được cải thiện, chất lượng 
cuộc sống được nâng lên 
so với trước; nhưng tỷ lệ hộ 
nghèo đa chiều còn cao hơn 
mức bình quân của cả nước 
(9,76%/9,35%). Đây là điều các 
cấp ủy, chính quyền các cấp 
trong tỉnh rất trăn trở.  

Thứ ba, chất lượng các hoạt 
động văn hóa xã hội được nâng 
lên, nhưng nhiều mặt chưa đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao về 
việc học, việc làm, chăm sóc 
sức khỏe của nhân dân. Hoạt 
động của các cơ quan trong hệ 
thống chính trị có mặt chưa 
đáp ứng yêu cầu phát triển. 

Để thực hiện hiệu quả Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XX, xây dựng, phát triển 
Bình Định theo đúng chủ 
trương, định hướng của Đảng; 
Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, các 
cơ quan trong hệ thống chính 
trị tỉnh cần tiếp tục triển khai, 
quán triệt, cụ thể hóa và quyết 
tâm thực hiện các chương 
trình, quan điểm mới của Đảng 

về phát triển đất nước.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục 

bám sát Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các 
chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
để đánh giá tình hình, kết quả, 
những khó khăn, vướng mắc, 
tồn tại cần khắc phục. Từ đó, 
đề ra những giải pháp cụ thể 
để thực hiện có hiệu quả ở từng 
cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó, cần tăng cường 
xây dựng Đảng bộ và hệ thống 
chính trị trong sạch, vững 
mạnh. Phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân, trên hết và 
trước hết là giữ vững sự đoàn 
kết và nhất trí trong Đảng bộ. 
Huy động, sử dụng có hiệu 
quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh 
đổi mới sáng tạo. Tập trung 
thực hiện 5 trụ cột tăng trưởng 
(Phát triển công nghiệp; Du 
lịch; Dịch vụ cảng và logistics; 
Nông, lâm nghiệp - thủy sản 
dựa trên công nghệ cao; Kinh 
tế đô thị gắn với quá trình đô 
thị hóa), 3 khâu đột phá mà 
Nghị quyết đã xác định; quyết 
tâm phấn đấu xây dựng Bình 
Định trở thành tỉnh phát triển 
thuộc nhóm dẫn đầu khu vực 
miền Trung.

  Xin trân trọng cảm ơn 
đồng chí!

                                             N.V.T

năng, nhiệm vụ, phạm vi và 
lĩnh vực hoạt động, từng cấp 
ủy, tổ chức đảng, từng ngành, 
đoàn thể xây dựng chương 
trình hành động, kế hoạch cụ 
thể thực hiện các chủ trương, 
đường lối, nghị quyết của 
Đảng và các chương trình hành 
động, kế hoạch thực hiện của 
cấp ủy cấp trên. Đảm bảo đúng 
chủ trương, phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ, tình hình thực 
tiễn và có tính khả thi cao.

Trên hết, mỗi cấp ủy, tổ chức 
Đảng và cán bộ, đảng viên có 
trách nhiệm tuyên truyền, phổ 
biến và gương mẫu thực hiện các 
chủ trương, đường lối, nghị quyết  
của Đảng.

  Xin đồng chí cho biết, 
quá trình quán triệt, học tập, 
triển khai nghị quyết thời gian 
qua ở Đảng bộ tỉnh có những 
nét mới nổi bật nào? Điều đồng 
chí tâm đắc nhất là gì? 

- Từ cuối nhiệm kỳ 2015 - 
2020 đến nay, để đáp ứng kịp 
thời yêu cầu trong công tác  
lãnh đạo, chỉ đạo và trong triển 
khai, quán triệt các nghị quyết 
của Đảng, tỉnh đã đầu tư hệ 
thống trực tuyến từ Tỉnh ủy 

Trên dưới đồng lòng, 
dọc ngang thông suốt

Mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng được quán 
triệt sâu sắc, kịp thời để mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, 
các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp nắm chắc, hiểu rõ, thấm 
nhuần, thực hiện sáng tạo, hiệu quả. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng 
ngành, đoàn thể xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ 
thể thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các 
chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp ủy cấp trên; đảm 
bảo đúng chủ trương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình 
thực tiễn và có tính khả thi cao. Trên hết, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và 
cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và gương 
mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy LÊ KIM TOÀN

“

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (thứ hai từ trái sang) thăm Nhà lưu niệm Chi bộ Đề Pô Diêu Trì, huyện  
Tuy Phước.                                                                                                                                                                                                               Ảnh: NGUYỄN HÂN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn thăm, tặng quà thương binh 
Huỳnh Thị Ngọc Hoa (thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) nhân 
dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
(30.4.1975 - 30.4.2022).                                                        Ảnh: N.HÂN

Bãi biển Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, 
TX Hoài Nhơn.  Ảnh: DŨNG NHÂN
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Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 

ĐBQH tỉnh LÊ KIM TOÀN.             
Ảnh: N.V.T



u THU HIỀN (Thực hiện)

NĂM 2022, BÌNH ĐỊNH BỨT PHÁ VỚI TĂNG TRƯỞNG 8,57%, CAO 
NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY, ĐỨNG THỨ 6/14 TỈNH, THÀNH PHỐ 
VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VÀ ĐỨNG THỨ 
3/5 TỈNH, THÀNH PHỐ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG. 
ĐÂY LÀ ĐÒN BẨY ĐỂ TỈNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU TRỞ THÀNH TỈNH 
PHÁT TRIỂN THUỘC NHÓM DẪN ĐẦU KHU VỰC MIỀN TRUNG.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh PHẠM ANH TUẤN. 
Ảnh: VPUBND tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) thăm Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam (huyện 
Phù Cát), lắng nghe để cùng DN tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.                                                      Ảnh: A.V

Nhân dịp đầu xuân 
mới Quý Mão 
2023, đồng chí 
Phạm Anh Tuấn - 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, trò chuyện xoay 
quanh câu chuyện vượt qua 
khó khăn thách thức để đi lên 
trong thời gian tới. 

LINH HOẠT, SÂU SÁT, 
QUYẾT LIỆT 
l Bình Định bước qua những 

khó khăn của đại dịch Covid-19 
với sự bứt phá trong tăng trưởng 
KT-XH năm 2022, thưa đồng chí 
Chủ tịch, đâu là dấu ấn đặc biệt?

-  Như chúng ta đã biết, năm 
2022 dịch Covid-19 dần được 
kiểm soát, đời sống và sinh hoạt 
của người dân trở lại trạng thái 
bình thường, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh từng bước khôi phục; 
cùng với những giải pháp lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành linh 
hoạt, sâu sát, quyết liệt của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND, sự giám 
sát, phản biện của Mặt trận các 
cấp, các đoàn thể chính trị - xã 
hội và sự đồng thuận, nỗ lực 
của các cấp, các ngành, cộng 
đồng DN, các tầng lớp nhân 
dân, KT-XH của tỉnh bứt phá 
với những kết quả toàn diện 
trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong 19 chỉ tiêu chủ yếu về 
phát triển KT-XH của tỉnh đều 

Khơi dậy khát vọng,
đưa Bình Định dẫn đầu miền Trung

đạt và vượt kế hoạch, chúng ta 
vẫn giữ nhịp tăng trưởng tốt của 
khu vực nông, lâm nghiệp, thủy 
sản 3,26%; khu vực công nghiệp 
và xây dựng tăng 8,55% (riêng 
công nghiệp tăng 9,29%); dịch 
vụ tăng 12,61%; thuế sản phẩm 
trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6%. 

Hoạt động văn hóa, xã hội, 
an sinh được đảm bảo, đời sống 
nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn 
định. Quốc phòng, an ninh được 
tăng cường, trật tự xã hội giữ 

vững. Hệ thống chính trị tiếp 
tục củng cố, kiện toàn.

Điểm đặc biệt chính là các 
hoạt động dịch vụ, du lịch hồi 
phục mạnh mẽ sau Covid-19. 
Mở cửa lại hoạt động du lịch 
trong điều kiện bình thường mới, 
chúng ta đã tập trung triển khai 
các biện pháp kích cầu thương 
mại, dịch vụ, du lịch; tổ chức 
hàng hoạt sự kiện văn hóa, du 
lịch, thể thao… Bên cạnh việc 
tổ chức nhiều chương trình, 
lễ hội quảng bá hình ảnh du 
lịch, đất nước con người Bình 
Định đến với du khách vào cao 
điểm du lịch hè, Bình Định linh 
hoạt giải pháp kích cầu du lịch 
ngay mùa thấp điểm. Từ các 
yếu tố trên đã đóng góp vào 
sự phục hồi của ngành dịch 
vụ, du lịch, tăng 12,61% so với 
cùng kỳ. Khách du lịch đến tỉnh 
khoảng 4,2 triệu lượt, tăng  
1,8 lần và doanh thu du lịch trên  
13.100 tỷ đồng, tăng 6,5 lần. 

Những thành công của 
năm 2022 cũng khẳng định cơ 
cấu kinh tế của tỉnh chuyển 
dịch đúng hướng, làm cơ sở 
để thực hiện mục tiêu tăng 
trưởng GRDP bình quân hằng 
năm giai đoạn 2020 - 2025 đạt 
7 - 7,5%/năm như Nghị quyết 

Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh. 
Hạ tầng “đi trước”, tỉnh đã 

tập trung huy động mọi nguồn 
lực để tạo đột phá phát triển 
kết cấu hạ tầng KT-XH đồng 
bộ, hiện đại, nhất là hệ thống 
giao thông kết nối, xem đây là 
động lực, nền tảng phát triển của 
tỉnh. Nhiều dự án trọng điểm 
đã hoàn thành đưa vào sử dụng 
như dự án đường vào sân bay 
Phù Cát, đường ven biển (đoạn 
Cát Tiến - Mỹ Thành), đền thờ 
Tây Sơn tam kiệt, đập dâng Đức 
Phổ (Cát Minh, Phù Cát). Hiện 
tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh 
tiến độ giải phóng mặt bằng, thi 
công các dự án cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh; 
đường ven biển các đoạn còn lại; 
đường Điện Biên Phủ nối dài 
đến Khu đô thị Diêm Vân; các 
tuyến kết nối đường ven biển; 
các dự án tại Khu đô thị Khoa 
học và Giáo dục Quy Hòa; đập 
dâng Phú Phong và các công 
trình văn hóa, lịch sử... 

Công tác chuyển đổi số được 
chú trọng hơn. Tỉnh đã đầu tư 
trang thiết bị công nghệ thông 
tin tại Trung tâm giám sát, điều 
hành đô thị thông minh tỉnh Bình 
Định; xây dựng, nâng cấp phần 
mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu và 

mở rộng dịch vụ giám sát, điều 
hành giao thông…

l Năm 2022 cũng đánh dấu 
sự điều hành linh hoạt, sâu sát, 
quyết liệt của lãnh đạo tỉnh để 
đồng hành tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho nhà đầu tư, DN, 
thúc đẩy sản xuất, kinh doanh…

- Trên cơ sở Chương trình 
hành động của Tỉnh ủy về thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng và Nghị quyết Đại hội 
XX Đảng bộ tỉnh, công tác điều 
hành của lãnh đạo tỉnh cũng 
linh hoạt hơn, đồng hành để 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
cho nhà đầu tư, DN phát triển 
sản xuất, kinh doanh. 

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo nhà đầu 
tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ 
sở hạ tầng Khu kinh tế Nhơn 
Hội, trở thành động lực phát 
triển KT-XH của tỉnh; trong đó, 
ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện Khu Công nghiệp - 
đô thị - dịch vụ Becamex VSIP 
Bình Định.  

Đồng thời, Bình Định cũng 
chú trọng hình thành và phát 
triển các ngành sản xuất công 
nghiệp có thế mạnh. Hiện tỉnh 
đang xúc tiến một số dự án, làm 
việc một số đối tác CHLB Đức và 
châu Âu đầu tư các dự án trong 
nhóm ngành công nghiệp có thế 
mạnh như lắp ráp ô tô, năng 
lượng, sản xuất công nghiệp, 
chế tạo máy móc, thiết bị, công 
nghiệp hóa chất, công nghiệp kỹ 
thuật điện và điện tử…

Bên cạnh đó, không ngừng 
cải cách thủ tục hành chính và 
đổi mới tác phong, lề lối làm 
việc. Từ lãnh đạo cấp tỉnh đến 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc hệ thống chính quyền 
các cấp đều nêu cao tinh thần 
trách nhiệm phục vụ, làm việc 
tận tụy, minh bạch, nhanh chóng, 
hiệu quả; kịp thời nắm bắt, đề 
xuất giải quyết các yêu cầu của 
nhà đầu tư, DN để kiến tạo môi 
trường đầu tư, sản xuất, kinh 
doanh thuận lợi nhất. 

Bình Định là một trong 
những địa phương đi đầu trong 
cải cách thủ tục hành chính khi 
chủ động thực hiện cắt giảm thời 
gian giải quyết các thủ tục hành 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) thăm hỏi đời sống người dân xã An Dũng (huyện An Lão). 
Ảnh: T.H
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chính trên lĩnh vực đầu tư từ  
32 ngày xuống 25 ngày. Thành 
quả cho những nỗ lực thực sự 
đồng hành với nhà đầu tư của 
Bình Định thể hiện rõ trong năm 
qua khi chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh năm 2021 tăng từ vị  
thứ 37, thuộc nhóm trung bình, 
lên thứ 11, thuộc nhóm tốt.

Tôi khẳng định tỉnh luôn xem 
“thành công của nhà đầu tư là 
thành công của tỉnh”, nhà đầu 
tư chỉ cần mang vốn, công nghệ 
đến, còn về thủ tục Bình Định hỗ 
trợ tối đa để dự án hình thành 
và đưa vào hoạt động sớm nhất, 
hiệu quả nhất.

QUYẾT TÂM TẠO SỰ 
ĐỘT PHÁ 
l Bình Định phấn đấu năm 

2025 trở thành tỉnh phát triển 
thuộc nhóm dẫn đầu khu vực 
miền Trung và sớm trở thành 
tỉnh phát triển khá của cả nước. 
Để thực hiện mục tiêu này, sự 
thành công của năm 2023 mang 
tính bước đệm rất quan trọng, 
đồng nghĩa có rất nhiều việc phải 
làm, thưa Chủ tịch?

- Đúng thế. Với nhịp độ phát 
triển hiện nay của tỉnh, phải 
xác định để đạt mục tiêu đưa 
Bình Định trở thành tỉnh phát 
triển thuộc nhóm dẫn đầu khu 
vực miền Trung, chúng ta còn 
rất nhiều việc phải làm. Toàn 
Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân tiếp tục triển khai đồng bộ, 
hiệu quả các nghị quyết đại 
hội Đảng toàn quốc, đại hội 
Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng 
các cấp ở địa phương. Trong 
đó, tập trung xây dựng Đảng 
bộ và hệ thống chính trị vững 
mạnh; triển khai thực hiện hiệu 
quả 7 chương trình hành động 
của Tỉnh ủy; thúc đẩy 5 trụ cột 
tăng trưởng và 3 khâu đột phá. 

Năm 2023 có ý nghĩa quan 
trọng tạo nền tảng thực hiện 
các mục tiêu kế hoạch 5 năm 
2020 - 2025. Dự báo có nhiều 
thời cơ, thuận lợi, nhưng không 
ít khó khăn cả về khách quan 
và chủ quan sẽ tác động không 
nhỏ, đòi hỏi cả hệ thống chính 
trị, nhất là người đứng đầu cần 
tập trung cao nhất sự lãnh đạo, 
chỉ đạo, triển khai đồng bộ, linh 
hoạt, sáng tạo các giải pháp 

phù hợp với tình hình mới. 
Đặc biệt quan trọng trong 

năm 2023 là chúng ta phải hoàn 
thành quy hoạch tỉnh Bình Định 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, làm cơ 
sở định hướng phát triển, quyết 
tâm tạo sự đột phá cho tỉnh 
những năm tiếp theo.

Bình Định xác định phấn 
đấu đạt tốc độ tăng trưởng 
GRDP khoảng 7 - 7,5%. Trong 
sản xuất nông nghiệp, đẩy 
mạnh chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, tập trung ứng 
dụng công nghệ cao đối với 
tất cả các lĩnh vực (trồng trọt, 
chăn nuôi, thuỷ sản), gắn với 
chuỗi giá trị và công nghiệp 
chế biến. 

Về công nghiệp, tập trung 
hoàn thiện kết cấu hạ tầng 
khu, cụm công nghiệp gắn 
với hạ tầng giao thông kết 
nối và chuẩn bị mặt bằng để 
thu hút, tiếp nhận các dự án 
công nghiệp quy mô lớn, tạo 
ra giá trị gia tăng cao; ưu tiên 
các dự án công nghiệp chế 
biến, chế tạo công nghệ hiện 
đại, công nghệ cao, thân thiện 
môi trường, sử dụng hiệu quả 
nguồn tài nguyên, tạo ra sản 

phẩm mang lợi thế cạnh tranh.
Với dịch vụ, thực hiện đồng 

bộ các giải pháp cung, cầu, phát 
triển thương mại và đẩy mạnh 
xuất khẩu; chú trọng đầu tư hạ 
tầng du lịch, dịch vụ để thu hút 
và đáp ứng nhu cầu của khách 
du lịch ngày càng tăng cao cả 
về số lượng và chất lượng.

Cùng với đó, về thu ngân 
sách, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi cho DN và người dân hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
có hiệu quả, nhằm ổn định 
và tăng thu bền vững; khai 
thác hợp lý, đúng quy hoạch 
nguồn thu tiền sử dụng đất 
phục vụ cho đầu tư phát triển. 

Quan trọng nữa là tiếp tục 
huy động và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn lực để đầu tư, hoàn 
thiện hạ tầng KT-XH, đáp ứng 
nhu cầu phát triển của tỉnh, nhất 
là hạ tầng giao thông kết nối, văn 
hóa xã hội và thích ứng với biến 
đổi khí hậu.

Toàn hệ thống chính quyền 
lấy người dân, DN làm trung 
tâm, tạo điều kiện thuận lợi 
cho DN phát triển sản xuất 
trong khuôn khổ pháp luật. 
Hệ thống chính quyền cũng 
phải gần dân, sát cơ sở, hỗ trợ 
giúp đỡ để người dân chuyển 

đổi phương thức sản xuất mới, 
hiệu quả, vươn lên làm giàu 
bền vững.

KHƠI DẬY KHÁT VỌNG 
PHÁT TRIỂN QUÊ HƯƠNG 
BÌNH ĐỊNH
l Đồng chí nhấn mạnh đến ý 

chí, khát vọng vươn lên bằng bản 
lĩnh, sự tự lực, tự cường của Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 
toàn tỉnh, đặc biệt là hệ thống 
chính quyền không ngừng sáng 
tạo vì một Bình Định phát triển. 
Chủ tịch có thể chia sẻ thêm về 
vấn đề này?

- Tỉnh thống nhất chỉ đạo, 
điều hành được thực hiện từ 
cấp tỉnh đến cấp huyện bằng hệ 
thống số hóa các chỉ số, chỉ tiêu 
KT-XH. Do đó, trong chỉ đạo, 
điều hành, các sở, ban, ngành, 
địa phương đều phải đổi mới 
và triển khai theo hướng “làm 
gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt 
phá”. Đặc biệt, tập trung giải 
quyết các nút thắt, điểm nghẽn, 
tạo điều kiện cho người dân, 
DN phát triển kinh tế. Thực hiện 
nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, công vụ. 

Chúng ta phải làm mạnh mẽ 
và quyết liệt để tiếp tục củng cố 
niềm tin trong nhân dân, hiểu 

lòng dân, dựa vào dân và được 
nhân dân đồng lòng ủng hộ - đây 
chính là nguồn động lực to lớn 
đưa tỉnh tiếp tục vững bước đi 
lên, khơi dậy khát vọng phát 
triển quê hương Bình Định, hiện 
thực hóa mục tiêu nhóm dẫn đầu 
khu vực miền Trung, đưa tỉnh 
sớm trở thành tỉnh phát triển 
khá của cả nước.

l Đẩy mạnh chuyển đổi số 
là định hướng bứt phá khơi dậy 
khát vọng phát triển Bình Định, 
tỉnh sẽ tập trung vấn đề này như 
thế nào, thưa đồng chí?

- Cùng với xu thế chuyển đổi 
xanh, chuyển đổi số là xu thế tất 
yếu, khách quan đang diễn ra 
rất mạnh mẽ, sâu rộng và hằng 
ngày. Chuyển đổi số góp phần 
phát huy sức mạnh của nguồn 
lực bên trong và nguồn lực bên 
ngoài; một trong những đòn 
bẩy quan trọng để phát triển, 
đột phá chiến lược về hạ tầng, 
nguồn nhân lực; thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế; nâng cao năng 
suất lao động, năng lực cạnh 
tranh, hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Tỉnh quyết tâm thực 
hiện kế hoạch chuyển đổi số 
đến năm 2025 theo Chiến lược 
phát triển chính phủ số, kinh 
tế số, xã hội số đã được Chính 
phủ ban hành. 

Chủ trương của tỉnh là tập 
trung triển khai các nền tảng số 
dùng chung, thống nhất toàn 
tỉnh; ưu tiên các nền tảng sẵn có, 
đã triển khai trên thực tế để đảm 
bảo tính hiệu quả. Xác định dữ 
liệu là yếu tố cốt lõi trong công 
tác chuyển đổi số; các sở, ngành, 
địa phương cần tập trung cập 
nhật, chia sẻ các cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành, đảm bảo dữ liệu 
“đúng, đủ, sạch, sống”. 

Tập trung thực hiện công tác 
chuyển đổi số, ứng dụng công 
nghệ thông tin đồng bộ, hiệu 
quả; chú trọng thực hiện tích 
hợp số liệu, cơ sở dữ liệu dùng 
chung; triển khai thực hiện bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ năng 
lực, nhất là trình độ ứng dụng 
công nghệ thông tin, chuyển đổi 
số cho cán bộ cấp xã…

l Trân trọng cảm ơn đồng chí!   
                    T.H

Các dự án điện gió tại Khu kinh tế 
Nhơn Hội đã và đang phát huy hiệu 
quả tích cực, tạo động lực phát 
triển kinh tế.  Ảnh: DŨNG NHÂN



“Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng”. Tranh của họa sĩ ĐỖ HỮU HUỀ

đẹp nhất tên Người
NHỮNG CA KHÚC VIẾT VỀ MỘT CÁ NHÂN THƯỜNG KHÔNG NHIỀU, CHO DÙ ĐÓ 
CÓ LÀ MỘT DANH NHÂN Ở BẤT CỨ LĨNH VỰC NÀO, SỐNG Ở ĐÂU, THỜI ĐẠI NÀO. 
HƠN NỮA NGAY CẢ KHI CÓ THÌ THƯỜNG CŨNG KHÔNG CÓ NHIỀU CA KHÚC HAY, 
ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI YÊU MẾN, ĐỦ SỨC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN. NHƯNG CÓ 
MỘT NGOẠI LỆ, ĐÓ LÀ HỒ CHÍ MINH - BÁC HỒ KÍNH YÊU CỦA CHÚNG TA!

nhớ chuyện Người thời xa xưa/ Bác 
lớn lên trên quê đất mẹ hiền/ Bác 
theo phường đi nghe hát/ quần xắn 
gối đứng đầu sân/ dân mất nước 
mới lầm than/ mà nên lời ca nghe 
càng xót xa/ Tuổi ấu thơ Bác đã đi 
suốt chiều dài câu đò đưa/ tuổi ấu 
thơ Bác đã sống suốt chiều rộng câu 
dân ca/ rồi từ ấy, ơ... Bác tìm đường 
cứu nước non…” (Đêm nghe hát đò 
đưa nhớ Bác). 

Ai đã yêu dân ca Nghệ An, đã 
say đắm hát ví dặm, phường vải 
chắc chắn sẽ dễ dàng đồng cảm với 
An Thuyên, mau chóng hòa mình 
vào không gian văn hóa xứ Nghệ 
với tuổi ấu thơ của Bác Hồ. Những 
người lớn lên cùng thời với Bác Hồ, 
từng biết Người thửa ấu thơ xác 
nhận, thời còn bé Bác Hồ thích và 
hay đi nghe hát phường vải. Tách 
ra và khắc họa hình ảnh Bác “quần 
xắn gối, đứng đầu sân”, nhạc sĩ 
An Thuyên là người hiếm hoi giúp 
người ta hình dung lung linh về 
thời thơ ấu của Bác Hồ…

2. Một người con miền 
Trung khác,  nhạc sĩ 
Thuận Yến, có khá nhiều 

ca khúc viết về Bác thành công, 
đi vào lòng người không chỉ với 
đồng bào miền Trung mà còn với 
cả nước, trong đó đáng kể nhất 
là bài Miền Trung nhớ Bác. Trong 
nhiều lần bày tỏ tấm lòng mình 
với Bác Hồ qua sáng tác, nhạc sĩ 

Thuận Yến luôn khẳng định “Bác 
là nguồn cảm hứng vô tận không 
chỉ của tôi, với lĩnh vực âm nhạc 
mà còn là của nhiều nghệ sĩ ở nhiều 
ngành nghệ thuật khác”. Điều nhạc 
sĩ Thuận Yến nói đến giờ rất dễ 
chứng minh. Và cũng không có gì lạ 
khi ông đã có hơn hai mươi ca khúc 
về Người, ông còn viết cả những tổ 
khúc âm nhạc từ nguồn cảm hứng 
ấy. Nhưng khái quát hay nhất về 
Bác thật khó có ca khúc nào sánh 
được Miền Trung nhớ Bác.

Bác Hồ hy sinh tuổi thanh xuân 
để tìm đường cứu nước, đó là sự 
tự nguyện, từ sự thôi thúc của trái 
tim yêu nước nồng nàn. Nhưng có 
một thực tế rất rõ ràng là vào thời 
điểm ấy Người cô đơn biết bao! 
“Chúng con sinh ra khi nước còn 
chia cắt/ Nỗi nhớ Bác Hồ dằng dặc 
đến miền Trung/ Để sớm nay con 
đi giữa đoàn quân/ Trong gió biển 
chan hòa đi theo dấu chân Bác/ 
Trời miền Trung trong xanh nước 
biếc/ Xin hỏi đường nào Bác đã qua 
đây/ Khi Bác tìm đường cứu nước 
ai hay…”. 

Bác Hồ sớm mồ côi mẹ và lần 
chia tay cha ở Bình Định để rời Tổ 
quốc tìm đường cứu nước vào năm 
1910 là lần cuối cùng Người gặp 
cha. Biết như vậy sẽ thấy câu hát 
này nặng trĩu tình thương chàng 
trai Nguyễn Tất Thành. “Trời Bình 
Khê trong xanh bát ngát/ Lưu luyến 

một chiều Bác đến thăm cha/ Chia 
sẻ ngọt lành trước lúc đi xa”. 

Thấm thía sự hy sinh to lớn của 
Người sẽ thêm kính yêu Người hơn, 
ca khúc Miền Trung nhớ Bác giàu 
sức lay động và dịu dàng chinh 
phục người nghe, dẫn dắt ta vào 
miên man miên man cảm xúc. 

3. Rất nhiều lần Bác Hồ đã 
thốt lên rằng “Miền Nam 
trong trái tim tôi”. Miền 

Nam là nơi in dấu chân Người 
trước khi rời Tổ quốc; miền Nam là 
nơi cưu mang cụ Nguyễn Sinh Sắc, 
thân phụ của Người cho đến ngày 
cụ nhắm mắt xuôi tay ở Đồng Tháp. 
“Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, 
miền Nam mong Bác nỗi mong cha” 
là vì thế. Và miền Nam ở trong trái 
tim Người là một lẽ đương nhiên.  

Cho nên khi viết nên ca khúc Hồ 
Chí Minh đẹp nhất tên Người, nhạc sĩ 
Trần Kiết Tường đã thay lòng đồng 
bào Nam bộ nói chung, cả dân tộc 
Việt Nam nói riêng cất lên tiếng 
lòng mình, bày tỏ niềm kính ngưỡng 
Bác Hồ. Không chỉ qua âm hưởng 
dân ca Nam bộ trong làn điệu hát 
đối Cần Thơ mênh mông, cách khắc 
họa nhấn sâu với 6 lần so sánh bằng 
chữ “hơn” trong ca từ khiến ta như 
được đưa vào một không gian bao 
la đến bất tận... “Tôi hát ngàn lời ca/ 
Bao la hơn những cánh đồng/ Mênh 
mông hơn mặt Biển Đông/ Êm đềm 
hơn những dòng sông/ Tôi hát ngàn 
lời ca/ Nồng nàn hơn nắng ban mai/ 
Đẹp tình hơn cánh hoa mai/ Hùng 
thiêng hơn núi sông dài/ Là một 
niềm tin!/ Hồ Chí Minh… Hồ Chí 
Minh… Hồ Chí Minh… đẹp nhất 
tên Người/ Là một niềm tin…”.

Theo lời kể của nhạc sĩ Trần Kiết 
Tường, ông viết bài hát này vào 
năm 1960 tại Hà Nội. Với niềm yêu 
kính Bác thiêng liêng, ông muốn 
bày tỏ sao cho vừa thật chân thành, 
vừa đậm đà tâm hồn Nam bộ giản 
dị, không chỉ có vậy mà khi hát lên 
cũng như khi lắng nghe, đồng bào 
ai cũng rung động và hòa điệu thiết 
tha niềm thương yêu Bác như yêu 
thương người thân. 

Dồn nén như thế nên khi trải ra 
trên làn điệu dân ca, Hồ Chí Minh 
đẹp nhất tên Người mau chóng lan 
tỏa khắp toàn cõi Việt Nam, kết nối 
được cả toàn miền Nam xa xôi khi 
ấy còn đang trong chia cắt, cách xa. 
Trong niềm yêu kính Người, chúng 
ta đã được sát cánh bên nhau.    

K.P

Hồ Chí Minh là lãnh 
tụ của dân tộc Việt 
Nam, nhưng ca khúc 
vinh danh Người 

còn được người Nga, người Đức, 
người Cuba, người  Algeria… viết 
và cất cao tiếng hát. Ngay cả với 
bằng tiếng Việt, có lẽ cũng không ai 
có thể đếm đầy đủ những ca khúc 
hay viết về Hồ Chí Minh. 

1. Trước tiên có lẽ nên… ưu 
tiên cho ca khúc gắn bó 
với nơi chôn rau cắt rốn 

của Người - Đêm nghe hát đò đưa 
nhớ Bác. Rất nhiều người hết sức 
ngạc nhiên khi biết, lúc viết nên ca 
khác này, nhạc sĩ An Thuyên còn 
rất trẻ, đang là một cán bộ của Ty 
Văn hóa tỉnh Nghệ An. Nếu căn 
cứ vào độ già dặn, nhuần nhị của 
ca từ và nét nhạc mà phỏng đoán, 
nhiều người sẽ chấm tác giả trong 
tầm tuổi “tri thiên mệnh”. Nhưng 
không, nhạc sĩ An Thuyên khi ấy 
còn rất rất trẻ, 24 tuổi. 

Ông rất trẻ nhưng cũng như 
nhiều thanh niên ngày ấy, sự kiện 
Bác Hồ qua đời là một sang chấn 
lớn, lay động trái tim ông. Mất mát 
ấy thôi thúc ông phải sáng tác, phải 
làm một cái gì đó, nhưng mãi đến 
hơn 5 năm sau ông viết xong bài 
Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, khi 
dồn nén đủ nhiều và chất chứa đủ 
chín muồi, An Thuyên hoàn thành 
ca khúc chỉ trong một đêm.

 “Một khúc dân ca sâu lắng quê 
nhà/ đêm Sông Lam dạt dào sóng 
nước/ vọng câu đò đưa, tình người 
mộc mạc/ bát ngát nhớ thương mà 
thoảng hương giữa đời/ Đêm trăng 
lên nghe tiếng đò đưa ngân rất gần/ 

Hồ Chí Minh

Chân dung Hồ Chủ tịch trên bìa tạp chí Life số ra ngày 
22.3.1968.

u KIỀU PHONG

8 Xuân Quý Mão



Và ở đoạn cuối bài thơ, 
chợt nhà thơ Tố Hữu 
tự hứa với lòng mình: 
Nhớ đôi dép cũ nặng 
công ơn/ Yêu Bác, lòng 

ta trong sáng hơn… Tôi cũng hay dừng 
lại ở câu thơ này: Yêu Bác, lòng ta trong 
sáng hơn. Đúng thế chăng, khi ta yêu 
một con người tiêu biểu cho dân tộc 
Việt Nam, chính là lúc ta trải tình 
yêu ấy tới non sông đất nước mình, 
lại là lúc ta thu tình yêu ấy vào tận 
trái tim mình, với lời tự hứa, lòng ta 
sẽ trong sáng hơn khi yêu Bác, như 
khi ta yêu vẻ đẹp trường tồn của đất 
nước mình. 

Yêu như thế, thì lòng ta thanh 
thản lắm, độ sáng trong tâm hồn 
cũng tươi mới hơn, vô tư hơn, và 
khiến ta mạnh mẽ hơn, biết sống vì 
lý tưởng hơn, vì nhân dân mình hơn.

Tôi nhớ, ngày Bác Hồ mất, tôi đang 
ở bên sông Ngàn Phố thuộc huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tôi và bạn 
tôi về quê bạn chơi, đi bộ từ ga Vinh 
lên quê bạn mất đúng một đêm, đi bộ 
50 cây số. Hương Sơn là vùng bán sơn 
địa, phong cảnh quá đẹp, những khu 
vườn nhiều nhất là mít và chè xanh. 
Mẹ của anh bạn tôi thì quá vui khi 
con mình về thăm quê thăm mẹ, lại 
có bạn đi cùng. Thế là cá dưới sông, 
mít trong vườn được “huy động”, bữa 
nào chúng tôi cũng được ăn cá kho 
nhút mít, ngon hết biết luôn. 

Nhưng vào buổi  sáng ngày 
3.9.1969, tôi nghe Đài Tiếng nói Việt 
Nam đọc bản tin Bác Hồ từ trần. Bản 
tin gây xúc động cho cả gia đình bạn 
tôi, cho mọi người dân ở vùng Hương 
Sơn này. Tôi bàn với bạn, hai anh em 
tôi tạm biệt mẹ bạn, tạm biệt gia đình 
bạn, lại đi bộ ra ga Vinh, kịp xuôi tàu 
về Hà Nội viếng Bác Hồ.

***
Buổi sáng ngày chính thức Lễ 

tang Bác, chúng tôi xếp hàng từ 
sáng sớm để vào Quảng trường 
Ba Đình dự quốc tang. Có thể nói, 
tôi chưa bao giờ được chứng kiến 
một tang lễ nào gây xúc động cho 
hàng vạn người có mặt trên Quảng 
trường Ba Đình, cho hàng triệu, 
hàng chục triệu người trên khắp ba 
miền Trung, Nam, Bắc, dù bấy giờ 

đang chiến tranh khốc liệt, như vậy. 
Tôi đã khóc, cũng như hàng vạn 

hàng triệu người Việt Nam đã khóc, 
những giọt nước mắt công khai khiến 
“lòng ta trong sáng hơn”, vì đó là 
những giọt nước mắt chân thành nhất, 
yêu thương nhất hướng về Bác Hồ. 
Những ai may mắn có mặt trên Quảng 
trường Ba Đình buổi sáng hôm ấy đều 
không bao giờ quên được không khí 
ngập tràn xúc động của vạn người, và 
của từng người đi viếng Bác.

Có thể nói, đó là tình yêu của Nhân 
dân với Bác Hồ, và tình yêu của mỗi 
người Việt cụ thể với Bác. 

Năm 1969 là năm cuộc chiến tranh 
chống Mỹ ở miền Nam đang vào giai 
đoạn khốc liệt nhất, từ chiến trường 
khu 5, nhà thơ Thu Bồn đã gửi ra Bắc 
bài thơ viếng Bác Hồ, có đoạn ta khó 
cầm lòng khi đọc:
Có người thợ dựng Thành Đồng
Đã yên nghỉ tận sông Hồng, mẹ ơi!
Con đi dưới một vòm trời
Đau thương nhưng vẫn sáng ngời lòng tin
Đã ngừng đập một quả tim
Đã ngừng đập một cánh chim đại bàng 
Niềm đau vô tận thời gian 
Nhớ thương nhưng chớ lệ tràn đẫm mi 
Hành trang Bác chẳng có gì 
Một đôi dép mỏng đã lì chông gai 
Cho con núi rộng sông dài 
Cho con lưỡi kiếm đã mài nghìn năm 
Cho con những ánh trăng rằm 
Có quà có bánh lời thăm ân tình 
Bác là Bác Hồ Chí Minh 

Qua lòng Bác thấu nghĩa tình bạn ta 
Nhẹ nhàng nên Bác đi xa 
Bác đi đi mãi vượt qua biên thùy 
Tiếc rằng trước lúc chia ly 
Con chưa thấy được dáng đi của Người 
Hẳn trong đôi mắt sáng ngời 
Vẫn nguyên vẹn một khoảng trời

phương Nam 
(Gửi lòng con đến cùng Cha)

Bài thơ khóc Bác Hồ của Thu Bồn 
thật giản dị, rất thật lòng và hết sức 
xúc động. Đó là tấm lòng của một đứa 
con miền Nam “Gửi lòng con đến cùng 
Cha”, người đọc có thể rơi nước mắt. 
Nhất là khi nhà thơ cảm giác như trong 
đôi mắt Bác giờ biệt ly “Vẫn nguyên 
vẹn một khoảng trời phương Nam”. 
Tình cảm người miền Nam với Bác Hồ 
là như vậy đó. Và tình cảm của Bác với 
miền Nam vẫn mênh mông trong một 
câu thơ. Hỏi sao, lòng ta khi yêu Bác 
lại không trong sáng hơn?

***
Với riêng tôi, chỉ sau lễ vĩnh biệt 

Bác Hồ một tháng, tôi nhập ngũ. Và 
bắt đầu đời lính, với một nguyện vọng 
duy nhất: Được đi chiến trường! Được 
vào chiến trường xa nhất là chiến 
trường Nam Bộ. Chỉ một năm sau, 
cuối năm 1970, nguyện vọng đi chiến 
trường Nam Bộ của tôi được cấp trên 
chấp thuận.

Khi vào chiến trường đồng bằng 
Nam Bộ tôi mới biết, ngày Bác Hồ 
mất, đồng bào Nam Bộ đã để tang Bác 
xúc động như thế nào. Có rất nhiều 

gia đình đang ở trong vùng địch tạm 
chiếm vẫn lập bàn thờ thắp hương, 
thờ cúng Bác. Có nơi như ở Trà Vinh 
bà con lập hẳn một đền thờ để thờ 
Bác Hồ. Đó là điều khiến người Mỹ 
trong đội quân xâm lược cũng phải 
kinh ngạc.

“Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn” 
là như vậy! 

Và tình cảm của nhân dân Việt Nam 
với Bác Hồ bao giờ cũng giản dị và 
trong trẻo như vậy. Nó mộc mạc như 
lời thơ của Thu Bồn, của Việt Phương, 
và nhiều nhà thơ Việt khác. Mộc mạc 
mà chân tình biết bao nhiêu. Giống 
những bàn thờ Bác ngay trong vùng 
địch còn tạm chiếm. Giống những dải 
băng tang đen người lính Việt Cộng 
để tang Bác khi vào trận. Chính trong 
thời điểm gian nguy nhất, gian khổ 
nhất, người Việt Nam yêu nước càng 
thương nhớ Bác Hồ. 

Những dòng sông ở Việt Nam hầu 
hết đều chảy ra biển Đông. Như hướng 
chảy tình yêu thương của người Việt 
với Bác Hồ, Người đã hy sinh cả 
cuộc đời mình cho nhân dân cho đất 
nước. Đó là tình yêu thương, không 
phải sự sùng bái cá nhân. Nhưng 
người Việt mình sống có Đức tin. 
Tin vào những gì tốt đẹp, tin vào 
những người biết quên mình vì Dân 
vì Nước. “Yêu Bác, lòng ta trong 
sáng hơn” là như vậy.

Và đó là Việt Nam mình.
T.T

Yêu Bác,  
lòng ta trong sáng hơn

Ảnh tư liệu
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THỈNH THOẢNG TÔI LẠI 
ĐỌC LẠI BÀI THƠ BÁC ƠI!, 
BÀI THƠ KHÓC BÁC HỒ 
NGÀY BÁC ĐI XA CỦA NHÀ 
THƠ TỐ HỮU. CẢ BÀI THƠ 
LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH 
ĐẦY XÚC ĐỘNG, ĐẦY KỶ 
NIỆM VỀ BÁC HỒ NGÀY 
BÁC CÒN TẠI THẾ, NGÂN 
VANG NHỮNG LỜI TÂM 
TÌNH, LỜI KHUYÊN RĂN, 
LỜI TRAO GỬI CỦA BÁC 
VỚI TOÀN DÂN, VỚI CÁC 
CHÁU THIẾU NHI, VỚI 
NHỮNG ANH BỘ ĐỘI, VỚI 
TỪNG TIN VUI TỪ TIỀN 
TUYẾN GỬI VỀ: “BÁC NGHE 
TỪNG BƯỚC TRÊN TIỀN 
TUYẾN/ LẮNG MỖI TIN 
MỪNG TIẾNG SÚNG XA”…

u THANH THẢO



Bình Định 
u NGUYỄN THANH QUANG

BÌNH ĐỊNH, NƠI 
HẠNH NGỘ CỦA CÁC 
NHÂN VẬT LỊCH SỬ 
TRONG TIẾN TRÌNH 
DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ 
NƯỚC CỦA DÂN TỘC. 
MỘT NHÂN VẬT LỊCH 
SỬ GẮN BÓ SÂU ĐẬM 
VỚI ĐẤT VÀ NGƯỜI 
BÌNH ĐỊNH, ĐƯỢC 
DỰNG TƯỢNG TẠI 
QUẢNG TRƯỜNG Ở 
TP QUY NHƠN VÀ CÓ 
MỘT PHÒNG TRƯNG 
BÀY GIỚI THIỆU TÔN 
VINH TRANG TRỌNG 
TRONG BẢO TÀNG 
TỈNH: “BÁC HỒ VỚI 
BÌNH ĐỊNH VÀ BÌNH 
ĐỊNH VỚI BÁC HỒ”. 
VÂNG, NGƯỜI LÀ CHỦ 
TỊCH HỒ CHÍ MINH!

Tháng 5.1909, người 
thanh niên Nguyễn 
Tất Thành đến 
Bình Định cùng 

với cha là Phó bảng Nguyễn 
Sinh Huy vào làm phúc khảo 
thi Hương trường Bình Định, 
rồi nhậm chức Tri huyện 
Bình Khê. Cũng như Nghệ 
An, Huế, Phan Thiết (Bình 
Thuận), TP Hồ Chí Minh, thời 
gian Nguyễn Tất Thành ở Bình 
Định không nhiều (5.1909 - 
8.1910), nhưng là một sự kiện 
quan trọng trong buổi thiếu 
thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người đã đến nhiều nơi, 
gặp nhiều người trên vùng 
đất “thượng võ tôn văn” lắng 
đọng nhiều tinh hoa văn hóa, 
vang dội những chiến công của 
phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, 
phong trào Cần Vương của 
Mai Xuân Thưởng, phong trào 
“cự sưu, kháng thuế” ở thành 
Bình Định. Người đã chứng 
kiến những ngày đen tối ở Bình 
Định sau khi nhà Tây Sơn sụp 
đổ, đất nước bị thực dân Pháp 
xâm lược. Cũng trên mảnh đất 
Bình Định, không những ba 
cha con cụ Phó bảng Nguyễn 
Sinh Huy sống với nhau những 
ngày sum họp cuối cùng, mà 
còn là nơi diễn ra cảnh chia tay, 
phút biệt ly lịch sử. Có thể nói, 
Bình Định là bước dừng chân 
đầu tiên trên hành trình tìm 
đường cứu nước của Nguyễn 
Tất Thành. 

Nguyễn Tất Thành vào Bình 
Định năm 1909 - 1910 cùng cha 
là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh 
Huy và anh trai là Nguyễn Tất 
Đạt. Nguyễn Tất Thành ở nhà 
ông giáo Phạm Ngọc Thọ và 

Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - 
Nguyễn Tất Thành tại Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn. 
Ảnh: NGUYỄN DŨNG

vùng đất hạnh ngộ lịch sử

học tiếng Pháp tại Quy Nhơn, 
nhiều lần lên thăm cha làm Tri 
huyện Bình Khê. Nguyễn Tất 
Thành đã đến nhiều nơi, tham 
quan tìm hiểu truyền thống 
thượng võ của nhân dân Bình 
Định, đặc biệt là Bình Khê - nơi 
cụ Nguyễn Sinh Huy làm Tri 
huyện, địa danh lịch sử gắn với 
phong trào khởi nghĩa của anh 
em nhà Tây Sơn, xem phường 
hát bội Đào Tấn tại Vinh Thạnh 
(Tuy Phước) biểu diễn. Những 
năm tháng kháng chiến chống 
Mỹ, nhiều cán bộ, chiến sĩ, văn 
nghệ sĩ, các cháu thiếu nhi con 
em Bình Định ra Hà Nội công 
tác và học tập được gặp Bác. Và 
cũng mong ước được đón Bác 
vô thăm Bình Định, nhưng ước 
nguyện chưa thành… 

Trong Quê hương người áo 
vải, Mai Khắc Ứng ghi: “Đầu 
xuân 1955, khi gặp đoàn đại 
biểu tỉnh Bình Định, người 
hướng về phía mấy đồng chí 
đại biểu huyện Bình Khê, 
hỏi: Nhà các cô, các chú có 
gần sông Côn không? Nước 

sông Côn vẫn trong đấy chứ? 
Ngấn nước sau mỗi mùa mưa 
vẫn cứ để lại trên các bờ cây 
ven sông?”. Nguyễn Hữu 
Hiếu chép trong Cụ Phó bảng 
Nguyễn Sinh Sắc: “Những lần 
Cung (Nguyễn Tất Thành) lên 
thăm cha đều được cụ Huy 
đưa đi thăm di tích vùng Tây 
Sơn, để chiêm ngưỡng vị anh 
hùng dân tộc Nguyễn Huệ…”. 
Trong Nguyễn Tất Thành ở Bình 
Định, Đỗ Quyên trích dẫn nhận 
định nhất quán của các tác giả 
khác, như: “Ép-ghê-nhi Cô-
bô-lép, Tôn Quang Duyệt, 
Sơn Tùng, Nguyễn Huy Hoan, 
Hùng Thắng, Nguyễn Hoàng, 
Nguyễn Đắc Xuân, Trần Minh 
Siêu,… và Ban Nghiên cứu lịch 
sử Đảng Nghệ Tĩnh, đều cho 
rằng: … con người và thiên 
nhiên của vùng đất này (Bình 
Khê) ăn sâu in đậm trong tâm 
khảm Nguyễn Tất Thành”.     

Những ấn tượng sâu sắc về 
“địa linh nhân kiệt” Bình Định 
đã in đậm trong tâm trí người 
thanh niên Nguyễn Tất Thành. 

Hội thảo khoa học "Nguyễn Tất 
Thành ở Bình Định" năm 2009, 
đã kết luận: “Bằng sự phân tích 
khoa học, các nhà khoa học đã 
chỉ ra những vấn đề căn bản 
với những hoạt động chuẩn bị 
về học vấn và sự hấp thụ văn 
hóa của Nguyễn Tất Thành trên 
quê hương người anh hùng áo 
vải Nguyễn Huệ cũng như 
những tác động của vùng “đất 
Võ trời Văn” Bình Định đến 
Nguyễn Tất Thành đối với sự 
phát triển nhận thức - xét trên 
bình diện nơi đây là một trong 
những nguồn cội cung cấp các 
giá trị văn hóa truyền thống tốt 
đẹp và đặc trưng của dân tộc, 
những giá trị văn hóa này được 
xác định là một nguồn gốc góp 
phần hình thành nên tư tưởng 
Hồ Chí Minh”. Khi trở thành 
lãnh tụ, trong nhiều bài viết, 
bài nói chuyện, Người thường 
nhắc đến các địa danh của quê 
hương và con người Bình Định, 
đặc biệt là anh hùng dân tộc 
Quang Trung - Nguyễn Huệ, 
được người nhắc đến với tần 
suất rất cao.

Nhân kỷ niệm 100 năm 
ngày sinh của Người (1890 - 
1990), Bảo tàng Bình Định đã 
xây dựng phòng trưng bày 
những tư liệu, hình ảnh, kỷ 
vật của Bác với hai nội dung: 
"Thân thế, sự nghiệp của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh" và "Bác Hồ 
với nhân dân Bình Định, nhân 
dân Bình Định với Bác Hồ".

Trên đất nước ta có nhiều 
tượng đài Bác Hồ với nội 
dung và hình thức phong 
phú, ấn tượng, nhưng tượng 
của Người với gia đình, với 
cha chưa có nơi nào dựng. 
Nhân kỷ niệm 127 năm ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19.5.1890 - 19.5.2017), tỉnh 
Bình Định khánh thành tượng 
đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn 
Tất Thành tại quảng trường 
trung tâm tỉnh ở TP Quy 
Nhơn. Bức tượng Hai cha con 
ở Bình Định thể hiện sự gắn 
bó máu thịt tình gia đình, tình 
phụ tử với tình yêu quê hương 
đất nước. Đó là bức tượng kỳ 
vọng lớn lao của thế hệ trước 
với thế hệ hậu sinh: Độc lập 
cho đất nước, tự do, hạnh phúc 
cho dân tộc.          

                                                    N.T.Q

Bình Định, vùng đất hạnh ngộ lịch sử qua nhiều 
triều đại, riêng Nguyễn Tất Thành những ngày 
tháng ở Bình Định so với cuộc đời và sự nghiệp cống 
hiến cho Tổ quốc và nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh không là bao, nhưng đó là một sự kiện lịch sử 
quan trọng của buổi thiếu thời trăn trở, đau đáu 
nỗi niềm yêu nước thương dân của Người. Đó còn là 
một kỷ niệm rất đỗi thiêng liêng đối với quê hương 
Bình Định và người Bình Định đã có những công 
trình tôn vinh Người xứng tầm.  

10 Xuân Quý Mão



u NGỌC NHUẬN

Ở BÌNH ĐỊNH, NGOÀI VUA QUANG TRUNG, CÁC VỊ ANH HÙNG 
DÂN TỘC, NHƯ: TRẦN HƯNG ĐẠO, VÕ DUY DƯƠNG, MAI XUÂN 
THƯỞNG, NGUYỄN TRUNG TRỰC ĐƯỢC NHÂN DÂN, NHÀ NƯỚC 
LẬP ĐỀN THỜ ĐỂ TÔN VINH. HẰNG NĂM, NGÀNH VĂN HÓA 
CÙNG CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN TỔ CHỨC LỄ GIỖ, NHẰM TỎ 
LÒNG TÔN KÍNH, TƯỞNG NHỚ VÀ TRI ÂN TIỀN NHÂN.

SINH VI TƯỚNG, 
TỬ VI THẦN

Trong đời sống tâm linh 
của người dân Việt Nam 
nói chung, người dân Bình 
Định nói riêng, Hưng Đạo 
Đại vương Trần Quốc Tuấn 
được tôn xưng là Đức Thánh 
Trần. Theo lệ ngày 20.8 âm 
lịch hằng năm, UBND TP Quy 
Nhơn và cán bộ, nhân dân hai 
phường Thị Nại, Hải Cảng - 
nơi có Đền thờ Anh hùng dân 
tộc Trần Hưng Đạo và Tượng 
đài Đức Thánh Trần - lại tổ 
chức lễ giỗ của Ngài theo các 
nghi lễ cổ truyền.

Gần 20 năm, anh Nguyễn 
Hữu Tấn, ở phường Trần 
Quang Diệu (TP Quy Nhơn) 
tự nguyện làm công việc “hậu 
cần” ở Đền thờ Trần Hưng 
Đạo, Tượng đài Đức Thánh 
Trần. Anh Tấn chia sẻ: “Thuở 
nhỏ tôi hay đau ốm, ba tôi đến 
Đền thờ Đức Thánh Trần khấn 
nguyện cầu mong Ngài phù 
hộ tôi được khỏe mạnh. Ba 
thường dẫn tôi đến Đền thắp 
hương; mỗi dịp giỗ Ngài, tôi 
theo ba đến quét dọn, dâng 
hương tại Đền thờ, tượng đài 
của Ngài. Cứ thế cho đến giờ, 
tôi vẫn thường tới Đền thờ 
để quét dọn, thắp hương; tôi 
cũng thờ Đức Thánh Trần tại 
nhà để tỏ lòng ghi nhớ công 

ơn của Ngài”.
Gia tộc họ Võ ở thôn Nam 

Tượng 1, xã Nhơn Tân (TX An 
Nhơn) luôn tự hào vì dòng 
tộc có người ông là Võ Duy 
Dương (Thiên Hộ Dương) - 
một vị anh hùng dân tộc khởi 
nghĩa chống Pháp, được nhân 
dân miền Nam lập nhiều đền 
thờ để tri ân. Tại mảnh đất 
ngày xưa Thiên Hộ Dương 
luyện võ ở thôn Nam Tượng 1, 
con cháu họ Võ xây dựng nhà 
từ đường thờ phụng Ngài. 
Đến năm 2015, tỉnh cho xây 
dựng đền thờ mới ngay bên 
cạnh nhà thờ cũ. 

Cụ Võ Hữu Nghiệp, cháu 
đời thứ 5 của cụ Võ Duy 
Dương, tâm tình: “Đền thờ 
được Nhà nước xây dựng 
khang trang, gia tộc họ Võ 
góp sức, góp của để thờ cúng, 
trông coi đền thờ. Lễ giỗ cụ 
Võ Duy Dương được tổ chức 
vào ngày 16.11 âm lịch hằng 
năm giờ đây có thêm sự 
chung tay của ngành Văn hóa, 
chính quyền địa phương để 
thêm phần trang trọng, nhân 
dân địa phương cũng biết 
và đến dâng hương; nhiều 
trường học cho học sinh đến 
lau dọn vệ sinh Đền thờ, giúp 
các cháu thêm tự hào về lịch 
sử dân tộc”.

Anh hùng dân tộc Mai 

Xuân Thưởng - vị nguyên soái 
anh hùng trong phong trào 
chống Pháp - được nhân dân 
huyện Tây Sơn lập lăng thờ 
như một vị thần hoàng tại xã 
Bình Tường. Lăng được tỉnh 
xây mới thêm điện thờ, trùng 
tu vào năm 2007. Lễ giỗ của 
ông được tổ chức vào ngày 
14.4 âm lịch hằng năm, thu 
hút đông đảo người dân và du 
khách đến dâng hương. 

Cụ Võ Văn Nhựt, ở thôn 
Hòa Sơn, xã Bình Tường, kể 
lại: “Mai Nguyên Soái đã trở 
thành biểu tượng thiêng liêng 
trong lòng dân Tây Sơn. Năm 
1961, ngôi mộ của Ngài tại 
thôn Phú Lạc, xã Bình Thành 
(huyện Tây Sơn) được cải táng 
đưa về trên một quả đồi dãy 
núi Ngang thuộc thôn Hòa 
Sơn, xã Bình Tường và xây 
lăng thờ. Khi ấy tôi là học 
sinh, có đến dự lễ khánh 
thành lăng. Không chỉ ngày 
giỗ, các ngày đầu tháng, 
ngày rằm hay ngày tết, bà 
con đều tới lăng để thắp 
hương cầu mong Ngài phù 
hộ gia đạo bình an, muôn 
dân hạnh phúc”.

Đền thờ Anh hùng dân tộc 
Nguyễn Trung Trực được tỉnh 
xây dựng năm 2020 tại thôn 
Vĩnh Hội, xã Cát Hải (huyện 
Phù Cát). Hai năm nay, Lễ 

giỗ Nguyễn Trung Trực được 
ngành Văn hóa cùng chính 
quyền địa phương tổ chức 
vào ngày 12.9 âm lịch đã được 
nhân dân địa phương chung 
tay hưởng ứng.

Cụ Mai Ngọc Khoác, ở 
thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, 
bày tỏ: “Nhân dân ở đây rất 
tự hào quê hương Cát Hải của 
mình có vị Anh hùng dân tộc 
Nguyễn Trung Trực hào khí 
mãi lưu danh muôn đời. Bà 
con ở đây cũng thường đến 
Đền thờ thắp hương thể hiện 
lòng thành kính với vị anh 
hùng dân tộc, cầu nguyện sự 
hiển linh của Ngài mỗi khi gia 
đình có việc lớn”.

SỐNG MÃI TRONG
LÒNG DÂN

Những bậc anh hùng 
được người dân đất Võ thờ 
cúng như thờ cúng ông bà, tổ 
tiên của mình lưu truyền qua 
nhiều thế hệ. 

Ông Đoàn Văn Bài, Phó 
Chủ tịch UBND xã Bình 
Tường, chia sẻ: “Lễ giỗ Mai 
Nguyên Soái là phong tục, 
tập quán có từ lâu đời được 
các thế hệ cha ông ở đây trao 
truyền lại để thế hệ hôm nay 
và mai sau gìn giữ nhằm thể 
hiện sự kính trọng với những 
người đã có công với dân, với 

nước. Lễ giỗ giờ đây được 
nhân dân và chính quyền 
chung tay tổ chức long trọng 
hơn, có thêm phần hội, biểu 
diễn tuồng, bài chòi, võ thuật, 
góp phần gìn giữ và phát huy 
bản sắc văn hóa vùng đất Tây 
Sơn - Bình Định”.

Việc tôn thờ các anh hùng 
dân tộc cũng là để tỏ lòng 
thành kính đối với những 
biểu tượng cao đẹp về truyền 
thống yêu nước, tinh thần 
đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Ông Nguyễn Phương Nam, 
Phó Chủ tịch UBND TP Quy 
Nhơn, tâm tình: “Lễ giỗ Đức 
Thánh Trần được thành phố 
tổ chức trong những năm gần 
đây với quy mô mở rộng hơn, 
nhằm giáo dục lịch sử hào 
hùng của dân tộc cho nhân 
dân, phát huy hơn nữa giá trị 
di tích Tượng đài và Đền thờ 
Anh hùng dân tộc Trần Hưng 
Đạo, hướng tới phát triển du 
lịch văn hóa, lịch sử”.   

Ngày giỗ của các vị anh 
hùng dân tộc, dù được Nhà 
nước đứng ra tổ chức với 
quy mô lớn hơn, nhưng nhân 
dân các địa phương đều 
chung tay góp của, góp công 
với chính quyền để tổ chức 
giỗ, như để cùng nhắc nhau 
hướng về cội nguồn. 

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám 
đốc Sở VH&TT, cho biết: 
“Tín ngưỡng thờ các bậc anh 
hùng dân tộc đối với người 
dân Bình Định đã trở thành 
nét đẹp văn hóa tâm linh gắn 
với đời sống xã hội của cộng 
đồng. Việc tổ chức lễ giỗ dần 
mang tính xã hội hóa cao, 
được nhân dân hưởng ứng. 
Nét đẹp thuần Việt ấy không 
chỉ góp phần gìn giữ, tôn tạo 
các di tích văn hóa, lịch sử, 
mà còn đóng góp không nhỏ 
trong công tác bảo tồn và phát 
huy bản sắc văn hóa của quê 
hương Bình Định”.                 

Đ.N.NH

Với người dân Tây Sơn, anh hùng dân tộc Mai Xuân Thưởng được tôn thờ 
như vị thần hoàng làng.                                    Ảnh: NGỌC NHUẬN

Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.                    Ảnh: NGỌC NHUẬN

Anh hùng dân tộc 
đất Võtrong lòng dân 

Tượng đài Trần Hưng Đạo.   
                      Ảnh: DŨNG NHÂN
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Nhân cuộc gặp 
gỡ các bạn 
Bắc Nam về 
Bình Định 
vừa tác 

nghiệp vừa làm du khách, có 
nữ nhà báo trẻ hỏi: “Đệ nhất 
đặc sản miền đất Võ là gì?”, 
anh bạn tôi nâng ly đáp tỉnh 
rụi: “Trai Bình Định!”. Bất 
ngờ, cô ấy thừa nhận ngay… 

Kể ra nói như thế là tếu 
táo nhưng trong đó, hiểu theo 
cách của nhân gian thì cũng ba 
phần hư bảy phần thật. Chẳng 
phải rằng sự hào phóng với 
mỹ nhân, khó ai sánh kịp đàn 
ông xứ sở này sao! Vua Chế 
Mân cưới Huyền Trân công 
chúa với món sính lễ là hai 
châu Ô, Lý, địa giới từ Bắc 
sông Thu Bồn kéo dài đến 
sông Thạch Hãn, tương đương 
hai tỉnh rưỡi, công khai, minh 
bạch đến thế là cùng! 

Bạn tôi sẵn trớn bộc tuệch 
luôn, rằng Nguyễn Huệ trở 
thành chàng rể của vua Lê 
một cách “chất lừ”, bằng 
chứng là Ngọc Hân công chúa 
thỏ thẻ với ông trong lễ cưới: 
“Chỉ riêng thiếp có duyên, lấy 
được lệnh công, ví như hạt 
mưa, bụi ngọc bay ở giữa trời 
được sa vào chốn lâu đài như 
thế này, là sự may mắn của 
thiếp mà thôi!”. 

Bình luận về hai nàng công 
chúa quốc sắc thiên hương 
của Thăng Long đô hội đã trở 
thành hai nàng dâu đất Võ, cả 
bàn tiệc vui vẻ công nhận rằng 
đệ nhất đặc sản Bình Định này 
có thể mang tên “Hào hoa đất 
Võ”. “Hào hoa đất Võ” ngoài 
đem lại sự hòa hiếu, một cho 
Champa - Đại Việt, một cho 
Đàng Ngoài - Đàng Trong, còn 

Võ Hào hoa 
đất

tạo nguồn cảm hứng bất tận 
đến hôm nay làm đê mê từ âm 
nhạc đến mỹ thuật, từ thơ ca 
đến tiểu thuyết! 

***
Câu hỏi tiếp theo của nữ 

nhà báo, vậy đặc sản Bình 
Định còn gì tiếp theo. Một 
người bạn khác của tôi đáp 
luôn: Có người Bình Định rồi, 
giờ là “lời ăn tiếng nói Bình 
Định” chứ còn gì nữa. Có 
con người đặc sản thì đương 
nhiên công cụ giao tiếp và tư 
duy là “ngôn ngữ Bình Định” 
phải rất đặc thù và trở thành 
đặc sản. Lời nói trong giọng 
đặc sản Bình Định, lâu nay cứ 
được mặc định là chân chất, 
mộc mạc, biểu hiện của tính 
cách “thàng hậu”. Cái chân 
chất mộc mạc ấy, nếu vang 
lên ở xứ lạ quê người, trời 
ơi, người Bình Định sẽ nhận 
nhau ngay, lúc này mới đậm 
đà, mới thấm tháp, mới “rượu 
ngon cáu cặn cũng ngon…”. 

Bộc trực lắm, lời Nguyễn 
Huệ: “Tuy nhiên, ta mới chỉ 
quen gái Nam Hà, chưa biết 
con gái Bắc Hà, nay cũng nên 
thử một chuyến xem có tốt 
không?”, nhưng càng vào 
cuộc, càng khiêm cung nhã 
nhặn, tự nhận mình là “kẻ ở 
khe núi”, nhận quê mình “xa 
xôi hẻo lánh”, nhận ân sủng 
phò mã: “Bây giờ may sao 
được bám vào cành vàng lá 
ngọc, thật là một mối duyên kỳ 
ngộ ngàn năm mới có”. Sự ý vị 
ấy là ở những lời nói. Còn khi 
dân làng Văn Chương dâng 
lên tờ sớ bằng thơ Nôm phàn 
nàn việc nhà bia Tiến sĩ bị ngã 
đổ trong loạn lạc và quy tội do 
chúa Trịnh Khải phá, thì vua 
Quang Trung dùng bút phê 

chuẩn hết sức độc đáo, cũng 
bằng thơ Nôm: “Thôi thôi thôi 
sự đã rồi/ Trăm nghìn hãy 
cứ trách bồi vào ta/ Nay mai 
dọn lại nước nhà/ Bia nghè lại 
dựng trên tòa muôn gian/ Cơ 
đồ họ Trịnh đã tan/ Việc này 
cũng đừng đổ oan cho thằng 
Trịnh Khải”. 

Với dân, ông lựa lời lẽ hết 
sức nôm na, khoan thứ và 
đầy nghĩa hiệp tự nhận trách 
nhiệm về mình như vậy. Với 
tướng sĩ ra trận, ông có lời dụ 
về mục tiêu chiến lược mang 
tầm vóc bản lĩnh văn hóa và 
chủ quyền quốc gia theo cách 
nói nôm và dụng các thành tố 
Hán Việt đúng mực: “Đánh 
cho để dài tóc/ Đánh cho để 
đen răng/ Đánh cho nó chích 
luân bất phản/ Đánh cho nó 
phiến giáp bất hoàn/ Đánh cho 
sử tri Nam quốc anh hùng chi 
hữu chủ”. Nhưng nói với “thiên 
triều” thì phê tờ trình đầy bỡn 
cợt khôi hài: “Thằng Càn Long 
nó muốn xin voi/ Coi con nào 
cụt vòi cho nó một con”. 

Về mặt văn tự, vua Quang 
Trung chủ trương dùng chữ 
Nôm cho triều đại mình, lập 
Viện Sùng chính để dịch kinh 
sách ra chữ Nôm, mở khoa 
thi Hương đầu tiên bằng chữ 
Nôm. Chữ Nôm là chữ Việt 
lần đầu tiên được ghi trong sử 
bằng khái niệm “Quốc ngữ” từ 
đời Trần nhưng chữ Hán vẫn 
thông dụng trong văn bản cấp 
nhà nước. Chủ trương thoát 
Hán tự, dùng quốc âm được 
đưa ra như một cải cách lớn 
mang đầy tính tự tôn dân tộc, 
chính là dấu ấn văn hóa sâu 
đậm của người trai “Hào hoa 
đất Võ” Quang Trung trong 
việc sở đắc chữ Việt của người 

Việt, từ cấp triều đình đến các 
trường học được mở mang 
đến tận cấp xã!

***
Nhóm nhà báo phương 

xa và bản địa tiếp tục chủ đề 
“Hào hoa đất Võ” với đề tài 
về La tinh hóa chữ Việt. Đây 
chính là sự hào hoa của quan 
Khám lý Cống Quận công 
Trần Đức Hòa mà trong Xứ 
Đàng Trong năm 1621, vị Thừa 
sai Cristophoro Borri đã nói 
rất kỹ. Năm 1618, quan trấn 
thủ Quy Nhơn Trần Đức Hòa 
đã tổ chức cho ông cùng các 
linh mục Francesco De Buzomi 
và Francesco de Pina lên thuyền 
đi 12 ngày đêm và 8 ngày nữa, 
chuyển cho mỗi người lên một 
thớt voi, có hàng trăm dân binh 
cưỡi ngựa hoặc đi bộ hộ tống 
mới tới tư dinh. 

Theo bản tường trình này, 
ngày nào cũng được quan trấn 
thủ cho ghé một bến cảng, tổ 
chức các trò vui, hội hè cho 
dân chúng. Các hương chức 
bản địa chào mừng quan trấn 
thủ với những lễ vật quý, và 
ngày nào quan trấn thủ cũng 
sang thuyền các giáo sĩ trò 
chuyện, chia sẻ lộc dọc đường. 
Quan trấn thủ cho hàng nghìn 
nhân công dựng nhà thờ gỗ, 
lập cư sở truyền giáo tại Cảng 
thị Nước Mặn cho đoàn. Ngoài 
ra, ở phủ Quy Nhơn còn một 
số nhân sĩ bản địa thông minh, 
sành chữ Hán, giúp các linh 
mục dịch các bản kinh Pater 
noster Ave Maria, Credo và 
Mười Điều Răn ra tiếng địa 
phương… Từ chỗ bị cô lập và 
trục xuất ở Hội An, nhóm giáo 
sĩ Tây phương kia đã được 
Quy Nhơn chào đón, bảo bọc 
và đối xử như những thượng 

khách với mọi điều kiện tốt nhất 
có thể. Trong Xứ Đàng Trong 
năm 1621, có đến 94 từ Việt 
được la tinh hóa, như Quignin 
“QuiNhơn”, Nuoecman “Nước 
Mặn”, Chiampa ”Champa”, 
Nayre “nài, nài voi”, 
omgne “ông nghè”, onsaij “ông 
Sãi”, macò “ma quái”, 
Chiuua “Chúa”, tuijciam 
biet “tui chẳng biết”, sayc 
kim “sách kinh”, sayc 
chiu  “sách chữ”...  Người Bình 
Định có thể tự hào Cảng thị 
Nước Mặn là cái nôi sớm nhất 
hoài thai và sinh nở chữ Quốc 
ngữ la tinh hóa mà sự phiên 
âm bắt đầu bằng “giọng Quy 
Nhơn của người Quy Nhơn”, 
dù thô sơ nhưng là cơ duyên 
mặn mòi mở cửa cho chữ Việt 
hoàn chỉnh của ngày nay. 

***
Chữ Việt trong quá trình 

phát sinh, phát triển, thăng 
trầm, từ chữ Quốc ngữ Nôm 
nghìn năm đến chữ Quốc 
ngữ La tinh hóa 400 năm nay, 
trong định mệnh văn hóa, đều 
có dấu ấn sâu đậm của đặc sản 
“Hào hoa đất Võ”. Mọi người 
đều đồng tình rất tưng bừng 
nhận định này. Như từ thế kỷ 
XVIII, công chúa Ngọc Hân đã 
thừa nhận sự chinh phục của 
“kẻ ở khe núi”. Còn các giáo sĩ 
đầu thế kỷ XVII đã vinh danh 
viên quan đầu phủ “rất lịch 
sự”, “hết sức tử tế” và người 
bản xứ “rất trọng khách”, “rất 
thành thật”. Cái sự “thích thú 
lắm” của vua Quang Trung và 
sự “rất lấy làm hài lòng” của 
quan trấn thủ Quy Nhơn xưa 
cũng là nỗi niềm vinh hạnh 
lan truyền cho hậu thế, nhất là 
những người đồng hương của 
hai ông!                             N.T.M

Hướng dẫn các thế võ cho  
du khách đến tham quan tháp 

Dương Long (xã Tây Bình, huyện 
Tây Sơn). Ảnh: DŨNG NHÂN

Tiểu chủng viện Làng Sông, xã Phước 
Thuận, huyện Tuy Phước. 

Ảnh: KHỔNG XUÂN HIỀN
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Lần đó vào đầu 
năm 1993, ra Hà 
Nội công tác, sau 
khi đến Bộ Văn 
hóa Thông tin 

xin được giấy phép cấp cho tờ 
báo Bình Định xuất bản ba kỳ/
tuần, tôi tranh thủ đến thăm nhà 
thơ Trinh Đường ở khu tập thể 
Trung Tự. Biết tôi có ít thời gian 
ở Hà Nội, nhà thơ Trinh Đường 
đã lên kế hoạch sít sao. Theo đó 
tôi và nhà thơ Trinh Đường đạp 
xe đạp gần chục cây số đến thăm 
nhà thơ Tế Hanh ở khu tập thể 
số 10 đường Nguyễn Thượng 
Hiền, cạnh hồ Thiền Quang.

Tôi vô cùng biết ơn sự sắp 
xếp của nhà thơ Trinh Đường. 
Một phần tôi rất mong được 
gặp nhà thơ Tế Hanh, một nhà 
thơ lớn của dân tộc mà tôi rất 
hâm mộ và nhất là các bài thơ 
Nhớ con sông quê hương, Bài thơ 
tình ở Hàng Châu nổi tiếng của 
ông đã ám ảnh nhiều thế hệ học 
văn, làm thơ suốt bao thập niên 
qua. Và cả vì lời nhà thơ Trinh 
Đường: “Tế Hanh mắt mờ từ 
lâu rồi, chẳng đi đâu xa được, 
thương lắm…”.

Nhà thơ Tế Hanh cùng gia 
đình sống thanh bần trong một 
căn gác của khu tập thể. Vừa 
bước vào nhà ông, tôi đã rất xúc 
động, hai tay tôi vội ôm lấy tay 
nhà thơ Tế Hanh. Ông đang 
ngồi trên tấm phản giữa nhà, 
mắt mở to mông lung… mà lòng 
tôi trào dâng một niềm thương 
mến vô biên.

Sau khi được nhà thơ Trinh 
Đường giới thiệu với nhà thơ Tế 
Hanh, tôi chỉ thưa được với ông 
mấy lời thăm hỏi ngắn gọn. Rồi 
hai nhà thơ tri kỷ hình như quên 
mất sự có mặt của một người 
phụ nữ ở xa đến, họ xáp vào 
nhau hàn huyên về các nhà thơ, 
cùng nhau đọc những bài thơ, 
đoạn thơ, câu thơ hay của các 

Đà Nẵng, đến năm 1947 tôi về 
Quảng Ngãi dạy trường tiểu học 
bình dân miền Nam Trung bộ. 
Năm 1948, thành lập Hội Văn 
nghệ Liên khu 5, tôi ở trong Ban 
Thường vụ của Hội. Và Hội Văn 
nghệ Liên khu 5 cũng như phần 
lớn các cơ quan thuộc Liên khu 5 
hồi đó đều đóng tại Bình Định. 
Từ đó cho đến kết thúc chín 
năm kháng chiến, hòa bình lập 
lại (1954) hầu hết thời gian tôi ở 
Bình Định. Có thể nói, cuộc đời 
gắn bó máu thịt với Bình Định; 
tôi có nhiều kỷ niệm không thể 
quên với Hoài Nhơn, Hoài Ân, 
Phù Mỹ, An Nhơn, Tuy Phước,  
Quy Nhơn… 

Trong tâm hồn tôi luôn có 
nhiều sự trăn trở, cũng như các 
nhà thơ khác, tôi muốn hồn thơ 
mình vừa có thêm cái mới của 
thời đại đem đến nhưng trên 
thực tế phần nhiều thay đổi hồn 
thơ thì chỉ ý muốn cũng không 
được mà còn phải cần có thời 
gian. Nhìn lại những tác phẩm 
viết trong cuộc kháng chiến ở  
Khu 5, tôi thấy đó như là một 
sự tìm tòi, thử nghiệm. Trong 
kháng chiến tôi đã ra được các 
tập thơ: Hoa mùa thi, Hai đêm 
bình nghị, bây giờ đọc lại tôi thấy 
có hai nhược điểm, lúc thì trừu 
tượng cầu kỳ, lúc thì quá dễ dãi. 
Có đôi bài được người ta chú ý 
nhưng không được toàn diện, 
như bài Người đàn bà Ninh Thuận 
viết năm 1949; Bà mẹ canh biển 
viết về Bình Định cũng chỉ được 
đôi câu …

Sau khi tập kết ra Bắc, từ 
năm 1956, những kỷ niệm gắn 
liền với Bình Định thúc giục tôi 
viết về Bình Định nhiều hơn và 
có nhiều bài sâu, chất lượng tốt 
hơn, như bài Mặt quê hương viết 
năm 1963.

Mặt em như tấm gương   
Anh nhìn thấy quê hương…
Cũng như ở Quảng Ngãi, 

Bình Định đã đi vào thơ tôi như 
là máu thịt. Trong bài Buồn riêng 
vui chung tôi viết: Chúng ta có 
những nỗi buồn riêng/ Trong cảnh 
nước nhà chia cắt/ Quằn quại máu 
sôi trào nước mắt/ Quảng Ngãi anh 
và Bình Định em.

Và da diết lạ trong bài Nhớ 
Quy Nhơn, đã đăng ở báo Nghĩa 
Bình: Lần này ta lại nhớ Quy Nhơn/ 
Tâm trí nao nao sáng chập chờn/ Bình 
Định bao giờ em trở lại?/ Hàng dừa 
trong gió gọi từng cơn.

Với giọng Quảng hơi nặng 
nhưng ấm áp, Tế Hanh dốc tâm 

sự lòng mình, ông nói buồn là 
mắt ông thật tệ, nhiều năm nay 
không viết bình thường được. 
Ông viết là viết theo trí nhớ của 
bàn tay chứ không hề nhìn thấy 
gì. Nghe ông nói, nhìn đôi mắt 
nâu của ông vẫn mở to, thật 
thương cảm vô cùng. Nhà thơ 
Trinh Đường nói “Tế Hanh viết 
thử xem”. Nhà thơ Tế Hanh liền 
nhờ cô Lâm Yến, người vợ tảo 
tần đảm đang lấy giúp ông giấy 
bút. Ông cầm lấy bút, giấy, dùng 
các ngón tay cái và tay trỏ vuốt 
góc tờ giấy như định hình trang 
giấy, rồi đặt nhẹ xuống phản, 
sau đó ông lấy ngón tay trỏ của 
bàn tay trái đặt lên trang giấy 
làm dòng kẻ và viết theo “dòng 
kẻ nổi” đó, ông viết:

Anh theo các phố đó đây
Thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em
Lặng lẽ nhìn ông viết câu 

thơ lên dốc, trong khi vẫn nói, 
vẫn cười mà chúng tôi không 
ngăn được dòng nước mắt…  
Khi tôi bày tỏ, qua cuộc nói 
chuyện này, nhà thơ muốn nhắn 
gửi gì đến những người viết trẻ 
ở Bình Định? Nhà thơ Tế Hanh 
với đôi mắt nâu nhìn xa xăm, 
ông nhớ lại.

“Ngày 31.3.1975 Bình Định 
giải phóng, tôi cùng Vương 
Linh vào Quy Nhơn, vừa lúc 
gặp anh Nguyễn Văn Bổng từ 
phía Nam ra, vui mừng khôn 
xiết. Sau đó chúng tôi có tổ 
chức buổi gặp mặt với một số 
anh em trí thức và học sinh ở 
Quy Nhơn. Tại cuộc gặp mặt 
xúc động này, với niềm tự hào 
của một người con Bình Định, 
tôi cũng có những phát biểu 
với anh em bằng sự xúc động 
chân thành. Tôi nói Bình Định 
có những ưu thế mà không phải 
nơi nào cũng có được, đó là quê 
hương của anh hùng Tây Sơn 
Quang Trung - Nguyễn Huệ; là 
nơi có rất nhiều di tích của dân 
tộc Chiêm Thành, là cái nôi của 
tuồng cổ. Bình Định còn một 
đặc biệt khác nữa là một trong 
những trung tâm quan trọng 
của phong trào Thơ Mới với sự 
nổi tiếng của các nhà thơ Hàn 
Mặc Tử , Xuân Diệu, Chế Lan 
Viên, Quách Tấn, Yến Lan và 
Bích Khê nữa. Bích Khê tuy là 
người Quảng Ngãi nhưng học 
ở Bình Định và trưởng thành ở 
Bình Định. Và tôi tự hào về Bình 
Định - vì đó là quê hương thứ 
hai đã gắn bó máu thịt với tôi”.                                           

B.T.X.M

Ñaát Bình Ñònh
Cuộc đời tôi gắn bó với 
u BÙI THỊ XUÂN MAI 

Nhà thơ Tế Hanh.                     Ảnh tư liệu

nhà thơ mà họ yêu mến. Rồi sau 
đó hai người đọc thơ cho nhau 
nghe. Nhà thơ Trinh Đường hay 
để Tế Hanh đọc nhiều hơn. Mắt 
nhà thơ Tế Hanh như sáng ra 
và nhìn về một hướng xa xăm 
khi ông đọc những bài thơ tâm 
huyết của mình.

Một hồi lâu, sực nhớ còn có 
tôi bên cạnh, nhà thơ Tế Hanh 
dừng chuyện bàn thơ với Trinh 
Đường, ông ân cần hỏi han tôi 
về gia đình và quê hương Bình 
Định. Sau một lúc thưa chuyện 
cùng ông, dần dạn dĩ khi đứng 
trước nhà thơ cây đa cây đề của 
nền văn học nước nhà, tôi liền 
chớp thời cơ hỏi thăm ông:

- Thưa anh, được biết anh 
quê ở Quảng Ngãi và có rất 
nhiều bài thơ viết về nơi chôn 
nhau cắt rốn của mình như Quê 
hương, Nhớ con sông quê hương… 
Nhưng mọi người cũng biết anh 
có nhiều gắn bó với Bình Định? 

Như được bắt đúng tâm 
trạng, chẳng một phút chần chừ, 
ông nói ngay:

- Thật khó xác định Bình 
Định đã trở thành quê hương 
thứ hai của tôi từ lúc nào. Mặc 
dù tôi đã từng đi học, hoạt động 

cách mạng và tham gia công 
tác trên khắp cả miền Trung, 
nhưng nơi tôi dừng chân lại và 
gắn bó tình yêu cuộc đời mình 
ở đó, chính là Bình Định. Đôi 
lúc có cảm giác như từ thuở vua 
Quang Trung - Nguyễn Huệ 
thần tốc ra Bắc dẹp giặc Thanh, 
dấu chân của người, tiếng nói 
của người đã vang vọng kêu 
gọi tôi ngay từ lúc tôi cất tiếng 
khóc chào đời… Các nơi khác tôi 
cũng gắn bó, gắn bó như những 
người bạn chí thân, còn riêng với 
Bình Định là người yêu.

Nói rồi ông cười. Tiếng cười 
rất tự nhiên chân tình đầy tâm 
tưởng của ông làm cho nhà thơ 
Trinh Đường và tôi hết sức xúc 
động. Tôi hoàn toàn tin rằng nhà 
thơ Tế Hanh nói chân tình tự 
tấm lòng. Bởi thực tế trong gia 
đình, người vợ hiền thục, điểm 
tựa của cuộc đời ông chính là 
một cô gái Bình Định xinh đẹp. 

Tế Hanh kể: Cách mạng 
Tháng Tám, tôi tham gia khởi 
nghĩa ở Huế. Sau đó về Đà Nẵng 
làm ủy viên giáo dục trong 
UBND TP Đà Nẵng. Toàn quốc 
kháng chiến 19.12.1946, tôi làm 
trong mặt trận Quảng Nam - 

NHÀ THƠ TẾ HANH ĐÃ RA ĐI VÀO CÕI VĨNH HẰNG KHI CẬN KỀ TUỔI 90 
(1921 - 2009) TẠI HÀ NỘI. QUÊ HƯƠNG ÔNG LÀ Ở XỨ MÍA ĐƯỜNG QUẢNG 
NGÃI NHƯNG CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA ÔNG - MỘT NHÀ THƠ LỚN 
CỦA DÂN TỘC - LẠI CÓ NHIỀU GẮN BÓ VỚI BÌNH ĐỊNH, XỨ SỞ MÀ ÔNG YÊU 
THƯƠNG GỌI LÀ QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA MÌNH.

Nhà thơ Tế Hanh có nhiều kỷ niệm với 
Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, An Nhơn, 

Tuy Phước, Quy Nhơn. 
- Trong ảnh: Một góc TX Hoài Nhơn hôm nay. 

Ảnh: D.NHÂN
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Đến nay, ICISE đã vinh dự đón 
tiếp 18 giáo sư đoạt giải Nobel, 2 giáo 

sư đoạt Huy chương Fields (Toán học), 
2 giáo sư đoạt giải Kavli (giải thưởng cao cấp 

trong lĩnh vực thiên văn), 1 giáo sư đoạt giải Shaw, 
cùng hàng nghìn nhà khoa học hàng đầu thế giới 

đến dự các hội nghị khoa học quốc tế. 
Hiện bình quân mỗi năm ICISE tổ chức hơn 20 hội 

nghị quốc tế và 6 - 8 trường học chuyên đề, thu hút 
từ 500 - 600 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, 

giảng viên trẻ Việt Nam tham gia học tập, 
giao lưu, nghiên cứu khoa học với cộng 

đồng sinh viên quốc tế và các giáo sư, 
nhà khoa học hàng đầu trên 

thế giới.

u LÊ VÂN

Nhân viên Công viên sáng tạo TMA đang làm việc.                                  Ảnh: TMA

TS Nguyễn Hữu Lệ 
đau đáu: “Điều 
tôi day dứt mấy 
chục năm qua là 

những người con miền Trung 
cần cù học giỏi luôn phải đi 
xa để lập nghiệp vì mảnh đất 
miền Trung chưa có nhiều 
“đất dụng võ”. Nguồn lực 
lớn nhất của các tỉnh miền 
Trung là con người, nếu 
không giữ được nhân tài thì 
khó có thể phát triển, nhất là 
về công nghệ”.

TÔI MUỐN LÀ MỘT 
NGƯỜI BIẾT ƠN!

Được sự ủng hộ tuyệt đối 
của lãnh đạo tỉnh và các ban 
ngành, năm 2018, TS Nguyễn 
Hữu Lệ chọn TP Quy Nhơn 
để thực hiện ước mơ bằng dự 
án Công viên sáng tạo TMA 
(TMA Innovation Park - TIP) 
rộng 15 ha tại thung lũng 
Quy Hòa. Dự án đã mở ra 
nhiều cơ hội và nhiều kỹ sư 
từ khắp mọi miền đất nước 
về đầu quân cho TIP ở Bình 
Định. Ông Lệ tâm sự: “Trước 
hết, tôi muốn là một người biết 
ơn. Tôi biết ơn vì được sinh ra 
là người Bình Định, là người 
Việt Nam, được trở về và làm 
nhiều việc cho Bình Định, cho 
Việt Nam sau 33 năm bôn ba 
xứ người”.

Từ ngày thành lập đến nay, 
trong 25 năm (1997 - 2022) 
TMA vươn đến tầm quốc tế. 
Và trong hơn 10 năm gần đây, 
nhờ đầu tư mạnh mẽ vào phát 
triển công nghệ mới, TMA 
cung cấp cho khách hàng 
nhiều nước những sản phẩm 
và giải pháp tối ưu ứng dụng 
các công nghệ mới nâng cao 
khả năng cạnh tranh, như: 
Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân 
tạo, dữ liệu lớn, IoT… 

Dưới sự dẫn dắt của 
TS Nguyễn Hữu Lệ, TMA 
Solutions đã trở thành công ty 
về công nghệ phần mềm hàng 
đầu Việt Nam, góp phần xây 
dựng hình ảnh Việt Nam trên 

TS Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch TMA Solutions. Ảnh: NVCC

GS Lê Kim Ngọc (trái) đón vợ chồng GS Gerardus ’t Hooft (Nobel Vật lý 1999) tại  
TP Quy Nhơn.                                                                                                 Ảnh: HOÀNG TRỌNG

Cuối thập 
niên 1920, 
linh mục 
Paul Maheu 
(1869 - 1931, 
người Pháp) 

đã tìm ra thung lũng Quy 
Hòa (phường Ghềnh Ráng, 
TP Quy Nhơn) với ý nguyện 
tạo một không gian cách biệt 
với thế giới bên ngoài để 
xây dựng khu điều trị bệnh 
phong. Trại phong Quy Hòa 
được thành lập năm 1929 và 
suốt mấy mươi năm sau đó 
Quy Hòa được mệnh danh là 
“thung lũng tình thương”. 

Sau linh mục Paul Maheu 
gần 80 năm, vợ chồng GS 
Trần Thanh Vân - Chủ tịch 
Hội Gặp gỡ Việt Nam, ở Pháp 
và GS Lê Kim Ngọc - Chủ tịch 
Hội Giúp đỡ trẻ em Việt Nam, 
tại Pháp cũng chọn thung 
lũng Quy Hòa làm nơi dừng 
chân. Chưa đến 10 năm sau, 
nơi này lại có thêm tên gọi 
mới là “thung lũng sáng tạo” 
với nhiều dự án mang tính  
đột phá. 

MỞ CÁNH CỬA 
KẾT NỐI VỚI THẾ GIỚI

Theo TS Trần Thanh Sơn, 
Phó Giám đốc Trung tâm 
Quốc tế khoa học và giáo dục 
liên ngành (ICISE), ICISE là 
tâm huyết lớn nhất mà vợ 
chồng GS Trần Thanh Vân - 
Lê Kim Ngọc dành cho quê 
hương. Ước nguyện của vợ 
chồng ông khi dùng số tiền 
tích lũy cả đời để đầu tư xây 
dựng ICISE là muốn có được 

GS TRẦN THANH VÂN TÂM NIỆM RẰNG, ĐỐI VỚI MỘT NHÀ KHOA HỌC, 
KHÔNG CÓ MONG MUỐN NÀO LỚN HƠN LÀ ĐƯỢC CỐNG HIẾN CHO QUÊ 
HƯƠNG. VÀ BÂY GIỜ, VỢ CHỒNG ÔNG ĐANG DỒN HẾT TÂM HUYẾT ĐỂ 
“GIEO MẦM” CHO KHOA HỌC VIỆT NAM.

u HOÀNG TRỌNG

“Ông bà tiên” 

nơi phát triển khoa học và 
giáo dục, giúp đỡ các sinh 
viên và nhà khoa học trẻ Việt 
Nam hội nhập vào cộng đồng 
khoa học quốc tế, mang lại 
cơ hội cho các thế hệ trẻ Việt 
Nam nâng cao trình độ hiểu 
biết của mình thông qua việc 
tham dự các cuộc gặp gỡ và 
chia sẻ ý tưởng với các đồng 
nghiệp quốc tế có trình  
độ cao. 

Vợ chồng GS Trần Thanh 
Vân - Lê Kim Ngọc cũng là 
những người đầu tiên đặt vấn 
đề với lãnh đạo tỉnh về dự 
án Tổ hợp Không gian khoa 
học (nay là Trung tâm Khám 
phá khoa học và Đổi mới 
sáng tạo) tại thung lũng Quy 
Hòa để mang khoa học đến 
với công chúng. Vợ chồng GS 
Vân cùng các bạn bè quốc tế 
của ông đã tư vấn, hỗ trợ về 

chuyên môn cho Trung tâm 
Khám phá khoa học và Đổi 
mới sáng tạo trong suốt quá 
trình xây dựng và hoạt động. 
Cũng chính vợ chồng ông 
là người đầu tiên đưa ra ý 
tưởng quy hoạch Khu đô thị 
khoa học Quy Hòa. Những ý 
tưởng của vợ chồng GS Trần 
Thanh Vân được lãnh đạo 
tỉnh Bình Định chấp thuận 
và nhận được sự ủng hộ của 
nhiều lãnh đạo Nhà nước, các 
bộ, ngành Trung ương. 

Theo Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang, vợ 
chồng GS Trần Thanh Vân - 
Lê Kim Ngọc là những người 
“gieo mầm” bền bỉ cho khoa 
học Việt Nam nói chung và 
sự phát triển khoa học của 
tỉnh Bình Định nói riêng. Vợ 
chồng GS Vân đã đưa Bình 
Định trở thành nơi gặp gỡ 

nhóm Vật lý thiên văn (do 
Quỹ Simons của Mỹ tài trợ), 
nhóm Môi trường và phát 
triển bền vững. IFRISE là viện 
nghiên cứu cơ bản duy nhất ở 
Việt Nam trả lương, hỗ trợ chi 
phí đi lại và bố trí chỗ ở cho 
nghiên cứu viên, nghiên cứu 
sinh, sinh viên thực tập ngắn 
hạn để họ yên tâm tập trung 
vào nghiên cứu. 

Nhiều giáo sư gốc Việt 
nổi tiếng như: GS Ngô Bảo 
Châu (Huy chương Fields - 
ĐH Chicago, Mỹ), GS Lưu Lệ 
Hằng (Giải thưởng Kavli - 
ĐH Harvard, Mỹ), GS Phạm 
Quang Hưng (ĐH Virginia, 
Mỹ), GS Đàm Thanh Sơn 
(Huy chương Dirac - ĐH 
Chicago, Mỹ), Trịnh Xuân 
Thuận (ĐH Virginia)... cũng 
đã nhận lời mời của vợ chồng 
GS Trần Thanh Vân về nước 
tham gia các sự kiện khoa 
học và trò chuyện, giao lưu 
để truyền cảm hứng, tình yêu 
khoa học cho giới trẻ. Còn TS 
Nguyễn Trọng Hiền (chuyên 
gia nghiên cứu tại NASA), 
TS Hoàng Chí Thiêm (Viện 
Khoa học vũ trụ và thiên văn 
học Hàn Quốc), TS Nguyễn 
Lương Quang (ĐH Mỹ ở 
Paris - American University 
of Paris) cũng nhận lời hỗ 
trợ và dẫn dắt nhóm Vật lý 
thiên văn thuộc IFRISE... Nhờ 
đó, GS Trần Thanh Vân luôn 
tự tin rằng Hội Gặp gỡ Việt 
Nam, ICISE có đội ngũ nhà 
khoa học vững mạnh trên thế 
giới cũng như trong nước, và 
những nguồn lực này sẽ làm 
cho “ngọn lửa” ICISE 
cháy mãi. 

* * *
Là những nhà khoa học 

có nhiều ý tưởng mang tầm 
quốc tế nhưng vợ chồng GS 
Vân - Ngọc luôn giản dị, gần 
gũi, quan tâm đến nhân viên 
ICISE và người dân Quy Hòa 
từ những điều nhỏ nhất. Vợ 
chồng ông dành nhiều sự 
hỗ trợ về vật chất, tặng học 
bổng, quà tết... để động viên, 
giúp đỡ học sinh, người dân 
địa phương. GS Trần Thanh 
Vân cho rằng vợ chồng mình 
chỉ là những người phu lát 
đường trên Đại lộ khoa học 
ở Quy Nhơn mà thôi. Nhưng 
khi được hỏi về vợ chồng GS 
Vân, nhiều người dân Quy 
Hòa cho rằng đó là những vị 
“thần tiên sống” từ trên trời 
xuống để đem lại sự thay đổi 
diệu kỳ cho ngôi làng ven 
biển này. 

Trong bài viết “Giáo sư 
Trần Thanh Vân - Người gieo 
mầm bền bỉ cho khoa học Việt 
Nam hiện đại”, TS Nguyễn 
Xuân Xanh (tác giả cuốn sách 
Nước Đức thế kỷ 19) cũng cho 
rằng: “Sợi chỉ xuyên suốt tất 
cả các hoạt động của ông bà 
là trái tim, lòng thương yêu 
của ông bà đối với con người 
và đất nước Việt Nam. Ông 
bà Trần Thanh Vân và Lê Kim 
Ngọc quả là những thiên thần 
của Việt Nam, không bao giờ 
biết mỏi cánh, muốn đánh 
thức tài năng Việt Nam và 
kêu gọi xã hội hãy dang tay 
tiếp sức, vì một Việt Nam  
phát triển”.                          

H.T   

của các nhà khoa học hàng 
đầu thế giới và Việt Nam 
với những hội nghị, hội thảo 
khoa học có sứ mệnh nắm bắt 
những ý tưởng tiên phong, để 
rồi từ đó truyền đi cảm hứng 
và thông điệp cho các thế hệ 
nhà khoa học trẻ Việt Nam và 
nhà quản lý về một cánh cửa 
kết nối với thế giới, khuyến 
khích sự phát triển, khẳng 
định khoa học theo nghĩa 
rộng (bao hàm cả giáo dục) là 
chìa khóa quyết định của sự 
phát triển, là điều kiện, là cơ 
hội để đi tắt đón đầu và phát 
triển bền vững.

GIỮ “NGỌN LỬA”  
ICISE CHÁY MÃI

Tấm lòng của vợ chồng 
GS Trần Thanh Vân - Lê Kim 
Ngọc với khoa học, với quê 
hương đất nước khiến giới 
khoa học cảm động, nhiều 
nhà khoa học nổi tiếng đã 
nhận lời giúp đỡ các nhà khoa 
học trẻ Việt Nam. 

Từ sự thuyết phục của vợ 

chồng GS Vân - Ngọc, liên 
tục từ năm 2001 đến nay, GS 
Odon Vallet (người Pháp, đã 
dùng toàn bộ số tiền hơn 100 
triệu euro được thừa hưởng 
từ cha mình lập nên Quỹ 
học bổng Odon Vallet toàn 
cầu) dành cho Việt Nam trên 
50.000 suất trị giá trên dưới 
350 tỷ đồng. 

Tại ICISE đã thành lập 
Viện Nghiên cứu Khoa học và 
Giáo dục liên ngành (IFIRSE) 
từ ý tưởng của GS Jerome 
Friedman (người Mỹ - Nobel 
Vật lý 1990) và sự giúp đỡ của 
nhiều nhà khoa học khác, làm 
cầu nối giữa Việt Nam với các 
nước trên thế giới trong lĩnh 
vực khoa học và thu hút nhà 
khoa học trẻ của Việt Nam lẫn 
quốc tế về làm việc...

Hiện viện nghiên cứu này 
đã thành lập các nhóm nghiên 
cứu như: Nhóm Vật lý lý 
thuyết, nhóm Vật lý Neutrino 
(được sự ủng hộ của GS Kajita 
Takaaki, người Nhật, giải 
thưởng Nobel Vật lý 2015), 

ở thung lũng Quy Hòa

Chuyện
"một người 

biết ơn”
bản đồ các quốc gia phát triển 
công nghệ cao, nổi tiếng về 
xuất khẩu phần mềm, là đối 
tác của nhiều công ty lớn từ 
30 quốc gia trên thế giới như 
Canada, Mỹ, Pháp, Australia, 
Nhật… và nhiều tập đoàn 
Việt Nam. TMA vinh dự đón 
nhận 3 danh hiệu cao quý từ 
Hiệp hội Phần mềm và Dịch 
vụ công nghệ thông tin Việt 
Nam VINASA: Top 10 doanh 
nghiệp xuất khẩu phần mềm, 
Top 10 doanh nghiệp Fintech, 
Top 10 doanh nghiệp AI-IoT.

Điểm nổi trội ở TS Nguyễn 
Hữu Lệ là ông rất tích cực 
quảng bá hình ảnh, trí tuệ và 
năng lực của con người Việt 
Nam ra khắp thế giới. Ở trong 
nước, kinh nghiệm quốc tế, 
uy tín cá nhân lẫn uy tín DN, 
sự nhiệt huyết và cống hiến 
không ngừng nghỉ của ông đã 
tạo nguồn cảm hứng cho cộng 
đồng phần mềm Việt Nam tự 
tin cạnh tranh ở sân chơi  
toàn cầu.

LẤY CÔNG VIÊN SÁNG TẠO 
TMA LÀM VÍ DỤ VỀ  
THU HÚT ĐẦU TƯ

“Tôi đã tới Bình Định 
nhiều lần, và tôi hài lòng!”, 
ông Marko Walde - Trưởng 
đại diện Phòng Công nghiệp 
và Thương mại Đức tại Việt 

Nam (AHK Việt Nam), Phó 
Chủ tịch Hiệp hội DN Đức, đã 
nói như thế. 

Phát biểu tại Hội nghị xúc 
tiến đầu tư các DN Đức tại 
Bình Định, ông Marko Walde 
chia sẻ: “Tôi biết đến Bình 
Định từ 2 năm trước thông 
qua sự kết nối của TS Nguyễn 
Hữu Lệ - Chủ tịch Hội đồng 
quản trị TMA Solutions. Từ 
đó đến nay, tôi đã tới Bình 
Định nhiều lần, và tôi hài lòng 
với khung hỗ trợ đầu tư, kinh 
doanh của Bình Định. Tỉnh 
Bình Định có cơ sở hạ tầng tốt, 
phát triển nhân lực tốt. Đáng 
chú ý, Bình Định có cảng biển 
Quy Nhơn - một cảng biển 
lớn với hệ thống logistics tốt. 
Bình Định có Trường ĐH Quy 
Nhơn - là một trong những 
trường mạnh về toán, công 
nghệ thông tin, kỹ thuật công 
nghệ, đào tạo ra nguồn nhân 
lực công nghệ cao và dồi dào. 
Tất cả những yếu tố trên là 
điều kiện quan trọng để các 
DN Đức lựa chọn đầu tư tại 
Bình Định”. 

Ngày 21.11.2022, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh 
Bình Định ký kết Bản ghi nhớ 
hợp tác với AHK Việt Nam, 
với Công ty PNE AG (CHLB 
Đức), làm nền tảng cho công 
tác phối hợp khảo sát, nghiên 
cứu, đầu tư và phát triển dự 

án điện gió ngoài khơi tại Bình 
Định trong thời gian đến. 

Hỏi dò TS Nguyễn Hữu Lệ 
về chuyện thu hút đầu tư, ông 
cười vang: Chỉ cần hé ra một 
chút cơ hội cho quê nhà là tôi 
chớp lấy liền. Và tôi lấy chính 
Công viên sáng tạo TMA để 
làm ví dụ. Tôi hay nói với bạn 
bè, các anh về Bình Định làm 
ăn đi, các anh sẽ không bao 
giờ tiếc! 

Quả thật, những gì TMA 
làm được ở Bình Định tuy ít 
xuất hiện trên các không gian 
truyền thông nhưng trong giới 
công nghệ phần mềm, TMA 
khiến nhiều đối tác phải kinh 
ngạc. Chìa khóa cho sự thành 
công của TMA là sự đầu tư 
mạnh mẽ vào đào tạo với hàng 
trăm khóa học nội bộ mỗi 
năm, hợp tác với 45 trường 
đại học trong, ngoài nước và 
hướng dẫn thực tập cho trên 
500 sinh viên mỗi năm. TMA 
Solutions đã kết hợp Khoa 
Toán - Thống kê, Trường ĐH 
Quy Nhơn nhận sinh viên vào 
thực tập. Ngoài ra, Công ty 
còn hợp tác với nhiều trường 
đại học triển khai loạt chương 
trình đào tạo hàng nghìn học 
viên, hướng đến nguồn nhân 
lực chất lượng cao đáp ứng xu 
thế phát triển trong tương lai. 
Năm 2022, TMA đã phối hợp 
với hàng loạt trường đại học 
tổ chức nhiều hoạt động, đặc 
biệt là khôi phục nhiều sự kiện 
offline hấp dẫn. 

“Hiện nay chúng tôi đã 
có 200 kỹ sư năng động, kiến 
thức chuyên ngành sâu, có thể 
giải quyết nhiều bài toán phức 
tạp cho khách hàng. Con số 
này sẽ tiếp tục phát triển trong 
những năm tiếp theo. Với điều 
kiện và môi trường làm việc 
hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế 
cùng nhu cầu đào tạo và tuyển 
dụng hơn 3.000 kỹ sư, Công 
viên sáng tạo TMA sẽ là nơi 
dành cho nhân tài trong và 
ngoài nước hội tụ và phát huy, 
thúc đẩy phát triển kinh tế,  
xã hội”, TS Lệ lạc quan.       L.V

 

GẶP CHÚNG TÔI MỘT CHIỀU CUỐI NĂM 2022 TẠI CÔNG VIÊN SÁNG TẠO TMA SAU KHI 
DỰ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP ĐỨC DO UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH TỔ 
CHỨC TẠI TP QUY NHƠN, TS NGUYỄN HỮU LỆ - CHỦ TỊCH TMA SOLUTIONS, HÀO HỨNG 
CHIA SẺ: TRONG 5 - 10 NĂM TỚI, TẠI CÔNG VIÊN SÁNG TẠO TMA Ở QUY NHƠN, SẼ CÓ 
KHOẢNG 2.000 NHÂN SỰ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. TRONG SỐ NÀY, TMA KỲ VỌNG THU 
HÚT KHÔNG CHỈ NGƯỜI BÌNH ĐỊNH MÀ CẢ MỌI MIỀN TỔ QUỐC. 

u LÊ VÂN

15Xuân Quý Mão14 Xuân Quý Mão
Vợ chồng GS Trần Thanh Vân 

và GS Lê Kim Ngọc. 
Ảnh: HOÀNG TRỌNG



SAU 9 NĂM DỐC NHIỀU TÂM 
SỨC, CHỦ TỊCH HỘI BẢO TRỢ 
BỆNH NHÂN NGHÈO TỈNH 
NGUYỄN TẤN HIỂU ĐÃ GIÚP 
HỘI TRỞ THÀNH MỘT ĐỊA 
CHỈ NHÂN ĐẠO CỦA BỆNH 
NHÂN NGHÈO VÀ NGƯỜI DÂN 
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN. 
NHIỀU NGƯỜI QUÝ MẾN, TIN 
YÊU ĐÃ GỌI ÔNG LÀ 
“ÔNG BỤT” CỦA BỆNH 
NHÂN NGHÈO.

u NGỌC TÚ (Thực hiện)

HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ NIỀM VUI  
CỦA BỆNH NHÂN NGHÈO

Khi rời ghế Phó Bí thư Tỉnh ủy, TS Nguyễn 
Tấn Hiểu từng tâm sự rằng, đến tuổi nghỉ hưu 
thì nên hưởng cái vui thú điền viên bên gia 
đình. Sau hơn 50 năm công tác, ông cũng 
muốn mình được nghỉ ngơi. 

● Vậy điều gì đã làm ông đổi ý, nhận 
lời làm Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh? 

- Các anh nguyên lãnh đạo tỉnh và các 
đồng chí làm công tác xã hội đã đến gặp 
tôi, nói rằng việc thành lập Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh là rất cần thiết. Tỉnh 
đã thành lập Hội mấy lần, nhưng không 
duy trì được vì nhiều khó khăn trong công 
tác vận động nguồn lực...   

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, xác định 
mình đã nhận lời làm thì phải tiếp tục dấn 
thân, phải gác lại thú điền viên và phải 
coi đó là niềm vui tuổi già của mình. Nghĩ 
tới nghĩ lui, thấy mình còn sức lực, còn 
được tín nhiệm; công việc này cũng góp 
một phần nhỏ cho công tác an sinh xã hội 
của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tạo sự 
đoàn kết, gắn kết đồng bào lại với nhau để 
tương trợ, phát huy truyền thống nhân ái 
của dân tộc. 

Nghĩ thông suốt vậy nên tôi đã 
nhận lời.

THÀNH CÔNG TỪ QUY TỤ  
“NHÂN HÒA”

Để thu hút nguồn tài trợ, Chủ tịch Hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Nguyễn 
Tấn Hiểu không ngại ngồi hàng giờ tại 
hội trường để chờ đón nhà hảo tâm bị 
trễ chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra Quy 
Nhơn. Đã quá 12 giờ trưa, dưới trời nắng 
gắt, ông Chủ tịch Hội 76 tuổi vẫn đưa nhà 
hảo tâm đi nghiệm thu cho hết những hồ 
bơi phòng, chống đuối nước. Những lời 
phát biểu tri ân nhà hảo tâm từ ông luôn 
chân phương, đầy tâm huyết, chan chứa  
tình người. 

● Để giúp bệnh nhân và đồng bào 
nghèo, là Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh, hẳn ông phải bước qua rất 
nhiều “giới hạn” trước đây của bản thân? 

-  Công việc bảo trợ bệnh nhân nghèo 
rất vất vả, lấy đi của tôi rất nhiều tâm sức, 
thời gian, đòi hỏi cả sự hy sinh quyền lợi 
của cá nhân. Thế nhưng, tôi nhìn thấy thật 
nhiều ý nghĩa qua mỗi hoạt động, nên cho 
rằng sự hy sinh ấy cũng xứng đáng. 

Đến giờ, nhìn lại quá trình phát triển 
của Hội, tôi thấy công việc mình làm ngày 
càng có kết quả, mang đến niềm vui cho 
nhiều người, tiếp sức họ vượt qua được 
bệnh tật. Niềm vui đó đã động viên tôi 
không ngừng cố gắng, tuy rằng theo quy 
luật của tự nhiên, càng lớn tuổi thì sức 
khỏe càng yếu đi, nhưng tôi xác định cố 
gắng được ngày nào thì cố giúp cho đời 
thêm ngày đó.

“Ông Bụt”

Cử chỉ thân thiện mà ông Nguyễn Tấn Hiểu dành cho bệnh nhi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn 
làm các em vui vẻ, tự tin đến gần với ông.                                                                                                              Ảnh: N.T

của bệnh nhân nghèo
● Điều gì đã giúp ông làm tròn vai  

trò này?
- Có người cho rằng, vì tôi từng làm 

lãnh đạo TP Quy Nhơn và tỉnh nên dễ vận 
động việc ủng hộ nguồn lực hơn nhiều 
người khác. Thật tình, tôi không chắc có 
đúng thế không. Cá nhân tôi tự thấy, với 
bất kỳ nhiệm vụ nào được giao, dù khó 
khăn mấy, tôi cũng cố gắng hoàn thành. 
Có lẽ chính vì thế mà tôi được anh em, 
đồng chí, đồng nghiệp gần xa và nhân dân 
quý mến, ủng hộ. 

Trong quá trình làm việc, tạo ra 
được “nhân hòa” là yếu tố quan 
trọng cho mọi sự thành công. 
Chức vụ đã qua là cái đã qua, 
như cái áo đẹp nhưng mình đã 
cởi ra, thay một cái áo khác. Nếu 
ngày xưa, lúc còn đương chức, 
mình tận tụy, gương mẫu, đoàn 
kết để tạo ra nhân hòa, thì trên 
cương vị mới, càng phải cố gắng 
phát huy, xây dựng Hội đoàn kết, 
đồng tâm, đồng lòng, tận tâm, tận 
tụy thực hiện thật hiệu quả công tác nhân 
đạo, nhân ái. Đó là nguồn gốc của yếu tố 
nhân hòa.

SỨC MẠNH TỰ GIÁC 
CỦA LÒNG NHÂN ÁI 

Người dân gọi ông là “ông Bụt”, bởi trong 
cùng quẫn, họ được Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh dang tay nâng đỡ. Dưới sự chỉ 
đạo của ông, Hội không chỉ quan tâm sâu 
sát, kịp thời giúp đỡ nhiều hoàn cảnh bệnh 
nhân khó khăn, mà còn hỗ trợ rất nhiều đối 
tượng yếu thế khác trong xã hội. 

● Điều gì làm ông cảm thấy tâm đắc 
với hoạt động của Hội trong suốt những 
năm qua?

- Công việc của Hội là bảo trợ bệnh 
nhân nghèo. Nhưng trên thực tế, khi làm 
cái này thì lại nảy ra việc khác. Ví dụ bệnh 
nhân nghèo khỏi bệnh, nhưng gia cảnh 
đã kiệt quệ sau thời gian điều trị; hay có 
những bệnh nhân quá nghèo không có 
nhà để ở. Rồi bệnh nhân và người nhà 
không còn tiền để ăn uống, người chạy 
thận không có nơi để ở… 

Tất cả những việc đó khiến cho tôi 
động lòng, động viên anh em trong toàn 
Hội cùng nỗ lực “dài tay”, cứ làm thêm, 

lo thêm. 
Kết quả nhận lại rất đáng phấn khởi. 

Không ít bệnh nhân sau điều trị, số tiền 
giúp đỡ của Hội còn lại đã gửi tiết kiệm, 
sửa nhà ở, mua sắm vật nuôi, phương tiện 
sinh kế, ổn định cuộc sống, thoát nghèo. 

Liên tục gần 9 năm qua, năm nào Hội 
cũng triển khai thực hiện có kết quả 15 - 16 
chương trình trên địa bàn toàn tỉnh như: 
Vận động kinh phí giúp bệnh nhân nghèo 
chữa bệnh; khám sàng lọc mổ tim miễn 
phí; mổ mắt đem lại ánh sáng cho người 
nghèo; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí 
cho đồng bào nghèo, vùng dân tộc thiểu 
số; tặng quà cho bệnh nhân, bệnh nhi khó 
khăn dịp tết Nguyên đán, tết Thiếu nhi, tết 
Trung thu. Cùng với đó là nhiều chương 
trình thường xuyên khác như: Bếp ăn tình 

thương; tặng cơm, cháo cho bệnh nhân 
nghèo; tặng xe lăn, xe lắc…

Có những chương trình rất ý nghĩa 
khác như tặng thẻ BHYT hằng năm cho 
người cận nghèo. Năm 2022, chỉ 4 tháng, 
Hội đã vận động tài trợ lắp đặt được 17 hồ 
bơi trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố 
trong tỉnh, giúp gần 20.000 học sinh và trẻ 
em có điều kiện học bơi và kỹ năng phòng, 
chống đuối nước. Đây là chương trình nằm 
ngoài chức năng của Hội, nhưng là chương 
trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 

● Theo từng năm, tổng giá trị hoạt động 
của Hội không ngừng tăng cao. Đặc biệt, 
càng vào những thời điểm khó khăn, hoạt 
động của Hội càng sôi nổi, vận động nguồn 
lực càng nhiều. Đâu là bí quyết, thưa ông?

- Từ khi thành lập (2014) đến nay, Hội 
đã kết nạp được hơn 2.000 hội viên, thành 
lập được 33 chi hội trực. Tuy số lượng hội 
viên không nhiều, nhưng nhờ có tinh thần 
thiện nguyện cao, các hội viên cũng đồng 
thời là tình nguyện viên, là nhà tài trợ nên 
kết quả hoạt động rất đáng khích lệ, giúp 
đỡ hàng trăm nghìn lượt đồng bào nghèo 
mỗi năm. 

Nhờ biết tổ chức, quy tụ những con 
người có tấm lòng thiện nguyện vào tổ 
chức và hướng họ vào những chương trình 
hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thiết thực 
mà Hội ngày càng đoàn kết, gắn bó, tạo 
thành sức mạnh. Đó là sức mạnh tự giác 
của lòng nhân ái.   

● Xin cảm ơn ông. Chúc “ông Bụt” luôn 
khỏe mạnh, mang nhiều “phép màu” đến 
những bệnh nhân nghèo!                         N.T

Vài năm trước, một ngày nọ, ông Nguyễn Tấn Hiểu bỗng nhận được 
cuộc điện thoại từ một thiếu niên tầm 10 - 12 tuổi. Cậu bé nhắc nhớ, nhà 
mình phải đi lắt léo trên núi thuộc phường Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn), 
có người ông bị mù, cậu phải mổ thận nhưng không có tiền. “Ông Bụt” 
đến tặng tiền lần thứ nhất nhưng vẫn bị thiếu. Hay tin, “ông Bụt” tiếp tục 
kêu gọi thêm tiền, lặn lội lên thăm và tặng cậu số tiền đó. “Ông đã đến, 
cho con tiền, con đã mổ và giờ đã khỏe lại rồi. Con xin cảm ơn ông”, cậu 
bé đã nói lên những lời tri ân từ đáy lòng mình. 

Những mẩu chuyện góp nhặt trong nhiều năm cho thấy, ông Chủ 
tịch Hội lớn tuổi chưa từng đầu hàng, buông xuôi, làm cho xong nhiệm 
vụ, mà như một “ông Bụt” xuất hiện đúng lúc, đúng nơi, hỗ trợ kịp thời, 
thiết thực cho bệnh nhân nghèo. 

16 Xuân Quý Mão



7 NĂM LIÊN TỤC, ÔNG NGUYỄN TỔNG (Ở 
TP QUY NHƠN) LẶNG LẼ TÌM ĐẾN NHIỀU 
TRƯỜNG HỌC LÀM CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, 
HỖ TRỢ THỰC HIỆN HỒ SƠ ĐƯA DU HỌC 
SINH BÌNH ĐỊNH SANG NHẬT BẢN HỌC TẠI 
TRƯỜNG ĐH AOMORI CHUO GAKUIN.  

Nhơn hoặc trực tuyến từ Nhật. 
Sau khi có kết quả phỏng 

vấn, tôi tiếp tục hướng dẫn và 
hỗ trợ học sinh làm hồ sơ nhập 
học, hồ sơ đáp ứng điều kiện 
thì ACGU gởi giấy phép cư trú 
do Cục Xuất nhập cảnh Nhật 
Bản cấp cho các em để xin visa 
qua Nhật, giấy báo chuyển tiền 
học phí và nội trú (đã trừ khoản 
hỗ trợ bằng học bổng). Không 
có thay đổi gì đặc biệt thì cuối 
tháng 9 hằng năm các em học 
sinh trúng tuyển chương trình 
bay sang Nhật.

Trong tất cả văn bản của 
ACGU liên quan đến việc tuyển 
du học sinh đều ghi rất rõ tôi là 
người đại diện cho ACGU tại 
Bình Định và làm việc hoàn toàn 
tự nguyện, không nhận bất kỳ 
khoản thù lao nào, không liên 
quan đến vấn đề tiền bạc của 
phụ huynh và du học sinh trong 
mọi trường hợp. Việc chi tiêu 
của học sinh, du học sinh do đại 
diện phụ huynh học sinh hoặc 
do trưởng nhóm du học sinh 

của mỗi khóa học quy định, 
chịu trách nhiệm.
l Hành trình 7 năm qua, 

hẳn chương trình đã “kết trái”?
- 7 khóa với gần 70 du học 

sinh Bình Định qua Nhật đã có 
4 khóa tốt nghiệp đại học và 39 
du học sinh ra trường. Trong 
đó, 3 em tiếp tục học cao học, 
tốt nghiệp thạc sĩ; số còn lại hầu 
hết đã có việc làm ổn định tại 
Nhật Bản và Việt Nam. Đây là 
những “quả ngọt” mà chương 
trình du học này mang lại.

ƯỚC MƠ XÂY DỰNG 
NGÔI NHÀ CHUNG 

Không chỉ tư vấn, với những 
học sinh có nguy cơ bỏ lỡ cơ 
hội du học do gặp khó khăn về 
tài chính, ông Nguyễn Tổng về 
tận nhà các em tìm hiểu hoàn 
cảnh rồi tìm cách động viên, 
giúp đỡ. Đặc biệt nhất là trường 
hợp Lê Đức Khải (khu phố Lục 
Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy 
Phước), du học sinh khóa 4 năm 
2018. Dù được hưởng suất học 
bổng 80%/năm, nhưng cha mẹ 

Khải làm công nhân rất 
khó khăn. Ông Tổng 

tìm về khu phố 
Lục Lễ, trao 

đổi với hai bên nội ngoại của gia 
đình Khải để hỗ trợ cho Khải 
du học. Tháng 9.2022, Khải tốt 
nghiệp, hiện làm việc tại Tokyo 
(Nhật Bản). Càng vui hơn khi 
em ruột Khải là Lê Mỹ Nhật 
Hoàng cũng nối bước anh du 
học tại ACGU.

l Làm cầu nối giúp nhiều 
học sinh của Bình Định du 
học tại ACGU, chắc hẳn ông 
có nhiều niềm vui?

- Chương trình du học tại 
ACGU mang lại cho tôi và gia 
đình chúng tôi một niềm vui 
rất lớn, đó là mơ ước được xây 
dựng tại TP Aomori (Nhật Bản) 
một ngôi nhà chung, một cộng 
đồng người Việt Nam từng học 
tập, sinh sống trên đất nước mặt 
trời mọc, luôn hướng về quê hương 
với tâm nguyện mong muốn góp 
phần xây dựng và phát triển đất 
nước Việt Nam thân yêu.

l Từ năm học 2022 - 2023, 
ông không trực tiếp tham gia 
chương trình ACGU mà lui về 
làm người đại diện của ACGU 
tại Bình Định?

- (Cười). Tết này nữa là tôi 
bước sang tuổi 79 rồi, sức khỏe 
đã giảm sút nhiều, trí nhớ chỉ 
còn khoảng 80%... không thể 
trực tiếp thực hiện chương trình 
học bổng của ACGU được. Tôi 
có thể tiếp tục giúp đỡ các cháu 
học sinh tránh những sai sót 
trong quá trình làm hồ sơ du 
học. Tre già, măng mọc. Điều 
đó cũng khiến tôi rất vui và yên 
tâm vì chương trình vẫn tiếp 
nối cho nhiều học sinh của tỉnh.  

l Xin cảm ơn câu chuyện 
của ông!

M.H

TÔI NGUYỆN 
LÀM NGƯỜI “BẮC CẦU” 

Trường ĐH Aomori Chuo 
Gakuin (Aomori Chuo Gakuin 
University - ACGU) tuyển chọn 
tối đa 15 du học sinh/năm là 
học sinh của 6 trường THPT: 
Chuyên Lê Quý Đôn, Quốc học 
Quy Nhơn, Trưng Vương, Số 1 
Tuy Phước, iSchool Quy Nhơn, 
Số 1 An Nhơn. Gần 70 học sinh 
sang Nhật du học, đến nay đã 
có 39 em ra trường. 

l Điều gì thôi thúc ông làm 
công việc đưa chương trình học 
bổng của ACGU đến học sinh 
Bình Định, thưa ông? 

- Câu chuyện thì dài, nhưng 
bắt đầu mở ra khi con trai chúng 
tôi - PGS.TS Nguyễn Chí Nghĩa 
(cựu học sinh Trường Quốc học 
Quy Nhơn) - giảng viên của 
ACGU, đã vận động và phụ 
trách thực hiện chương trình 
tuyển sinh cấp học bổng cho học 
sinh Bình Định du học ACGU 
từ năm 2014 đến nay. 

Chương trình được sự thống 
nhất của hai bên Việt Nam và 
Nhật Bản, được UBND tỉnh Bình 
Định cho phép thực hiện. Và, 
trong suốt từ năm 2014 đến 
2021, tôi là người đại diện cho 
ACGU tại Bình Định. Làm công 
việc “bắc cầu” này, tôi chỉ mong 
thêm nhiều học sinh của Bình 
Định có cơ hội thực hiện ước 

mơ du học Nhật Bản.
l Được biết, ông một mình 

đi về từng trường để đặt vấn đề, 
gặp gỡ học sinh để tư vấn, hỗ 
trợ, tất cả đều tự nguyện, học 
sinh và gia đình các em không 
phải trả bất cứ khoản phí nào…

- Vâng, đúng như vậy. 7 mùa 
tuyển sinh cấp học bổng du học 
khoa Luật - Quản trị kinh doanh 
của ACGU tại Bình Định được 
thực hiện khi học sinh bước vào 
học kỳ II mỗi năm học. Tôi đến 
các trường gởi văn bản pháp lý 
và xin lịch tuyển sinh; tiếp xúc 
học sinh, cấp tài liệu cho các 
em có nhu cầu du học; hướng 
dẫn, hỗ trợ các em làm đơn xin 
dự phỏng vấn cấp học bổng du 
học. Vòng phỏng vấn học 
sinh do ACGU thực 
hiện trực tiếp 
tại TP Quy 

Người “bắc cầu”
đưa du học sinh Bình Định đến Nhật Bản 

u MAI HOÀNG (Thực hiện) 

Ông Nguyễn Tổng (hàng ngồi, 
thứ hai từ phải sang) và du 

học sinh Bình Định khóa 4 dự 
lễ tốt nghiệp tại ACGU, ngày 

14.9.2022.  Ảnh: NVCC
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CHƯƠNG TRÌNH 
HỌC BỔNG CỦA ACGU

ACGU được thành lập từ năm 1946, là trường đại học tư thục, 
tọa lạc trên khu đất rộng 250 ha. Trường có 2 khoa trực thuộc đại học, với 3 

chuyên ngành: Luật - Quản trị kinh doanh, Điều dưỡng, Hộ sản. Trường còn có trường 
cao đẳng với 3 khoa: Giáo dục mầm non, Dinh dưỡng, Chăm sóc người cao tuổi… 

Hiện, ACGU chỉ cấp học bổng cho du học sinh Khoa Luật - Quản trị kinh doanh. Với học 
phí trọn gói 10.000 USD/năm, mỗi du học sinh được hưởng 1 trong 3 loại học bổng: Giảm 

60% học phí, giảm 70% học phí và giảm 80% học phí. Ngoài ra, mỗi du học sinh được giảm 
tiền phòng nội trú với mức 36 - 40%/năm. Du học sinh được cấp học bổng 4 năm (trừ trường 

hợp học kém hoặc bị kỷ luật phải chấm dứt việc học) và đây là học bổng không hoàn lại. 
Để trúng tuyển du học, ngoài điều kiện là học sinh tại 6 trường THPT đã nêu còn phải có 

kết quả học tập năm lớp 10, lớp 11 đạt 1 năm khá và 1 năm giỏi; học kỳ I lớp 12 đạt giỏi và tốt 
nghiệp THPT (nộp cho ACGU ngay sau khi đến ACGU); trúng tuyển kỳ phỏng vấn của ACGU 

và đáp ứng quy định về hồ sơ nhập học… 



2022 LÀ MỘT NĂM 
THÀNH CÔNG MỸ 
MÃN VỚI NỮ DOANH 
NHÂN ĐỒNG THỊ 
ÁNH. BÍ QUYẾT 
THÀNH CÔNG CHÍNH 
LÀ TRIẾT LÝ KINH 
DOANH GIẢN DỊ MÀ 
BÀ ĐÃ THEO ĐUỔI 
GẦN 40 NĂM QUA: 
KINH DOANH ĐỂ TÌM 
KIẾM LỢI NHUẬN 
NHƯNG PHẢI CÓ 
TRÁCH NHIỆM VỚI 
CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI. 

Trước thềm năm 
mới 2023, bà Ánh 
đã chia sẻ với Báo 
Bình Định về triết 
lý này.

KINH DOANH GẮN LIỀN 
VỚI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Bà Đồng Thị Ánh hiện 
đang quản lý, điều hành 3 
tổng công ty, công ty lớn 
với hàng chục doanh nghiệp 
(DN) thành viên, sản xuất 
kinh doanh tăng trưởng, 
tạo việc làm, thu nhập ổn 
định cho gần 3.000 lao động 
trực tiếp và 15.000 lao động 
nông thôn, vùng cao, vùng 
sâu. Ngoài ra, bà còn đầu 
tư trồng, chế biến mủ cao 
su trên diện tích 2.500 ha tại 
SeKong (CHDCND Lào) tạo 
việc làm cho 1.500 công nhân 
địa phương.

đoàn kinh tế tư nhân có thương 
hiệu mạnh, sản xuất, kinh doanh 
hiệu quả với những con số về 
doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu 
nhập của người lao động tăng 
trưởng đầy ấn tượng... 

CHIA SẺ ĐỂ 
GẦN NHAU HƠN

Làm việc với bà Đồng Thị 
Ánh tại văn phòng Tổng Công 
ty PISICO vào một chiều cuối 
năm. Chốc chốc bà lại phải dừng 
lại để nghe một cuộc gọi đến, rồi 
lại gọi đi, bàn về việc chuẩn bị 
quà tết cho bộ đội ở Trường Sa; 
chuyện chuẩn bị cho chuyến đi 
Lào Cai tặng quà tết cho phụ nữ 
2 xã vùng cao Nậm Chảy và Pha 
Long (huyện Mường Khương)  
theo chương trình “Đồng hành 
cùng phụ nữ biên cương” do Hội 
LHPN Việt Nam tỉnh tổ chức... 

Ở tuổi 67, người phụ nữ 
này vẫn giữ được sức khỏe 
dẻo dai, bền bỉ để có thể liên 
tục với những chuyến ra Bắc 
vào Nam, lên rừng xuống biển 
hay du hành trời Âu, đất Mỹ... 
Bởi ngoài nhiệm vụ quản trị 
DN, bà còn tích cực tham gia 
13 tổ chức chính trị - xã hội và 
hội - đoàn thể.

l Với bà, hình như mỗi hoạt 
động sản xuất, kinh doanh đều 
được lồng vào một hoạt động 
vì cộng đồng, vì xã hội?

- Trong và sau đại dịch 
Covid-19, cũng như nhiều DN 
khác trong cả nước, các DN do 
tôi điều hành cũng rơi vào tình 
trạng khó khăn bởi các đơn hàng 
bị ngừng trệ, nguyên liệu khan 
hiếm... Thế nhưng, điều tôi 
quan tâm đầu tiên là số phận 
của những trẻ em bị mồ côi 
cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ vì 
đại dịch. Được sự kêu gọi của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
và Hội LHPN tỉnh, DN đã tiên 
phong nhận đỡ đầu 6 trẻ mồ côi 
và vận động các DN trong Hội 
Nữ Doanh nhân Bình Định nhận 
đỡ đầu thêm 19 cháu khác cho 
đến khi tròn 18 tuổi với mức hỗ 
trợ 1 triệu đồng/cháu/tháng. 

Bên cạnh đó, chia sẻ những 
khó khăn với cộng đồng, trong 
những năm qua, PISICO đã nhận 
phụng dưỡng 16 Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng và hiện còn tiếp tục 
phụng dưỡng 5 Mẹ. Năm qua, 
DN cũng đã trao tặng 4 nhà tình 
thương cho người nghèo; tổ chức 
nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng 
quà phụ nữ, trẻ em khó khăn 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 
đồng bào gặp thiên tai bão lũ; 
khuyến học trẻ em nghèo vượt 
khó vươn lên trong học tập. Tổng 
giá trị các hoạt động từ thiện xã 
hội PISICO thực hiện trong 5 năm 

Nữ doanh nhân Đồng Thị Ánh 
sinh năm 1956 tại xã Phước 
Hòa, huyện Tuy Phước. Bà hiện 
là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty PISICO 
Bình Định - Công ty Cổ phần; 
Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM 
Ánh Vy; Giám đốc Công ty CP 
Cảng Thị Nại... Tháng 10.2022, 
bà là 1/60 doanh nhân được 
Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh 
danh “Doanh nhân Việt Nam 
tiêu biểu” năm 2022. Trong 
khuôn khổ Hội nghị thượng 
đỉnh Doanh nhân nữ ASEAN 
2022 diễn ra tháng 11.2022, 
bà là 1/8 doanh nhân trong cả 
nước được vinh danh “Doanh 
nhân nữ ASEAN tiêu biểu”...

qua là hơn 10,6 tỷ đồng.
l Điều gì đã thôi thúc bà quan 

tâm, giúp đỡ người yếu thế?
- Cách đây khoảng 6 - 7 năm, 

khi lên tặng quà cho phụ nữ nghèo 
ở xã Bok Tới (Hoài Ân), một phụ 
nữ người dân tộc thiểu số đã chạy 
lại ôm chầm lấy tôi và khóc vì xúc 
động, không chỉ vì món quà thiết 
thực đối với gia đình chị mà còn 
là sự ấm áp vì được quan tâm, sẻ 
chia. Lúc đó, tôi đã tự dặn mình, 
phải quan tâm, sẻ chia nhiều hơn 
nữa, hỗ trợ cho nhiều đối tượng 
hơn nữa, góp phần cùng với Nhà 
nước thực hiện chính sách an sinh 
xã hội; để có thêm những nụ cười 
tỏa nắng. 

Tạo niềm vui cho người khác 
cũng chính là tạo niềm vui cho 
chính mình. Bởi vậy, trước khi tổ 
chức một hoạt động từ thiện, tôi 
luôn trăn trở mình sẽ hỗ trợ gì, 
cho đối tượng nào để sự hỗ trợ 
có ý nghĩa và thiết thực nhất. Với 
cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ 
tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh, tôi 
luôn động viên, khích lệ nhằm 
tạo ra sự thay đổi nhận thức và 
hành động của các hội viên về 
việc thực hiện trách nhiệm đối 
với cộng đồng, góp phần lan tỏa 
rộng sâu sự đóng góp, chia sẻ của 
giới doanh nhân với cộng đồng, 
xã hội. Kết quả, những năm gần 
đây, cùng với PISICO, các DN 
thành viên của Hội Nữ doanh 
nhân tỉnh đã đóng góp 15 tỷ đồng 
cho các hoạt động từ thiện xã hội.

l Cám ơn bà! Chúc bà tiếp 
tục thành công trong kinh doanh 
để đóng góp nhiều hơn nữa cho 
cộng đồng.

                                                Q.H 

Gnhững nụ cườióp với nhân gian 

l Tháng 11 vừa qua, PISICO 
là 1 trong 2 DN ở Bình Định được 
LĐLĐ Việt Nam vinh danh “DN 
tiêu biểu vì người lao động”. 
Điều gì là cốt lõi tạo nên giá 
trị đó, thưa bà?

- Để trở thành “DN tiêu biểu 
vì người lao động”, thời gian 
qua, PISICO đã mạnh mẽ vượt 
qua những khó khăn do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, 
dám nghĩ, dám làm để tổ chức 
sản xuất kinh doanh hiệu quả; 
không ngừng nỗ lực cải thiện 
môi trường làm việc, chăm lo 
tốt đời sống cho người lao động 

cả trong và sau dịch, xây dựng 
mối quan hệ lao động hài 

hòa, ổn định và tiến bộ. 

l Thành công đó có 
phải bắt nguồn từ triết 
lý “kinh doanh vì cộng 
đồng, cộng đồng vì 

DN” của bà?
- Có lẽ là vậy! Tôi 

luôn tâm niệm hoạt 
động sản xuất 
kinh doanh của 
mình không chỉ 
vì lợi nhuận của 

gia đình, cá nhân 
mà phải tạo ra 

những giá trị mới 
mẻ cho cộng đồng, 

kinh doanh vì chữ tâm. Đó 
mới là yếu tố quyết định sự 
bền vững của DN. Để thành 
công, DN phải biết quan tâm 
đến lợi ích cộng đồng, thì sẽ 
được cộng đồng đồng hành, 
tin tưởng. Hơn nữa, nguồn 
doanh thu và lợi nhuận của 
DN xuất phát từ cộng đồng, 
từ những người tiêu thụ, 
sử dụng sản phẩm của DN. 
Vậy nên, DN phải tạo ra 
cho cộng đồng những sản 

phẩm chất lượng cao.

Tôi quen thân với bà Ánh từ 
rất lâu. Sinh hoạt ngoài đời, bà là 
người phụ nữ chân phương, giản 
dị, gần gũi. Vậy mà khi cần quyết 
định những chuyện hệ trọng hay 
vạch ra chiến lược kinh doanh, 
bà như biến đổi thành một con 
người khác: Nhạy bén, táo bạo, 
quyết đoán... 

Khi quyết định mua lại Tổng 
Công ty Sản xuất đầu tư dịch 
vụ xuất nhập khẩu Bình Định 
(PISICO) từ một DN 100% vốn 
nhà nước đang gặp rất nhiều khó 
khăn, bà đã bắt tay vào cải tổ bộ 
máy, vực DN “đứng dậy”... Điều 
đầu tiên bà nghĩ đến là làm gì để 
ổn định việc làm, đời sống cho 
hàng nghìn công nhân, người 
lao động ở một Tổng công ty có 
đến 15 DN thành viên này.

Và chỉ trong vòng 5 năm, 
PISICO đã trở thành một tập 

u QUỲNH HOA (Thực hiện)
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xứ Nẫu

ELENA PUCILLO LÀ NHÀ VĂN NGƯỜI ITALIA, TỪNG DẠY TIẾNG PHÁP VÀ VĂN 
MINH PHÁP TẠI ĐH MILANO, ITALIA. HIỆN BÀ ĐANG DẠY TIẾNG ITALIA TẠI 
NHẠC VIỆN TP HỒ CHÍ MINH VÀ VĂN HÓA PHÁP TẠI TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ 
HỘI VÀ NHÂN VĂN TP HỒ CHÍ MINH. BÀ SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN, TÙY BÚT, TẢN 
VĂN BẰNG TIẾNG ITALIA. TÁC PHẨM CỦA BÀ ĐẾN VỚI BẠN ĐỌC VIỆT NAM NHỜ 
NHỮNG BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT CỦA CHỒNG LÀ NHÀ VĂN TRƯƠNG VĂN DÂN. 

 Hẳn Bình Định đã tạo nhiều cảm 
hứng cho sáng tác của bà?

- (Mỉm cười) Tôi là con dâu xứ Nẫu 
cơ mà! Từ nhiều năm nay, Bình Định 
và Việt Nam đã là quê hương của tôi. 
Tôi được chồng và cả gia đình anh 
giúp hiểu thêm về văn hóa và phong 
tục đất nước này. Tôi biết câu ca dao 
Muốn ăn bánh ít lá gai/ Lấy chồng Bình 
Định cho dài đường đi, nhưng như bạn 
thấy đấy, tôi đâu có sợ đường dài! Vì 
về Bình Định nhiều lần nên tôi cũng 
đã có cơ hội viết về Bình Định. Như 
tạp bút Kỳ diệu và tự hào viết về lễ hội 
Tây Sơn - Bình Định năm 2008; truyện 
ngắn Trên chuyến tàu về quê ăn Tết viết 
năm 2011 trong cảm hứng hồi tưởng 
những chuyến tàu về Bình Định dịp 
cuối năm, hay Kho tàng của sự im lặng 
viết năm 2013 sau khi thăm một ngôi 
chùa ở Quy Nhơn…

Khó có thể dùng phép liệt kê, vì 
không chỉ trực tiếp đề cập đến Bình 
Định mà nhiều bài viết của tôi về 
những chủ đề khác cũng được nuôi 
cấy từ cảm hứng khi tiếp xúc với đất 
và người Bình Định.

 Thưa bà, bà thấy đất và người 
Bình Định như thế nào?

- Ở đây, con người đáng yêu, cảnh 
vật cũng rất xinh đẹp. Khi về đây, 
tôi cùng chồng, có khi là những bạn 
văn của anh ấy hay đi thăm thú một 
số nơi, như: Hầm Hô, Ghềnh Ráng, 
Cù Lao Xanh, Eo Gió, các ngôi chùa 
trên núi... Đặc biệt, tôi rất thích món 
ăn Bình Định. Mỗi lần về Việt Nam, 
khi trở lại Italia tôi đều mang theo rất 
nhiều bánh tráng, nó ngon và tiện lợi. 
Tôi cũng rất thích bánh xèo Bình Định, 
bún chả cá, bún sứa, nước mắm… nói 
theo kiểu của người Bình Định hay 
nói, là hương vị rất đậm đà.

Người Bình Định cần cù chịu khó, 
chân thành và hiếu khách, dễ làm 
người khác cảm mến. Quý nhất là ý 
thức lưu giữ các giá trị văn hóa, truyền 
thống hào hùng của lịch sử, nhất là về 
thời Tây Sơn. Nên mỗi lần đến thăm 
Bảo tàng Quang Trung, lòng tôi đều 
lâng lâng xúc động.

 Hình như bà đang ấp ủ nhiều 
dự định?

- Tôi sắp xuất bản tập truyện ngắn, 
tản văn Hạt bụi lênh đênh. Tập sách 
gồm 10 truyện ngắn và 19 tạp bút là 
góc nhìn về Phật giáo của một người 
phụ nữ Italia sống và viết ở Việt Nam. 

Đặc biệt, mấy năm trước có một 
số bạn văn và bạn đọc đã đề nghị vợ 
chồng tôi in chung một tập truyện. 
Chúng tôi đã suy nghĩ về điều ấy và 
quyết định sẽ in chung tập truyện 
như vậy, thống nhất lấy tựa là Nỗi 
đau ngọt ngào. Tập truyện gồm 28 
truyện ngắn, 15 của anh Dân và 13 
của tôi, các truyện xoáy vào chủ đề 
gia đình. Ngụ ý chúng tôi như tên 
của tập truyện, là trong gia đình có 
cả tình yêu và nước mắt, vì gia đình 
là nơi êm ấm nhất nhưng nếu thiếu 
“tình” thì có thể mang lại rất nhiều 
đau khổ hay trở thành “một nơi nguy 
hiểm để sống”. 

Hai tập truyện này, sẽ sớm xuất 
bản ở Việt Nam. Và có lẽ, chúng tôi 
sẽ làm một buổi ra mắt sách nho nhỏ 
ở quê nhà Bình Định, cũng là dịp để 
gặp lại bạn văn, những người đáng 
yêu mà chúng tôi có dịp gặp gỡ, kết 
duyên bè bạn.

 Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện 
này. Chúc bà và gia đình thật nhiều 
sức khỏe và bình an, đón một cái Tết 
đầm ấm, nhiều niềm vui.                 V.P

truyện là Bóng của ngày, Một phút tự do 
và Vàng trên biển đá đen. Riêng tập Một 
phút tự do vừa được in lại bằng nguyên 
tác tiếng Italia Un Istante di libertà, do 
nhà xuất bản Calibano ấn hành năm 
2019 (trong khuôn khổ Giải thưởng 
của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh 
năm 2016, tác phẩm Một phút tự do (tập 
truyện ngắn, tùy bút của Elena Pucillo 
Truong (Italia), bản dịch của Trương 
Văn Dân được Hội Nhà văn TP Hồ 
Chí Minh trao tặng thưởng - NV).

 Bà dành khá nhiều sự quan tâm 
về phụ nữ và văn hóa Việt?

- Đúng vậy. Tôi gắn bó với Việt 
Nam đủ lâu để thấy mình thực sự 
hòa vào cuộc sống nơi đây. Và hiểu 
nhiều hơn về người Việt, nhất là có 
nhiều đồng cảm với phụ nữ Việt. Bởi 
thế, từ nhiều năm trước, tôi đã tổ chức 
nhiều hội thảo ở Italia về Việt Nam 
với các đề tài “Vai trò phụ nữ và tầm 
quan trọng của họ trong gia đình Việt 
Nam”, “Tết Việt Nam, phong tục và 
truyền thống”, “Đổi mới, phát triển 
kinh tế Việt Nam sau khi chiến tranh 
chấm dứt”.

Có thể nói cuộc gặp của chúng tôi là 
do định mệnh. Đến giờ chúng tôi đã 
quen nhau được 50 năm rồi. Tưởng 
như một tình cờ nhưng kéo dài cả một 
đời người…

Anh Dân là người Tây Sơn nên 
tôi trở thành con dâu đất Tây Sơn. Vì 
cả hai vợ chồng tôi đều viết văn nên 
ngoài gia đình chồng, bà con, các anh 
em trong gia đình thì chúng tôi còn 
quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ ở Bình 
Định, như nhà văn Huỳnh Kim Bửu, 
Mang Viên Long, Cao Văn Tam, Đào 
Hiếu, Lê Hoài Lương, Mai Thìn, Nam 
Thi, Trần Như Luận…, đến các nhà 
giáo, nhà nghiên cứu như Lê Nhật Ký, 
Trần Xuân Toàn, Châu Minh Hùng… 
Vợ chồng chúng tôi luôn có nhiều lý 
do để trở về Bình Định.

 Hầu như các sáng tác của bà đều 
được chồng chuyển ngữ?

- Tôi có viết một số bài cho các 
báo và tạp chí ở Italia nhưng các sáng 
tác truyện ngắn và tạp bút được xuất 
bản ở Việt Nam thì đều được chính 
anh Dân dịch sang tiếng Việt. Tính 
đến nay, tôi đã xuất bản được 3 tập 

Vợ chồng bà thường về 
thăm quê chồng Bình 
Định. Có cơ hội được 
chuyện trò cùng bà 
nhiều lần nhưng tôi 

vẫn bất ngờ khi thấy bà thuần thục 
thứ tiếng Việt phong vị xứ Nẫu. Bởi 
khi nhắc về Bình Định, nữ nhà văn 
như hăm hở, say sưa hơn, nhiệt thành 
sẻ chia về những nơi bà từng đặt chân 
đến, những con người bà từng gặp. 
Giáp Tết, tôi kết nối cùng nhà văn 
Elena Pucillo để nghe bà chia sẻ đôi 
chút xúc cảm về văn chương, về đất 
và người quê chồng. Bà hào hứng nói 
luôn, tôi vẫn hay nói với bè bạn với 
tất cả tự hào: Tôi là con dâu xứ Nẫu…

 Cái duyên mắc míu của bà với 
Bình Định đã tự rất lâu, thưa bà?

- Phải bắt đầu từ đâu nhỉ. Phải nói 
rằng, hầu như mọi sự kết nối của tôi 
với vùng đất Bình Định bắt nguồn từ 
mối duyên cùng chồng tôi. Lần đầu 
gặp anh ấy là từ năm 1972, khi anh 
ấy là du học sinh vừa đến Italia để 
học ngành Hóa và Công nghệ dược. 

Nhà văn Trương 
Văn Dân và vợ 
Elena Pucillo.
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u HOÀNG QUÂN

Hồ Đồng Mít rộng trên 500 ha hùng vĩ cùng cung đường bê 
tông chạy quanh hồ nên thơ là nơi có thể hình thành sản 
phẩm du lịch hấp dẫn cho huyện An Lão.  Ảnh: DŨNG NHÂN

SỞ HỮU TÀI NGUYÊN DU LỊCH PHONG PHÚ, 
ĐA DẠNG, CÁC HUYỆN PHÙ MỸ, HOÀI ÂN, AN 
LÃO VÀ TX HOÀI NHƠN ĐANG DỒN SỨC KÊU 
GỌI ĐẦU TƯ, TẠO RA NHỮNG SẢN PHẨM DU 
LỊCH HẤP DẪN, DẦN TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐẾN 

ẤN TƯỢNG VỚI  DU KHÁCH.

Khơi dậy
tiềm năng du lịch

phía Bắc tỉnh

B ình Định 
có đầy đủ 
điều kiện trở 
thành điểm 
đến hấp dẫn 

về du lịch, đặc biệt về du 
lịch biển, ẩm thực và văn 
hóa. Đưa Bình Định trở 
thành điểm đến an toàn, 
có nét đặc trưng riêng, 
văn minh, thân thiện và 
hấp dẫn đang dần dần trở 
thành hiện thực. 

Vài năm qua, tôi có 
nhiều lần về Quy Nhơn và 
thấy rất vui khi trên mỗi 
chuyến bay từ TP Hồ Chí 
Minh về Phù Cát, thường 
có ít nhất khoảng 60% là 
du khách. Chiến lược phát 
triển du lịch Bình Định trở 
thành ngành kinh tế mũi 
nhọn đang đi đúng hướng.

Về hạ tầng, Bình Định 
có cảng biển, sân bay rất 
tốt. Nhiều tuyến đường 
bộ đã hoàn thành, như 
hiện tuyến đường ven 
biển từ Cát Tiến (Phù Cát) 
đến Tam Quan Bắc (Hoài 
Nhơn) đã làm đến Mỹ Thọ 
(Phù Mỹ), mở ra tuyến du 
lịch cực kỳ hấp dẫn với các 
sản phẩm từ biển. QL 19B 
cũng đã được đưa vào vận 
hành, đang mở rộng đoạn 
sân bay Phù Cát đến Bảo 
tàng Quang Trung. Tuyến 
Quy Nhơn - Vân Canh 
cũng đã xong, để kết nối 
các khu kinh tế với nhau, 
mở ra những sản phẩm du 
lịch miền núi rất hấp dẫn 
đang chờ đợi khai phá. Vấn 
đề còn lại là làm sao xây 
dựng được các sản phẩm 
du lịch đặc trưng, đặc biệt 
về du lịch biển và ẩm thực, 
văn hóa lịch sử.

Thiên nhiên đã hào 
phóng tặng cho Bình Định 
một kho báu khổng lồ về 
thủy sản, mùa nào thức 
ấy. Đặc biệt là thủy sản ở 
các đầm phá như đầm Thị 
Nại, đầm Trà Ổ... Tôi từng 
tổ chức cho bạn bè một 
tour ẩm thực Bình Định, đi 
thuyền trên đầm Thị Nại, 
xuyên qua cầu Nhơn Hội, 
quay về Diêm Vân. Các 
bạn tôi mê mẩn với những 
đặc sản có một không hai 
như món lẩu cua sứa, món 
lịch huyết nướng trên lò 
than, cá dìa nấu ngọt, các 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
LÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ 
BỀ DÀY VĂN HÓA, 
LỊCH SỬ KHIẾN 
DU KHÁCH MUỐN 
ĐẾN NHIỀU LẦN ĐỂ 
KHÁM PHÁ. BIỂN VÀ 
CÁC ĐẦM PHÁ VỚI 
NHỮNG LOÀI THỦY 
SẢN CHỈ CÓ Ở BÌNH 
ĐỊNH ĐỦ GIỮ CHÂN 
DU KHÁCH. VẤN ĐỀ 
CÒN LẠI LÀ LÀM SAO 
ĐỂ “NÀNG TIÊN” DU 
LỊCH BÌNH ĐỊNH HẤP 
DẪN ĐỦ SỨC QUYẾN 
RŨ DU KHÁCH. 

Nàng tiên 
đang thức giấc

Vùng biển Hòn Khô (Nhơn Hải, Quy Nhơn) được nhiều du khách chọn để chụp ảnh 
cùng SUP vì nước trong xanh, có rong mơ và san hô đẹp.              Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Tuyến đường ven biển từ Cát Tiến (huyện 
Phù Cát) đến Tam Quan Bắc (TX Hoài Nhơn) 

mở ra tuyến du lịch cực kỳ hấp dẫn với các 
sản phẩm từ biển.   Ảnh: DŨNG NHÂN

Nhìn tổng 
thể, 4 địa 
phương 
khu vực 
phía 
Bắc tỉnh 

có địa hình và cảnh quan 
tự nhiên phong phú, môi 
trường và hệ sinh thái 
nguyên sơ. Ở đây có sự đa 
dạng về tài nguyên thiên 
nhiên như biển, núi, đầm, 
rừng… lẫn sự đa dạng về 
văn hóa: Văn hóa miền 
biển, miền núi, làng nghề, 
các di tích văn hóa lịch sử. 
Tất cả những yếu tố trên 
cùng với điều kiện khí hậu, 
thổ nhưỡng tốt là điều kiện 
thích hợp để xây dựng 
được nhiều mô hình phát 
triển du lịch.

TÀI NGUYÊN DU LỊCH 
ĐA DẠNG

TX Hoài Nhơn có đường 
bờ biển trải dài cùng nhiều 
thắng cảnh nằm ở những địa 
thế kỳ vĩ như: Lộ Diêu (Hoài 
Mỹ), Bãi Con (Hoài Hải), La 
Vuông (Hoài Sơn)... có thể 
xây dựng, phát triển các loại 
hình dịch vụ du lịch sinh thái. 
Bên cạnh đó, Hoài Nhơn cũng 
có nhiều làng nghề truyền 
thống, phù hợp cho phát triển 
du lịch. Về du lịch văn hóa 
lịch sử, trên địa bàn thị xã 
có các điểm đến như: Di tích 
cuộc biểu tình năm 1931 tại 
Cây số 7 Tài Lương; Di tích 
bãi biển Lộ Diêu - nơi cập bến 
Tàu Không số... 

Cũng có nhiều bãi biển 
đẹp, huyện Phù Mỹ đang 

từng bước khai thác sản phẩm 
du lịch biển đảo từ Hà Ra (Mỹ 
Đức) tới Đề Gi (Mỹ Thành), 
gắn với tìm hiểu đời sống văn 
hóa, phong tục, tập quán của 
ngư dân, đặc biệt là làng chài 
Tân Phụng. Ở những vùng 
biển còn nguyên sơ, huyện 
còn định hướng phát triển 
loại hình du lịch khám phá, 
mạo hiểm (leo núi, cắm trại, 
câu cá, mực, lặn ngắm san hô, 
lặn bắt ốc, cá….). Bước đầu, 
việc phát triển du lịch sinh 
thái trải nghiệm trên đầm Trà 
Ổ, tham quan và sử dụng sản 
phẩm của làng bí đao khổng 
lồ ở Mỹ Thọ... đã thu được 
nhiều kết quả khả quan.

Huyện An Lão được thiên 
nhiên ưu ái nhiều nguồn tài 
nguyên, tiềm năng để phát 
triển du lịch. Đặc biệt phải nói 
đến vẻ đẹp của xã vùng cao 
An Toàn, nơi được ví là “cổng 
trời” của Bình Định, với độ 
cao hơn 1.000 m so với mực 
nước biển. Trực tiếp tham gia 
dự án bảo tồn đa dạng sinh 
học tại xã An Toàn (An Lão), 
TS Lưu Hồng Trường, Viện 
trưởng Viện Sinh thái học 
miền Nam (thuộc Viện Khoa 
học Vật liệu ứng dụng - Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam) khẳng định 
tại nước ta không có nơi nào 
tính đa dạng sinh học phong 
phú và đặc biệt như An Toàn. 
“Chính vì những giá trị hiện 
hữu cực kỳ quý giá ở khu 
vực này mà chúng tôi dồn 
rất nhiều tâm huyết để thực 
hiện dự án. Không chỉ mang 
ý nghĩa về mặt bảo tồn, nếu 
biết cách khai thác, nơi đây 
sẽ là điểm thu hút khách du 
lịch cực tốt”, TS Lưu Hồng 
Trường chia sẻ.

Ngoài ra, hệ thống sông, 
suối, hồ đẹp tự nhiên như: 
Thủy điện Sông Vố (thị trấn 
An Lão), thác Đá Ghe, thác 
Long Vo (xã An Hưng), hồ 
Hưng Long (xã An Hòa), thác 
Bốn Tầng (xã An Quang), thác 
R’rê, thác Rông (xã An Vinh)... 
có thể đem đến những trải 
nghiệm thú vị cho du khách 
yêu thích khám phá thiên 
nhiên. Công trình hồ chứa 
nước Đồng Mít vừa hoàn 
thành, đã được tích đầy nước 
tạo phong cảnh đẹp, góp 
thêm điểm đến du lịch hấp 
dẫn của huyện An Lão. 

Với định hướng phát triển 
kinh tế nông nghiệp gắn với 

du lịch, huyện Hoài Ân xây 
dựng nhiều trang trại, gia trại, 
hình thành các thương hiệu 
lớn như: Chè Gò Loi, bưởi da 
xanh… Huyện định hướng 
lấy du lịch nông nghiệp làm 
mũi nhọn, du lịch văn hóa - 
lịch sử làm nền tảng cơ sở để 
phát triển, du lịch ẩm thực, 
du lịch trải nghiệm là sản 
phẩm bổ sung.

NHIỀU LỢI THẾ 
ĐỂ PHÁT TRIỂN

Hiện nay, tuyến đường 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
đang triển khai thực hiện, khi 
hoàn thành sẽ rút ngắn đáng 
kể thời gian di chuyển từ  
TP Quy Nhơn hoặc sân bay 
Phù Cát đến các địa phương 
khu vực phía Bắc tỉnh. Bên 
cạnh đó, các tuyến ĐT 629, 
ĐT 639 đã được nâng cấp, 
mở rộng...; các tuyến đường 
đến khu, điểm du lịch, các 
trục đường ngang nối QL 1 
với các tuyến đường phía 
Đông và Tây tỉnh được quy 
hoạch đầu tư, nâng cấp. Đây 
là điều kiện hết sức thuận lợi 
để kết nối đưa du khách đến 
tham quan, trải nghiệm các 
sản phẩm du lịch đa dạng, 

độc đáo và hấp dẫn ở khu 
vực các huyện phía Bắc tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND 
huyện An Lão Đinh Văn Phú 
cho biết: Chúng tôi xác định 
tầm quan trọng của ngành du 
lịch đối với sự phát triển của 
KT-XH huyện, định hướng 
đưa du lịch huyện An Lão 
thành lĩnh vực kinh tế mũi 
nhọn. Do đó, bên cạnh sự đầu 
tư của tỉnh về cơ sở hạ tầng, 
chúng tôi cũng tăng cường 
kêu gọi các DN, nhà đầu tư 
có tiềm lực tài chính đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật ngành du lịch, đặc biệt 
là cơ sở lưu trú, cơ sở vui chơi 
giải trí, khu nghỉ dưỡng… 
phù hợp với nhu cầu và định 
hướng phát triển du lịch của 
huyện, đáp ứng nhu cầu tham 
quan của du khách trong thời 
gian tới.

Theo Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Du lịch Hà Văn 
Siêu, các địa phương khu vực 
phía Bắc tỉnh Bình Định trong 
thời gian tới cần phải khoanh 
vùng, định danh, định hình 
các khu, điểm du lịch của  
4 địa phương. Trong đó cần 
quan tâm đặt tên khu, điểm 
du lịch và giới thiệu tiềm 
năng du lịch của mình để 
định vị được điểm đến trong 
bản đồ du lịch của tỉnh. Bên 
cạnh đó, các địa phương cần 
xây dựng mối liên kết, đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ 
trong quảng bá xúc tiến du 
lịch. Đây là chìa khóa để mở 
ra dòng khách và dòng nhà 
đầu tư đến với địa phương. 
Trước mắt, các địa phương 
nên tạo ra cơ hội cho mình 
bằng cách chuẩn bị kỹ nguồn 
nhân lực ngành du lịch.

Với nguồn tài nguyên 
phong phú, đa dạng nhưng 
hầu như chưa được khai thác, 
các địa phương khu vực phía 
Bắc tỉnh có nhiều lợi thế phát 
triển du lịch, vì vậy, rất cần 
có những ý tưởng, kế hoạch 
mang tầm chiến lược để sớm 
biến tiềm năng thành điểm 
đến thu hút du khách.    

   H.Q

loại vộp, hàu, đặc biệt là 
tôm đất chế biến được nhiều 
món ngon mà món gỏi thì 
danh bất hư truyền… 

Ẩm thực có vai trò rất 
quan trọng trong du lịch. 
Quy Nhơn - Bình Định đang 
được khách du lịch mê mẩn 
với bánh xèo tôm nhảy, bánh 
bèo, bánh hỏi... Đặc biệt món 
bún rạm cực ngon đang được 
du khách tìm kiếm. Nhiều 
quán bán bún rạm ở Quy 
Nhơn đang ăn nên làm ra. 

Tỉnh Đồng Tháp đang có 
kế hoạch phát huy giá trị  
200 món ăn chế biến từ 
sen để quảng bá các món 
ăn từ sen đến tất cả nhà 
hàng, khách sạn, homestay, 
farmstay, khu, điểm du lịch, 
cộng đồng dân cư trên địa 
bàn tỉnh Đồng Tháp. Hằng 
năm, tỉnh này tổ chức các 
lớp tập huấn kỹ thuật chế 
biến các món ăn từ sen cho 
các khu, hội thi chuyên đề 
ẩm thực sen, biên soạn sách 
giới thiệu 200 món ăn chế 
biến từ sen… Du lịch Bình 
Định cũng nên làm theo cách 
ấy, xây dựng thực đơn hải 
sản, đặc biệt hải sản đầm 
phá, bởi chỉ riêng đầm Thị 
Nại đã có rất nhiều loài thủy 
sản tuyệt ngon. 

này. Đầm Thị Nại rộng đến 
5.000 ha nếu biết cách tổ 
chức sẽ tạo ra nhiều tour 
cực kỳ hấp dẫn.  

Bình Định có một bề dày 
lịch sử văn hóa đủ sức mạnh 
để thu hút du khách. Một lần 
khi thuyền lướt trên đầm Thị 
Nại, ông bạn nhà văn của tôi 
nói rằng dưới làn nước lịch 
sử này vẫn còn lưu dấu tích 
của những chiến thuyền và 
những khẩu thần công chìm 
sâu sau trận thủy chiến lịch 
sử trên đầm Thị Nại năm 
1801 giữa quân Tây Sơn và 
quân Nguyễn Ánh.

Bảo tàng Quang Trung, 
hệ thống 8 cụm với 14 tháp 
Chăm, lịch sử thành Đồ Bàn và 
cả với nghệ thuật hát tuồng, 
bài chòi, với các thi nhân từng 
sống và làm việc ở Bình Định 
như Hàn Mặc Tử, Chế Lan 
Viên, Yến Lan, Xuân Diệu, 
Quách Tấn… là những điểm 
đến đủ sức hút du khách tham 
quan. Nhưng làm sao để thu 
hút du khách là chuyện mà 
ngành VH&TT, Du lịch phải 
tính toán nhiều hơn. 

Việc giới thiệu với du 
khách các di tích văn hóa 
lịch sử, văn hóa Bình Định 
rất quan trọng, sẽ góp phần 
cho các công ty du lịch hình 
thành nên những sản phẩm 
du lịch độc đáo mà chỉ có 
ở Bình Định. Cần có cách 
tiếp cận các di sản, di tích 
lịch sử văn hóa một cách 
khoa học và hấp dẫn để du 
khách tham quan không chỉ 
thưởng ngoạn cảnh quan mà 
còn hiểu biết về lịch sử và 
giá trị văn hóa của nó.

Du lịch Bình Định như 
nàng tiên đang thức giấc. 
Đánh thức tiềm năng du 
lịch Bình Định, chúng ta đã 
làm, để cho nàng tiên ấy đủ 
sức hấp dẫn lâu dài lại là 
chuyện khác…         

  L.V.H

u LƯU VĨNH HY 

Tuyến đường ven biển 
từ Quy Nhơn về Tam Quan 
Bắc nếu hoàn chỉnh, đó sẽ 
là tuyến du lịch độc đáo mà 
ở đâu du khách cũng có thể 
cắm trại qua đêm với những 
món ăn địa phương đậm đà 
hương sắc dân dã Bình Định.

Bình Định còn có những 
loại bánh bình dân rất hấp 
dẫn như bánh thuẫn, bánh 
ít lá gai, bánh thổi lửa, bánh 
hồng, bánh đậu xanh, đậu 
đen, bánh tráng nước dừa… 
rất đậm đà, sẽ làm hài lòng 
du khách. 

Du lịch biển cũng cần tổ 
chức lại một cách chuyên 
nghiệp, không để du khách 
đến Quy Nhơn chỉ để ngắm 
biển Kỳ Co, Eo Gió. Quy 
Nhơn còn Cù Lao Xanh xanh 
thẳm, cần có nhà đầu tư 
uy tín để biến hòn đảo này 
như một Phú Quốc thu nhỏ, 
phải có một tuyến đường 
biển chất lượng cao để đưa 
du khách đến với hòn đảo 

TX Hoài Nhơn có đường bờ biển trải 
dài cùng nhiều thắng cảnh đẹp nằm 
ở những địa thế kỳ vĩ. 
- Trong ảnh: Bãi biển Lộ Diêu (Hoài 
Mỹ, TX Hoài Nhơn).    Ảnh: DŨNG NHÂN
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u ĐỨC MẠNH

ĐẦU NĂM 2022, SAU KHI DỊCH COVID-19 ĐƯỢC 
KIỂM SOÁT, NGÀNH DU LỊCH BÌNH ĐỊNH ĐÃ PHỤC 
HỒI, PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VÀ ĐƯỢC XẾP VÀO 
NHÓM TĂNG TRƯỞNG MẠNH CỦA NGÀNH DU 
LỊCH VIỆT NAM. BÌNH ĐỊNH TRỞ THÀNH ĐIỂM 
ĐẾN HẤP DẪN CỦA NHIỀU DU KHÁCH TRONG VÀ 
NGOÀI NƯỚC. 

Năm 2022, tỉnh 
Bình Định 
là một trong 
những địa 
phương có 

tốc độ phục hồi nhanh và 
tăng trưởng mạnh trong lĩnh 
vực du lịch cả về doanh thu, 
số lượng du khách. Đó được 
coi là kết quả của công tác 
liên kết, xúc tiến, quảng bá 
và tạo sức hút cho du lịch 
Bình Định bằng việc tổ chức 
nhiều hoạt động, sự kiện, 
lễ hội đặc sắc, và cả các 
chương trình kích cầu du 
lịch hấp dẫn.

Với quyết tâm đưa các 
hoạt động nhanh chóng trở 
lại trạng thái bình thường 
mới, nhiều chương trình 
quảng bá du lịch đã được 

triển khai ngay từ đầu năm. 
Trong đó điểm nhấn là Lễ 
hội du lịch biển năm 2022 
với chuỗi hoạt động văn hóa, 
thể thao, du lịch diễn ra từ 
tháng 4 - 9.2022, như: Khai 
mạc lễ hội du lịch biển Quy 
Nhơn chủ đề “Quy Nhơn - 
Thiên đường biển”; đưa vào 
hoạt động Tổ hợp không 
gian khoa học (Khu khám 
phá khoa học, Trạm quan 
sát thiên văn phổ thông và 
Khu thiếu nhi); lễ hội đường 
phố Quy Nhơn; liên hoan Lân 
Sư Rồng đất võ Quy Nhơn - 
Bình Định lần thứ I; Giải 
chạy VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2022; 
giải chạy Merryland Quy 
Nhơn Run; vòng chung kết 
cuộc thi Hoa hậu thế giới - 

D   vào đà hồi phục
u lịch [1]. Tổ hợp không gian khoa học 

(Khu khám phá khoa học, Trạm 
quan sát thiên văn phổ thông và 
Khu thiếu nhi) là sản phẩm du lịch 
mới, độc đáo riêng có của Bình Định, 
thu hút đông đảo du khách sau khi 
khánh thành.                                                                                                               

Ảnh: NGUYỄN DŨNG
[2]. Việc thu hút hơn 4 triệu lượt 
khách trong năm 2022 giúp nhiều 
DN kinh doanh du lịch ở Bình Định 
bước đầu vượt qua khó khăn để phục 
hồi hoạt động sau đại dịch Covid-19 . 

Ảnh: NGUYỄN DŨNG
[3]. Vòng chung kết cuộc thi Hoa 
hậu Thế giới Việt Nam năm 2022 tổ 
chức tại Merryland Quy Nhơn góp 
phần quảng bá du lịch Bình Định 
đến du khách trong và ngoài nước.       

Nguồn: Miss world 2022

[1]

[1]

[2]

[3]

Việc tổ chức nhiều hoạt động quảng 
bá, lễ hội giúp du lịch Bình Định nhanh 

chóng hồi phục trong năm 2022.                                                                                                                                        
Ảnh: NGUYỄN DŨNG

hút khách đến Bình Ðịnh thông 
qua việc đẩy mạnh truyền 
thông, quảng bá du lịch; liên 
kết, hợp tác phát triển du lịch; 
phát triển thị trường khách du 
lịch; nâng cao chất lượng, xây 
dựng các sản phẩm, gói giảm 
giá kích cầu du lịch.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch 
Bình Ðịnh Nguyễn Hoàng Vũ 
cho biết: Sự hồi phục nhanh 
chóng của du lịch Bình Ðịnh 
đã giúp các DN sớm ổn định 
hoạt động, vượt qua khó 
khăn để tiếp tục triển khai các 
phương án phục vụ du khách 
ngày một tốt hơn. Ðể chủ 
động trong công tác đón 5 
triệu lượt khách theo chỉ tiêu 
đề ra trong năm 2023, các DN 
kinh doanh lĩnh vực du lịch 
tập trung đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu thị trường, quảng 
bá, xúc tiến du lịch trong và 
ngoài tỉnh; đẩy mạnh chuyển 
đổi số trong du lịch; nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực 
và chất lượng dịch vụ phục 
vụ khách du lịch; phát triển 
các chương trình du lịch hiện 
có và xây dựng các chương 
trình du lịch mới, hấp dẫn, 
khác biệt…                         Đ.M

Việt Nam 2022… Ngoài ra, 
các hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật đường phố, thể thao và 
trải nghiệm, biểu diễn khoa 
học tại Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành (TP Quy Nhơn) 
trong các tháng cuối năm 2022 
cũng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, 
thu hút đông đảo người dân 
và du khách đến xem, thưởng 
thức. Qua đó, tạo được hình 
ảnh du lịch Bình Định là điểm 
đến mới, hấp dẫn, an toàn, 
thân thiện.

Dịp lễ 30.4 - 1.5, Bình 
Định đón hơn 230 nghìn lượt 
khách, lễ 2.9 đón 155 nghìn 
lượt khách, các dịch vụ cung 
ứng trong ngành du lịch được 
hồi sinh mạnh mẽ. Đặc biệt, 
những tháng cuối năm, tàu du 
lịch 5 sao Le Laperouse của 
Pháp với trên 300 khách quốc 
tế đến từ Bỉ, Pháp, Hy Lạp, 
Nga, Tây Ban Nha, Canada, 
Thụy Sĩ, Đức, Anh... đã 3 lần 
dừng chân ở thành phố biển 
Quy Nhơn, đưa du khách 
tham quan các điểm du lịch 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn 
tỉnh như: Tháp Bánh Ít, tháp 
Đôi, tháp Cánh Tiên... 

Ông Trần Văn Thanh, 

Giám đốc Sở Du lịch, cho 
biết: Năm 2022, chúng ta đã 
tổ chức thành công Lễ hội 
du lịch biển Quy Nhơn kéo 
dài từ tháng 4 đến tháng 9, 
tạo tiếng vang lớn và mang 
lại hiệu ứng tích cực. Đây là 
sự kiện rất quan trọng đánh 
dấu cho sự phục hồi và phát 
triển nhanh của du lịch Bình 
Định. Do đó, trong năm 2023, 
Sở Du lịch tiếp tục tham mưu 
UBND tỉnh một số kế hoạch, 
chương trình lớn nhằm thu 
hút khách du lịch như Kế 
hoạch tổ chức Lễ hội du 
lịch Bình Ðịnh nãm 2023 
“Quy Nhơn - Thiên đường 
biển - Rực rỡ sắc màu” có 
quy mô hoành tráng hơn với 
nhiều lễ hội mới lạ, độc đáo 
hơn. Trong đó, điểm nhấn 
là lễ hội khinh khí cầu, lễ hội 
đường phố Quy Nhơn - Bình 
Định, Liên hoan Diều Quy 
Nhơn - Bình Định, Liên hoan 
Lân Sư Rồng Đất Võ Quy 
Nhơn - Bình Định lần thứ II, 
và các hoạt động văn hoá, thể 
thao, du lịch hấp dẫn diễn ra 
từ tháng 3 - 9.2022.

Ngành Du lịch tỉnh cũng 
xây dựng chương trình thu 
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LỆ THU

Năm mới
Khép lại bao nhiêu rắc rối
Năm cũ mê cung quỹ đạo luân hồi
Ta đặt niềm tin vào đất vào trời
Mất mát đau thương khắc vào năm tháng
Bao thứ giặc làm hồn người tán loạn
Những mộng mơ xao xác hao gầy
Bước vào năm hai ngàn không trăm hai ba
Sáng lại bầu trời thắm tươi mặt đất
Thoát được u mê, ảo vọng mập mờ
Tĩnh tại thiện lành cùng những vần thơ
Mạnh mẽ tự tin vào mỗi ngày sống thật
Buông xả hết bao điều được - mất
Ta trở về đích thực với hồn ta

VĂN TRỌNG HÙNG

Hoài cổ
Lâu rồi không uống rượu ngắm trăng
Và thưởng thức thơ bên mộ Hàn Mặc Tử
Đếm sao trời và nghe sóng vỗ
Cùng tiếng rừng rủ rỉ với thi nhân…

Lâu rồi những mơ mộng trống trơn
Ngày thơ tưởng như rap rock
Sâu lắng thanh cao đi mất
Vàng đỏ tím xanh… nhún nhảy tưng bừng!

Bỗng thèm hít thở giữa không trung
Rượu ngang mày mời Hàn thi sĩ
Đừng bảo thơ xa xỉ 
Khi tâm hồn như hành khất lang thang!

BÙI THỊ XUÂN MAI

Tình tự Đề Gi 
 
Em lại về với đôi bờ Đề Gi - Vĩnh Lợi
Thuở ấy nhà rất gần mà ngõ thiệt xa
Câu bả trạo ngân lên cũng mang nỗi niềm sóng nước
Anh đến thăm em phải vòng dải Ngân Hà  
 
Cát níu chân người bỏng rát chân ta   
Gió ngỏ điều chi mà bồn chồn vẽ hoa trên cát     
Rau muống biển lặng xanh mải miết     
Dâng hoa tím thủy chung tô thêm sắc cho đời   
 
Em đi trên cây cầu vượt biển mơ ước trùng khơi   
Khao khát mấy nghìn năm hoa hôm nay mới nở  
Yêu biết mấy biển quê mình nồng nàn tươi đẹp thế   
Xe hoa rộn ràng rước lứa đôi về bến tương lai 
 
Lễ hội Cầu ngư thuyền anh về nao nức hôm mai
Tôm cá đầy khoang lấp lánh nắng hồng những chân 
trời mới 
Đôi bờ dập dìu câu hát Nam Xuân chao đầy bến đợi     
Giữa cầu mới thênh thang ta tình tự dưới trăng thề.

TỪ QUỐC HOÀI 

Bài hát trăng non
Đêm trăng non mát rượi
bầu trời lấp lánh thỏi nước đá đang tan
những ngôi nhà im bóng mơ màng
ngọn gió qua đường... bập bùng tiếng nhạc

cô gái trẻ lưng thon tóc ốp
đệm ghi ta các bạn hát cùng
năm chàng trai cô chỉ một mình
tim cô rộn ràng hòa vào bài hát

cô gái yêu ai nào ai có biết
cả năm chàng trai ai cũng nhiệt tình
đêm nhẹ trôi trong tiếng nhạc bập bùng
chỉ có sao trời thức cùng với họ
chỉ có con tim nói lời thổ lộ
vấn vương ngọn gió thổi hoài vào đêm

chỉ còn đêm nay cả năm chàng trai
như cánh chim trời mỗi người mỗi ngả
biết đâu một mai trái tim cô gái
không nhận lời ai trong năm chàng trai

tôi bỗng thầm mong cho đêm thật dài
để các chàng trai không ai thất vọng
nâng bước chân ta đi tới ngày mai
bài hát tuổi xuân suốt đời vang vọng.

 HỮU VINH

Cuối năm
Thế rồi 
ngày cũng cuối năm
Chợt mưa chợt nắng 
lòng thăm thẳm lòng
Thế rồi 
cạn một mùa Đông
Mùa đi  
trả số về không trên đường
Em ta trả nhớ về thương
Đi qua tháng Chạp chợt vương nắng buồn...
Còn ai thao thức cội nguồn
Mẹ ta ngồi đó là hồn Tết xưa...
Trời đừng chợt nắng chợt mưa
Mẹ ta phơi bánh cho vừa Tết vui

Tết nào là Tết của tôi
Bàn tay che trán
trông trời 
cuối năm…

HƯƠNG VĂN    

Giai điệu mùa xuân 
Từ trong muôn lá xôn xao 
Là lời gió hát đón chào xuân sang 
Nghe như tất cả rỡ ràng 
Cỏ thơm từ đất nắng vàng tinh khôi 
Hát gì để ta yêu đời 
Để cá yêu nước, để người yêu nhau 
Để cành mai hãy rộ mau 
Chờ hương Tết đến thêm màu bừng đêm 
Kìa trong những giấc ngọt mềm 
Cho vòng tay mẹ càng thêm dịu dàng. 
Lòng người bao nỗi bâng khuâng 
Rủi may năm cũ sẽ dần bước qua 
Nằm nghe xuân hát bên nhà 
Bao yêu tin mới cho ta nồng nàn!

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

Khi lũ giấc mơ
trên cành thức dậy
Khi cây ngồi ru 
những bông hoa cuộn mình trong giấc mộng 
vú xuân li ti sữa ấm 

Có lẽ giây phút những bông hoa dụi mắt 
là giây phút em đưa tay về phía tình yêu 

Thổi qua ta muôn đợt sóng triều 
ngập ngừng gió 
tóc chúng mình đã bạc 
trong giấc mộng về một mùa xuân khác 
hoa biết đâu cây vừa trút áo mùa đông 

Khe khẽ tiếng một người, đi dạo với mưa không 
khe khẽ tiếng một người, đi chứ 
thế mà lũ giấc mơ trên cành giật mình thức dậy 
xôn xao xỏ hài 
xôn xao nhấc váy 
trời thơm sữa ấm li ti...

TRẦN THU HÀ

Mùng 3 Tết và cha
Con đã về mùng ba Tết đây Cha
Trăm cây số cũng như gần hẳn lại
Cha ra cửa ngẩn ngơ nhìn ngóng mãi
Con thưa Cha con đã đến nhà rồi

Đây mái tóc ngày xưa Cha đánh rối 
Giờ vẫn còn đen mượt thoảng hương chanh
Bàn tay Cha dung dị hiền lành
Khẽ nắm lấy vuốt ve từng sợi mỏng

Mắt Cha đã cạn khô cái nhìn giờ xa vắng
Tai không còn nghe rõ tiếng con chào
Niềm vui của Cha là nụ cười im lặng
Phút bình yên cứ thế tự dâng trào

Cháu con về ngôi nhà nhỏ xôn xao
Mùng ba Tết cúc ươm vàng sắc thắm
Mâm cơm cúng tổ tiên đầy đặn
Cha tiễn Ông Bà về lại chốn cao xanh.
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T
hật vậy, sau 8 
tháng đi vào 
hoạt động, có 
hơn 50.000 lượt 
người đến Tổ 
hợp Không gian 

khoa học tham quan, tìm hiểu 
và khám phá khoa học. Con số 
này đã khẳng định tính hiệu 
quả mà công trình đem lại.   

ĐIỂM HẸN CỦA CÔNG CHÚNG 
YÊU KHOA HỌC VŨ TRỤ

Tổ hợp Không gian khoa 
học tọa lạc trong Khu Đô thị 
Khoa học Quy Hòa (phường 

Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), 
do Trung tâm Khám phá 
khoa học và Đổi mới sáng tạo 
(Sở KH&CN) quản lý, vận 
hành. Đây là trung tâm về 
khoa học vũ trụ đầu tiên của 
Việt Nam và thứ 2 của Đông 
Nam Á (sau Singapore). 

Tổ hợp là công trình có 
kiến trúc độc đáo, nổi bật 
là phòng chiếu hình vũ trụ 
(79 ghế ngồi), màn hình 
ứng dụng công nghệ trình 
chiếu, mô phỏng nhiều nội 
dung về thiên văn, vũ trụ, 
thế giới tự nhiên..., giúp 

người xem khám phá, trải 
nghiệm những hình ảnh 
tuyệt đẹp của vũ trụ, giải 
thích các vấn đề liên quan 
đến thiên văn học và hiện 
tượng thiên nhiên. 

Bảo tàng khoa học có 7 
phòng trưng bày, với các 
chủ đề: Hệ Mặt Trời, Khám 
phá vật chất, Trái Đất và tài 
nguyên thiên nhiên, Khám 
phá không gian, Khám phá 
Sao Hỏa, Chơi mà học, Vì sao 
lại thế, gắn liền các mô hình 
để công chúng trải nghiệm, 
tìm hiểu vũ trụ. Đó là những 

ước mơ xây dựng Khu đô thị 
Khoa học Quy Hòa trong thời 
gian đến. Đó là “món quà tinh 
thần” vô cùng to lớn mà Bình 
Định gửi đến GS Trần Thanh 
Vân - người rất tâm huyết, có 
những đóng góp quan trọng 
cho dự án, bền bỉ gieo mầm 
cho khoa học Việt Nam nói 
chung và sự phát triển của 
khoa học Bình Định nói riêng. 
Đồng thời, đây cũng là lời 
khẳng định về “sứ mệnh” ươm 
mầm và phát triển khoa học 
của công trình ngay ngày khởi 
công dự án (20.7.2015). 

Ông Nguyễn Hữu Hà, 
Phó Giám đốc Sở KH&CN, 
cho biết: Trong năm 2023 và 
những năm tiếp theo, đơn vị 
tiếp tục xác định 3 lĩnh vực 
trọng tâm cần phát triển ở 
tổ hợp, đó là khoa học, giáo 

dục và du lịch; tạo bệ phóng 
đưa Quy Nhơn trở thành 
đại lượng trên tấm hộ chiếu 
vô biên của tình yêu vũ trụ. 
Trước mắt là đa dạng hóa 
các trải nghiệm khoa học tại 
đây; đưa vào vận hành khu 
thiếu nhi trong năm 2023; xây 
dựng, hoàn thiện các chương 
trình về giáo dục STEM theo 
từng chủ đề phục vụ các 
trường học trên địa bàn tỉnh, 
cả nước. Đồng thời, phối hợp 
với Sở Du lịch tổ chức các 
hoạt động du lịch khám phá 
khoa học; đăng ký tham gia 
các đề tài nghiên cứu trong 
lĩnh vực Vật lý thiên văn, 
chương trình đào tạo chuyên 
sâu trong nước và ngoài nước 
về Vật lý thiên văn, phổ biến 
khoa học đến công chúng…

T.L

Trạm quan sát thiên văn 
phổ thông. Ảnh: TRỌNG LỢI

quan Tổ hợp, Bộ trưởng Bộ 
TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng 
cho đây là bước đi mạnh 
dạn, tiên phong của tỉnh trong 
việc tạo môi trường khoa học 
tốt, khích lệ niềm đam mê, 
thúc đẩy khả năng nghiên 
cứu khoa học, nhất là với giới 
trẻ. Đồng thời, ông khẳng định 
đây là mô hình rất đặc biệt, rất 
bổ ích cho tất cả những ai yêu 
khoa học vũ trụ.

PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN 
KHOA HỌC, GIÁO DỤC 
VÀ DU LỊCH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang đánh giá, Tổ 
hợp Không gian khoa học cùng 
với Trung tâm quốc tế Khoa 
học và Giáo dục liên ngành, 
Công viên sáng tạo TMA… sẽ 
tạo thêm xung lực, thúc đẩy 

Tổ hợp Không gian khoa học được xây dựng trong khu đất 
rộng gần 4 ha, với 3 công trình chính: Khu khám phá khoa học, 
Trạm quan sát thiên văn phổ thông, Khu thiếu nhi. 

Khu khám phá khoa học có 2 hạng mục là bảo tàng khoa học 
và phòng chiếu hình vũ trụ. Trạm quan sát thiên văn phổ thông 
được lắp đặt nhiều thiết bị hiện đại, trong đó có 6 kính thiên văn 
phổ thông và 1 kính thiên văn quang học có đường kính 60 cm. Đây 
là chiếc kính thiên văn lớn nhất đang có ở Việt Nam hiện nay, cho 
phép quan sát một vật thể ở khoảng cách hơn 1 tỷ năm ánh sáng. 

Khu thiếu nhi là không gian trải nghiệm các kiến thức khoa 
học dành riêng cho thiếu nhi…

u TRỌNG LỢI

Mô hình sa bàn năng lượng tái tạo. Ảnh: TRỌNG LỢI

Phụ huynh và học sinh cùng trải nghiệm show khám phá  
tĩnh điện và điện áp cao.                   Ảnh: TRƯƠNG ĐỊNH

Đến Quy Nhơn khám phá... 

Các bạn trẻ trải nghiệm STEM thả trứng hạ cánh trên Sao Hỏa.Ảnh: TRỌNG LỢI

Sân khấu trình diễn về tĩnh điện 
và điện áp cao. Ảnh: TRỌNG LỢI

thứ, từ vô cùng nhỏ bé về vật 
chất nguyên tử, đến Trái đất 
và các hành tinh, sự sống của 
sinh vật, thiên văn học và các 
ngành khoa học cơ bản. 

Tham gia trải nghiệm 
hoạt động “học mà chơi”, 
em Nguyễn Trường Thịnh, 
học sinh lớp 5C, Trường Tiểu 
học Trần Hưng Đạo (TP Quy 
Nhơn), bộc bạch: “Tổ hợp có 
nhiều mô hình, trò chơi thú 
vị, chẳng hạn là bài toán Tháp 

Hà Nội. Em mong sẽ tiếp 
tục quay lại đây để tìm hiểu, 
giải hết câu đố trong các trò 
chơi, tham quan và khám phá 
những hình ảnh tuyệt đẹp của 
vũ trụ, các hiện tượng thiên 
nhiên thông qua những mô 
hình mô phỏng”.

Tổ hợp còn là điểm tham 
quan, du lịch hấp dẫn cho 
công chúng. Nhân chuyến 
thăm, làm việc tại Bình Định 
vào năm 2022, đến tham 

CHIỀU 29.4.2022, HAY TIN UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÁNH THÀNH CÔNG 
TRÌNH TỔ HỢP KHÔNG GIAN KHOA HỌC, TỪ PHÁP, GS TRẦN THANH VÂN, 
CHỦ TỊCH HỘI GẶP GỠ VIỆT NAM, GỞI THƯ CHÚC MỪNG. BỨC THƯ CÓ ĐOẠN 
VIẾT: “… ĐÂY LÀ DỰ ÁN ĐƯA KHOA HỌC ĐẾN VỚI CÔNG CHÚNG QUY MÔ, BÀI 
BẢN NHẤT VIỆT NAM ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI. NƠI ĐÂY, SẼ TRỞ THÀNH 
ĐIỂM SÁNG VỀ KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHO TOÀN THỂ CÔNG CHÚNG, VÀ LÀ 
NƠI KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ, SÁNG TẠO CHO LỚP TRẺ CỦA ĐẤT NƯỚC”.

Tìm hiểu các hành tinh 
ở căn phòng Hệ Mặt trời. 
Ảnh: TRỌNG LỢI

Quang cảnh Tổ hợp Không gian 
khoa học tại Khu đô thị khoa học 

Quy Hòa (TP Quy Nhơn). 
Ảnh: NGUYỄN DŨNG
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PGS.TS Nguyễn 
Lương Quang, 
một trong ba nhà 
khoa học người 

Việt sáng lập nhóm, đã dành 
cho phóng viên Báo Bình Định 
cuộc trò chuyện thân mật.

SAGI “BÉN RỄ” 
Ở THUNG LŨNG QUY HÒA
lThưa PGS.TS Nguyễn 

Lương Quang, đâu là lý do 
để Trung tâm quốc tế Khoa 
học và Giáo dục liên ngành 
(ICISE) trở thành nơi khai 
sinh cho SAGI?

- Ý tưởng hình thành nhóm 
SAGI bắt đầu từ năm 2016 sau 
hội thảo khoa học “Các cơ hội 
và thách thức cho phát triển 
thiên văn ở Việt Nam”. Tại 
đây, các nhà khoa học nhận 
thấy có nhiều tiềm năng để 
phát triển Vật lý thiên văn ở 
Việt Nam.

SAGI ra đời với mục tiêu 
thúc đẩy hợp tác giữa người 
làm thiên văn trong nước với 
người Việt ở nước ngoài và 
cộng đồng quốc tế, từ nền tảng 
ủng hộ lớn lao của vợ chồng 
GS Trần Thanh Vân - Chủ 
tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam và 
GS Lê Kim Ngọc - Chủ tịch 
Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam 
tại Pháp, cùng lãnh đạo tỉnh 
Bình Định. 

Chúng tôi chọn khai sinh 
cho SAGI tại ICISE là bởi 
từ lâu nơi đây đã trở thành 
điểm đến thân thuộc của 
những nhà khoa học quốc tế 
và Việt Nam, nhờ có không 
gian yên bình, thoáng đãng. 
Cơ sở hạ tầng ở đây khá tiện 
nghi, và còn nằm cạnh Trung 
tâm Khám phá khoa học và 
Đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN), 
Trạm quan sát thiên văn phổ 
thông (có kính CDK 600) hiện 
hoạt động rất tốt. 

l Với điều kiện cần như vậy, 
SAGI sẽ triển khai những hoạt 
động gì, thưa Phó giáo sư?

- Hằng năm, chúng tôi sẽ 
tổ chức các workshop, hội 
thảo khoa học trong nước và 
quốc tế liên quan đến lĩnh vực 
nghiên cứu; hỗ trợ các nhà 
khoa học trẻ, hướng dẫn sinh 
viên, nghiên cứu sinh; phối 
hợp với nhóm chuyên gia tại 
Trung tâm Khám phá khoa 
học và Đổi mới sáng tạo nâng 
cao năng lực sử dụng, vận 
hành Trạm quan sát thiên văn 
phổ thông, triển khai một số 
nghiên cứu dựa trên các thiết 
bị hiện có...

Hội thảo khoa học quốc 
tế “Vũ trụ vàng: Vật lý thiên 
văn hạt nhân và tia vũ trụ 
trong kỷ nguyên đa thông 
tin” và “Vật lý thiên văn 
SAGI 2022 - Những hướng 

CUỐI THÁNG 7.2022, NHÓM VẬT LÝ THIÊN VĂN (SAGI) CỦA VIỆN 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH, THUỘC TRUNG TÂM 
QUỐC TẾ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH (TP QUY NHƠN) ĐÃ 
CHÍNH THỨC RA MẮT VÀ KHỞI ĐỘNG NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TIÊN. 

SAGI được thành lập bởi 3 thành viên đầu tiên 
là các nhà khoa học người Việt: 
ª TS Nguyễn Trọng Hiền (59 tuổi), nhà Vật lý người Mỹ gốc Việt, chuyên 

gia nghiên cứu chuyên sâu của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA).
ª PGS.TS Hoàng Chí Thiêm (43 tuổi), hiện là nghiên cứu viên cấp 

cao tại Viện Khoa học vũ trụ và Thiên văn Hàn Quốc (KASI), đồng thời là 
phó giáo sư tại ĐH Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc. Năm 2022, ông trở 
thành nhà khoa học Việt đầu tiên nhận Giải thưởng Thiên văn Hàn Quốc.
ª PGS.TS Nguyễn Lương Quang (38 tuổi), giảng dạy tại ĐH Hoa Kỳ 

và Viện Năng lượng thay thế Saclay (Pháp). Ông là chuyên gia nghiên cứu 
về quá trình vật lý và hóa học giai đoạn đầu của quá trình hình thành sao; 
thành viên của các chương trình khoa học trọng điểm của Đài quan sát 
không gian Herschel và ALMA.

u TRỌNG LỢI (Thực hiện)

TS Nguyễn Trọng Hiền (giữa) và PGS.TS 
Hoàng Chí Thiêm (thứ hai từ trái sang) 
trao đổi với các nhà khoa học, lãnh đạo 
Bộ KH&CN trong lễ ra mắt SAGI.                

Ảnh: TRỌNG LỢI

PGS.TS  
Nguyễn Lương Quang. 

Ảnh: NVCC

nghiên cứu tiên phong của Vật 
lý thiên văn trong kỷ nguyên 
vàng của phân cực bụi” được 
tổ chức vào cuối tháng 7.2022, 
là chuỗi hoạt động nổi bật 
khởi động cho hành trình 
xây dựng, phát triển chuyên 
ngành Vật lý thiên văn ở Việt 
Nam nói chung và tỉnh Bình 
Định nói riêng. 

Trước đó, năm 2016, chúng 
tôi đã tổ chức chuỗi hội thảo 
“Sự hình thành sao trong 
các môi trường khác nhau” 
(SFDE). Đây là hoạt động 
được tổ chức 2 năm/lần. Từ 
những hội thảo này, đã có 
nhiều bạn tiếp tục theo đuổi 

các bậc học cao hơn trong và 
ngoài nước. 

Năm 2023, chúng tôi sẽ 
tổ chức một trường quan sát 
(trong đó có 10 sinh viên Việt 
Nam và 10 sinh viên từ nước 
ngoài, cùng các giáo viên 
chuyên môn cao), hướng đến 
mục tiêu giúp sinh viên tự 
thực hiện các thí nghiệm trong 
phòng thí nghiệm và kính 
của Trạm quan sát thiên văn 
phổ thông, giúp các bạn trẻ 
được giao lưu và làm việc với 
chuyên gia nước ngoài.

Hiện nay, SAGI đang 
tuyển nghiên cứu sinh sau tiến 
sĩ và sinh viên thực tập làm 

lưu và trao đổi học thuật, nuôi 
dưỡng ước mơ trở thành nhà 
khoa học, nhà khám phá vũ 
trụ trong tương lai. 

Để hoàn thành sứ mệnh 
ấy, hằng năm, chúng tôi sẽ 
luân phiên về ICISE để thực 
hiện các nghiên cứu cùng sinh 
viên. Chúng tôi hy vọng các 
trường đại học và THPT tại 
Việt Nam sẽ hợp tác với SAGI 
để đưa các học phần thiên 
văn vào chương trình giảng 
dạy và gửi sinh viên đến làm 
việc cùng SAGI. 

Chúng tôi cũng sẽ hợp tác 
với các nhóm thiên văn nghiệp 
dư trong nước và Trung tâm 
Khám phá Khoa học và Đổi 
mới sáng tạo đẩy mạnh hơn 
nữa việc phổ biến thiên văn 
đến công chúng. Về lâu dài, 
SAGI muốn tạo nền tảng vững 
chắc về con người và kiến thức 
để tiến tới xây dựng một đài 
thiên văn hoặc trung tâm lớn 
hơn, làm cơ sở nghiên cứu 
cho những nhà làm thiên văn 
chuyên nghiệp. Các thành viên 
SAGI sẽ làm việc với các viện 
trên thế giới như Đài thiên văn 
quốc gia Nhật Bản, Đài thiên 
văn Đông Á để cùng tham gia 
vào các dự án lớn.

l Để theo đuổi con đường 
Vật lý thiên văn còn rất nhiều 
khó khăn, trắc trở, theo Phó 
giáo sư, thế hệ trẻ cần có hành 
trang gì?

- Tôi cho rằng, các bạn trẻ 
cần phải nuôi dưỡng đam mê. 
Chúng tôi cũng đang tạo lập 
môi trường thuận lợi để các 
nhà nghiên cứu trẻ, sinh viên 
đam mê Vật lý thiên văn có 
thể theo đuổi và phát triển 
năng lực của mình.
l Xin cảm ơn Phó giáo sư 

về cuộc trò chuyện thú vị!             
   T.L

ICISE nơi SAGI chọn làm nơi ra mắt, 
hoạt động. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Nơi gặp gỡ
của những đam mê

việc tại Quy Nhơn. Chúng tôi 
sẽ cố gắng tìm kiếm các nguồn 
viện trợ, hỗ trợ học bổng cho 
các nghiên cứu sinh về Vật lý 
thiên văn của Việt Nam theo 
học tại các trường danh tiếng 
trên thế giới. Sau đó, tạo điều 
kiện để họ về Việt Nam làm 
việc. Ngoài ra, SAGI đã làm 
việc với Trạm quan sát thiên 
văn phổ thông để thu hút 
chuyên gia về làm việc với 
trạm, cũng như huấn luyện 
các kỹ thuật viên trẻ tại trạm…

NUÔI DƯỠNG ĐAM MÊ 
VẬT LÝ THIÊN VĂN 
CHO NGƯỜI TRẺ

SAGI bắt đầu sứ mệnh tạo 
lập môi trường thuận lợi để 
các nhà nghiên cứu trẻ, sinh 
viên đam mê Vật lý thiên văn 
theo đuổi và phát triển năng 
lực, dựa trên lợi thế sẵn có khi 
các thành viên của nhóm đang 
vận hành một mạng lưới đào 
tạo rất hiệu quả. 
l Với những hoạt động 

Phó giáo sư vừa nói, SAGI ắt 
sẽ đem đến nhiều cơ hội cho 
người trẻ yêu khoa học Vật lý 
ở Bình Định - Việt Nam...

- Tôi tin rằng, SAGI sẽ tạo 
nhiều cơ hội cho các bạn trẻ 
đam mê Vật lý thiên văn. Đây 
sẽ là nơi để cộng đồng thiên 
văn Việt Nam gặp mặt giao 
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ĐẾN CUỐI NĂM 2022, TOÀN 
TỈNH CÓ 20 ĐÔ THỊ. VỚI TỶ LỆ 
ĐÔ THỊ HÓA ĐẠT 45,5%, MẠNG 
LƯỚI ĐÔ THỊ CỦA TỈNH DẦN 
HOÀN THIỆN RÕ NÉT HƠN, 
ĐẶC BIỆT LÀ CÁC ĐÔ THỊ BIỂN, 
MỞ ĐƯỜNG THÚC ĐẨY PHÁT 
TRIỂN KT-XH.

LỢI THẾ BIỂN VÀ ĐÔ THỊ BIỂN
Quy hoạch và hạ tầng là điểm 

nhấn đầu tiên trong hành trình phát 
triển tỉnh Bình Định thành một điểm 
đến. Bình Định đang quyết tâm hoàn 
thành sớm đường ven biển dài gần 
120 km liền mạch từ TP Quy Nhơn 
đến TX Hoài Nhơn. Tỉnh cũng đầu 
tư 3 tuyến đường kết nối Đông - Tây; 
trong đó, QL 19 là một trong những 
tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt khi 
kết nối 3 tâm điểm lớn tại Bình Định 
gồm sân bay Phù Cát, Khu kinh tế 
Nhơn Hội và TP Quy Nhơn, mở ra 
không gian đô thị rộng lớn cho Quy 
Nhơn và vùng lân cận.

Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn 
Ngô Hoàng Nam cho hay, thành phố 
đã ban hành nhiều chủ trương, chính 
sách đầu tư mới như cải tạo cơ sở vật 
chất, nâng cao chất lượng cơ sở hạ 
tầng để đến năm 2025 sẽ trở thành 
một trong các đô thị trung tâm vùng 
duyên hải miền Trung, đẩy mạnh phát 
triển kinh tế biển; đến năm 2035 là 
một trong những trung tâm kinh tế 
biển của quốc gia. Để đạt được mục 
tiêu chung đề ra, Quy Nhơn tích cực 
mở rộng không gian đô thị, phát huy 
tối đa thế mạnh dựa vào biển, bắt 
tay triển khai nhiều dự án hạ tầng 
hướng biển.

Theo TS Trần Du Lịch, Thành 
viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài 

TP Quy Nhơn mở rộng không gian đô thị 
gắn phát triển kinh tế biển, phát huy tối đa 

thế mạnh dựa vào biển.   Ảnh: DŨNG  NHÂN

mở đường phát triển
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”
”Đô thị hóa không chỉ chuyển dịch về không gian đô thị, không gian 

kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo hình ảnh 
đô thị khang trang xanh, sạch, đẹp, cuộc sống đô thị văn minh hiện đại. Thời 
gian gần đây, tôi cảm nhận được Bình Định đang chuyển động mạnh mẽ!”.                     

TS TRẦN DU LỊCH
Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng phát triển đô thị du lịch biển 

của Bình Định. 3 năm vừa qua, chúng tôi đã chứng kiến nhiều thay đổi 
ngoạn mục như sân bay Phù Cát, QL 19B nối sân bay với Khu kinh tế Nhơn 
Hội, tuyến đường ven biển… đều là những công trình hạ tầng trọng điểm 
được đầu tư nhanh chóng, chất lượng và mở ra rất nhiều cơ hội cho ngành 
du lịch, bất động sản!”.                Ông ĐỖ CHÍ HIẾU, Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP Khu du lịch biển Maia Quy Nhơn

chính, tiền tệ quốc gia, Khu kinh tế 
Nhơn Hội trên bán đảo Phương Mai 
(Quy Nhơn) được đánh giá là cực tăng 
trưởng quan trọng của tỉnh Bình Định 
và TP Quy Nhơn. Nơi đây được kỳ 
vọng trở thành đô thị cảng biển thịnh 
vượng và hướng đến khai thác các 
hoạt động, dịch vụ đêm để phục vụ 
tốt cho cả dân địa phương và khách 
du lịch. 

Làm hạt nhân của “tiểu vùng kinh 
tế” phía Bắc tỉnh, TX Hoài Nhơn còn 
có điều kiện phát triển đô thị với 
phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, Đông Gia 
Lai và Bắc Kon Tum khi QL 24 hoàn 
thiện. Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn 
Lê Đăng Tuấn chia sẻ: “Đường ven 
biển 639 mở ra diện mạo đô thị mới 
dọc biển; dáng dấp đô thị phồn hoa 
ở đô thị Tam Quan (gồm các phường 
Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan 
Nam, Hoài Hảo) cũng rõ hơn khi gắn 
kết với phát triển kinh tế biển, giao lưu 
thương mại với các tỉnh lân cận. Đây 
cũng là hướng phát triển mạnh trong 
tổng thể “1 trục - 2 cánh - 4 trung tâm” 
của Hoài Nhơn. Tỉnh cũng đang đầu 
tư tuyến đường kết nối từ đường phía 
Tây tỉnh đến đường ven biển giúp mở 

rộng không gian đô thị, giao thương 
giữa các vùng cho Hoài Nhơn”. 

Quy hoạch hướng biển cũng được 
huyện Phù Cát tận dụng để phát triển 
đô thị phía Đông, gồm 4 xã, thị trấn: 
Cát Tiến, Cát Hải, Cát Thành, Cát 
Khánh. Chủ tịch UBND xã Cát Khánh 
Đinh Thành Tiến cho biết, xã đã được 
định hướng phát triển lên thị trấn, 
đồng thời được quy hoạch mở rộng 
gắn với quy hoạch khu vực rộng lớn 
của phía Nam đầm Đề Gi. Xã đang 
tập trung huy động mọi nguồn lực để 
đầu tư hoàn thiện, đồng bộ kết cấu 
hạ tầng, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, 
nâng cao các tiêu chí đô thị loại V, 
phấn đấu quý I/2023 được công nhận 
thị trấn. 

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN HỆ 
THỐNG ĐÔ THỊ BỀN VỮNG 
VÀ ĐỒNG BỘ 

Trong hành trình lên thành phố 
vào năm 2024, TX An Nhơn cũng tiến 
hành điều chỉnh quy hoạch chung 
đô thị An Nhơn đến năm 2035. Theo 
kiến trúc sư Nguyễn Thanh Hải, Viện 
trưởng Viện Quy hoạch xây dựng 
miền Nam, An Nhơn có dư địa để mở 

rộng phát triển công nghiệp, dịch vụ 
trong khu vực tam giác An Nhơn - 
Quy Nhơn - Nhơn Hội, cân bằng mật 
độ tập trung công nghiệp ở các cực 
của tam giác và hiện đang quá tải tại 
Quy Nhơn; đồng thời là địa bàn để 
phát triển các cơ sở dịch vụ mới trong 
khu vực tam giác trong điều kiện quỹ 
đất ở Quy Nhơn đang lấp đầy. Do 
đó, quy hoạch đô thị An Nhơn định 
hướng mở rộng theo hướng mô hình 
đơn trung tâm phát triển đa cực theo 
hệ thống giao thông. Trong đó, cực 
phía Bắc lấy phường Đập Đá làm hạt 
nhân; cực trung tâm lấy phường Bình 
Định làm hạt nhân; hình thành cực 
phát triển mới phía Nam gồm Nhơn 
Hòa và Nhơn Thọ, hỗ trợ cực trung 
tâm và hành lang QL 19; phía Tây lấy 
xã Nhơn Phúc làm cực phát  triển hỗ 
trợ các xã Nhơn Khánh, Nhơn Lộc và 
một số xã phía Đông huyện Tây Sơn, 
trục tác động là ĐT 636. 

Như vậy, về cấu trúc, đô thị An 
Nhơn là khu đô thị lõi và đô thị vành 
đai - khu công nghiệp - các đô thị vệ 
tinh gồm: Khu vực Cảnh Hàng - Nhơn 
Phong; Gò Quánh - Nhơn Mỹ; Nam 
Tượng - Nhơn Tân và An Thái - Nhơn 
Phúc, các khu dân cư ngoại thị hiện 
hữu - khu vực nông nghiệp, vành đai 
xanh, vành đai ven sông.

Ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở 
Xây dựng nhấn mạnh, tỉnh tập trung 
quy hoạch, xây dựng các đô thị, vùng 
đô thị, trong đó tập trung xây dựng, 
phát triển hệ thống đô thị bền vững 
và đồng bộ về mạng lưới. Đồng thời, 
tính toán phát triển các đề án, chương 
trình phát triển đô thị, kinh tế đô thị; 
phát triển đô thị biển, đô thị hải đảo; 
đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông 
minh… Phát triển kinh tế dịch vụ, 
công nghiệp chế tạo tiên tiến và có 
tính chiến lược, phát triển kinh tế số, 
kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh 
tế ban đêm, kinh tế du lịch, thể thao... 
tại các đô thị lớn; phát triển kinh tế 
gắn với chuỗi giá trị kinh tế nông 
nghiệp và phát triển dịch vụ xã hội tại 
các đô thị nhỏ…                                M.HNâng tầm đô thị, 



u THU DỊU

ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ TRONG SẢN 
XUẤT NÔNG NGHIỆP 
ĐỂ NÂNG CAO GIÁ 
TRỊ SẢN PHẨM, 
HÌNH THÀNH CHUỖI 
LIÊN KẾT SẢN XUẤT 
KHÉP KÍN ĐANG LÀ 
XU HƯỚNG. Ở TỈNH 
BÌNH ĐỊNH, NẮM GIỮ 
VAI TRÒ DẪN DẮT, 
TẠO ĐỘNG LỰC PHẢI 
KỂ ĐẾN NHỮNG CÁI 
TÊN NHƯ TÔM VIỆT- 
ÚC, GÀ GIỐNG CAO 
KHANH, GÀ GIỐNG 
MINH DƯ…

VIỆT - ÚC KIẾN TẠO 
HỆ SINH THÁI NGÀNH TÔM 

20 năm qua, Tập đoàn Việt 
Úc từng bước kiến tạo hệ sinh 
thái ngành tôm ở Bình Định, tạo 
ra nhiều giá trị lớn lao cho hoạt 
động sản xuất nông nghiệp nói 
chung và lĩnh vực nuôi trồng 
thủy sản nói riêng. Năm 2005, 
tập đoàn này đầu tư vào phát 
triển tôm giống phục vụ nhu cầu 
nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh 
Bình Định và các địa phương 
lân cận. Từ năm 2010, Việt - Úc 
đầu tư phát triển phân khúc tôm 
bố mẹ để lai tạo nguồn giống 
tốt. Đến năm 2017, Tập đoàn 
Việt - Úc xây dựng Khu phức 
hợp sản xuất tôm công nghệ cao 
tại xã Mỹ Thành (huyện Phù 
Mỹ) với tổng diện tích 300 ha, 
công suất 4.500 tấn/năm. Tại 
đây, đơn vị đầu tư 10 khu nhà 
màng và 30 khu nhà lưới nuôi 
tôm thương phẩm áp dụng công 
nghệ Biofloc, Synbiotic 100% 
không sử dụng kháng sinh, 
hướng tới việc xuất khẩu tôm 
nguyên con sang thị trường Úc.  

Đặc biệt, để phát triển bền 
vững ngành tôm ở địa phương, 
bên cạnh khu sản xuất giống, 
khu nuôi tôm thương phẩm, nhà 
máy chế biến thức ăn, Tập đoàn 
Việt - Úc xây dựng nhà máy chế 
biến xuất khẩu thủy sản liền kề 
với quy mô diện tích 20 ha, khép 

kín chuỗi giá trị từ tôm bố mẹ đến 
tôm giống - thức ăn - tôm thương 
phẩm - chế biến xuất khẩu. Nhà 
máy chế biến sẽ được tự động 
hóa tối đa dây chuyển sản xuất 
trên 70%, ứng dụng các công 
nghệ tiên tiến nhất để đáp ứng 
tốt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt 
trong chế biến sản phẩm. 

Theo ông Chế Thanh Hưng, 
Giám đốc điều hành Công ty CP 
Việt - Úc Bình Định, trong chuỗi 
sản xuất, kinh doanh ngành tôm 
từ tôm bố mẹ - tôm giống - thức 
ăn - tôm thương phẩm - tôm chế 
biến, thì việc đầu tư cho phân 
khúc tôm bố mẹ đòi hỏi kỹ thuật 
lẫn công nghệ cao nhất. Và hầu 
hết các DN đều nhập khẩu từ 
nước ngoài.

Với sự hợp tác chiến lược của 
Viện CSIRO (Cơ quan nghiên 
cứu khoa học và kỹ  nghệ quốc 
gia của Úc), từ năm 2010, Việt - 
Úc mạnh dạn đầu tư vào phân 
khúc tôm bố mẹ. Thành quả 
của hợp tác này là việc tôm thẻ 
chân trắng bố mẹ của Tập đoàn 
Việt - Úc đã được Bộ NN&PTNT 
công nhận và cho phép thương 
mại hóa, đánh dấu bước đột 
phá mới cho cả ngành tôm 
Việt Nam. Việc chủ động được 
nguồn tôm bố mẹ giúp DN sản 
xuất ra nguồn tôm giống có tỷ 
lệ sống cao hơn, sức đề kháng 
tốt và thích nghi với điều kiện 

thổ nhưỡng của địa phương. 
Tại Bình Định, Tập đoàn đã đầu 
tư khu sản xuất giống với diện 
tích 8 ha, cung ứng ra thị trường  
5 tỷ con giống/năm. 

CAO KHANH - LIÊN KẾT 
NÂNG CAO CHUỖI GIÁ TRỊ 

Năm 2010, Công ty TNHH 
giống gia cầm Cao Khanh (Phù 
Cát) được thành lập từ nền tảng 
là hộ kinh doanh con giống gia 
cầm, thủy cầm. Chỉ hơn 10 năm, 
Công ty đã vươn lên thành một 
DN cung cấp giống gà ta, gà thả 
vườn chất lượng cao. Giống gà ta 
Cao Khanh khẳng định tên tuổi, 
uy tín qua việc Bộ NN&PTNT 
công nhận về tiến bộ KHKT và 
được xếp vào nhóm 10 sản phẩm 
vàng của Bộ NN&PTNT 3 năm 
liên tiếp 2018, 2019 và 2020. 

Giống gà ta Cao Khanh với 
những đặc điểm vượt trội như 
có sức đề kháng cao, thân hình 
vững chắc, tỷ lệ hao hụt thấp, tốc 
độ tăng trưởng nhanh… phù hợp 
cho chăn nuôi gà thả vườn, nhờ 
thế được người tiêu dùng đón 
nhận. Mỗi năm, DN cung ứng 
ra thị trường 20 - 25 triệu con gà 
giống 1 ngày tuổi, chiếm khoảng 
15 - 17% thị phần gà giống lông 
màu trong cả nước; đồng thời còn 
xuất khẩu sang các thị trường 
như Lào, Campuchia…

Dù vậy mục tiêu của DN 
không chỉ dừng lại ở việc cung 
ứng con giống mà hướng tới phát 
triển hợp tác, liên kết xây dựng 
chuỗi giá trị Gà ta Cao Khanh bền 
vững. Ông Cao Văn Khanh, Giám 
đốc Công ty TNHH Giống gia 
cầm Cao Khanh, cho hay: Chúng 
tôi vận dụng triết lý kinh doanh 
“muốn đi nhanh thì đi một mình, 
muốn đi xa thì đi cùng nhau”. 
Ở giai đoạn đầu, Cao Khanh “đi 
một mình” để tập trung tối đa 
cho việc phát triển con giống tốt. 
Còn hiện nay, chúng tôi muốn 
tạo dựng và tham gia sâu vào 
liên kết chuỗi để tăng giá trị cho 
sản phẩm. 

Từ năm 2020, Công ty bắt đầu 
hợp tác với nhiều đối tác cả DN 
và nông hộ để xây dựng chuỗi 
liên kết nhà cung ứng - nhà sản 
xuất - nhà phân phối - người tiêu 

dùng bằng hình thức chăn nuôi 
gia công và bao tiêu sản phẩm. 
Công ty đầu tư 2 dự án vào lĩnh 
vực trang trại chăn nuôi công 
nghệ cao và nhà máy ấp nở gia 
cầm, thủy cầm công nghệ cao để 
nâng cao năng lực sản xuất. Hiện 
nay, Công ty lên phương án liên 
kết, hợp tác cùng Công ty TNHH 
San Hà (TP Hồ Chí Minh) xây 
dựng nhà máy giết mổ gia cầm 
tại tỉnh Bình Định nhằm nâng 
cao hiệu quả cho chuỗi liên kết 
4 nhà, góp phần tạo ra sản phẩm 
hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, 
đảm bảo an toàn thực phẩm cho 
người tiêu dùng trong nước, định 
hướng xuất khẩu. 

BƯỚC ĐỘT PHÁ CHO 
NÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH

Xu hướng đầu tư và phát 
triển công nghệ cao là tất yếu 
nếu muốn nâng cao giá trị sản 
phẩm. Tại tỉnh Bình Định, nông 
nghiệp công nghệ dần được định 
hình trong giai đoạn 2020 - 2025 
với những cú hích về thu hút đầu 
tư, các chính sách khuyến khích 
phát triển. 

Ông Trần Văn Phúc, Giám 
đốc Sở NN&PTNT, cho biết, 
để tạo đột phá trong sản xuất 
nông nghiệp, Tỉnh ủy ban 
hành Chương trình hành động  
số 11-CTr/TU ngày 14.5.2021 về 
việc “Phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao gắn với xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2020 - 2025” 
tạo tiền đề để ngành nông nghiệp 
triển khai thực hiện. Cuối năm 
2022, Sở NN&PTNT tham mưu 
UBND tỉnh ban hành chính sách 
khuyến khích đầu tư, phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 
vào sản xuất, chăn nuôi, tạo cơ 
sở để thu hút thêm các DN có 
tiềm năng về đầu tư trong lĩnh 
vực nông nghiệp tại Bình Định. 
“Với mong muốn có những cánh 
chim đầu đàn như Việt Úc, Cao 
Khanh, Minh Dư…, ngành nông 
nghiệp nỗ lực cùng với các DN 
từng bước phát triển nông nghiệp 
công nghệ trên địa bàn tỉnh”, 
Giám đốc Sở NN&PTNT Trần 
Văn Phúc bày tỏ hy vọng.

T.D

Kiểm tra trứng giống tại khu trang 
trại nuôi gà công nghệ cao của Công 
ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh. 

Ảnh: Công ty Cao Khanh

“Sếu đầu đàn”
trong nông nghiệp công nghệ cao 

Tôm thương phẩm công nghệ cao với quy trình 
nuôi tuân thủ các điều kiện về tiêu chuẩn  

kỹ thuật, công nghệ nghiêm ngặt, không sử 
dụng kháng sinh. Ảnh: Tập đoàn Việt - Úc.

Khu phức hợp nuôi tôm và sản xuất tôm 
thương phẩm công nghệ cao của Tập 
đoàn Việt - Úc tại Phù Mỹ (Bình Định). 
Ảnh: Tập đoàn Việt - Úc
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tăng tốc lên thành phố
u NGUYỄN HÂN

Toàn cảnh Khu đô thị mới ở 
phường Bình Định, TX An Nhơn. 

Ảnh: N.DŨNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TX AN NHƠN LẦN THỨ XXIV, 
NHIỆM KỲ 2020 - 2025 ĐẶT MỤC TIÊU XÂY DỰNG AN NHƠN TRỞ THÀNH 
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH TRƯỚC NĂM 2025. ĐỂ SỚM BIẾN MỤC 
TIÊU NÀY THÀNH HIỆN THỰC, VỚI QUYẾT TÂM CAO CỦA CẢ HỆ THỐNG 
CHÍNH TRỊ CÙNG SỰ CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, AN 
NHƠN ĐANG TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH.

NỖ LỰC ĐƯA XÃ 
LÊN PHƯỜNG

Sau hơn 10 năm An Nhơn 
được Chính phủ ra Nghị quyết 
công nhận là thị xã, đến nay, 
diện mạo đô thị của địa phương 
phát triển không ngừng, tạo 
tiền đề vững chắc để trở thành 
thành phố vào năm 2024.

Để mở rộng không gian đô 
thị, TX An Nhơn đã xây dựng 
và triển khai đề án xây dựng và 
phát triển 6 xã thành phường 
gồm: Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, 
Nhơn Hậu, Nhơn An, Nhơn 
Phong, Nhơn Phúc. Ưu tiên 
nguồn lực nâng cấp, mở rộng 
các công trình giao thông trọng 
điểm để kết nối; xây dựng và 
phát triển các khu dân cư, khu 
đô thị có hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật đồng bộ, đáp ứng các 
tiêu chí đô thị loại III; đồng 
thời đầu tư, nâng cấp, mở 
rộng hoàn thiện đồng bộ hệ 
thống đường giao thông, hệ 
thống thoát nước, vỉa hè, cây 
xanh, chiếu sáng…

Ông Hồ Long Thiệt, Bí thư 
Đảng ủy xã Nhơn Thọ, cho 
biết: Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân địa phương nhận 
thấy đây chính là cơ hội để thúc 
đẩy phát triển KT-XH, thay 
đổi diện mạo quê hương. Xã 
đang xúc tiến đầu tư thêm một 
công viên, trồng thêm cây xanh 
để tăng mật độ cây xanh; quy 
hoạch, đầu tư xây dựng khu 
đô thị trung tâm xã và khu dân 
cư Thọ Mỹ thuộc thôn Đông 
Bình để mở rộng không gian đô 
thị. Đồng thời, đầu tư thêm hệ 
thống cống thoát nước chính tại 
các khu dân cư.  

Về xã Nhơn Thọ hôm nay, 
điều dễ nhận thấy là cơ sở hạ 
tầng đô thị ở đây đã từng bước 
được đầu tư hoàn thiện. Ngay 

vào năm 2024, sớm hơn 1 năm 
so với kế hoạch đề ra là không 
quá xa vời. Bởi, Đảng bộ, chính 
quyền, quân và dân thị xã đã 
đoàn kết một lòng, ai cũng 
trong tâm thế ủng hộ mạnh 
mẽ chủ trương này. Tất cả đều 
tin tưởng và đồng lòng vì một 
thành phố có cơ sở hạ tầng 
KT-XH đồng bộ, nền KT-XH 
phát triển năng động, hiệu quả, 
nhân dân có cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc”.

Theo UBND TX An Nhơn, 
trong 4 năm trở lại đây, tranh 
thủ các nguồn vốn của Trung 
ương, của tỉnh và vận dụng cơ 
chế đặc thù, TX An Nhơn đã tổ 
chức triển khai thực hiện đạt 
và vượt số lượng dự án đầu tư 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao 
thông, mở rộng không gian đô 
thị. Đến nay, mạng lưới giao 
thông trên địa bàn thị xã được 
đầu tư cơ bản đồng bộ, với tổng 
chiều dài hơn 1.467 km. Trong 
đó, các tuyến giao thông đối 

ngoại 87,51 km, gồm các tuyến 
QL 19, QL 19B, QL 1, tuyến 
tránh QL 1. Các tuyến tỉnh lộ 
gồm ĐT 631, ĐT 636, ĐT 638 
dài 34,51 km đã được đầu tư 
nâng cấp, mở rộng, đảm bảo 
năng lực và kết nối từ trung 
tâm thị xã với các địa phương 
lân cận. An Nhơn cũng đã đầu 
tư mới, nâng cấp các tuyến 
đường giao thông đối nội với 
chiều dài hơn 1.380 km, trong 
đó đường giao thông nội thị 
dài hơn 242 km.

Trong năm 2023, An Nhơn 
tiếp tục tập trung nguồn lực 
đẩy nhanh việc đầu tư các 
tuyến giao thông trọng điểm 
nhằm hoàn chỉnh khung giao 
thông toàn thị xã theo Đồ án 
điều chỉnh Quy hoạch chung đô 
thị An Nhơn đến năm 2035, góp 
phần hoàn thành tiêu chí giao 
thông đô thị loại III, giai đoạn 
2021 - 2025.

CƠ HỘI VƯƠN TẦM 
CAO MỚI

Với mục tiêu xây dựng 
và phát triển đô thị An Nhơn 
nhanh, bền vững theo hướng 
hiện đại, xứng tầm với tiềm 
năng thế mạnh của địa phương, 
tạo động lực phát triển mạnh 
mẽ vùng kinh tế phía Nam 
tỉnh, từ nay đến năm 2024, An 
Nhơn tập trung đẩy nhanh 

tiến độ rà soát điều chỉnh Đồ 
án quy hoạch chung đô thị An 
Nhơn đến năm 2035 và Chương 
trình phát triển đô thị. Ưu tiên 
nguồn lực đầu tư xây dựng cơ 
bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 
khung theo quy hoạch chung, 
đẩy mạnh các dự án đầu tư 
phát triển đô thị đảm bảo nâng 
cao các tiêu chí đô thị.

Theo Phó Bí thư Thường 
trực Thị ủy An Nhơn Đào Xuân 
Huy, để sớm biến mục tiêu 
xây dựng An Nhơn trở thành 
thành phố, trong lãnh đạo, 
chỉ đạo điều hành, Ban Chấp 
hành Đảng bộ thị xã xác định 
3 khâu đột phá chiến lược. Cụ 
thể gồm: Đẩy nhanh việc đầu tư 
xây dựng, nâng cấp đồng bộ hạ 
tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, 
mở rộng không gian đô thị; đẩy 
mạnh ứng dụng KH&CN vào 
sản xuất và quản lý nhà nước; 
nâng cao năng lực và tinh thần 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 
đáp ứng yêu cầu xây dựng và 
phát triển đô thị.

Trong tầm nhìn mới, lãnh 
đạo TX An Nhơn xác định quá 
trình đô thị hóa là hành trình 
bền bỉ, thực chất. Nơi có nền 
kinh tế phát triển năng động 
dựa trên các trụ cột tăng trưởng 
chính gồm công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ, logistics; nơi các 
nguồn tài nguyên được quy 
hoạch sử dụng lâu bền, không 
gian phát triển đô thị được tổ 
chức bài bản, quản lý chặt chẽ, 
sử dụng căn cơ, có tầm nhìn dài 
hạn; nơi có các giá trị văn hóa, 
lịch sử được bảo tồn để phát 
triển bền vững... Tất cả những 
điều này đều sẽ hướng đến mục 
tiêu lớn nhất là nâng cao chất 
lượng cuộc sống và hạnh phúc 
của người dân.

Tin tưởng rằng, với quyết 
tâm của cả hệ thống chính trị, 
sự đồng thuận của người dân 
và sự giúp đỡ của các bộ, ban, 
ngành Trung ương và của tỉnh, 
đất kinh thành xưa với bề dày 
truyền thống lịch sử, văn hóa, 
cách mạng sẽ tiếp tục có những 
cách làm hay, sáng tạo, bước đi 
đột phá, huy động sức mạnh 
đại đoàn kết, sải những bước 
dài vững chắc về đích trong 
hành trình lên thành phố trong 
thời gian đến.                           N.H

An Nhơn

sau khi có phương án nâng 
cấp lên phường của thị xã, địa 
phương đã chỉ đạo rà soát, đánh 
giá sát từng tiêu chí, xác định rõ 
từng nhiệm vụ để xây dựng lộ 
trình và thời gian thực hiện. Với 
lợi thế nằm dọc theo tuyến  
QL 19, gần Khu công nghiệp 
Nhơn Hòa, Nhơn Thọ có điều 
kiện để chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế từ nông nghiệp sang công 
nghiệp, thương mại, dịch vụ. 

Cùng với Nhơn Thọ, Nhơn 
Phong cũng được quy hoạch, 
xây dựng trở thành phường 
theo lộ trình. Cuối năm 2021, 
qua kiểm tra rà soát, Nhơn 
Phong mới chỉ đạt 11/17 tiêu 
chuẩn phường đô thị loại 3. Từ 
đầu năm 2022 tới nay, cùng với 
sự hỗ trợ từ thị xã, xã đã thu hút 
các nguồn lực với số tiền trên 
112 tỷ đồng để hoàn thành tiêu 
chuẩn: Tỷ lệ đường phố chính 
được chiếu sáng, mật độ đường 
cống thoát nước chính, cấp điện 
sinh hoạt, tỷ lệ hộ nghèo. 

Ông Đinh Thanh Trình, Chủ 
tịch UBND xã Nhơn Phong, cho 
biết: “Với diện tích đất cây xanh 
sử dụng công cộng, địa phương 
đầu tư xây dựng thêm công 
viên cây xanh cầu Bến Cảnh, 
với diện tích 1,76 ha. Riêng về tỷ 
lệ thu gom chất thải rắn, xã phối 
hợp với Ban quản lý các dịch 
vụ đô thị An Nhơn mở rộng địa 
bàn thu gom chất thải rắn sinh 
hoạt tại 600 hộ gia đình ở các 
thôn Liêm Định, Trung Lý, để 
đảm bảo yêu cầu đề ra”.

 
HOÀN THIỆN HẠ TẦNG, 
MỞ RỘNG CÁC KHU 
ĐÔ THỊ MỚI

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND TX An Nhơn Bùi Văn 
Cư nhấn mạnh: “Mục tiêu để 
An Nhơn trở thành thành phố 

"An Nhơn có vị trí khá thuận lợi, nằm trên trục hành 
lang kinh tế Bắc - Nam dọc QL 1, sắp tới có tuyến cao tốc 
Bắc - Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây dọc QL 19; 
phía Bắc có cảng hàng không Phù Cát; có nhiều khu công 
nghiệp, kho bãi, hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh, 
thuận lợi trong giao thương, phát triển KT-XH và thu hút 
đầu tư. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Nhơn giàu 
truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, 
cần cù, thông minh, sáng tạo. Những lợi thế đó, cùng với 
những thành tựu đạt được trong những năm qua là yếu 
tố rất thuận lợi để An Nhơn sớm trở thành thành phố vào 
năm 2024”.

Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG
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Võ sư Ngô 
Bông -  s inh 
năm 1926 tại 
thôn Điền Chánh, 

xã Nghĩa Điền, huyện Tư 
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi -  
được xem như người “cai 
quản” bến đỗ đó và thành 
truyền nhân của bài võ có 
một không hai này. Võ sư tài 
đức vẹn toàn Ngô Bông đã 
phục dựng toàn bộ bài Hùng 
kê quyền - một thế võ dựa vào 
những đặc tính huyền ảo và 
dũng mãnh của gà chọi được 
Nguyễn Lữ khai sinh. 

TỪ MỘT BÀI THIỆU
Võ sư Ngô Bông mồ côi 

cha mẹ từ rất sớm. Ông được 
bà ngoại cùng những người 
cậu nuôi dưỡng từ bé. Các 
cậu của ông: Năm Chót, Sáu 
Huy, Bảy Thủy đều là những 
võ sư lừng danh từ những 
năm đầu của thế kỷ trước, 
không chỉ trong phạm vi tỉnh 
Quảng Ngãi mà cả khu vực 
miền Trung. 

Gia phả họ Ngô chép lại 
rằng, ông cố ngoại của Ngô 
Bông vốn là một thầy dạy võ, 
lại tinh thông binh pháp. Đất 
nước tao loạn, ông gia nhập 
nghĩa quân Tây Sơn và nhanh 
chóng trở thành thuộc hạ tin 
cẩn của Đông Định vương 
Nguyễn Lữ. Chính bài Hùng kê 
quyền của Nguyễn Lữ đã được 
ông cố của Ngô Bông “giữ 
lửa” ngay từ thời ông còn 
đầu quân cho nhà Tây Sơn 
và truyền lại cho hậu bối của 
mình. Ngô Bông lớn lên cũng 
nối nghiệp võ của gia đình 
nhưng bài Hùng kê quyền thì 
chàng trai mê võ ấy lại không 
“đi” trọn. Ông chỉ nhớ nội 
dung bài thiệu được các cậu 
truyền lại mà thôi.

Năm 18 tuổi, Ngô Bông 
lang bạt vào Phú Yên rồi 
ngược lên vùng rừng núi của 
tỉnh này tìm thầy học võ. Tại 
đây, Ngô Bông gặp thầy Cưu 
Vàng. Thấy chàng trai khôi 
ngô, tráng kiện nhưng lại rất 
khiêm nhường - tiêu chí đầu 
tiên để các ông thầy dạy võ có 
thể dung nạp làm đệ tử, võ sư 
Cưu Vàng đã nhận Ngô Bông 
làm môn sinh. Vừa học võ, 
Ngô Bông vừa phụ giúp thầy 
trong công việc hằng ngày để 
nuôi thân. 

Một chiều nọ, khi việc nhà 
đã vãng, hai thầy trò ngồi 
đàm đạo, Ngô Bông chợt thốt 
lên: Lưỡng kê giao thủ thủy 
tranh hùng/ Song túc tề phi 
trảo thượng xung/ Trấn ải kim 
thương như bạch hổ/ Thủ quan 
ngân kiếm tựa thanh long/Xuyên 
cung độc triểu tăng ư trác/ Hồi 
thủ đơn câu thọ tứ hung/ Thiểu, 
tẩu, vượt, trầm thiên sở tứ/ 
Nhu, cương, cường, nhược tận 
kỳ trung. 

Nghĩa là: Hai con gà chọi 
nhau để tranh hùng/ Hai chân 
cùng bay, móng chân đâm hất 
lên/ Trấn biên ải, cây thương 
vàng như cọp trắng/ Giữ cửa 
quan, lưỡi kiếm bạc tựa rồng 
xanh/ Mũi tên độc đâm vào hầu 
được cất giấu như mỏ gà (mổ 
thóc)/ Quay đầu móc đâm vào 
ngực kẻ địch/ Chạy, nhảy lên, 
luồn, hụp xuống là thế trời cho/ 

ột bến đỗ 

Lão võ sư Ngô Bông dạy học trò.                                                           Ảnh: PHẠM ĐƯƠNG

u PHẠM ĐƯƠNG

Mềm, cứng, mạnh, yếu tất cả đều 
trong bài quyền này. 

Lão võ sư Cưu Vàng nghe 
người học trò của mình đọc 
bài thiệu ấy, chợt lặng đi giây 
lát, rồi hỏi đệ tử: “Con học ở 
đâu bài thiệu này?”. Ngô Bông 
từ tốn: “Thưa thầy, đây là bài 
thiệu mà những người cậu của 
con đã dạy cho con!”. Thầy 
Cưu Vàng vỗ nhẹ vào vai Ngô 
Bông: “Đấy là bài thiệu mà 
bao nhiêu năm qua ta cất công 
tìm kiếm. Con hãy giữ lấy nó, 
đừng để thất truyền”.

TRỞ THÀNH 
TRUYỀN NHÂN

Thực ra, thế võ Hùng kê 
quyền đã được nhiều thế hệ 
võ sư của các tỉnh Bình Định, 
Phú Yên và Quảng Ngãi - 
những hậu phương tin cậy 
của phong trào nông dân Tây 
Sơn biết đến nhưng không 
“đi” trọn bộ, lại không rõ xuất 
xứ của nó. Khi có bài thiệu 
ấy rồi, các võ sư bắt đầu chắp 
nối lại những đứt gãy của thế 
võ mà mình từng biết và xâu 
chuỗi một cách có hệ thống. 

Sau 3 năm theo học 
thầy Cưu Vàng, Ngô Bông 
hồi hương.

Nhưng các cuộc chiến 
tranh liên miên cùng với nợ 
áo cơm đã không cho phép 
ông thực hiện trọn vẹn lời 
dặn của thầy là vừa phục 
dựng bài Hùng kê quyền 

vừa dạy lại cho các thế hệ 
học trò. Mãi đến năm 1989, 
nhân giải võ cổ truyền toàn 
quốc tổ chức tại Bình Định, 
võ sư Ngô Bông biểu diễn 
bài Hùng kê quyền khiến giới 
võ thuật lúc bấy giờ lấy làm 
ngạc nhiên và thích thú. Họ 
lờ mờ nhận ra một thế võ mà 
mình “có biết chút ít” nhưng 
“đi” một cách có hệ thống 
như Ngô Bông thì không thể. 

Đến năm 1993, giải võ 
cổ truyền toàn quốc được 
tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, 
ban tổ chức yêu cầu 
các võ sư đi bài 
quyền nào thì 
phải có xuất 
xứ kèm 
theo. Bài 
Hùng kê 
quyền lại có 
dịp được 
trình diễn 
kèm theo 

bài thiệu. Cũng trong lần 
ấy, Liên đoàn Võ thuật Việt 
Nam chính thức công nhận 
võ sư Ngô Bông là truyền 
nhân của thế võ độc đáo này.

TRUYỀN NHÂN 
ĐỜI THỨ HAI

Ngô Bông có 4 người con 
trai nhưng chỉ có 2 người theo 
nghiệp võ. Cuối cùng, “đậu” 
lại một người: Võ sư Ngô 
Lâm - người kế tục xứng đáng 
với sự nghiệp của cha mình 
trong việc bảo tồn những giá 

trị bất biến của Hùng kê 
quyền. Hàng chục 

huy chương 
vàng trong các 

dịp liên hoan 
võ cổ truyền 
toàn quốc 
do những 
học trò của 
Ngô Lâm 

mang về 

cũng từ bài Hùng kê quyền này. 
Nhưng vượt lên trên tất cả 

những vinh quang từ môn võ, 
điều đọng lại trong lòng các 
môn sinh và những người yêu 
mến lão võ sư Ngô Bông là 
nhân cách của một người thầy 
dạy võ. “Học võ không chỉ 
là để giữ thân, rèn luyện thể 
lực mà còn rèn cả nhân cách 
trong việc ứng xử ở đời nữa. 
Nhà võ thực thụ là người phải 
biết giúp đời, cứu người”, lão 
võ sư đã có lần tâm sự như 
thế khi chúng tôi hỏi ông về 
chuyện “học võ”. 

Đúng vậy, mãi đến những 
năm cuối đời, sắp sang tuổi 80 
rồi mà lão võ sư vẫn rong ruổi 
khắp hang cùng xóm vắng để 
chữa bong gân, trật khớp cho 
bệnh nhân nghèo. 

Hằng ngày, đúng 4 giờ 
sáng, lão võ sư ra trước cánh 
đồng làng và ngồi thiền, trước 
mặt ông là ngọn thương sáng 
quắc. Ông cứ ngồi như thế cho 
đến khi mặt trời lên, mắt nhìn 
thẳng vào mặt trời buổi sớm, 
cho đến khi mặt trời cán đỉnh 
thương, ông mới ra về. Tập 
như thế được ông gọi là “luyện 
nhãn pháp”. Khi đã ngộ bài tập 
này, người học võ có thể thôi 
miên cả đối phương bằng đôi 
mắt của mình. 

Và lão võ sư không những 
từng thôi miên đối phương 
trên sàn đấu thời trai trẻ mà 
ông còn “thôi miên” bao 
nhiêu người trong làng bởi 
nhân cách “giúp đời” của 
ông. Bởi vậy, đám tang của 
ông (mùa hè năm 2011) có 
hàng nghìn người đưa tiễn 
như là một cách tri ân của 
dân làng và các môn đệ từ 
khắp nơi trong cả nước.       P.Đ

Hùng kê quyền
M
của
NHỮNG CUỘC TRUY LÙNG 
VÀ BỐ RÁP CỦA NHÀ 
NGUYỄN KHÔNG CHỈ LÀM 
CHO DÒNG HỌ CỦA ANH 
EM NHÀ TÂY SƠN BỊ TUYỆT 
DIỆT MÀ NHỮNG TINH HOA 
CỦA VƯƠNG TRIỀU ẤY CŨNG 
THẤT TRUYỀN. BÀI HÙNG KÊ 
QUYỀN  ĐƯỢC CHO LÀ CỦA 
ĐÔNG ĐỊNH VƯƠNG NGUYỄN LỮ 
CŨNG NẰM TRONG SỐ ĐÓ. NHƯ 
MỘT SỰ SẮP ĐẶT CỦA LỊCH SỬ, 
HÙNG KÊ QUYỀN  ĐÃ RA TẬN 
QUẢNG NGÃI VÀ CHỌN THÔN 
ĐIỀN CHÁNH, XÃ NGHĨA ĐIỀN, 
HUYỆN TƯ NGHĨA LÀM BẾN ĐỖ. 

Lão võ sư Ngô Bông 
trình diễn bài võ Hùng kê quyền. 

Ảnh: PHẠM ĐƯƠNG

Cùng với các thế 
võ đã song hành với nhà 

Tây Sơn từng chinh Nam dẹp 
Bắc như Tam bộ tuyết hoa song kiếm 
và Song phượng kiếm của nữ tướng 

Bùi Thị Xuân, Nghiêm thương, Tứ môn 
côn, Tứ môn kiếm của Quang Trung - 

Nguyễn Huệ, bài võ Hùng kê quyền của 
Nguyễn Lữ đã góp phần làm nên 

những chiến công lừng lẫy 
của nhà Tây Sơn từ hơn 

200 năm trước. 
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u TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 

1.Trong công trình nghiên 
cứu Nghệ thuật hát bội 
Việt Nam của Nguyễn 

Lộc và Võ Văn Tường, việc chàng 
Lía mê hát bội được nhắc đến như 
một điển tích: “Chàng Lía, lãnh tụ 
của một phong trào nông dân khởi 
nghĩa trước phong trào Tây Sơn, lúc 
còn bé đi chăn trâu rất thích hát bội 
và khi lập căn cứ ở Truông Mây đã 
ba lần gọi các gánh hát bội lên biểu 
diễn”. Vè Chàng Lía kể rằng lúc nhỏ, 
Lía và bạn mục đồng bày trò đánh 
nhau, chia phe trung nịnh như trong 
các tuồng hát:

Nói rằng hát bội ngoài đình
Vua bị vai nịnh vây rành không sai
Bọn ta phân cũng làm hai
Thử làm y vậy xem ai thắng nào?
Theo dòng ký ức của những 

người già đất Tây Sơn, thời còn ở 
Bá Bích, mỗi độ xuân về, chàng Lía 
dựng rạp ở trảng đất gần cầu Nước 
Xanh, gọi gánh hát về diễn cho dân 
làng coi. Võ sư Trần Dần, sinh năm 
1938, nói rằng theo các cụ đời trước 
kể lại, “Ông Lía ổng ghiền coi hát 
bội, mà phải có mẹ ổng coi nữa ổng 
mới chịu. Sau mẹ ổng mất, lần nào 
giỗ mẹ ổng cũng tổ chức hát bội. 
Ổng có hiếu lắm!”.

Khi đã trở thành thủ lĩnh Truông 
Mây, Lía vẫn “tính ưa hát bội xiết 
bao”. Hễ có dịp nghỉ ngơi, Lía liền 
cho gọi các gánh hát lên sơn trại 
biểu diễn. Gánh hát đầu tiên lên núi 
theo lệnh đòi là gánh Bầu Huật. 
Lía giao ước:

Hát sao cho thích dạ này
Giá một ta thưởng bằng                    

         nay gấp mười
Nhược bằng chú hát   

      lôi thôi
Ta chém cả lũ đầu rơi tức thì.
Thật là lối giao ước có một không 

hai! Không may cho bầu Huật, 
hôm diễn tích Lưu Bị đi mời Khổng 
Minh, kép chính sắm vai Lưu Bị bị 
bịnh, phải thay người, khổ nỗi anh 
kép đóng thế tuy hát hay vô cùng 
nhưng lại bị tật ở chân:

Ra sân lui tới ngập ngừng
Chân cao chân thấp lạ lùng xiết bao.
Sự cẩu thả của bầu Huật khiến 

Lía nổi giận truyền quân đem chém. 
Việc này trở thành nỗi ám ảnh đối 
với giới hát bội Bình Định. Khi Lía 
có lệnh đòi, trước lúc lên đường 
các bầu gánh và nghệ nhân thế nào 
cũng đi chào “vĩnh biệt” họ hàng 
một lượt, rồi người nhà “quải đơm, 
tế sống”, như bầu Lễ chẳng hạn. 
Bầu Lễ run sợ đến gặp Lía, Lía trấn 
an, bảo hát cho hay thì không việc 
gì. Đào kép không dám khinh suất, 
đem hết tài nghệ ra diễn. Lía đích 
thân cầm chầu, vô cùng thỏa chí. 
Gánh bầu Lễ được thưởng cả cái rạp 
hát, lụa là gấm nhiễu đến vài nghìn 
cây, và hai trăm lạng bạc làm sở 
phí, chất đầy “mười xe lìa chốn sơn 
trung”. Không thể tả xiết tâm trạng 
người trở về như thế nào!

2.Mê hát bội là điểm mạnh 
hay điểm yếu của Lía? 
Có chăng niềm đam 

mê ấy đôi khi bị phóng đại trong Vè 
Chàng Lía, và biết đâu chẳng là gợi ý 
để tác giả dân gian đưa ra một con hát 
Lệ Vy hoa nhường nguyệt thẹn, vào 
Truông Mây hầu rượu “hát từng khúc 
hay” chao đảo người nghe, nghiêng 
ngửa cả sự nghiệp anh hùng.

Văn Doan diễn ca cũng chép việc 
Lía xem hát bội thành một lớp khá 
thú vị với hình thức “tuồng trong 
tuồng”. Tương truyền, sau khi lên 
Truông Mây, Lía đổi tên là Văn 
Doan. Lía sai lâu la đưa tờ gọi gánh 

vẫn thể hiện uy quyền nhưng 
đã bớt cái lỗ mãng của một anh 
tướng núi. Tuy chàng cũng dọa 
nếu hát dở sẽ giết, nhưng suốt 
chầu hát chàng không hề đánh 
giết một ai dẫu các nghệ sĩ nhiều 
phen sơ suất. Chỗ nào không 
vừa ý, Lía gọi vào vặn hỏi, lắng 
nghe bầu gánh phân trần và rộng 
lượng bỏ qua những lỗi diễn mà 
bạn hát mắc phải, thậm chí còn 
vui vẻ trước tài mồm mép của 
ông bầu nghệ sĩ. Tính hiếu thắng 
và lạm sát của chàng Lía trong 
vè đã được tác giả Văn Doan diễn 
ca tước bỏ, thay vào đó là thái độ 
thưởng lãm được điều tiết, cùng 
ân uy khôn khéo phù hợp với tư 
thế của “sơn vương”. 

Hát bội là một nghệ thuật sân 
khấu đặc thù, kịch bản gắn với 
điển tích lịch sử, nghệ thuật biểu 
diễn mang tính tượng trưng và 
ước lệ cao, có thuộc nhiều tuồng 
tích, hiểu rõ từng trình thức, mảng 
miếng mới có thể đối thoại hoặc 
bắt bẻ người trong nghề. Các giai 
thoại Lía xem hát bội cho thấy 
dân gian đánh giá rất cao trình độ 
thưởng thức nghệ thuật của Lía. 

Cách ứng xử của Lía với các 
gánh hát phản ánh một hiện thực: 
Trong đời sống văn hóa Bình 
Định thế kỷ XVII - XVIII, nghệ 
thuật hát bội đã khá thành tựu, 
hình thành trong giới bình dân 
một lớp khán giả lý tưởng mà 
nhu cầu của họ ảnh hưởng lớn 
đến sự tồn tại và phát triển của 
loại hình sân khấu này. 

Mùa xuân, mùa chim én liệng, 
mùa hội hè đình đám đã về. Nghe 
vẳng tiếng trống tuồng mà nhớ 
Lía. Đêm đêm tiếng trống chầu 
vang vọng xóm thôn Bình Định, 
lay động tấm màn nhung lộng 
lẫy - Người ở đâu trong nước non 
này/ Người có cõng mẹ già về coi 
hát bội không?                   T.T.H.T

mê hát bội
Mê như...

Ở BÌNH ĐỊNH, HÁT BỘI 
LÀ MÓN ĂN TINH THẦN 
CUỐN HÚT NGƯỜI TA 
GHÊ GỚM. NGƯỜI BÌNH 
ĐỊNH CÓ CÂU “TAI NGHE 
TRỐNG CHIẾN/ KHÔNG 
KHIẾN CŨNG ĐI/ NGHE 
GIỤC TRỐNG CHẦU/ ĐÂM 
ĐẦU MÀ CHẠY”. KHI NÓ 
TRỞ THÀNH MỘT THỨ 
MÁU MÊ, THÌ NGƯỜI 
DÍNH VÀO NÓ NHIỀU KHI 
KHÔNG GỠ RA NỔI - “HÁT 
BỘI LÀM TỘI NGƯỜI TA/ 
ĐÀN ÔNG BỎ VỢ ĐÀN BÀ 
BỎ CON” (CA DAO BÌNH 
ĐỊNH). NHƯNG ĐẾN NAY 
CHƯA THẤY AI MÊ HÁT 
BỘI NHƯ CHÀNG LÍA, 
THỦ LĨNH KHỞI NGHĨA 
TRUÔNG MÂY. 

hát ông bầu Nhưng Tiết lên núi. 
Thấy tên Văn Doan trong trát đòi, cả 
nhà rụng rời, vợ Tiết làm lễ tế sống 
chồng trước khi ông lên đường. Lên 
núi, thấy giáo cắm bốn hàng sáng 
rực, bầu Tiết vô cùng sợ hãi. Lía nửa 
thiệt nửa giỡn nói: “Để cha phân cho 
con rõ, giáo cha cắm đó là, hát bội 
thằng mô hay thì cha thưởng, thằng 
mô dở thì cha xóc quách nó lên ngọn 
giáo cha chơi”. 

Tiết xin diễn tuồng Ngũ Tử Tư phá 
mồ, Lía không chịu, đòi diễn tuồng 
Tam quốc, rồi mặc áo đại bào thêu 
rồng vàng, đích thân cầm chầu. Kép 
Phụng - Lộn (có lẽ dịch thoát tên chữ 
Phi Phụng) ra vai Quan Công, thần 
uy đĩnh đạc. Lía vô cùng ngưỡng 
mộ, đứng dậy làm lễ mừng Ông. Kép 
Phụng-Lộn thấy Lía bước tới, hoảng 
sợ té nhào. Tiết vội vàng nói đỡ là do 
kép hát sợ oai ngài nên đứng không 
vững, Lía cười xòa. Chầu hát tiếp tục 
lớp Lưu Bị nhớ Quan Công. Vai Lưu 
Bị trong Văn Doan diễn ca mô tả tương 
tự như trong Vè Chàng Lía, cũng do 
anh kép hát dẹo cẳng đóng. Lía bực 
lắm, hỏi Tiết: “Lưu Huyền dòng dõi 
Hớn gia/ Thiên sanh giáng thế sao 
mà một chưn?”. Tiết trả lời: “Bẩm 
cha, một chưn là thằng kép hát có tật, 
Lưu Huyền Đức người chơn mạng 
đế vương, có một chưn ở mô?”. Lía 
thầm khen tài ứng đối của bầu Tiết, 
cho qua.

Sau ba ngày coi hát, Lía đòi cả 
đoàn vào gặp mình, bầu Tiết nơm 
nớp lo âu, không biết sẽ còn bị làm 
tội làm tình thế nào. Không ngờ 
chàng Lía (Văn Doan) ban thưởng 
cho gánh hát rất hậu, lại sai mười 
người tâm phúc hộ tống về nhà để 
phòng bất trắc dọc đường.

3.Cũng một sự mê hát 
bội, nhưng cách hành 
xử của Lía ở bản tuồng 

Văn Doan diễn ca đã khác so với  
Vè Chàng Lía. Lía trong diễn ca 

Lía Một cảnh diễn trong 
vở tuồng Xử án Mộc Đài 

Sơn do Đoàn tuồng Đào 
Tấn  biểu diễn. 

Ảnh: NGỌC NHUẬN
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T ác giả của ca 
khúc đang hot 
này là nhạc sĩ 
Ngô Tín, một 
người con của 

mảnh đất Quy Nhơn, hiện 
định cư ở Mỹ. 

1. Một chiều cuối năm 
2022, tại Trung 

tâm Hội nghị tỉnh, trong 
chương trình sơ khảo cuộc 
thi Tỏa sáng vẻ đẹp phụ 
nữ Bình Định, sau khi ca sĩ 
Kiều Lệ trình bày bài hát 
Quy Nhơn mênh mang niềm 
nhớ và giới thiệu đây là tác 
phẩm của nhạc sĩ Ngô Tín 
thì đột nhiên, từ phía dưới 
một người đàn ông rắn rỏi, 
nhanh nhẹn bước lên sân 
khấu. Đó chính là nhạc sĩ 
Ngô Tín. 

Quá bất ngờ trước màn 
“ra mắt” của người nhạc sĩ 
lâu nay chỉ nghe đến tên, 
cả hội trường lập tức dành 
cho ông những tràng pháo 
tay nồng nhiệt kéo dài. Thì 
ra nhạc sĩ Ngô Tín vừa từ 
Mỹ về TP Hồ Chí Minh thọ 
tang mẹ và ông đã tranh 
thủ bay ra Quy Nhơn để 
gặp gỡ bạn bè, thăm lại 
mảnh đất mà ông từng 
sinh sống, học hành. Khi đi 
ngang Trung tâm Hội nghị 
tỉnh, thấy có một sự kiện 
văn hóa nghệ thuật đang 
diễn ra, ông ghé vào xem 
thì ngẫu nhiên vừa đúng 
lúc ca sĩ Kiều Lệ giới thiệu 
tên mình, vậy là ông bước 
ngay lên sân khấu để “trình 
diện” khán giả Quy Nhơn. 
Sự xuất hiện của nhạc sĩ 
Ngô Tín trên sân khấu đã 
khiến B an tổ chức cuộc thi 
Tỏa sáng vẻ đẹp phụ nữ 
Bình Định rất vui, dù việc 
này nằm ngoài kịch bản. 

2. Ngoài đời, nhạc sĩ 
Ngô Tín là một người 

rất trẻ trung, hóm hỉnh so 
với tuổi 70. Và trong cái buổi 
chiều Quy Nhơn nắng nhẹ 
ấy, trong lần đầu gặp gỡ, tại 
một quán cà phê vỉa hè, tôi 
và ông đã hàn huyên về đủ 
thứ chuyện, trong đó chủ 
yếu vẫn là nói về Quy Nhơn 
mênh mang niềm nhớ. 

Có nhiều bài hát về Quy 
Nhơn, mỗi bài là một cảm 
xúc, nhưng cá nhân tôi thấy 
Quy Nhơn mênh mang niềm 
nhớ là bài hát hay nhất về 
mảnh đất đẹp như thơ này. 
Hay từ ca từ đến giai điệu. 
Chính vì hay, giàu cảm xúc 
nên bài hát được rất nhiều 
người yêu thích và tác giả 
của bài hát đã có thêm nhiều 
tri âm, tri kỷ trong âm nhạc. 

Nhạc sĩ Ngô Tín chia sẻ: 
“Bài hát (từ ý thơ của bà 
Xuân Thi, một đồng hương 
Quy Nhơn ở Mỹ) là nỗi nhớ, 
là tâm sự của người con xa 
xứ, trong mênh mang những 
hoài niệm về một Quy Nhơn 
với bao ký ức không phai. 
Quy Nhơn như một người 
mẹ, đi đâu tôi cũng đau đáu 
nhớ về”. 

Và theo nhạc sĩ Ngô Tín, 
mặc dù Quy Nhơn mênh mang 
niềm nhớ đã được đông đảo 
công chúng đón nhận nhưng 
có một chữ mà ông thấy cần 
phải sửa. Đó là đoạn: Quy 
Nhơn ơi những chiều gió lộng 
ngoài khơi/ Mộ Hàn sóng vỗ 
chơi vơi/ Bãi cát vàng in dấu 
chân người… Nhạc sĩ cho 
rằng, nên bỏ chữ “bãi”, chỉ 
cần “cát vàng in dấu chân 
người” là đủ. Bài hát nói về 
nỗi nhớ mênh mang mà lại 
tự khuôn mình vào cái bãi 
cát cụ thể thì chẳng khác 
nào tự mình đóng khung nỗi 

VÀI NĂM TRỞ LẠI ĐÂY, TỪ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ 
THUẬT HOÀNH TRÁNG ĐẾN CÁC PHÒNG TRÀ CA NHẠC 
HAY CÁC CUỘC VĂN NGHỆ MINI Ở XỨ NẪU BÌNH ĐỊNH, 

VẪN THƯỜNG VANG LÊN GIAI ĐIỆU GIÀU CẢM XÚC CỦA CA 
KHÚC QUY NHƠN  MÊNH MANG NIỀM NHỚ. 

Nhạc sĩ Ngô Tín trình bày bài hát Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ tại một 
phòng trà.             Ảnh: HÒA LÊ

u HUỲNH THÚC GIÁP

nhớ, giới hạn nỗi nhớ. 
Nghe nhạc sĩ phân tích, 

tôi thấy đúng là bỏ chữ 
“bãi”, hát nguyên câu: Quy 
Nhơn ơi những chiều gió lộng 
ngoài khơi/ Mộ Hàn sóng vỗ 
chơi vơi/ Cát vàng in dấu chân 
người… thì nỗi nhớ như 
mênh mang hơn, thăm thẳm 
hơn, ngút ngàn, không biên 
giới. Chỉ là một chữ trong 
bài hát nhưng cho thấy 
nhạc sĩ Ngô Tín rất trăn trở, 
nghiêm túc trong sáng tạo 
nghệ thuật. 

3. Quy Nhơn mênh mang 
niềm nhớ đã vang 

lên rất nhiều lần ở các sân 
khấu, phòng trà trong và 
ngoài nước, qua nhiều danh 
ca thể hiện như Ý Lan, Lệ 
Thu, Đàm Vĩnh Hưng, Kiều 
Lệ, Đức Tuấn, Lân Nhã, 
Trọng Bắc... Đặc biệt, vào 
trung tuần tháng 10.2022 
tại Bangkok, Thái Lan, Quy 
Nhơn mênh mang niềm nhớ 
do ca sĩ Dương Triệu Vũ 
trình bày đã vang lên trong 
chương trình nghệ thuật 
Paris By Night. Đây là lần 
đầu tiên, một ca khúc viết 
về Quy Nhơn được xuất 
hiện trong Paris By Night, 
một chương trình biểu diễn 
nghệ thuật lớn nhất của các 
nghệ sĩ Việt Nam ở  
hải ngoại.

Ngoài Quy Nhơn mênh 
mang niềm nhớ, nhạc sĩ 
Ngô Tín còn có hàng trăm 
ca khúc khác, trong đó 
có thêm những bài về 
Quy Nhơn như: Lối về gió 
cát, Nhạt nắng chiều Quy 
Nhơn…, và ca khúc nào 
cũng sâu lắng, da diết 
nhớ quê. Đóng góp lớn 
nhất của người nghệ sĩ cho 
đời chính là tác phẩm nghệ 
thuật, mà cụ thể với nhạc 
sĩ Ngô Tín là các ca khúc 
về quê hương, về tình yêu 
đôi lứa. Nghe các bài hát 
của ông, nhất là các bài hát 
về Quy Nhơn, khiến nhiều 
người thêm yêu mảnh đất 
này. Đó chính là một giá trị 
không có gì đo đếm được.

4. Nói về cuộc sống 
hiện tại, nhạc sĩ Ngô 

Tín cho biết ông đã nghỉ 
hưu nên không còn lo lắng 
về chuyện đi làm kiếm tiền, 
mà dành toàn thời gian cho 
âm nhạc, niềm đam mê của 
cả cuộc đời ông. Đáng chú 
ý, theo nhạc sĩ, toàn bộ tác 
quyền từ các bài hát của 
mình, ông đều dành để làm 
từ thiện, giúp cho bà con 
quê nhà còn đang gặp khó 
khăn. Nhạc sĩ kể: “Cách nay 
2 năm, cơ quan bảo vệ tác 
quyền ở Việt Nam có gởi 
e-mail cho tôi nhiều lần 
để liên hệ trả tác quyền 
những bài hát mà tôi đã 
đăng ký bản quyền ở Việt 
Nam nhưng tôi không để 
ý, vì cứ nghĩ là thư rác. 
Sau này mới biết, trong nhiều 
năm qua, họ đã thu tiền tác 
quyền rất nhiều bài hát của 
tôi từ các đài truyền hình, 
các công ty giải trí, sự kiện. 
Vậy là tôi đã nhờ ca sĩ Kiều 
Lệ nhận giúp toàn bộ số 
tiền đó rồi làm từ thiện. Bây 
giờ, vợ chồng tôi chỉ có tâm 
nguyện làm từ thiện, giúp 
đỡ phần nào cho những 
hoàn cảnh không may mắn 
ở quê nhà”.

Về chuyện này, ca sĩ 
Kiều Lệ có kể rằng trong 
một lần chị qua Mỹ biểu 
diễn, đến thăm nhà nhạc sĩ 
Ngô Tín thì được bà Liên 
Hoa, bạn đời của nhạc sĩ, 
nhắc chồng: “Ông nhớ đưa 

tiền tác quyền bài hát Quy 
Nhơn mênh mang niềm nhớ 
trong chương trình vừa rồi 
(do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 
mới chuyển) cho Kiều Lệ về 
để giúp bà con bên quê nhà 
nhé”. Ca sĩ Kiều Lệ còn bật 
mí thêm: Mỗi lần có hoàn 
cảnh khó khăn cần giúp đỡ, 
nếu chưa tìm đủ nguồn hỗ 
trợ thì chị liền nghĩ ngay 
đến vợ chồng nhạc sĩ Ngô 
Tín, và đều được ông bà 
đáp ứng ngay.

Còn tôi, trong buổi 
chiều gặp gỡ với nhạc sĩ 
Ngô Tín, cũng đã trực tiếp 
chứng kiến việc ông rút 
tiền đưa cho ca sĩ Kiều Lệ, 
nhờ chị chuyển giúp đến 
nạn nhân của các đợt mưa lũ 
khủng khiếp vừa diễn ra. 

5.    Thời gian của hai anh 
em đều eo hẹp, cuộc 

gặp gỡ diễn ra ngắn ngủi 
nhưng để lại trong tôi nhiều 
ấn tượng về một người con 
Quy Nhơn tài hoa, hết mình vì 
âm nhạc, vì quê hương. Nhạc 
sĩ Ngô Tín xa Quy Nhơn đã 
lâu nhưng qua trò chuyện, 
tôi thấy ông vẫn giữ được 
tâm hồn, cốt cách của một 
người Quy Nhơn chính 
hiệu: Mộc mạc, thẳng thắn, 
nhân hậu và độ lượng. 
Mong ông có thêm nhiều 
bài hát hay và rất mong 
có một đêm nhạc Ngô Tín 
hoành tráng tại Quy Nhơn.

H.T.G

Một chiều 
với tác giả
Quy Nhơn 
mênh mang niềm nhớ 

Nhạc sĩ Ngô Tín.                                                                                                                                             
                Ảnh: NVCC
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ANH HIỆU TRONG HỘI BÀI CHÒI, 
HIỂU NÔM NA NHƯ LÀ NGƯỜI DẪN 

CHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐÁM CƯỚI 
HOẶC TRONG CÁC CUỘC VUI NGÀY NAY. 

MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA HỘI BÀI 
CHÒI PHỤ THUỘC RẤT NHIỀU VÀO TÀI 
LÀM QUẢN TRÒ CỦA ANH HIỆU. NGÀY 

XUÂN LÀ DỊP ĐỂ CÁC HỘI BÀI CHÒI PHÔ 
DIỄN NHỮNG TINH HOA VĂN HÓA 
VĂN NGHỆ CỦA LÀNG QUÊ MÌNH, 

CŨNG LÀ DỊP ĐỂ CÁC ANH HIỆU 
PHÁT TIẾT TÀI NGHỆ.

Anh Hiệu (đứng 
giữa) trong 

hội bài chòi.                                                                                                                                     
Ảnh: TRẦN ĐĂNG

Nói đến công việc của 
anh Hiệu thì ai cũng 
biết, nhưng sao lại gọi 
cái người cầm trịch 
trong các hội bài chòi 

ấy là “anh Hiệu” thì mỗi nơi giải thích 
một kiểu. Nhưng có lẽ cách giải thích 
như sau là nghe có lý nhất: “Là cái anh 
ra hiệu, tức điệu bộ, khi hô tên con bài để 
người chơi biết con bài đó tên gì”.

ANH HIỆU ĐẾN TỪ ĐÂU?
Ở vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi 

có câu ca dao rất ám ảnh: Rủ nhau đi 
đánh bài chòi/ Để cho con khóc đến lòi rún 
ra. Còn ở Bình Định thì: Tết về nhàn rỗi 
phải chơi/ Bài chòi mộ điệu nơi nơi chào 
mừng/ Kẻ kêu người hú tưng bừng/ Nghe 
tiếng trống giục tay bồng thơ con thơ/ Mặc 
cho đụng bụi đụng bờ/ Để coi năm mới anh 
Hiệu hô câu gì.

Điều khiến người mẹ trẻ kia quên 
cả con nhỏ để nó khóc đến “lòi rún 
ra” như thế, hay bồng con ba chân 
bốn cẳng chạy cho kịp giờ khai hội, 
hẳn không phải là vì mê cờ bạc mà là 
muốn được đắm mình vào cái không 
khí của hội bài chòi, nói trắng ra là 
mê… anh Hiệu hát và diễn trò, “để 
coi năm mới anh Hiệu hô câu gì”. 
Câu mà anh Hiệu hô trong hội bài 
chòi ấy có một sức hút ghê gớm là 
thế. Anh Hiệu đến từ đâu mà quyến 
rũ cả gái có chồng đang tay bồng tay 
bế vậy?

Ngày xưa ở các làng quê, những 
đêm trăng thanh gió mát, nam thanh 
nữ tú chẳng biết làm gì ngoài việc đi… 
hát, dĩ nhiên là không phải hát karaoke 
như bây giờ. Gia đình nào chuẩn bị làm 
nhà mới thì cả xóm đến giúp gánh đất 
đắp nền. Đổ xong một lớp đất là dùng 
chày giã gạo hoặc cây gỗ nện đất mới 
đắp cho thật chặt. Nếu chỉ làm động 
tác lèn cho đất nền nhà chặt xuống như 
thế thì rất mau chán, vì vậy người ta 
mới bày trò hát hố, hát đối đáp. Những 
câu hát lưu truyền bao đời nay cũng từ 
những “sàn diễn” như thế.

Trong đám hát hố ấy, thế nào cũng 

trong hội bài chòi
Anh Hiệu

u TRẦN ĐĂNG

Bài chòi thu hút mọi lứa tuổi. 
Ảnh: SƠN PHẠM

xuất hiện một “nhân tài”. Anh hoặc chị 
này có tài ứng tác rất nhanh, phù hợp 
với hoàn cảnh của “đối phương”. Con 
chim phượng hoàng bay ngang lều chợ/ 
Em hỏi anh rày có vợ đâu chưa/ Tay cầm 
tờ giấy che mưa/ Che sao khỏi ướt em thưa 
chưa chồng. Trong trường hợp này thì 
anh nam thua cuộc. 

Còn đây thì anh nam lại thắng. Nữ 
hát: Thân em như trái mãng cầu/ Để trên 
bàn Phật rồng chầu lọng che. Nam đáp: 
Thân anh như thể con dơi/ Bay lên đớp 
xuống giỡn chơi trái mãng cầu. 

Cứ thế, họ đối đáp cả đêm, có khi 
quên cả việc chính là lèn nền nhà hoặc 
đập đất cục ruộng lúa gieo vào mỗi 
đêm trăng.

Những cá nhân xuất sắc trong các 
cuộc hát đối đáp như vậy chính là 
những anh (chị) Hiệu tiềm tàng trong 
các hội bài chòi mỗi dịp xuân về.

TÀI LẺ CỦA ANH HIỆU
Xuất khẩu thành thơ là một trong 

những tài lẻ của anh Hiệu trong hội 
bài chòi, cũng là điều làm nên tính hấp 
dẫn của cuộc chơi. Anh tán dóc hàng 
trăm câu, nói liên hồi kỳ trận hàng 
giờ nhưng nếu những câu ấy không 
thành vần, thành điệu thì sức nặng của 
cuộc chơi sẽ giảm rất nhiều. Còn nếu 
tất cả những câu anh “diễn” trong hội 
ấy mà thành vần, theo thể thơ lục bát 
hoặc lục bát biến thể, thậm chí thơ 5 
chữ thì cuộc vui sẽ bất tận. Người chơi 
sẽ thưởng cho anh Hiệu những tràng 
pháo tay không dứt. Điều này không 

phải ai cũng có thể làm được, kể cả 
những nhà thơ tài danh. 

Anh Hiệu vừa hoạt ngôn, vừa 
nhuần nhuyễn các thể loại thơ ca, lại 
vừa phải biết “cập nhật thời sự”, đặc 
biệt là những chuyện vừa xảy ra ở làng 
mình, những câu chuyện còn “nóng 
hôi hổi vừa thổi vừa nghe”. Anh ta dẫn 
dắt câu chuyện để đưa đến tên con 
bài vừa rút trúng bằng những câu có 
vần mộc mạc nhưng ở đó ẩn chứa bao 
nhiêu lẽ đời, bao nhiêu bài học về đạo 
đức làm người. Bởi vậy, những câu 
mà anh Hiệu trình diễn trong hội bài 
chòi không chỉ là những câu nói thông 
thường để mua vui chốc lát mà  
chúng có thể khiến người nghe phải  
ngẫm ngợi. 

Tính hấp dẫn, mê dụ từ anh Hiệu 
trong hội bài chòi chính là chỗ này.

SỰ UYỂN CHUYỂN 
CỦA NHỮNG CÂU THAI

Câu thai là câu được xướng lên 
trong hội bài chòi để chỉ tên một con 
bài. Nếu như hội bài chòi buổi sơ 
khai, anh Hiệu bốc con bài nào thì chỉ 
hô tên của nó mà thôi. Thí dụ con “tứ 
cẳng” thì anh chỉ hô: “Đây là con tứ 
cẳng”. Ai có con “tứ cẳng” ở các chòi 
thì giơ lên. Nhưng chỉ hô mỗi cái tên 
con bài như thế thì sẽ đơn điệu và 
nhàm chán ngay. Để cuộc chơi thêm 
phần hồi hộp, anh Hiệu buộc phải lấy 
trong ca dao tục ngữ hoặc sáng tác ra 
các câu vè, câu thơ tương ứng với tên 
con bài. Chẳng hạn đây là câu thai 

tương ứng với con “nhứt trò”:
Không ngon thì cũng bánh ít lá gai
Dù anh có dại cũng trai học trò 

Hoặc con “bát bồng”:
Em ơi! Chầu rày đã có trăng non
Để anh lên xuống có con em ẵm bồng.
Câu thai ấy không chỉ là để nói 

về con “bát bồng” - có dính đến chữ 
“ẵm bồng”, cái tài của anh Hiệu ở 
đây còn là việc “tán gái” quá dẻo 
nữa. Không uốn éo vòng vo, anh 
ta nói thẳng luôn thời điểm “trăng 
non” cho bên kia biết là anh ta đi 
đêm không sợ  ma, không sợ vấp ngã 
vì tối trời. Và táo bạo hơn là không 
chỉ tán suông mà anh ta còn… tặng 
cho đứa con nữa đấy! 

Từ chỗ hát các câu thai ấy lên miễn 
sao có dính một chữ đến con bài đang 
có trong tay, anh Hiệu tiến thêm 
một bước, có vẻ nhuốm màu “tượng 
trưng” hơn: 

Tối qua tui đi ra gò
Thấy anh thương chị bốn cái giò tréo ngoe 
Câu thai trên hoàn toàn không có 

chữ “cẳng” nào nhưng người chơi vẫn 
hiểu đó là con “tứ cẳng”, vì có “bốn 
cái giò tréo ngoe”. Sự uyển chuyển 
này cũng là một bước tiến của anh 
Hiệu khi dẫn dắt cuộc chơi. Nghe 
câu thai trên, lại phải khen cho anh 
Hiệu lần nữa. Tả cảnh sex mà rất gợi, 
rất hình ảnh như anh ấy, các nhà văn 
cũng chào thua!

 ***  
Bài chòi đã được vinh danh là di 

sản phi vật thể của nhân loại, nhờ nó 
cắm rễ vào đời sống của người dân 
dù bài chòi ngày nay đã có những cải 
tiến chứ không còn nguyên bản như 
buổi sơ khai. Chẳng hạn như bài chòi 
đã có kịch bản, người diễn dưới ánh 
đèn sân khấu, có nội dung cốt truyện 
hẳn hoi. Anh Hiệu cũng lẫn vào đám 
đông diễn viên chứ không còn “đi 
chân đất” trong các sân đình một 
thuở nữa.

Tuy nhiên, nhắc đến hội bài chòi, 
người dân quê vẫn cứ thích anh 
Hiệu chân đất. Anh đã bước vào đời 
sống buồn vui của họ từ bao đời 
nay mà không phải… phủi chân cho 
khỏi lấm đất!                       

                                           T.Đ

33Xuân Quý Mão



NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH ĐÀO TIẾN ĐẠT SỞ HỮU HƠN 2.000 
GIẢI THƯỞNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ TẠI 76 QUỐC GIA 
VÀ VÙNG LÃNH THỔ TRÊN TẤT CẢ CÁC CHÂU LỤC; RIÊNG 
TRONG NĂM 2022, ANH ĐƯỢC MỜI LÀM GIÁM KHẢO TẠI 
16 CUỘC THI ẢNH QUỐC TẾ. ANH ĐÃ DÀNH CHO BÁO BÌNH 
ĐỊNH CUỘC TRÒ CHUYỆN THÂN TÌNH. 

l Xin lỗi, anh vừa nói, “mỗi khi 
hồi tưởng đến vợ tôi cũng lâng lâng”. 
Vì sao vậy, anh có thể chia sẻ thêm…

- Khoảng năm 1998 tôi có một số 
khó khăn trong cuộc sống, bản thân 
tôi khi ấy được chẩn đoán là đau khá 
nặng. Đó là khoảng thời gian nặng 
nề, u ám với tôi. Tình cờ tôi đọc bài 
báo “Những tấm ảnh của Lewis W. 
Hine” trên báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí 
Minh, tôi tìm đến nhiếp ảnh như cơ 
duyên vận vào đời mình. Sau cuộc trò 
chuyện với bạn bè, tôi quyết định đến 
với nhiếp ảnh. 

Kể anh nghe điều này, không phải 
chỉ chiếc máy ảnh đắt tiền đâu, có 
lần tôi… trình bày với vợ rằng tôi rất 
muốn có một chiếc ống kính như vầy 
như vầy… Ngay lập tức vợ tôi quyết 
định mua luôn, “chỉ cần anh vui là 
đủ”. Tôi vẫn hay nói vui, đến giờ vợ 
tôi vẫn còn nuôi tôi và những đam 
mê của mình. Năm 1999, khi tôi giành 
được giải khuyến khích tôi cứ như đi 
trên mây vậy, thấy tôi hạnh phúc, vợ 
tôi cũng vui lây! Vì thế mà sau này 
tất cả những thành công trong nhiếp 
ảnh, người đầu tiên tôi chia sẻ là vợ 
tôi! Bệnh tật của tôi được chữa lành, 
theo bác sĩ điều trị cùng với thuốc 
men, sự động viên, ủng hộ của gia 
đình còn nhờ tinh thần của tôi rất tích 
cực. Tôi nghĩ nhờ nhiếp ảnh mà tôi có 
được sự tích cực này! 

l Nghe đồn vợ anh… cấm không 
cho anh chụp ảnh nude?

Không. Hoàn toàn không có 
chuyện đó! Vợ tôi không hề thô bạo 
như thế, cô ấy đã làm tất cả mọi thứ 
tôi muốn miễn là tôi vui, trừ một điều 
“đừng chụp ảnh nude, em không 
thích”. Vợ tôi không thích và tôi 
muốn chiều vợ mình! Vợ tôi chiều 
chuộng đam mê của tôi đến như thế, 
lẽ nào chỉ mỗi một điều cô ấy muốn, 
tôi lại không chiều được!

Rất nhiều lần bạn bè nhiếp ảnh 
bấm nhỏ, tất cả đã dàn dựng xong 
chỉ cần anh mang máy đến chụp nữa 
thôi, chị Tuyết (vợ tôi) không biết 
đâu. Nhưng tôi lắc đầu! Thậm chí có 
cô đến tận nhà đề nghị tôi chụp ảnh 
nude, đúng theo tinh thần sáng tạo 
nghệ thuật, có cả vợ tôi chứng kiến 
luôn, nhưng tôi cũng lắc đầu. Xin lỗi, 
Đạt không làm ảnh nude! 

Chuyện đơn giản chỉ có thế!

u BÁ PHÙNG (Thực hiện)

Khởi nguồn từ gia đình 
và tình yêu quê hương

l Chào anh Đào Tiến Đạt, trong 
một cuộc trò chuyện cách đây khá 
lâu, anh có chia sẻ rằng, với anh để có 
thể duy trì sáng tạo, anh phải học tập 
liên tục, vậy xin anh chia sẻ khi làm 
giám khảo anh học thêm được gì…

- Đúng là tôi có nói như vậy và 
cũng đúng là tôi học tập liên tục, 
việc học khiến tôi vui và hạnh phúc, 
không chỉ vì nhiếp ảnh không đâu! 
Xin nhắc lại một chuyện đã rất cũ. 
Năm 1998, khi đã 42 tuổi tôi mới đến 
với nhiếp ảnh, như vậy cũng không 
còn trẻ trung gì nữa. Và cũng thật 
lòng mà nói, xuất phát điểm của tôi 
rất thấp. Vì vậy học tập không ngừng 
nghỉ là chuyện đương nhiên. 

Trước khi nhận lời làm giám khảo 
một cuộc thi ảnh nào đó, tôi phải tìm 
hiểu, nghiên cứu về sự kiện đó nhiều 
lắm. Phải phù hợp mới dám nhận. 
Khi làm giám khảo có nghĩa mình 
được tiếp cận với nhiều tác phẩm mà 
tác giả đã đầu tư công phu trong sáng 
tạo, chọn lựa chu đáo trước khi gởi 
đến, chính quá trình phân tích, thẩm 
định, đánh giá tác phẩm là mình đã 
học, học cách thức, kỹ thuật người 
ta sáng tạo. Tham gia làm giám khảo 
mình cũng phải lắng nghe ý kiến từ 
nhiều giám khảo khác, thảo luận, 
phân tích, tranh luận… về các tác 
phẩm. Đặc biệt họ rất tôn trọng sự 
khác biệt. Với tôi đó chính là những 
lớp học quý giá!

l Vậy anh đã vận dụng những 
điều mình học được như thế nào?

- Ở trên tôi có nói, việc học khiến 
tôi vui và hạnh phúc, không chỉ vì 
nhiếp ảnh không đâu. Nhưng ở đây, 
chỉ xin nói việc tôi vận dụng như thế 
nào trong lĩnh vực nhiếp ảnh thôi 
nhé! Người ta hay nói, nhiếp ảnh là 

Năm 1999, tôi giành được giải 
khuyến khích trong cuộc thi ảnh 
“Vì cuộc sống bình yên” do CA 
tỉnh Bình Định và Báo Bình Định tổ 
chức. Thậm chí đến giờ mỗi khi hồi 
tưởng đến, vợ tôi cũng lâng lâng 
theo đấy. 

Năm 2002, tác phẩm Đi làm của tôi 
được nhận Bằng danh dự tại Croatia, 
đây là lần đầu tiên tôi có giải quốc tế 
và bạn biết không, lúc bấy giờ tôi đi 
chữa bệnh ở TP Hồ Chí Minh, tôi chở 
vợ tôi và niềm hãnh diện của mình 
dạo qua nhiều con phố mà cứ như đi 
trên mây. 

Đấy là những “tác phẩm đầu 
tiên” và tôi nhớ như in, nhớ không 
thể nào quên!

l Xem ra anh có may mắn lớn là 
được gia đình ủng hộ…

- Có một câu hát như thế này, 
“Em là tặng phẩm từ trời, đã cho tôi 
hạnh phúc hôm nay/ Khi nào trái 
đất vẫn quay, mong chân tình này 
vẫn vậy” (Vũ Thành An). Tôi nghĩ 
mình còn được nhiều hơn thế nữa, 
bởi không chỉ vợ tôi mà cả các con 
tôi cũng luôn ủng hộ việc tôi làm. 
Vợ tôi tuy lo lắng làm lụng, bán 
buôn nhưng vẫn dành thời gian để 
chăm lo con cái, gia đình. Các con 
của tôi ngoan, đến nay đã thành gia 
thất ổn định. Xin nói thật tất cả nhờ 
công vợ tôi. 

Tôi hay chia sẻ với bạn bè, tôi có 
một chút thành công, nó khởi nguồn 
từ gia đình và tình yêu quê hương. 

l Nhân anh nhắc đến quê hương, 
xin phép được hỏi thêm, Phù Mỹ, 
nơi chôn nhau cắt rốn hình như ít 
xuất hiện trong danh mục tác phẩm 
của anh?

- Những tác phẩm tôi sáng tác với 
chất liệu Phù Mỹ chưa nhiều nhưng 
không hề ít đâu. Dù vậy vẫn xin chia 
sẻ rằng, tôi luôn đau đáu với bản 
quán, luôn day dứt khôn nguôi về 
quê hương. Tôi muốn khắc họa nhiều 
hơn, sáng tạo hơn về đất và người 
Phù Mỹ, lột tả tốt hơn thần thái nơi 
chôn nhau cắt rốn nhưng vẫn chưa 
thành. Tôi coi đó như một món nợ với 
quê nhà.

Sau Phù Mỹ là TP Quy Nhơn! 
Tôi sáng tác rất nhiều về Quy Nhơn 
nhưng vẫn thấy thiêu thiếu, chưa 
bao nhiêu. Thành phố đã đổi thay rất 
nhiều, suối nguồn tươi trẻ như căng 
tràn trên từng mạch sống. Tôi yêu quê 
hương tha thiết, lúc nào cũng muốn 
trải lòng mình lên từng khuôn hình 
nên đã tự lên kế hoạch dành thời gian 
sáng tác ngay trên quê hương mình. 
Trừ những chuyến đi giao lưu, sự 
kiện, liên hoan ở những tỉnh thành 
xa buộc phải đi, còn lại tôi sẽ tập 
trung, ưu tiên khắc họa hình ảnh quê 
nhà. Tôi đã có những dự án của mình 
rồi. Hy vọng khi dự án thành hình 
biết đâu tôi sẽ lại may mắn có dịp 
trò chuyện với bạn đọc của Báo Bình 
Định.
l Cảm ơn anh! Chúc anh thành 

công với những dự án trên quê hương!
B.P

Kiệu Phù Mỹ. Ảnh: ĐÀO TIẾN ĐẠT

Hoa cát (ảnh chụp ở đồi cát 
Vĩnh Lợi, Phù Mỹ). Ảnh: ĐÀO TIẾN ĐẠT

NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH ÐÀO TIẾN ĐẠT

nghệ thuật của ánh sáng và khoảnh 
khắc, tôi nghĩ còn phải thêm “sự cộng 
hưởng giữa cảm xúc chủ thể sáng tạo 
với đối tượng sáng tạo nữa và “bấm 
máy” từ những điều mình nghĩ ra”. 
Nói cách khác là mình còn phải hiểu 
rất kỹ về đối tượng sáng tạo, có vậy 
mới kịp nắm bắt chính xác những 
khoảnh khắc.

Khi mình bước ra sân chơi quốc 
gia, mình là người Bình Định, mình 
càng đậm chất Bình Định bao nhiêu 
lại càng dễ phân biệt với địa phương 
khác bấy nhiêu, tạo sự khác biệt, nói 
nôm na “mình là chính mình”. Cũng 
như vậy, khi làm giám khảo, đặc biệt 
là ở các giải quốc tế, tôi nhận ra và 
đúc kết một điều cứ càng đậm đà bản 
sắc văn hóa Việt Nam thì càng dễ đi 
đến thành công. Vì vậy tôi học cách 
làm sao bố cục hình ảnh thật đẹp, 
đường nét thật xuất sắc, đậm 
tính nhân văn, hồn cốt Việt 
và coi đây như một cơ hội 
để giới thiệu nước Việt, 
người Việt với thế giới.

l Sở hữu hơn 2.000 
giải thưởng trong nước 
và quốc tế tại 76 quốc 
gia và vùng lãnh thổ 
trên mọi châu lục, trong 
vô vàn những tác phẩm 
của mình, anh nhớ nhất là 
tác phẩm nào? 

- Câu trả lời sau của 
tôi là chân thành chứ không 
phải vì tôi là dân Bình Định 
và cũng không vì bạn đến từ Báo 
Bình Định nhé.

Tháng 9.1998, khi con trai của tôi 
nhập học lớp 6, bức ảnh chụp lễ khai 
giảng Trường Quốc học Quy Nhơn 
được đăng trên Báo Bình Định, đây 

là tác phẩm đến với đông đảo công 
chúng đầu tiên của tôi. Tôi không thể 
quên tác phẩm tạm gọi là thành công 
đầu tiên của mình. 

l Nghệ sĩ nhiếp 
ảnh Ðào Tiến Đạt tên thật là Đào 

Ngọc Xứng, sinh ngày 2.10.1956, quê 
quán: Thôn Hiệp An, xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
l Anh được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam 

phong tặng tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt 
xuất sắc (EVAPA/G), Nghệ sĩ Nhiếp ảnh có cống hiến 

xuất sắc (ES.VAPA), Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc 
(E.VAPA); được Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh 

Quốc tế (FIAP) phong tặng tước hiệu Nghệ sĩ 
Nhiếp ảnh xuất sắc Kim cương 3 (E.FIAP/

D3); được Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ 
(PSA) trao tặng tước hiệu 

Master (MPSA). 

NGUYỄN THÁI DƯƠNG 

Chợ phiên 
Khuân hàng xong, mẹ leo lên
Con trèo theo mẹ nép bên đòn ngồi
Chiếc xe yên vị một hồi 
Giậm chân, ngựa nhấp nhổm đòi... giật cương 
Gió lùa cóng lạnh nhiều cơn
Cánh tay gầy guộc mẹ ôm con vào
Con ngó trước, mẹ nhìn sau
Gian lều mẹ chẳng mấy lâu hiện hình 
Thế rồi vó ngựa thôi nhanh
Thế rồi chen chúc âm thanh muôn loài
Cộm lên tiếng hí mệt nhoài
Hiện thân của tiếng thở dài mưu sinh
Nhiêu khê đời chợ muôn hình
Tôi ngơ ngác trước tròng trành hơn thua
Bạn hàng lúc nhặt khi thưa
Quen nghề, mẹ vẫn bán mua thức thời 
... Mười năm theo mẹ ngược xuôi 
Chuyến xe thổ mộ buồn vui buộc ràng 
Tôi thương tôi - cậu bé làng 
Tàn phiên, chợ vẫn ngổn ngang lòng mình... 

TRẦN QUỐC TOÀN 

Đợi tháng Giêng
Bông hoa nói gì mà tháng Chạp rung lên ký ức 
để con chim hót trên đường làng xanh màu cỏ 
chuông chùa vọng trong chiều mẹ gánh đôi niềng chất đầy mạ lúa 
cây gạo đầu làng nở đỏ góc trời quê…

Hay là tín hiệu của mùa mới
bầu trời thay áo mây,
cây ra chồi nõn 
vườn cúc đơm nụ vàng 
những chuyến xe Nam Bắc ghé làng mai An Nhơn chở chậu mai chưng tết.

Đất trời đã nói gì về bốn mùa tuần tự
một nhành đông thay lá sang xuân 
có cái lạnh ấm dần quanh bếp lửa
có nỗi nhớ tha phương xếp lên chuyến xe trở về nhà.

Em thơ nói gì mà bánh kẹo thơm mùi nhãn mứt
ướm bộ quần áo mới,
đi đôi giày mẹ mua
mắt môi rực rỡ đợi tháng giêng.

DUYÊN AN

Khởi đầu
Ngày khởi đầu từ hun hút đêm
khởi đầu tôi
xanh mạ non từ đất đai mùa cũ
cánh cò điểm trắng tinh
vỗ cánh bay khi tôi định nhốt chúng vào một khung hình.

Khởi đầu phiên chợ lao xao 
những chuyến xe chất đầy mong ngóng 
những mảng khuất lấp nhàu nát được là ủi cẩn thận
như mặt trời dành tặng nhân gian tia nắng
người dành nụ cười tặng nhau. 

Khởi đầu tôi 
sợi tóc vương trán em như làn khói mỏng
rót vào ngày lấm bụi
sắc màu nguyên khôi. 
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u NGÔ PHONG

Bởi đó cũng là thời 
điểm anh có nhiều 
thời gian hơn cho 
niềm yêu thích của 

mình, để từ những long rong 
phố phường, đảo xa hay miền 
biên viễn non ngàn nào đó, 
những hình ảnh về vùng đất, 
con người được anh ghi lại, 
trân trọng lưu giữ.

1. Phan Đình Trung công 
tác ở lĩnh vực ngân 

hàng với vai trò cán bộ quản 
lý, nên gần như toàn thời 
gian anh dành cho công việc. 
Năm 2015, anh mới bắt đầu 
cầm máy. Nhắc nhớ lại những 
ngày đầu đến với nhiếp ảnh, 
anh cười hiền: “Ban đầu thấy 
mấy ông bạn già chụp ảnh, 
nhiều ảnh đẹp quá, lại khoe đi 
chỗ này chỗ kia, tôi thích lắm 
nhưng không có nhiều thời 
gian để đi. Đến mãi khi gần 
kết thúc công tác ở bên ngân 
hàng, tôi bắt đầu chú ý nhiều 
hơn tới nhiếp ảnh, học thêm 
ở bạn bè và tự trau dồi những 
kiến thức liên quan đến việc 
làm chủ máy ảnh, góc chụp, 
bố cục, cắt cúp, chỉnh phông… 
Càng mày mò tìm hiểu, thấy 
càng có nhiều điểm thú vị nên 
tôi khá hứng thú”.

Phan Đình Trung khởi đầu 
bằng những bức ảnh về thiên 
nhiên, phong cảnh, chân dung. 
Anh đắm say với vẻ đẹp tự 
nhiên của cỏ cây, với những 
vùng đất chưa bị bàn tay con 
người can dự quá nhiều để tìm 
thấy trong dáng vẻ hoang sơ 
ẩn hiện đâu đó nét đẹp  
kiêu hãnh. 

Khi tôi hỏi anh về những 
chuyến tác nghiệp lúc hạnh 
ngộ ban đầu, anh đáp lời 
nhanh như thể nó chờ sẵn trên 
ray trí nhớ: “Hồi năm 2015, tôi 
cùng vài người bạn đến thác 
K.50 ở An Lão để săn ảnh. Đó 
là lần đầu tiên tôi có chuyến 
thực tế để chụp ảnh đúng 
nghĩa. Trúng vào mùa mưa 
nên đường đến thác rất khó 
khăn. Đường đất bấy nhão, lầy 
sệt. Đồng bào địa phương phải 
quấn thêm sợi xích vào lốp xe 
mới đủ độ bám. Nhưng bao 
mệt nhọc được đáp đền khi 
cuối cùng chúng tôi cũng đến 
thác. Một không gian thoáng 
đãng, hùng vĩ, đẹp như tranh 
hiện diện ngay trước mắt. Tôi 
bấm máy khá nhiều. Và xem 
đó như một trải nghiệm đáng 
nhớ của mình”. 

Ngay trong năm đầu tiên 

cầm máy, ảnh của Phan Đình 
Trung đã được ghi nhận khi 
anh đạt giải khuyến khích 
cuộc thi ảnh nghệ thuật “Quy 
Nhơn trên đường đổi mới” 
lần thứ I và có ảnh triển lãm 
tại Liên hoan ảnh nghệ thuật 
Nam miền Trung và Tây 
nguyên năm 2015. 

2. Phan Đình Trung thích 
xê dịch. Anh chịu khó 

đi để tìm tòi, khám phá những 
vùng đất mới. Ngoài Bình 
Định và vài tỉnh lân cận, anh 
cùng vài người bạn ngoài Hà 
Nội hay đi các tỉnh miền núi 
phía Bắc, những Cao Bằng, 
Lạng Sơn, Hà Giang, Yên Bái, 
Điện Biên... 

Đến một địa điểm nào đó, 
anh thường lưu lại khá nhiều 
ngày để tìm hiểu nét văn hóa, 
tập quán, cuộc sống của người 
dân nơi ấy. Anh bộc bạch: “Tôi 
thích nhất là chụp ảnh phong 
cảnh và cuộc sống đời thường. 
Chụp nét sinh hoạt đời thường 
tưởng dễ nhưng không dễ. Vì 
mình phải làm sao bắt được 
khoảnh khắc tự nhiên nhất 
vừa tránh để người ta nói là 
mình… chụp lén. Nếu vậy, thì 
phải bước qua lằn ranh của 
sự sơ giao, mà thân thiết như 
người quen, người bạn. Nên 

cũng cần nhiều thời gian để 
xích gần hơn giữa khách và 
chủ nhà”. 

Vừa chia sẻ, anh vừa đưa 
tôi xem những bức ảnh anh 
chụp. Quả thực, ảnh của Phan 
Đình Trung không quá trau 
chuốt về kỹ thuật, không 
mạnh về bố cục và xử lý hình 
ảnh nhưng tạo nhiều đồng 
cảm bởi anh bắt được những 
khoảnh khắc xúc cảm. Tôi 
thích những bức ảnh anh chụp 
mà cảm giác con người đang 
chuyển động, trôi chảy trong 
thời gian khi mọi thứ diễn ra. 
Ví như bức ảnh những đứa trẻ 
đạp xe trên con đường làng 
bên những mái đình cổ dịu 
mát, bình yên; ảnh đàn chim 
trời tìm về miền an trú xứ Cồn 
Chim; hay hình ảnh người 
lao động đang cật lực thu vớt 
những mẻ cá hấp còn hôi hổi 
nóng, trên gương mặt lấm tấm 
những giọt mồ hôi… 

Đặc biệt, tôi ấn tượng với 
hình ảnh anh chụp về một đôi 
vợ chồng đang săn sóc nhau 
lúc đau ốm. Người phụ nữ đút 

từng thìa cháo cho người đàn 
ông đang nằm bệnh. Vẻ mặt 
trìu mến của người phụ nữ, 
cùng cử chỉ ân cần được nghệ 
sĩ nhiếp ảnh Phan Đình Trung 
thể hiện thành công trong 
khuôn hình. “Đó là một đôi vợ 
chồng người Bana ở An Lão. 
Thời gian lui tới ở đó, vô tình 
thấy cảnh người vợ chăm bệnh 
cho chồng nên tôi đã bấm máy 
và đặt tên bức ảnh là Nghĩa vợ 
chồng”, anh kể lại.

3. Đi nhiều nơi ở Bình 
Định, chụp nhiều ảnh 

nhưng có lẽ những bức ảnh 
của anh về vùng đất Hoài 
Nhơn vẫn thể hiện độ đằm 
sâu nhất. Anh thổ lộ: “Tôi 
thấy Hoài Nhơn gần gũi, quen 
thuộc với mình hơn cả. Tôi 
chụp và lưu giữ khá nhiều 
hình ảnh về đất và người Hoài 
Nhơn. Có lẽ, vì đây là nơi tôi 
sinh ra nên nó cho tôi nhiều 
xúc cảm để bấm máy”. 

Năm 2020, trong cuộc thi 
ảnh nghệ thuật “Hoài Nhơn - 
đổi mới và phát triển” (do Hội 

Nhà báo Việt Nam tỉnh chủ trì, 
phối hợp với UBND TX Hoài 
Nhơn, Hội VHNT tỉnh và Báo 
Bình Định tổ chức), Phan Đình 
Trung đã đạt giải nhất với tác 
phẩm Một ngày mới. Đó là một 
bức ảnh đem lại nhiều cảm 
xúc tích cực. Khi mặt trời buổi 
sớm mai tỏa trên nền sóng, 
mẻ lưới cất lên với bao cá tôm 
thu hút đàn chim chao liệng 
quanh, báo hiệu niềm vui 
ngày mới. Để bắt được khoảnh 
khắc này, Phan Đình Trung đã 
mất nhiều ngày để từng buổi 
sáng sớm, nhẫn nại canh giờ 
người ngư dân cất lưới, anh 
nhờ người chèo thuyền ra gần 
cạnh để bấm máy.

Sau 7 năm cầm máy, nhiều 
tác phẩm của anh được chọn 
triển lãm khu vực và toàn 
quốc, đạt nhiều giải thưởng 
trong nước và quốc tế. Khi 
tôi nhắc đến một cuộc triển 
lãm cá nhân, anh cười sảng 
khoái, chia sẻ: “Tôi thích đi, 
thích khám phá, tìm những 
điểm mới. Nó mang đến cho 
tôi nhiều xúc cảm và niềm vui. 
Thực sự bản thân chưa có kế 
hoạch gì về triển lãm cá nhân 
cả, chỉ mong có sức khỏe để 
tiếp tục những hành trình, cất 
giữ được càng nhiều hình ảnh 
về đất nước, con người càng 
tốt. Chính điều đó, nạp thêm 
cho tôi những hứng thú, năng 
lượng tích cực, để thấy mỗi 
ngày sống đều trở nên đáng 
yêu, đáng  
trân trọng”.                            N.P

Phan Đình Trung sinh năm 1957, 
quê ở Hoài Nhơn, hiện sinh sống 
tại TP Quy Nhơn. Anh là hội viên 

Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (Hội 
VHNT Bình Định). 

1. Tác phẩm Cồn Chim khi chiều về 
của NSNA Phan Đình Trung.
2. Tác phẩm Một ngày mới đoạt giải 
nhất tại cuộc thi ảnh nghệ thuật 
 “Hoài Nhơn - đổi mới và phát triển”.
3. Tác phẩm Làm tương bần 2 (đoạt 
HCV hạng mục Du lịch tại cuộc thi 
ảnh nghệ thuật quốc tế do ICPE, APU 
& APAS phối hợp tổ chức, PSA bảo 
trợ, năm 2019).

với nghệ thuật nhiếp ảnh
Người rong chơi

ANH ĐẾN VỚI NHIẾP ẢNH NHƯ 
MỘT CUỘC RONG CHƠI, ĐỂ 
ĐUN SÔI LÊN NHỮNG XÚC CẢM 
QUA NHỮNG KHOẢNH KHẮC 
BẮT CHỢP MÀ CHÍNH ANH GHI 
LẠI. CẦM MÁY Ở ĐỘ TUỔI GẦN 
SÁU MƯƠI, NHƯNG PHAN ĐÌNH 
TRUNG KHÔNG XEM ĐÓ LÀ KHỞI 
ĐẦU MUỘN MẰN. 

1
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THẤU HIỂU NỖI ĐAU 
MẤT MÁT VÀ SỰ CHỜ 
ĐỢI MÒN MỎI CỦA 
CÁC GIA ĐÌNH LIỆT 
SĨ, KIẾN TRÚC SƯ 
NGUYỄN XUÂN THẮNG 
ĐÃ DÀNH NHIỀU 
CÔNG SỨC VÀ THỜI 
GIAN ĐỂ LÀM CÔNG 
VIỆC THẦM LẶNG MÀ 
VÔ CÙNG Ý NGHĨA: 
TÌM KIẾM THÔNG TIN 
MỘ LIỆT SĨ.

KTS Nguyễn Xuân 
Thắng (ngoài cùng 
bên trái) tham gia 
tìm kiếm hố chôn 

tập thể của bộ đội 
ta tại đồi Xuân Sơn 

(huyện Hoài Ân). 
Ảnh: H.P

u HỒNG PHÚC (Thực hiện)

NHƯ MỘT CƠ DUYÊN
Là một kiến trúc sư (KTS) bận 

rộn, nhưng anh Nguyễn Xuân Thắng 
chưa bao giờ từ chối lời nhờ tìm 
kiếm giúp thông tin về liệt sĩ. Anh 
và cộng sự đã kết nối với nhiều CCB 
Mỹ, cùng các ngành chức năng của 
tỉnh Đồng Nai tìm thấy khu mộ 
tập thể ở sân bay Biên Hòa. Anh 
đang tiếp tục cung cấp thông tin, 
tài liệu cho cơ quan chức năng về 
một số ngôi mộ tập thể ở sân bay 
Tân Sơn Nhất và các tỉnh: Bình 
Định, Tây Ninh, Bình Dương, Bình 
Phước, Đồng Nai với số lượng hàng 
nghìn liệt sĩ.

l Cơ duyên nào dẫn anh đến 
với công việc tìm kiếm thông tin 
mộ liệt sĩ?

- Từ nhỏ tôi rất thích máy bay. 
Lớn lên tôi theo ngành thiết kế, xây 
dựng và đam mê chụp ảnh, thích 
xem và sưu tầm các bức ảnh xưa, 
định vị các bức ảnh, công trình kiến 
trúc để đưa lên các trang mạng. 
Mục đích ban đầu của việc sưu 
tầm và đăng các bức ảnh này lên 
mạng không phải để phục vụ cho 
tìm kiếm mộ liệt sĩ. Tuy nhiên, hàng 
nghìn bức ảnh treo trên mạng đó 
lại có sức hút mạnh mẽ đối với các 
quân nhân, CCB, nhất là các CCB 
nước ngoài từng tham chiến tại Việt 
Nam. Cơ duyên đến với công việc 
tìm kiếm thông tin về mộ liệt sĩ của 
tôi cũng bắt đầu từ đây.

Năm 2009, tôi đăng một bức ảnh 
của sân bay Biên Hòa lên website  
www.panoramio.com. Bảy năm 
sau, CCB Mỹ Bob Connor đã vào 
bình luận dưới bức ảnh ấy. Dòng 
bình luận được dịch ra như sau: 
“Nếu bạn nhìn lên con đường ở 
bản đồ sân bay, rồi rẽ phải - nơi 
có lô cốt, hay còn gọi là Hill 10, 
có một trận chiến quan trọng đã 
diễn ra nơi đây vào Tết Mậu Thân 
1968. Những Việt Cộng chết phải 
chôn trong một ngôi mộ tập thể 
cuối đường băng…”. 

Ngay khi đọc được đoạn bình 
luận này, lòng tôi dâng trào niềm 
hy vọng đây có thể là manh mối 
giúp tìm kiếm các liệt sĩ đã hy sinh. 
Sau đó, tôi cùng với nhóm của 
mình trao đổi thông tin với CCB 
Bob Connor và nhờ ông kết nối 
thêm với các CCB Mỹ khác từng 
trực tiếp tham chiến tại sân bay 
Biên Hòa để lấy thông tin. Sau khi 
thu thập thông tin, tư liệu, hình 
ảnh, bản đồ quân sự của quân đội 
Mỹ, nhóm chúng tôi chuyển cho 
Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai. Kết quả 
là ngày 14.4.2017, các cơ quan chức 
năng đã tìm thấy khu mộ tập thể 
có hài cốt liệt sĩ (HCLS) trong vành 
đai sân bay Biên Hòa.

l Ắt hẳn anh rất vui mừng khi 
hài cốt của bộ đội ta hy sinh ở sân 
bay Biên Hòa được tìm thấy?

- Hôm tìm được những HCLS 
ở sân bay Biên Hòa, phía tỉnh Đồng 
Nai đã gọi tôi xuống. Nhìn thấy lực 
lượng chức năng bốc lên những 
hài cốt đầu tiên, tôi vui mừng, xúc 
động đến nghẹn ngào. 

Sau gần 50 năm nằm dưới lòng 
đất lạnh, hơn 100 HCLS hy sinh 
trong trận đánh tại sân bay Biên 
Hòa Tết Mậu Thân 1968 đã được 
quy tập và tổ chức truy điệu, an 
táng trang trọng. Kính cẩn nghiêng 
mình trước hương linh các anh, 
tôi cùng mọi người dâng nén tâm 
hương với tất cả thành kính, tri ân. 

NẶNG LÒNG VỚI XUÂN SƠN
KTS Nguyễn Xuân Thắng cùng 

CCB Đặng Hà Thụy đã mất gần 5 
năm nghiên cứu, kết nối, xác minh 
thông tin về vị trí khu mộ tập thể đã 
chôn hàng chục liệt sĩ hy sinh trong 
trận đánh đồi Xuân Sơn (huyện 
Hoài Ân) vào cuối tháng 12.1966. 
Từ những thông tin đó, đầu tháng 
3.2022, Bộ CHQS tỉnh Bình Định 
đã tổ chức tìm kiếm, khai quật và 
tìm thấy các HCLS trong niềm xúc 

động nghẹn ngào. 
Đến đầu tháng 8.2022, qua sự 

kết nối của anh Thắng và CCB Đặng 
Hà Thụy, một nhóm CCB Mỹ từng 
tham chiến tại trận đánh ở đồi Xuân 
Sơn đã trở lại thực địa để hỗ trợ 
tìm kiếm hố chôn tập thể thứ 2.
l Không phải là người Bình 

Định, nhưng vì sao đến giờ này 
anh vẫn trăn trở với sự kiện ở đồi 
Xuân Sơn?

 - Đây là công việc tôi tự nguyện 
nhận lấy.  Tất cả những gì tôi làm 
đều xuất phát từ cái tâm. Hơn nữa, 
các liệt sĩ đã nằm ở đây 56 năm, 
không ai biết, không ai hương 
khói. Tôi sẽ nỗ lực đeo đuổi sự kiện 
tại đồi Xuân Sơn cho đến khi nào 
tìm được hố chôn tập thể còn lại. 
Và việc kết nối, đưa các CCB Mỹ 
trực tiếp trở lại chiến trường xưa đã 
minh chứng cho quyết tâm của tôi.
l Việc các CCB Mỹ đồng ý trở 

lại đồi Xuân Sơn để hỗ trợ công tác 
tìm kiếm HCLS không phải là điều 
dễ dàng, anh đã thực hiện việc kết 
nối như thế nào?

- Thật không dễ dàng gì để vượt 
qua mặc cảm khi lần đầu các CCB 
Mỹ quay trở lại Việt Nam. Qua trao 
đổi, tôi nhận được nhiều phản hồi 

tích cực từ các CCB Mỹ. Do lệch 
múi giờ, nhiều đêm tôi phải thức 
trắng để trao đổi với các CCB Mỹ về 
trận đánh, rồi xem bản đồ vệ tinh, 
hình dung lại địa hình, chiến sự đã 
xảy ra, sau đó thế nào, hố chôn bộ 
đội ta ở khu vực nào. Bằng tình 
yêu với đất nước Việt Nam và sự 
khâm phục nỗ lực theo đuổi của 
ta trong việc tìm kiếm HCLS, họ 
đồng ý ngay khi chúng tôi ngỏ ý 
mời sang Việt Nam.

Khi trở lại đồi Xuân Sơn, nhiều 
ngày liền, các CCB Mỹ cùng tôi 
miệt mài lội bộ, trèo dốc thị sát địa 
hình để “liên kết” thông tin với hồi 
ức của mình. Các CCB Mỹ khẳng 
định vẫn còn một hố chôn tập thể 
nữa của bộ đội ta hy sinh vào tháng 
12.1966. Nhưng do địa hình, địa 
vật đồi Xuân Sơn đã có nhiều thay 
đổi sau 56 năm nên việc xác định 
vị trí chính xác hết sức khó khăn. 

Hiện nay, các CCB Mỹ đang 
tập trung vào việc tìm kiếm những 
đồng đội từng tham chiến cùng để 
nắm thêm thông tin sự việc tại đồi 
Xuân Sơn. Họ khẳng định sẽ nỗ lực 
hết mình như thể đang tìm kiếm 
đồng đội của mình, vì những người 
lính Việt Nam không bao giờ trở 
lại xứng đáng được tìm thấy. Bởi, 
các anh đã cống hiến cuộc đời của 
mình để có được Việt Nam như 
ngày hôm nay.

HÀNH TRÌNH KHÔNG 
NGỪNG NGHỈ

Biến đam mê thành một công 
việc có ích cho xã hội, những thông 
tin về mộ liệt sĩ từ KTS Nguyễn 
Xuân Thắng đã hỗ trợ hiệu quả 
các cơ quan chức năng trong công 
tác tìm kiếm HCLS. Anh không thể 
nhớ hết có bao nhiêu liệt sĩ đã được 
mình cùng các cộng sự tìm thấy. 
l Phải chăng, từ kết quả này 

đã mở ra một hướng mới để tìm 
kiếm HCLS, mang đến những cuộc 

“trùng phùng” cho hàng nghìn thân 
nhân, gia đình liệt sĩ, thưa anh?

- Khi các cuộc chiến kết thúc, 
ngày chiến thắng trở về cũng là lúc 
có biết bao người vĩnh viễn nằm 
lại chiến trường. Họ không còn để 
được chứng kiến ngày vinh quang 
của đất nước, dân tộc. Gia đình tôi 
cũng có người thân hy sinh trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ nhưng 
đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. 
Một thời gian dài tìm kiếm, tôi cũng 
rút ra một số bài học cho mình và 
mong muốn chia sẻ những thông 
tin có giá trị với các gia đình khác 
trong việc tìm kiếm HCLS.

Kinh nghiệm quan trọng là phải 
làm sao liên hệ với các bên tham 
chiến như CCB Mỹ, tiếp cận hồ sơ 
lưu trữ của Quân đội Mỹ để có 
thông tin, tài liệu quý. Làm theo 
hướng đó sẽ tìm được nhiều mộ 
tập thể, công tác quy tập HCLS sẽ 
đạt hiệu quả cao.
l Anh có dự định gì tiếp theo 

trong việc tìm mộ liệt sĩ?
- Mỗi lần tìm được mộ liệt sĩ, 

chứng kiến hình ảnh những người 
mẹ, người vợ, người con sau nửa thế 
kỷ mòn mỏi trông chờ đã tìm thấy 
con, chồng, cha của mình, tôi lại có 
thêm động lực để tiếp tục hành trình.

Hiện tại, tôi cùng các cộng sự 
và một số CCB Mỹ tiến hành phân 
tích xác định khu mộ tập thể bộ đội 
Việt Nam ở ngoài hàng rào sân bay 
Biên Hòa, ở sân bay Tân Sơn Nhất 
và mộ tập thể liệt sĩ Tiểu đoàn đặc 
công D40 hy sinh trong trận bãi cát 
Đồng Chu (xã Hoài Châu, TX Hoài 
Nhơn) vào ngày 3.11.1969. Việc thu 
thập, xác minh thông tin về các ngôi 
mộ này sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng 
chúng tôi đều quyết tâm dù khó 
khăn đến mấy cũng không dừng lại.
l Xin cảm ơn anh. Chúc anh luôn 

mạnh khỏe để tiếp tục hành trình tìm 
kiếm thông tin về mộ liệt sĩ!                     

H.P 

Đề nghị của phía Việt Nam, trong đó có ông Thắng về 
việc trở lại đồi Xuân Sơn giúp chính quyền tìm kiếm HCLS là 
một bất ngờ lớn đối với tôi. Và, ngay lập tức trở thành một 
điều tuyệt vời. Bây giờ, tôi đang dành nhiều thời gian hơn 
cho việc này”.                  CCB Mỹ SPENCER JOHN MATTESON 

Việc các tình nguyện viên như anh Nguyễn Xuân Thắng 
kết nối được với các CCB Mỹ, khai thác thông tin từ nhiều 
phía đã giúp công tác tìm kiếm HCLS đạt hiệu quả cao hơn, 
góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ”.

Đại tá NGUYỄN XUÂN SƠN, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Định

“
“

Lặng thầm
KTS Nguyễn Xuân 

Thắng sinh năm 1973, quê 
huyện Điện Bàn (Quảng Nam)- 

từng là “chảo lửa” trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. Anh Thắng có người cậu 

ruột hy sinh ở Quảng Nam năm 1972, đến 
nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Vì vậy, 
khát vọng tìm kiếm hài cốt người cậu 

liệt sĩ nói riêng và HCLS nói chung 
luôn canh cánh trong lòng kiến 

trúc sư này. 

trên hành trình đầy ý nghĩa
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rên sườn Đông của dãy Trường 
Sơn trải dài nơi mái nhà Tây 
Nguyên, có một dòng sông miệt 
mài đưa nước từ đỉnh Ngok Rô -  
Kon Tum cao ngất, len lỏi giữa đại 
ngàn thâm u kỳ vĩ, vắt mình qua 
bao ghềnh thác thét gào, uốn lượn 
quanh những cánh đồng an nhiên 
màu mỡ, để rồi thong dong về với 
biển. Đó là sông Ba - dòng sông 
vạm vỡ nhất xứ này. Lớp phù sa 
dưới đáy sông như được tạo nên 
từ những mảng trầm tích vạn 
năm, triệu năm ẩn sâu trong lòng 
đất. Khi vươn mình qua những 
vùng đất có các tộc người khác 
nhau sinh sống, sông được gọi 
bằng những cái tên khác nhau. 
Người Bana gọi là Đak Krong; 
người Gia Rai gọi Krông Pa, hay 
Ia Pa; người Chăm cổ ở vùng hạ 
lưu gọi tên sông là Ea Drăng. 

Sau hành trình rong ruổi trên 
cao nguyên Gia Lai, khi vào địa 
phận Bình Định, hướng về cửa 
biển, sông được gọi bằng tên 
mới - Côn giang. Cứ thế, dòng 
sông chảy từ nguồn về biển 
mang theo dòng nước những hạt 
phù sa đẫm nặng bao trầm tích 
văn hóa, lịch sử của những tộc 
người tụ cư bên sông.

PHÙ SA THỀM CỔ
Trong hành trình từ nguồn 

về biển dài hàng trăm cây số ấy, 
sông ưu ái chọn Gia Lai làm nơi 
cất giấu những bí mật về buổi sơ 
khai của loài người. 

Năm 2014, các chuyên gia 
khảo cổ học thuộc Viện Khảo cổ 
học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã 
hội Việt Nam, trong khi khai quật 
vùng đất thềm cổ sông Côn có 
tục danh là Gò Đá, ở TX An Khê 
(Gia Lai) đã phát hiện nhiều hiện 
vật đá có vết ghè đẽo của người 
tiền sử. Di tích sơ kỳ Đá cũ vừa 
được phát hiện này chính là mốc 
mở đầu cổ nhất mà giới khoa học 

Tr
ầm

 tí
ch

Côn giang

biết về sự xuất hiện của con người 
và di tồn văn hóa của họ trên 
lãnh thổ Việt Nam. Đây là bằng 
chứng khẳng định rằng: Thượng 
lưu sông Côn, vùng An Khê là 
địa bàn sinh sống của cộng đồng 
cư dân cổ cách đây khoảng trên 
dưới 80 vạn năm. Thềm cổ sông 
Côn ở Tây Nguyên chính là nơi 
kết tinh thành tựu của nhân loại 
ở giai đoạn cổ xưa nhất, giai đoạn 
người vượn đứng thẳng (Homo 
erectus) - là một trong những tổ 
tiên trực tiếp của người hiện đại 
trên thế giới.

Khởi nguồn từ đại ngàn Tây 
Nguyên rồi băng mình về biển, 
sông Côn sớm trở thành nơi quy 
tụ của các cư dân tiền sử. Đi dọc 
triền sông trên đất Vĩnh Thạnh, 
lặng nghe lời Hơ mon thoang 
thoảng bên bếp lửa của người 
Bana bỗng cảm nhận được ký 
ức xa mờ về một cuộc chiến kỳ 
vĩ cùng biển cả. Vùng đất thềm 
sông ở Vĩnh Thạnh ngày nay thực 
chất xưa kia là thềm biển. Nơi 
này từng xảy ra những biến động 
địa chất dữ dội trong thời kỳ biển 
tiến, biển thoái, nhất là trong kỷ 
địa chất Holocen cách đây hàng 
triệu năm. Văn hóa Bàu Cạn của 
cư dân An Khê đã theo sông Côn 
ra biển khơi để hình thành nên 
văn hóa Sa Huỳnh trong cái chớp 
mắt của vũ trụ cách nay hơn 

nghìn năm. 
Suốt mười mấy thế kỷ trôi qua, 

sông Côn đã chảy qua kinh đô của 
nhiều vương triều, chứng kiến 
bao cuộc phế hưng, hưng phế… 
Theo các nhà nghiên cứu, Bình 
Định ngày nay chính là kinh đô 
Vijaya của vương quốc Champa 
cổ; phát triển rực rỡ ở giai đoạn 
cổ trung đại. Từ thế kỷ thứ X, vua 
Champa đã cho xây dựng ở đây 
rất nhiều tòa thành quy mô, rộng 
lớn như: Thành Cha, thành Đồ 
Bàn, thành Thị Nại, gắn liền với 
thương cảng Thị Nại nổi tiếng 
một thời. Cùng với các thành cổ là 
một hệ thống đền tháp dày đặc và 
quy mô, những kiến trúc tôn giáo 
mang bản sắc rất riêng của dân 
tộc Chăm...

Sông Côn từng là con đường 
giao thương quan trọng trao đổi 
phẩm vật trên rừng dưới biển. 
Người Bình Định nhận mình là 
dân “Nẫu” qua câu ca quen thuộc 
tự thủa xa xưa: “Ai về nhắn với nậu 
nguồn/ Mít non gửi xuống cá chuồn 
gửi lên”. Sông Côn cũng là tuyến 
vận tải thủy chuyên chở các sản 
phẩm gốm Chăm từ những lò gốm 
ven sông ra thương cảng Thị Nại để 
xuất sang các nước Đông Nam Á, 
trong con đường gốm sứ trên biển 
lưu thông suốt nhiều thế kỷ.

Một ngày xuôi sông Côn, về 
với Vijaya, thả hồn theo ngọn gió 

nồng nàn thổi về từ quá vãng. 
Những bông cỏ may dưới chân 
thành cổ thủ thỉ cùng tôi bao 
chuyện.  Mảnh đất này đã chứng 
kiến bao cuộc bể dâu, dâu bể, 
trong cơn kiến tạo không ngừng 
của thế cuộc. Từ thành Phật Thệ 
đến vương quốc Vijaya, từ đế đô 
Đồ Bàn đến thành Hoàng Đế, từ 
phủ Quy Nhơn đến tỉnh Bình 
Định ngày nay, là quê hương tôi 
đó, với những ngọn tháp nghìn 
năm còn lơ lửng giữa cao xanh 
như những câu hỏi đầy bí ẩn.

VỀ MIỀN ĐẤT VÕ
Đất Bình Định Tây Sơn hạ, 

xứ sở mang danh miền đất võ, 
quê hương của ba vị anh hùng 
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, 
Nguyễn Lữ, một buổi sớm xuân, 
võ sư Đinh Tuấn ngót nghét bát 
tuần, dắt đám môn sinh chúng tôi 
lội dọc mép sóng Côn giang đầy 
ắp phù sa, thong thả khỏa chân 
bên bến Trường Trầu man mác 
gió. Tại bến sông này, các thủ lĩnh 
nông dân xưa từng ngược đò lên 
miền Tây Sơn thượng, nhóm binh 
trong buổi đầu khởi nghĩa.

Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt 
bên bến đò năm xưa chính là 
khu gia trang của gia đình ba 
anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn 
Huệ, Nguyễn Lữ - những người 
anh hùng lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa nông dân Tây Sơn xưa. Bến 
Trường Trầu chính là nơi nhà Tây 
Sơn khởi đầu tụ nghĩa, quy tập 
những trang anh hùng hào kiệt. 
Nhìn vị võ sư già tung quyền 
cước trên 45 mặt trống mà lớp 
hậu sinh không nén nổi tò mò về 
một thứ võ công đặc dị - niềm tự 
hào của người xứ võ.

Lão võ sư không quên lúc 
thiếu thời từng được các thầy chỉ 
dạy: Môn luyện võ bằng trống 
ngày xưa coi những chiếc trống 
quanh mình là đối thủ, khi xoay 
trở, thủ, công phải vận dụng 
linh hoạt tứ pháp gồm: Thân 
pháp, thủ pháp, bộ pháp và nhãn 
pháp, cùng phương châm “túc 
bất ly địa, thủ bất ly thân”. Khi 
trò luyện võ, người thầy chỉ cần 
lắng nghe tiếng trống là lượng 
được võ công của người theo 
học. Tiếng trống luyện võ với âm 
thanh dồn dập như trận công đồn 
quyết liệt, làm chúng tôi thêm 
háo hức khi bắt đầu chuyến khám 
phá những làng võ bên sông. 

Không biết ngẫu nhiên hay 
sự sắp đặt của lịch sử mà những 
làng võ nổi tiếng nhất của Bình 
Định đều nằm hai bên bờ sông 
Côn. Bằng thuyền hay bằng 
đường bộ đều có thể đến được 
các làng võ nức tiếng một thời. 
Người đất võ hay nhắc câu: “Trai 
An Thái, gái An Vinh”, hay “Roi 
Thuận Truyền, quyền An Vinh”… 
Đó là tên tuổi của những ngôi làng 
võ lừng danh bên sóng nước Côn 
giang. Những người cao tuổi ở 
làng vẫn chưa quên được thời huy 
hoàng của võ cổ truyền Bình Định 
bên dòng sông trước cửa nhà. 

Ngày đó, ở trong làng chỗ nào 
có đất trống thì đó là nơi tập võ. 
Ban ngày ai nấy ra đồng, tối đến 
thắp đèn thắp đuốc, luyện tập 
say mê. Hai làng võ An Vinh - An 
Thái đua nhau không bên nào 
chịu thua bên nào, nhiều buổi so 
tài diễn ra ngay bãi cát giữa lòng 
sông Côn mùa nước cạn. 

Đất này cũng là nơi sinh ra 
nhiều trang liệt nữ giỏi giang võ 

T

Lễ lấy nước Thánh trên sông Côn (Lễ hội 
Đổ giàn An Thái).   Ảnh: ĐÀO TIẾN ĐẠT

u PHƯƠNG LAN

Một thế võ được võ đường Phan Thọ, Tây Sơn biểu diễn.                   Ảnh: ĐÀO TIẾN ĐẠT
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nghệ. Nổi tiếng nhất là nữ tướng 
Bùi Thị Xuân cùng nhóm Ngũ 
Phụng thư dưới triều Tây Sơn, giỏi 
cả quyền, côn, kiếm. Đến thời cận 
đại, làng An Vinh có nàng đả nữ nổi 
tiếng Tám Cảng, một người phụ nữ 
võ nghệ tài ba, xinh đẹp nết na, giỏi 
nghề trồng dâu nuôi tằm. Cô khiến 
nhiều chàng trai ngỡ ngàng bởi 
những đường quyền cước vừa mềm 
mại, vừa mạnh nhanh như vũ bão 
trong các hội võ Đổ Giàn bên sông. 
Câu ca: “Ai về Bình Định mà coi/ 
Con gái Bình Định bỏ roi đi quyền”, 
chính là bắt đầu từ câu chuyện về 
những người con gái đất này.

CUỐI SÔNG ĐẦU BIỂN
Cuối dòng sông Côn, khi những 

con nước bắt đầu chuyển mặn để 
hòa mình vào biển, sông bỗng dùng 
dằng nửa đi nửa ở. Thật khó để hình 
dung nơi đây từng là thương cảng 
quốc tế Nước Mặn tấp nập ghe tàu 
của xứ Đàng Trong mấy trăm năm 
trước, nay chỉ còn là một chốn quê 
yên ả, với đồng lúa xanh đang thì 
ngậm sữa. Vùng đất ven sông này 
xưa kia là biển. Những biến động 
địa chất đã làm biển lùi xa mấy dặm 
từ hai thế kỷ trước.

Tại bến cảng xưa này, bốn thế kỷ 
trước, trong vòng tay cưu mang của 
quan trấn thủ Hoài Nhơn Trần Đức 
Hòa, những nhà truyền giáo phương 
Tây đã nghiên cứu ngôn ngữ tiếng 
Việt để truyền bá giáo lý đạo Ki tô 
cho dân chúng. Một ngôi nhà thờ 
Chúa và cũng là trường học đầu tiên 
đã được dựng lên ở nơi này. Những 
tảng đá ong nơi nền nhà thờ cổ có lẽ 
vẫn còn lưu lại trong từng mạch xếp 
những âm thanh tập đánh vần tiếng 
Việt đầu tiên theo cách của những 
nhà truyền giáo.

Một ngày về vạn Gò Bồi, nơi sông 
Côn bắt đầu hòa mình vào biển. Bến 
sông này từng chứng kiến mối tình 
ấm áp của một ông đồ xứ Nghệ và 
cô hàng nước mắm xứ Đàng Trong. 
Đứa con của vạn Gò Bồi được sinh 
ra từ mối tình đẹp ấy chính là nhà 
thơ Xuân Diệu - “Ông hoàng của thơ 
tình”, trong phong trào thơ mới - thơ 
bằng chữ Quốc ngữ những năm nửa 
đầu thế kỷ XX. Nhà của Xuân Diệu 
ở ngay bên mép nước, cách nơi ra 
đời những ký tự đầu tiên của chữ 
Quốc ngữ không xa, chỉ mấy vòng 
xe đạp. Hẳn ngày ấy, khi chia tay với 
bồ chữ Hán - Nôm của cha - một ông 
đồ Nghệ để vào trường Quốc ngữ, 
Xuân Diệu có lẽ chưa biết rằng: Quê 
hương mình chính là nơi ra đời của 
thứ chữ tân tiến, dễ học và tiện dụng 
ấy. Chữ Quốc ngữ, thứ văn tự mới 
mẻ, giúp biểu đạt ngôn ngữ tiếng 
Việt một cách dễ dàng ấy đã góp 
phần đưa Xuân Diệu trở thành cây 
đại thụ của nền thi ca Việt Nam hiện 
đại. Thủa ấy, cùng với Xuân Diệu, 
nhóm thơ Bình Định gồm: Chế Lan 
Viên,  Hàn Mặc Tử, Yến Lan… đã 
trở thành những ngôi sao sáng trên 
văn đàn Quốc ngữ khi tuổi đời còn 
rất trẻ.

Buổi chiều, thong thả dạo bước 
bên sông, bất chợt gặp chàng họa sỹ 
đang thả hồn trong nhát cọ. Người 
nghệ sỹ không nhớ nổi mình đã vẽ 
bao nhiêu bức tranh về dòng sông 
này, bởi mỗi lần ngắm sông anh lại 
phát hiện ra bao điều lạ lẫm, mới 
mẻ nơi con sông quen thuộc. Nơi 
ấy chứa đựng ký ức của trăm năm, 
nghìn năm và cả mới hôm qua của 
miền đất này. Dạo bước hoàng hôn, 
chúng tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng 
lau lách bên sông rì rào kể chuyện.             

P.L

sĩ, chẳng phải riêng ở Bình Định. 
Nhưng riêng ở Bình Định, gánh 

gồng cho đời sau không phải là hành 
trang văn hóa không sâu nặng của 
đời trước, nếu muốn tạo cho kiếp này 
một dấu ấn thật đậm đà, thật khó phai 
nhòa. Những nỗ lực bước qua lằn ranh 
địa phương, bước qua rào cản ngôn 
ngữ để đến với công chúng rộng rãi 
trong toàn quốc và cả quốc tế là điều 
đáng ghi nhận trong hành trình giao 
lưu và lan tỏa của người cầm bút Bình 
Định. Và điều này là có thật, khác với 
một số tỉnh, bạn bè bốn phương vẫn 
không thôi nhìn về những đỉnh cao 
văn chương quá khứ của Bình Định, để 
ngầm gửi gắm một khích lệ, bên cạnh 
đó cả một hy vọng vào hôm nay.

Nhiều năm trước, bản thân tôi có 
mạnh dạn sáng tạo cụm từ “đất võ” 
ghép với “trời văn”, và làm cái tít đề 
cho một tham luận được trình bày 
trong Hội thảo Khoa học và thực tiễn 
văn hóa dân gian Nam Trung bộ, phải 
nói trong tôi vừa có những nao nức 
vừa có những e ngại. Nao nức vì tôi 
nghĩ đến cái chữ văn rộng lớn (không 
chỉ ở phạm vi văn chương) của hương 
hồn các thế hệ Bình Định và khi đưa ra 
một tiểu đối với “đất võ”, nó phát lộ rõ 
rệt sự hoàn chỉnh về ngôn từ. E ngại vì 
mình là người Bình Định, cái niềm tự 
hào quá mức về địa phương do chính 
mình phát ra, dễ gây một hiểu nhầm 
với bốn phương bè bạn.

Tuy nhiên, cái cụm từ làm tít đề và 
bản tham luận này, ngay sau đó được 
in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học, in 
trên báo Tài nguyên & Môi trường, tạp 
chí Nguồn sáng dân gian, tạp chí Văn 
Hiến, báo Bình Định điện tử… đã gây 
hiệu ứng tương đối rộng rãi, gần như 
trở thành một slogan của Bình Định. 
Rất nhiều bài báo, nhiều tạp văn, tùy 
bút của những người khác đã đưa cụm 
từ này vào, khi nói về Bình Định. Nó 
chẳng những được dùng trên văn tự 
của văn bản hành chính hoặc các bài 
báo, mà còn xuất hiện rộng rãi trên 
cửa miệng người Bình Định và bạn bè 
bốn phương. Điều đó gây nên sự hứng 
khởi, cho thấy một hiệu ứng văn hóa 
khi nội hàm thông điệp của nó truyền 
đi có ấn tượng, khơi gợi nhiều suy 
tưởng và giành tình cảm quý mến với 
xung quanh. 

Trở lại với vấn đề sáng tạo mới 
trên cái nền xứ sở truyền thống “đất 
võ trời văn” ngõ hầu trình làng được 
gương mặt những người kế tục làm 
nên diện mạo cho thế hệ này, tạo một 
dấu ấn sâu đậm cho mai sau, chắc 
chắn là một vấn đề không thể khái 
quát và kết luận trong một sớm một 
chiều. Người Bình Định có câu ca 
rằng: Một mai ai chớ bỏ ai/ Chỉ thêu nên 
gấm sắt mài nên kim. Tất nhiên đó là 
một câu nỗi niềm thân phận; nhưng 
từ câu ca đó, cũng thể suy rộng ra về 
cái ý nghĩa về hoạt động văn chương 
nghệ thuật hôm nay, rằng bức gấm tác 
phẩm được hình thành nên bởi bao 
nhiêu tiền đề, kết tinh công sức của 
không biết bao nhiêu người, bao nhiêu 
thế hệ.

Sự hưởng ứng ở phạm vi ngoài 
Bình Định đã làm cho bản thân người 
sáng tạo cụm từ “đất võ trời văn” bớt 
đi những mặc cảm chủ quan ban đầu. 
Phải nói, chính nội lực thâm hậu văn 
hóa truyền thống của Bình Định đã 
hoài thai và sinh nở mệnh đề “đất võ 
trời văn”, bản thân tôi chỉ là người lắng 
lòng trước kinh mạch của lịch sử, may 
mắn được cung thỉnh từ đất trời thâm 
nghiêm và hào sảng này để trưng bày 
ra trước thiên hạ, hiểu theo một cách 
nào đó, thì đó cũng là “chỉ thêu nên 
gấm” vậy!             

N.T.M

Song song với danh xưng 
“miền đất võ”, lịch sử 
văn hóa Bình Định cũng 
minh định đây là vùng 
đất rất trọng chữ nghĩa, 

rất trọng văn chương nghệ thuật và 
thực tế đã sản sinh cũng như nuôi 
dưỡng, làm đất phát tích của nhiều 
văn nghệ sĩ danh tiếng lẫy lừng. 

Nguồn cảm hứng của nhân dân 
được trao truyền từ thế hệ này sang 
thế hệ khác, đến nỗi có những làng 
xa xóm vắng, người nông dân sau 
buổi cày là tụ tập bên bờ ruộng hoặc 
trong chòi tranh, một cút rượu vài 
con cá nướng là có thể say sưa bình 
tán về thơ ca cho đến khi trăng mọc 
rồi đến cả trăng tàn. 

Người ta có thể hỏi rằng ở đây, 
từ trong truyền thống hằng năm có 
lễ hội giành cho chiến thắng Đống 
Đa của vua Quang Trung và hằng 
bốn năm một lần có cả một lễ hội 
giành riêng cho võ thuật là Hội Đổ 
Giàn, sao chẳng có riêng một lễ hội 
cho Thơ ca như kiểu ngày nay có 
Ngày Thơ Việt Nam? Xin thưa: Từ 
trong truyền thống, lễ hội cho thơ 
ca, lễ hội cho văn chương nghệ thuật 
đã lên ngôi trong những đêm khuya 
bên ngọn đèn dầu như vậy. Dường 
như nội hàm phong tục tập quán của 
Bình Định đã dung chứa những nghi 
thức không ồn ào và hết sức bền 
vững ấy, những nghi thức xuất phát 
từ sự thành tâm. Mà chuyện văn 
chương đâu phải ngưng lại ở địa hạt 
văn chương. 

Đằng sau những di sản, như lời 
thiệu của các bài võ cổ truyền Bình 
Định còn lưu lại, như Hùng kê quyền, 
như Thái Sơn côn, như Lôi long đao, 
như Song phượng kiếm… chẳng hạn, 
đâu phải chỉ là trình thức nhịp điệu 
của vũ công, mà ẩn mang biết bao 
tâm tư con người thời thế, bên cạnh 
sự hào sảng là nỗi niềm thâm trầm 
cảm khái. Đó chẳng phải đã là nghệ 
thuật đã được cô đọng đến vô cùng 
hàm súc hay sao?

Đâu phải chỉ những văn thần 
võ tướng, những nhà khoa bảng, 
các bậc mũ cao áo dài mới được 
hưởng niềm hoan hỉ của càn khôn, 
dư ba của kinh sách, hương vị của 
tri thức. Dọc dài cuộc sống rộng lớn 
muôn trùng của người chân lấm 
tay bùn, đã thủ thỉ với lịch sử rằng 
những hồng cầu luân chuyển trong 
thể phách Bình Định, đã lập những 
chiến công văn hóa ngoạn mục từ 
phía những thôn hương, chợ búa, 

chốn đèo cao truông rậm và tác giả 
của nó ẩn dưới cái tên chung là dân 
gian. Ấy là mẫu số chung của nhiều 
vùng văn hóa.

Nói qua một chút về truyền 
thống của xứ sở mà chúng tôi đang 
sống, nhằm đi đến một điều rằng 
mỗi vùng miền trên đất nước mà 
chúng ta đang hoạt động đều có 
một hình tích riêng, khí vị riêng, 
và hương hồn sông núi chúng ta, 
cha ông chúng ta dường như khôn 
nguôi ý thức gầy tạo cho thế hệ đi 
sau những bước tiến mới, tiếp sức 
cho cháu con không hề lạnh lưng với 
hành trang của truyền thống. 

Bao nhiêu nhà văn, nhà thơ bốn 
phương đã đặt chân trên mảnh đất 
này, ít ra những thể hiện của họ 
cũng làm cho tôi ngạc nhiên về độ 
lan tỏa của nội lực văn hóa Bình 
Định, ở tình cảm sâu sắc họ để lại. 
Dọc theo những sự ân cần, nồng 
nhiệt từ phía những người có trách 
nhiệm và từ phía công chúng là 
những trái tim “tứ hải giai huynh 
đệ”, luôn tạo sự ấm áp và kích thích 
những hoạt động nghiên cứu, sáng 
tác, biểu diễn… ở Bình Định ngày 
càng bước vào những cấp độ mới. 
Những nhà thơ lớn Bình Định mà tôi 
may mắn được gặp gỡ và làm việc 
với họ qua một vài công trình mà họ 
cộng tác với tỉnh nhà để thực hiện, 
đều là những người như vậy, có sức 
lan tỏa tinh thần hết sức mạnh mẽ. 
Như Quách Tấn. Như Chế Lan Viên. 
Như Yến Lan…

Bây giờ với những đặc trưng 
của một thời đại, ta không khó khăn 
nhiều lắm về phương tiện công bố 
tác phẩm. Song khi mọi điều kiện 
được tạo thuận lợi hơn thì kim đồng 
hồ về chất lượng nội dung tư tưởng 
nghệ thuật của tác phẩm có nơi có 
lúc lại tỷ lệ nghịch. Nhưng thiết 
nghĩ, mọi hoạt động của chúng ta 
đều nhằm tạo nên một phong trào 
mạnh mẽ và từ phong trào ấy, tìm 
kiếm những tác phẩm chất lượng 
cao, xây dựng nên những tác gia có 
tầm vóc lớn cũng là dễ chấp nhận. 
Nỗ lực của chúng ta là phải làm 
cho nhân dân hưởng thụ cái mà họ 
hằng mong đợi chứ không phải 
cái chính chúng ta áp đặt. Công 
việc hòa mình vào đời sống nhân 
dân và thời đại, nhằm hấp thụ và 
cảm xúc, trau dồi và cống hiến, 
bằng niềm đam mê tìm tòi sáng tạo 
những tác phẩm đỉnh cao luôn là 
điều canh cánh bên lòng văn nghệ 

Chỉ 
thêu 
nên 
gấm

u NGUYỄN THANH MỪNG
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u HẢI YẾN (Thực hiện)

Rosie Nguyễn trò 
chuyện với Báo 
Bình Định về hành 
trình chị đã truyền 

cảm hứng, tạo động lực cho 
giới trẻ, bạn đọc… về cách tự 
học, tự bổ sung kiến thức bằng 
trải nghiệm trong cuộc sống. 

SỐNG CUỘC ĐỜI RỰC RỠ 
Tốt nghiệp Trường ĐH 

Ngoại thương với chuyên 
ngành Kinh tế đối ngoại và 
đã có chỗ làm tốt ở một công 
ty nước ngoài khá lớn, Hoàng 
Nguyên khiến mọi người bất 
ngờ khi rẽ sang một lối đi khác 
mà nhiều người tin là muôn 
phần khó khăn hơn.

 Vì sao chị lại chuyển 
hướng như thế?

- Ước mơ tuổi thơ của tôi 
là trở thành nhà văn. Tôi sinh 
ra và lớn lên từ vùng quê 
nghèo, mẹ làm giáo viên dạy 
Lý ở Trường THCS Phước 
Sơn. Tôi yêu văn thơ và trở 
thành học sinh chuyên Văn, 
Trường chuyên Lê Quý Đôn, 
khóa 2002 - 2005. Tôi chọn học 
ngành Kinh tế đối ngoại để 
dễ xin việc làm, có thu nhập 
phụ ba mẹ nuôi em ăn học. Tôi 
ra trường và có việc làm, thu 
nhập ổn định tại công ty  
nước ngoài. 

Tôi vẫn muốn trở thành 
nhà văn và chuẩn bị kỹ lưỡng 
cho việc này. Tôi bắt đầu 
viết tản mạn về cuộc sống, 
trải nghiệm sau các chuyến 
du lịch… và may mắn được 
bạn đọc đón nhận. Vào cuối 

Tác giả Hoàng Nguyên - Rosie 
Nguyễn tại buổi ra mắt tập sách 

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?                                      
Ảnh: NVCC

Tự học

năm 2014, tôi nhận được lời 
đề nghị xuất bản sách. Sau 6 
tháng thức khuya dậy sớm lên 
ý tưởng, viết lách, chỉnh sửa, 
quyển sách cẩm nang du lịch 
đầu tiên của tôi ra đời: Ta ba lô 
trên đất Á. 

Sau khi hoàn thành cuốn 
sách đầu tiên, tôi không thể 
tiếp tục nhịp sống dậy từ  
4 giờ sáng để viết, rồi đi làm, 
tới tối về nhà viết tiếp. Tôi 
quyết định nghỉ việc chuyển 
sang viết sách. Năm 2016, tôi 
xuất bản cuốn Tuổi trẻ đáng giá 
bao nhiêu? Đây là quyển sách 
đạt khá nhiều giải thưởng: 
Giải Vàng Sách được bạn đọc 
yêu thích nhất của Fahasa năm 
2018, và Top 10 cuốn sách 
truyền cảm hứng dành cho 
người trẻ 2019. Sách Sài Gòn 
của em được giải B giải thưởng 
sách Quốc gia viết về di sản 
văn hóa Sài Gòn 2020…

 Nghỉ việc chuyển sang 
viết sách, chị có thấy đó là 
mạo hiểm không?

- Không! Tôi cân nhắc 
trước khi đưa ra quyết định 
chứ không hề bộp chộp, ngẫu 

hứng. Cuộc đời tôi đi chậm 
thì phải chắc và đã đi không 
ngoái lại. Tôi đã chuẩn bị 
tài chính, tích lũy kỹ năng, 
phương án nếu sách không 
bán chạy thì làm sao để đảm 
bảo cuộc sống, cách nào vượt 
qua sự cô lập, tạo kỷ luật  
cá nhân... 

Khi tôi nghỉ việc, gia đình, 
nhất là mẹ tôi rất lo lắng. Thay 
vì phải giải thích quá nhiều, 
tôi tập trung vào sự lựa chọn 
của mình. Tôi nghĩ mẹ bắt đầu 
cảm thấy tin tưởng con gái sau 
khi tôi thực hiện khá tốt các 
chương trình phát triển thanh 
niên, viết sách được độc giả 
đón nhận, xuất hiện trên tivi, 
mặt báo…

7 năm qua, các sách của 
tôi may mắn được bạn đọc 
đón nhận. Tôi đã làm việc có 
ích cho cuộc sống, tự học hỏi, 
rèn luyện kỹ năng, kiến thức, 
dành thời gian cho gia đình.

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 
BẢN THÂN

Hoàng Nguyên vừa tốt 
nghiệp thạc sĩ ngành Truyền 
thông - Báo chí tại ĐH 

Wisconsin - Madison, Mỹ với 
sự tài trợ học bổng toàn phần 
Fulbright của Chính phủ Mỹ. 
Chị đã dấn thân vào hành trình 
khám phá bản thân, với những 
chuyến du lịch bụi gần 20 quốc 
gia trên thế giới.

 Khi đang nổi tiếng, sao 
chị lại quyết định du học?  

- Viết lách là việc tôi rất 
yêu thích và muốn làm cả đời, 
còn sự học là quá trình theo 
đuổi suốt đời. Nó là một trong 
những động lực giúp tôi mỗi 
ngày tiến xa hơn, từ một nhân 
viên văn phòng thành nhà 
văn. Nhưng sau khi đạt được 
một số thành công nhất định, 
tôi cảm thấy kỹ năng của mình 
bị chững lại và đang bị “đụng 
trần”. Tôi nghĩ mình nên tìm 
cách học chuyên ngành bài bản 
để đi được với nghề viết một 
cách bền vững, cung cấp cho 
độc giả góc nhìn sâu sắc hơn. 
Tôi đã tìm kiếm các học bổng 
của chính phủ các nước và 
chọn học truyền thông tại Mỹ.

2 năm du học đúng dịch 
Covid-19, tôi trải qua năm đầu 
tiên chỉ học trực tuyến tại nhà 
ở Mỹ. Mọi thứ chỗ tôi ở đều 
đóng cửa, các bạn cùng nhà lại 
mắc Covid-19, chúng tôi phải 
bị cách ly nhiều ngày, có nhiều 
tuần tôi không hề thấy một 
gương mặt người nào. 

Ngoài những khó khăn 
trong quá trình đi học, thì còn 
áp lực lớn về thích nghi với sự 
khác biệt văn hóa, phong tục 
tập quán… Tôi vượt qua bằng 
kinh nghiệm, kỹ năng sống 
tự trau dồi được, và tâm thế 
người khác làm được thì mình 
cũng làm được. Nhờ sự kiên 
trì và nỗ lực, tôi đã tốt nghiệp 
thạc sĩ với khóa luận đạt điểm 
tối đa 4.0/4.0. 

 Sau khi du học ở Mỹ về, 
chị vẫn tiếp tục làm nhà văn? 

- Sau khi đi tìm hiểu văn 
hóa, du lịch gần 20 nước trên 
thế giới và 2 năm sống ở Mỹ, 
tôi trân trọng hơn nguồn gốc, 
văn hóa, gia đình của mình. 
Những kiến thức học được 
ở Mỹ giúp tôi phân tích, tìm 
kiếm nguyên nhân các hiện 
tượng mạng xã hội như bắt 
nạt trực tuyến, hiệu ứng đám 
đông, thao túng tâm lý…; giúp 
tôi phân tích, có cách tiếp cận, 
góc nhìn sự việc, con người tốt 
hơn, sâu sắc hơn trước đây. Tôi 
mong muốn đi sâu vào nghiên 
cứu học thuật để đào sâu 
xuống dưới bề mặt sự vật, hiện 
tượng và tìm hiểu bản chất của 
chúng, từ đó đưa ra những 
kiến giải cho các vấn đề xã hội. 

Thời điểm bước qua tuổi 
30, tôi thấy mình chững lại và 
không còn có thôi thúc thay 
đổi thế giới nữa, mà tập trung 
vào rèn luyện thay đổi bản thân 
mình, làm thật chắc những điều 
mình có thể làm tốt nhất. Tôi 
nghĩ cũng nhờ nền tảng giáo 
dục và giá trị cốt lõi từ gia đình 
mà tôi có được sự bình thản, 
vững tâm để đi qua nhiều giông 
bão, khó khăn trong cuộc đời 
của mình. 
 Xin cảm ơn chị! Chúc 

chị tiếp tục vững bước trên con 
đường mình đã chọn.           H.Y

để khám phá bản thân, 
kiến giải cuộc sống

ROSIE NGUYỄN, TÊN 
THẬT LÀ NGUYỄN 
HOÀNG NGUYÊN 
(SN 1987), SINH RA 
VÀ LỚN LÊN Ở XÃ 
PHƯỚC SƠN, HUYỆN 
TUY PHƯỚC. CÔ LÀ 
TÁC GIẢ NHỮNG 
CUỐN SÁCH ĐƯỢC 
GIỚI TRẺ HÂM MỘ: 
TA BA LÔ TRÊN 
ĐẤT Á, TRÊN HÀNH 
TRÌNH TỰ HỌC, 
MÌNH NÓI GÌ KHI 
NÓI VỀ HẠNH PHÚC, 
TUỔI TRẺ ĐÁNG 
GIÁ BAO NHIÊU?... 
ROSIE NGUYỄN LÀ 
NGƯỜI SÁNG LẬP 
CÁC DỰ ÁN VỀ PHÁT 
TRIỂN THANH NIÊN, 
NHƯ: CHUYẾN XE 
TUỔI TRẺ, BOOK 
TALK SAIGON, VÀ 
TỔ CHỨC NHIỀU 
CHƯƠNG TRÌNH 
GIAO LƯU, CHIA SẺ 
KINH NGHIỆM. 

Nguyễn Hoàng Nguyên, bút danh 
Rosie Nguyễn. Ảnh: NVCC
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u HOÀI THU  

Phòng tháp Mẫm 
ở Bảo tàng Chăm Đà Nẵng.      
Ảnh: Bảo tàng Chăm Đà Nẵng 

Tượng thần Shiva đang trưng bày tại Bảo tàng 
Lịch sử TP Hồ Chí Minh.                            Ảnh: H.THU

Tượng Gajasimha tìm thấy tại tháp 
Mẫm, đang trưng bày ở Bảo tàng 
Chăm Đà Nẵng, được công nhận Bảo 
vật quốc gia năm 2020. 

Ảnh: Bảo tàng Chăm Đà Nẵng

1.Cách đây 3 tháng, có 
dịp vào TP Hồ Chí 
Minh, tôi đến tham 

quan Bảo tàng Lịch sử TP Hồ 
Chí Minh (số 2 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường Bến Nghé, 
Quận 1). Bảo tàng được thành 
lập năm 1979, trên cơ sở tiếp 
nhận những hiện vật của Viện 
Bảo tàng Quốc gia Việt Nam 
tại Sài Gòn (hoạt động từ 
năm 1956 - 1975). Đây là một 
trong những bảo tàng lớn 
trong nước, với nhiều phòng 
trưng bày cố định và chuyên 
đề đặc biệt, thu hút đông 
khách tham quan.  

Tại phòng văn hóa 
Champa (thế kỷ II - XVII) 
của Bảo tàng, như một “mối 
duyên”, tôi gặp nhiều hiện vật 
Chăm có nguồn gốc Bình Định 
được trưng bày trang trọng. 
Từng nhiều lần ngắm các hiện 
vật Chăm ở Bảo tàng tỉnh, rồi 
điêu khắc trang trí các tháp 
Chăm trên địa bàn tỉnh, khiến 
tôi “vừa quen vừa lạ” xen lẫn 
xúc động khi thấy những hiện 
vật Bình Định đã “ly hương”... 

Tôi chú ý đến bức tượng 
thần Shiva nổi bật dưới hệ 
thống đèn chiếu sáng mỹ 
thuật. Theo thông tin của Bảo 
tàng, bức tượng này là 1 trong 
số 7 hiện vật được nhà nghiên 
cứu H.Parmentier phát hiện 
tại làng Đại Hữu (huyện Phù 

NGOÀI TẬP TRUNG 
NHIỀU NHẤT Ở BẢO 
TÀNG TỈNH, HIỆN 
CÒN NHIỀU HIỆN VẬT 
CHĂM BÌNH ĐỊNH 
ĐẶC SẮC, ĐỘC ĐÁO 
ĐƯỢC BẢO QUẢN, 
TRƯNG BÀY TẠI 
CÁC BẢO TÀNG LỚN 
TRONG NƯỚC; TRONG 
ĐÓ, CÓ NHỮNG HIỆN 
VẬT ĐƯỢC CÔNG 
NHẬN BẢO VẬT  
QUỐC GIA.  

Cát) vào khoảng đầu thế kỷ 
XX. Sau gần trăm năm “lưu 
lạc”, đến năm 2004, pho tượng 
được Hải quan TP Hồ Chí 
Minh tìm thấy và bàn giao 
cho Bảo tàng. Tượng Shiva 
Đại Hữu hay Shiva Mahayogi 
(Shiva khổ hạnh) là một tác 
phẩm đặc biệt của nền điêu 
khắc Champa. Giới nghiên 
cứu cho rằng, kết hợp tượng 
này cùng với pho tượng thần 
Shiva đã được công nhận Bảo 
vật quốc gia của Bình Định 
(hiện lưu giữ tại chùa Linh 
Sơn, xã Nhơn Hội, TP Quy 
Nhơn) tạo thành một nhóm 
tượng Shiva đội mũ hình trụ 
đầu tiên trong nghệ thuật điêu 
khắc Champa.

Tại Bảo tàng Lịch sử  
TP Hồ Chí Minh trưng bày 
1 trong 4 tượng chim thần 
Garuda (chất liệu đá sa thạch, 
niên đại thế kỷ XII - XIII) phát 
hiện tại cuộc khai quật lần đầu 
tiên tại phế tích tháp Mẫm 
(nay thuộc phường Nhơn 
Thành, TX An Nhơn) của các 
nhà khảo cổ học người Pháp 
năm 1934; 3 tượng chim thần 
còn lại đang trưng bày tại hai 
bảo tàng khác trong nước. 
Thật may mắn khi có 2 tượng 
chim thần Garuda diệt rắn có 
giá trị đặc sắc hơn vẫn còn ở 
lại trên quê hương Bình Định, 
được phát hiện qua cuộc khai 
quật phế tích tháp Mẫm lần 
thứ hai năm 2011. Hai tượng 
này được công nhận Bảo vật 
quốc gia cuối năm 2017, đang 
trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.   

Đáng chú ý, còn có những 
hiện vật giá trị khác được phát 
hiện tại cuộc khai quật tháp 
Mẫm lần thứ nhất đang hiện 
diện tại Bảo tàng Lịch sử  
TP Hồ Chí Minh, đó là tượng 
sư tử, tượng tu sĩ, bức trang 
trí tháp… cũng đều bằng 
chất liệu đá sa thạch, thể hiện 
trình độ điêu khắc tài hoa 
của người xưa.  

2.Bảo tàng Điêu khắc 
Chăm Đà Nẵng  
(số 2 đường 2-9,  

TP Đà Nẵng) được người 
Pháp xây dựng từ năm 1915, là 

nơi lưu giữ, trưng bày rất 
nhiều hiện vật Chăm.  

Anh Lý Hòa Bình, 
chuyên viên phụ trách 
truyền thông của Bảo 
tàng Điêu khắc Chăm 
Đà Nẵng, cho biết, bộ 
sưu tập hiện vật Chăm 
Bình Định được lưu 
giữ tại Bảo tàng khá đặc 
sắc. Bảo tàng xây dựng 
riêng phòng tháp Mẫm 
để trưng bày nhiều hiện 
vật có được từ cuộc khai quật 
tháp Mẫm năm 1934, như: 
Các tượng rồng (niên đại thế 
kỷ XI, đá sa thạch), tượng 
Brahma (niên đại cuối thế kỷ 
XI, đá sa thạch)… 

Đặc biệt, là tượng 
Gajasimha (đá sa thạch, cao 
2,15 m, dài 1 m, rộng 0,84 m) 
được đưa về Bảo tàng từ năm 
1935, công nhận Bảo vật quốc 
gia năm 2020. Gajasimha là 
hình tượng linh thú trong thần 
thoại Ấn Độ, với đầu voi (biểu 
trưng cho quyền năng của 
thần linh) và thân sư tử (biểu 
trưng cho chiến thắng, uy 
quyền của một vị vua). 

Theo ông Bùi Tĩnh, Giám 
đốc Bảo tàng tỉnh, năm 2002, 
trong quá trình lấy đất để làm 
đường giao thông ở khu vực 
gần phế tích tháp Mẫm, người 
dân địa phương đã tìm thấy 
một tượng Gajasimha giống 
như tượng ở Bảo tàng Điêu 
khắc Chăm Đà Nẵng. Điều rất 
tiếc là tượng này đã bị hư hại 
vài chỗ, đang được trưng bày 
tại Bảo tàng tỉnh. 

Bên cạnh gian trưng bày 
dành riêng cho bộ sưu tập 
tháp Mẫm, các hiện vật Chăm 
từ các di tích khác thuộc tỉnh 
Bình Định (hầu hết có niên đại 
từ thế kỷ XII trở về sau) được 
trưng bày chung trong gian 
trưng bày Bình Định - Kon 
Tum ở Bảo tàng Điêu khắc 
Chăm Đà Nẵng. Trong số này, 
có bệ thờ (niên đại thế kỷ XII, 
đá sa thạch) với phần thớt 
giữa được chạm khắc đều đặn, 
tinh xảo 23 bầu vú, phản ảnh 
tập tục thờ cúng Nữ Thần Mẹ 
Xứ Sở và chế độ xã hội mẫu hệ 

của người Chăm.
Ông Bùi Tĩnh cho biết: 

“Được Bảo tàng Điêu khắc 
Chăm Đà Nẵng mời, năm 
2018, Bảo tàng tỉnh đã đưa 
một phần bộ sưu tập gốm 
Chăm Bình Định đặc sắc ra 
trưng bày tại đây trong một 
tháng, đồng thời cùng trao đổi 
thêm về chuyên môn. Bảo tàng 
Điêu khắc Chăm Đà Nẵng thu 
hút rất đông du khách trong 
nước và quốc tế, nên việc có 
được riêng phòng trưng bày 
tháp Mẫm được đầu tư bài 
bản đã phát huy hiệu quả tôn 
vinh các hiện vật Chăm có 
nguồn gốc từ Bình Định”.  

 H.T

Độc đáo hiện vật 

“LY HƯƠNG” 

Không gian trưng bày hiện vật 
Chăm Bình Định tại Bảo tàng Lịch sử 
TP Hồ Chí Minh. Ảnh: H.THU

Chăm Bình Định
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u ĐINH NGỌC 

Người trồng rau 
Thuận Nghĩa rất 

hào hứng với cơ hội 
phục vụ du lịch khi 

có nhiều du khách đến 
tham quan làng rau. 

Ảnh: ĐINH NGỌC

 Nghề làm đậu 
đã nuôi sống 
nhiều thế hệ 

gia đình bà 
Lâm Thị 
Phụng. 

Ảnh: ĐINH 
NGỌC

thơm thảo làng nghề
răm năm T

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với các ngành 
nghề truyền thống chính là một trong những giải pháp để 
nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân, là một 
hướng xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là bảo tồn, phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống, tô điểm cảnh quan môi 
trường địa phương. 

Chúng tôi sẽ nghiên cứu nối xóm Đậu, xóm Giá, xóm Bánh, 
xóm Bún và làng rau Thuận Nghĩa thành một chuỗi kết nối 
với Bảo tàng Quang Trung, tháp Dương Long, tháp Bình Nghi, 
những ngôi nhà cổ ở Phú Phong.

Cùng với du lịch văn hóa, lịch sử, huyện Tây Sơn sẽ có 
thêm du lịch trải nghiệm làng nghề thú vị”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn BÙI VĂN MỸ 

“

Chị Nguyễn Thị Hà 
với nghề làm giá. 

Ảnh: ĐINH NGỌC

Nghề không 
chỉ nuôi 
sống bao thế 
hệ mà thấp 
thoáng trong 

đó còn là những nét văn hóa, 
là truyền thống lịch sử lâu 
đời và thảo thơm hồn người. 
Với định hướng phát huy thế 
mạnh này vào du lịch, những 
năm qua huyện Tây Sơn đã 
động viên người dân gìn giữ 
và phát triển nghề như một 
cách bảo tồn giá trị văn hóa 
riêng có.

LÀNG TRĂM NĂM, 
NGHỀ TRĂM TUỔI

Tất cả những làng nghề 
còn lại đến nay ở Phú Phong 
đều đã hơn trăm năm tuổi, 
các cụ già ở xóm Đậu, xóm 
Giá, xóm Bánh, xóm Bún… 
đoan chắc như thế ngay từ 
hồi tôi mới về đây làm dâu. 
Cũng đã hơn 10 năm rồi, thế 
mà trong tôi, làng vừa thân 
thuộc, xưa cũ vừa tinh khôi, 
ấm áp, mới mẻ. 

Đọc theo tên xóm đã kịp 
biết luôn người làng theo 
nghề nào. Thì những xóm 
Đậu, xóm Giá, chen cùng xóm 
Bánh, xóm Bún…, tự nó đã là 
một lời giới thiệu. Sau mấy 
trăm năm tuy còn lại không 
nhiều, ở đây vẫn có đến hơn 
200 hộ theo nghề, cái nghề 
nuôi sống bao thế hệ. Trồng 
rau, làm giá, làm đậu khuôn, 
làm bánh, làm bún... tất cả 
đều như trăm năm trước. Dù 
rằng ngày nay máy xay, giã 
cùng một số thiết bị cơ khí đã 
đỡ đần nhiều cho sức người, 
thì nghề vẫn là nghề thủ công, 
như nghề làm đậu khuôn, làm 
giá, bà con nơi đây vẫn giữ 
cách làm đậu, làm giá theo 
như cách thức ngày xưa, hoàn 
toàn tự nhiên, không thêm bất 
cứ loại hóa chất nào. 

Những ngày đầu về làm 
dâu đất Tây Sơn, một cô gái ở 
phố xứ Quảng như tôi không 
làm sao phân biệt được đâu 
là sản phẩm có hóa chất can 
thiệp, đâu là sản phẩm thuần 
hậu thủ công, vì nom chúng 
giống nhau quá thể. Nhưng 
rồi khi kịp quen với “hàng 
thủ công xưa cũ” cầm miếng 

đậu lên không 
thấy hương thơm 
mà phảng phất vị 
ngầy ngậy béo của 
tinh túy đậu nành, là 
biết ngay đâu thật đâu 
“giả”. Tương tự tôi cũng 
sớm nhận ra cọng giá ủ lu 
đất, vò cát không sử dụng 
hóa chất nó ngọt ra sao, màu 
trắng ngà ngả xanh của nó 
tươi tắn đến thế nào. 

Bà Lâm Thị Phụng, 80 tuổi, 
một bậc thầy trong nghề làm 
đậu, ủ giá, cười ấm áp chia sẻ: 
"Ông nhà tôi mất lúc bầy con 
còn bé dại. Tôi làm đậu, làm 
giá nuôi con khôn lớn. Cha 
mẹ, ông bà bày sao tôi cứ làm 
đúng như vậy. Hơn 50 năm 
không sai một mảy. Vợ chồng 
con trai tôi nay cũng làm nghề 
này để nuôi đám cháu nội 
của tôi… Bầy con tôi, rồi đám 
cháu tôi mới sinh ra đã biết 
mùi hương miếng đậu, vị ngọt 
cọng giá. Giá giá đậu đậu hết 
năm này qua tháng nọ, khiến 
mấy đứa đi học xa nhớ nội, 
nhớ ba mẹ là nhớ cùng với giá 
với đậu, nghe nó điện thoại về 
thương sao là thương. Tôi quý 
cái nghề này như thể người 
nuôi nấng mình suốt bao năm 
qua, lại thêm cái chuyện này 
nữa, hỏi làm sao tôi thay đổi, 
có mới nới cũ cho đành!".

Ông Trần Minh Chính, khối 
trưởng khối 1, thị trấn Phú 
Phong, khoát tay khẳng định, 
người làng nghề ở đây làm liên 
tục quanh năm, có ngơi tay 
chắc cũng chỉ vài ba ngày Tết. 
Cứ như tôi thấy thì ai giữ nghề 
dường như đều khá giả cả, ít 

thế mà rau Thuận Nghĩa bắt 
nhịp với nhu cầu người tiêu 
dùng khắp nơi, biến Thuận 
Nghĩa thành nơi cung cấp rau 
sạch lớn và uy tín bậc nhất 
không chỉ ở tỉnh Bình Định và 
vươn xa đến nhiều tỉnh, thành 
miền Trung - Tây Nguyên. 

Thế nhưng, ngay khi vươn 
tầm đến thế thì cả những 
người lãng mạn nhất Thuận 
Nghĩa cũng không thể hình 
dung một ngày kia làng rau 
lại đón du khách khắp nơi 
đến thăm chơi, cùng trồng rau 
với mình; rằng một ngày nào 
đó làng rau lại như một khu 
vườn sinh vật khổng lồ cho 
học sinh tìm hiểu, thực hành 
ngay trên ruộng, trên luống. 

Quả thật nhiều du khách 
kể rằng họ luôn muốn được 
trải nghiệm “cùng ăn, cùng 
ở, cùng làm”, chan hòa với 
cuộc sống mộc mạc, giản dị 
của người làng rau. Để xây 
dựng sản phẩm du lịch bài 
bản gắn với các ngành nghề 
truyền thống, huyện Tây 
Sơn phối hợp với Sở Du lịch 
chọn 5 hộ dân ở Thuận Nghĩa 
có đủ điều kiện cơ bản xây 
dựng homestay, tổ chức tập 
huấn kỹ năng, nghiệp vụ đón 
tiếp, phục vụ du khách. Tổ 
chức tuyên truyền Bộ quy tắc 

nhất cũng ổn định đời sống. 
Những người cao tuổi như tôi 
thì còn thấy đây là những nét 
đẹp văn hóa quê mình.

 
LÀNG RAU LÀM DU LỊCH

Nếu so với xóm Đậu, 
xóm Giá, xóm Bánh, xóm 
Bún… phải công nhận xóm 
rau Thuận Nghĩa “bảnh” hơn. 
Hiện Thuận Nghĩa có 414 hộ 
dân thì có đến 366 hộ làm kinh 
tế bằng nghề trồng rau, thu 
nhập bình quân mỗi hộ đạt sơ 
sơ hơn 50 triệu đồng/năm.

Vẫn bền bỉ giữ nghề trồng 
rau nhưng bà con Thuận 
Nghĩa còn chịu khó học tập, 
áp dụng cách trồng rau hợp 
chuẩn VietGAP. Chính nhờ 

ứng xử văn minh du lịch cho 
nhân dân; vận động nhân dân 
trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh 
quan môi trường xanh, sạch, 
đẹp. Huyện cũng đã đầu tư 
nâng cấp, thảm nhựa và lắp 
đặt hệ thống chiếu sáng tuyến 
đường vào làng rau Thuận 
Nghĩa. Đường mới rộng rãi 
đang mở ra đại lộ thênh thang 
để làng nghề đi lên. 

Như một cách hưởng ứng, 
bà con làng rau Thuận Nghĩa 
rất hào hứng với cơ hội phục 
vụ du lịch, hăng hái đáp ứng 
lời kêu gọi trồng hoa, cây 
cảnh để làm đẹp cảnh quan. 
Đường làng ngõ xóm vốn 
phong quang nay càng thêm 
tinh tươm.

Ông Quách Văn Cầu, Giám 
đốc HTX NN Thuận Nghĩa, 
vui mừng cho biết: Cách đây 
ít lâu, Trung tâm Hoạt động 
thanh thiếu nhi Bình Định 
đã giới thiệu, hướng dẫn và 
đưa về Thuận Nghĩa 30 học 
sinh. Các cháu cùng ăn, cùng 
ở, cùng ra đồng trải nghiệm 
trồng rau, tưới rau, bắt sâu, 
nhổ cỏ tại ruộng rau của 3 gia 
đình trong làng. Các cháu rất 
thích, vui vẻ và hào hứng khi 
lưu lại nơi này. Người Thuận 
Nghĩa vốn đã thân thiện, mến 
khách, nếu được hướng dẫn 
thêm thì chắc chắn họ sẽ phục 
vụ tốt hơn nữa.                   Đ.N

CÁCH BẢO TÀNG QUANG TRUNG 
(THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN TÂY 
SƠN) CHỪNG VÀI TRĂM MÉT, TỨC LÀ 
RẤT GẦN PHỐ THỊ, NHƯNG NHỮNG 
LÀNG NGHỀ VEN SÔNG CÔN THƠ 
MỘNG VẪN GIỮ TRỌN NÉT HỒN HẬU 
GIẢN DỊ CỦA MÌNH. 
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u ĐẠI DƯƠNG

NHIỀU NĂM SỐNG Ở QUY NHƠN VÀ TỪNG LANG 
THANG XỨ NEM CHỢ HUYỆN, NHƯNG PHẢI MẤY CHỤC 
NĂM SAU KHI ĐI XA, TÔI MỚI ĐƯỢC THƯỞNG THỨC 
TRÉ BÌNH ĐỊNH. NUỐI TIẾC VÌ ĐÃ BỎ LỠ MỘT MÓN ĂN 
TUYỆT DIỆU TRONG KHOẢNG THỜI GIAN KHÁ DÀI CỦA 
ĐỜI NGƯỜI, TRONG TÔI NHƯ VỠ ÒA BỞI ĐƯỢC CHẠM 
VÀO KÝ ỨC CỦA CHÍNH MÌNH VÀ HỒN CỐT CỦA MỘT 
VÙNG ĐẤT VĂN VẬT MÌNH TỪNG GẮN BÓ.  

1.
Nhiều nơi có tré, nhất 

là miền Trung, và tôi từng 
nếm món tré của nhiều địa 
phương, nhưng khi chạm 
tay vào tré Bình Định thì 
bỗng dưng thảng thốt:  
“Ồ, tré!”. 

Tré Bình Định có nhiều 
khác biệt trong cách chế 
biến và cả cách bao gói. 
Ngoài nguyên liệu cơ bản 
là tai, mõm, thịt heo, tré 
Bình Định còn có nhiều 
phụ liệu, gia vị khác, trong 
đó có củ riềng và hạt mè 
(vừng) đen. Có lẽ đây là 
hai thứ gia vị làm nên sự 
quyến rũ và khác biệt của 
tré Bình Định.

Sự kết hợp, phối trộn hài 
hòa giữa các loại nguyên 
phụ liệu và kỹ thuật tẩm 
ướp gia vị khiến tré đậm đà 
và thơm nức. Sau khi hoàn 
tất công đoạn chế biến, tẩm 
ướp, người ta gói chúng 
bằng lá ổi tươi rồi đặt vào 
rơm khô, buộc lại thành quả 
tré rơm. 

Lớp bao bì rơm khô, 
vàng rộm vừa thơm, vừa bắt 
mắt, lại có tác dụng chống 
ẩm và nấm mốc. Khi ăn, chỉ 
cần mở ra và có thể dùng 
chính những cọng rơm vàng 
rộm ấy làm lớp lót cho món 
ăn mà không cần phải dùng 
đến đĩa. 

Tré Bình Định ăn giòn 
sần sật và có vị thơm cay 
của riềng, béo béo của mè 
rang. Tré ăn kèm lá đinh 
lăng non cùng những tép tỏi 
Lý Sơn tươi trắng nõn, thêm 
trái ớt xanh và nhâm nhi với 
vài ly rượu Bàu Đá chính 
hiệu thì không gì  
tuyệt bằng. 

2.
Hai năm trước, khi cả 

Sài Gòn chìm trong dịch 
Covid-19, mọi ngả đường 
bị phong tỏa, cũng là lúc 

Quán bánh mì Quy Nhơn mang thương hiệu: CHẤM, với đặc sản tré rơm giữa 
lòng Sài Gòn.                                                                                                                        Ảnh: Đ.D

tré rơm!
Chạm vào...

tôi nhận được món quà là 
những quả tré rơm từ Bình 
Định gửi vào. Trong tình 
cảnh đi lại cực kỳ khó khăn, 
thực phẩm khan hiếm mà 
có được món tré này thì 
vô cùng quý giá. 

Tôi thưởng thức 
món tré bằng tất cả sự 
trân quý. Khi quả tré 
mở ra, tôi như được 
trở về tuổi ấu thơ ở 
quê nhà với rơm rạ và 
những hương vị đồng 
quê đã ăn sâu trong ký 
ức. Nhớ đến nao lòng! 
Và tôi buột miệng thốt 
ra hai câu thơ: Rạ rơm, 
hương vị thơm nồng/ Mở ra 
một cõi mênh mông  
quê nhà.

Với những gia vị mang 
tính nhiệt như riềng, ớt, 
tỏi…, tré trở thành bảo 
bối quý giá của gia đình 
trong tình cảnh dịch dã 
bao phủ. 

Tháng 12.2021, khi dịch 
tạm lui, tôi mang những 
quả tré rơm Bình Định làm 
quà tặng một chiến binh 
áo trắng đã lao mình vào 
điểm nóng. Đó là nữ bác 
sĩ Phạm Thị Thanh Thúy 
(Bệnh viện Trưng Vương, 

TP Hồ Chí Minh). Ròng rã 
sáu tháng liền, bác sĩ Thúy 
cùng các đồng nghiệp trụ 
ở tuyến đầu chống dịch, 
làm việc, ăn, ngủ tại chỗ 
trong điều kiện hết sức 
khó khăn và nguy hiểm. 

Để bước vào trận tuyến 
ác liệt, bác sĩ Thúy đã phải 

dứt sữa sớm với đứa con 
trai chưa tròn một tuổi và 
gửi con về cho ông bà ở quê 
chăm sóc. Chỉ đến khi dịch 
tạm lui, chị mới được trở về 
gia đình. Tôi không quen và 
chưa từng gặp bác sĩ Thúy, 
nhưng đã đem món quà 
đến tặng để tỏ lòng tri ân 
công lao, sự hy sinh của nữ 
bác sĩ và đồng đội.

3.
Doanh nhân trẻ Đinh 

Hùng Tới là chủ Công ty 
Bồ Công Anh, có trụ sở tại 
quận 7 (TP Hồ Chí Minh), 
chuyên tư vấn, thiết kế 
xây dựng thương hiệu. 
Anh từng tư vấn xây dựng 
thương hiệu thành công 
cho rất nhiều tập đoàn lớn 
trong và ngoài nước. Hai 
vợ chồng anh đều là người 
sành ăn và cả hai đã phải 
ngạc nhiên đến sững sờ khi 
lần đầu thưởng thức món 
tré Bình Định theo cách mà 
tôi tư vấn. 

Từ đó trở đi, anh Tới 

và vợ trở thành “tín đồ” 
của món tré Bình Định. 
“Tuyệt!”, là từ vị doanh 
nhân này thường thốt lên 
mỗi khi thưởng thức món 
tré Bình Định. Chị Nguyễn 
Việt Hồng, vợ anh Tới, 
thường đặt mua tré Bình 
Định để sử dụng và làm 
quà cho người thân, bạn bè 
với một niềm tự hào như 
thể mình phát kiến ra món 
ngon tuyệt đỉnh này vậy. 

Trên mặt đường Nam 
Kỳ Khởi Nghĩa - con đường 
chính nối sân bay Tân 
Sơn Nhất với trung tâm 
TP Hồ Chí Minh, có một 
quán bánh mì Quy Nhơn 
với thương hiệu: Bánh mì 
CHẤM. Quán nhỏ, trước 
cửa treo lủng lẳng một số 
loại bánh tráng nướng để 
trong túi ny lông và  
những chùm quả tré rơm 
nguyên bản Bình Định. 
Bánh mì ở CHẤM rất khác 
so với tất cả những bánh 
mì mà tôi từng biết tại Sài 
Gòn, cả về nhân bánh lẫn 
cách ăn. Trong các loại 
bánh mì ở đây, đắt nhất 
là bánh mì tré rơm, ngon 
ngất ngây nhưng chỉ có  
25.000 đồng/ổ.  

Ngoài bánh mì, quán 
còn bán cà phê và một số 
thức uống khác. Quán mở 
cửa từ sáng sớm, phục vụ 
khách mua mang đi và 
cả khách ngồi ăn tại chỗ 
trên những chiếc ghế bố 
xếp và chiếc bàn nhỏ đặt 
sát chân tường trước cửa 
quán. Bánh mì chỉ bán buổi 
sáng sớm, rất nhiều người 
đến mua, ai chậm chân sẽ 
không còn. 

Quán nằm gần cơ quan, 
mỗi sáng, tôi thường ngang 
qua “xớt” một ổ bánh mì tré 
rơm thơm lừng làm nguồn 
năng lượng và cảm hứng cho 
một ngày làm việc. Và để nhớ 
về một thời gắn bó với xứ sở 
của những quả tré rơm.    

Đ.D

Những chùm tré rơm 
Bình Định.      Ảnh: Đ.D

Món tré rơm Bình Định  
được sử dụng tại Sài Gòn.                                                                                   
Ảnh: Đ.D
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NHÀ VÔ ĐỊCH SEA GAMES 30, 31 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA:

BẢO VỆ THÀNH CÔNG TẤM HCV HẠNG CÂN 48 KG NỮ MÔN 
KICKBOXING TẠI SEA GAMES 31, NGUYỄN THỊ HẰNG NGA ĐÃ 
ĐI VÀO LỊCH SỬ THỂ THAO BÌNH ĐỊNH VỚI TƯ CÁCH VĐV 
ĐẦU TIÊN GIÀNH 2 HCV SEA GAMES. 

Tối 13.5.2022 
được xem là 
thời khắc lịch sử 
của Nguyễn Thị 
Hằng Nga cũng 

như thể thao Bình Định, khi cô 
gái quê Tuy Phước bước vào 
thi đấu trận chung kết hạng 
cân 48 kg môn kickboxing 
SEA Games 31. Giành chiến 
thắng trước đối thủ người 
Philippines, Hằng Nga bảo vệ 
thành công  
tấm HCV.

 Chị đã bật khóc ngay sau 
khi trọng tài tuyên thắng trận 
chung kết, hẳn đó không chỉ là 
những giọt nước mắt vui mừng? 

- Đó là cảm xúc vỡ òa sau 
một hành trình dài gian khổ, 
tôi hạnh phúc khi những cố 
gắng của mình được đền đáp. 
Quá trình chuẩn bị cho SEA 
Games 31 của tôi gặp rất nhiều 
khó khăn, nhất là khi đội 
tuyển tập trung tập luyện tại 
TP Hồ Chí Minh trong quãng 
thời gian dịch Covid-19  
hoành hành. 

Khi đó, không khí tập 
luyện luôn căng thẳng, không 
phải vì nghĩ đến thành tích 
mà vì luôn sợ Covid-19… “tấn 
công”. Rồi chuyện gì đến cũng 
phải đến, tôi dương tính với 
Covid-19, nhưng chỉ nghỉ ngơi 
vài ngày rồi quay trở lại  
tập luyện. 

Đó là chưa kể đến khoảng 
thời gian 3 tháng vừa ép cân 
giảm xuống 8 kg, vừa tập với 
khối lượng nặng. Đến khi chỉ 
cách ngày thi đấu đầu tiên của 
SEA Games 31 một tuần, trong 
một buổi tập, tôi bất ngờ bị 
đau ở vùng lưng, không thể 
nào đứng lên được…

 
 Chị đã làm gì để trở lại 

một cách mạnh mẽ và vượt 
qua cả 3 đối thủ để lần thứ 2 
giành HCV SEA Games?

-  Thực ra những chấn 
thương đến với tôi từ trước 
SEA Games 30 năm 2019, và 
tôi vẫn vừa điều chỉnh khối 

u LÊ CƯỜNG (Thực hiện)

Võ sĩ Nguyễn 
Thị Hằng Nga 

(giáp đỏ) trong 
trận chung 

kết hạng cân 
48 kg môn 

kickboxing 
SEA Games 31.                                                                                                                                              

                Ảnh:  
LÊ CƯỜNG

lượng tập luyện, vừa điều trị 
chấn thương. Nhưng lần này 
chấn thương có vẻ nặng hơn, 
nên trong quãng thời gian 1 
tuần trước khi vào thi đấu tôi 
không dám tập đòn đá nữa. 
Để giành chiến thắng trước các 
đối thủ, ngoài nỗ lực bản thân 
còn phải kể đến sự động viên 
của HLV cùng những chiến 
thuật hợp lý ở từng trận đấu. 

Cũng phải nói thêm rằng 
trong suốt quá trình tập trung 
đội tuyển quốc gia, bên cạnh 
tôi còn có HLV Trần Đình Đô 
(Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
Bình Định - NV). Từng làm 
việc cùng nhau nhiều năm, 
thầy trò rất hiểu ý nhau nên 
tôi nhận được sự hỗ trợ rất 
nhiều từ thầy. Tôi sẽ luôn 
ghi nhớ quãng thời gian vinh 
quang nhưng cũng nhiều khó 
khăn đó.

 Trước trận chung 
kết với đối thủ khó chịu 
Dasalla Renalyn Dacquel 
(Philippines), mọi người không 
khỏi lo lắng cho Hằng Nga vì 
đây là võ sĩ có lối đánh tấn 
công mạnh mẽ. Chị có cảm 
thấy căng thẳng?

- Võ sĩ Dasalla Renalyn 
Dacquel từng thua tôi ở trận 
chung kết SEA Games 30 ngay 
trên đất Philippines. Đó cũng 

Mục tiêu tiếp theo là 

SEA GAMES 32 
Nguyễn Thị Hằng Nga trên bục nhận HCV hạng cân 48 kg 

môn kickboxing SEA Games 31.  Ảnh: LÊ CƯỜNG

Năm 2022 đánh dấu 
thành công rực rỡ trong 
sự nghiệp võ thuật của 
Nguyễn Thị Hằng Nga, khi 
cô giành HCV ở tất cả các 
giải gồm: Giải vô địch cúp 
kickboxing toàn quốc, Giải 
kickboxing Đại hội Thể thao toàn quốc, 
Giải kickboxing SEA Games 31, Giải  
vô địch kickboxing châu Á.

là lý do tôi thấy tự tin khi gặp 
lại chính đối thủ này tại Việt 
Nam. Tuy nhiên, do đang là 
đương kim vô địch, thể trạng 
lại không hoàn toàn sung sức, 
tôi cũng có chút tâm lý trước 
khi bước vào trận đấu  
quyết định. 

Dasalla Renalyn Dacquel 
tận dụng sức trẻ nên luôn chủ 
động tấn công, nhưng các 
HLV đội tuyển kickboxing 
Việt Nam đã nghiên cứu kỹ 
lối đánh của võ sĩ này, tôi chỉ 
áp dụng theo đúng những gì 
HLV chỉ bảo và thắng điểm 
đối thủ trong cả 3 hiệp đấu.

 Gia đình hẳn rất tự hào với 
những gì mà chị đã giành được?

- Mọi người đều rất vui khi 

tôi giành được kết quả tốt ở 
các giải đấu. Nhưng mẹ vẫn 
hay bảo tôi nghỉ thi đấu vì sợ 
tôi vất vả, chấn thương. Mẹ tôi 
bị bệnh tim, các trận đấu của 
tôi có tường thuật trực tiếp mẹ 
đều không xem, chỉ đến khi 
kết thúc, mọi người trong nhà 
mới thông báo kết quả cho mẹ.

 Điều gì khiến Hằng Nga 
gắn bó với võ thuật đến hiện 
tại, dù mẹ chị nhiều lần tỏ ý 
không muốn con gái tiếp tục 
con đường này?

- Mẹ thương tôi nên hay 
khuyên tôi tìm công việc khác 
phù hợp hơn, nhưng ngay từ 
khi bước chân vào con đường 
võ thuật, với mong muốn ban 

đầu là đỡ gánh nặng cho mẹ 
và đền đáp công ơn chỉ dạy 
của thầy cô, tôi luôn nỗ lực để 
đạt thành tích tốt nhất. 

Phần thưởng có được từ 
các giải đấu, tôi đều dành một 
phần gửi mẹ và các anh em 
trong gia đình. Tôi vẫn muốn 
làm những gì tốt nhất có thể 
để mẹ vui, vì mẹ đã một mình 
bươn chải, vất vả với 3 đứa 
con nhiều năm rồi. Những dịp 
được nghỉ phép tôi đều tranh 
thủ về nhà với mẹ, chỉ cần 
như vậy cũng giúp tôi có thêm 
năng lượng để tiếp tục với 
công việc của mình.

 Trong năm 2022, Hằng 
Nga đã vượt qua đợt thi tuyển 
và trở thành viên chức của 
Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
Bình Định. Vậy mục tiêu sắp 
tới của chị là gì?

- Tôi vẫn cố gắng tập luyện 
và điều trị chấn thương, nếu 
đạt phong độ tốt, tôi hy vọng 
mình được chọn vào đội tuyển 
kickboxing Việt Nam để thi 
đấu tại SEA Games 32 năm 
2023. Có thể sau đó tôi sẽ  
tham gia công tác huấn luyện 
tại Trung tâm Võ thuật cổ  
truyền Bình Định nếu được  
phân công.

 Cảm ơn võ sĩ Hằng Nga. 
Chúc chị tiếp tục đạt thêm 
những thành công mới!

L.C
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Trọn vẹn cảm xúc !
ĐÚNG NHƯ KỲ VỌNG CỦA NGƯỜI HÂM MỘ BÓNG ĐÁ TRÊN THẾ GIỚI, 

VÒNG CHUNG KẾT WORLD CUP 2022 KHÔNG CHỈ ĐƯA NGƯỜI XEM ĐI TỪ 
BẤT NGỜ NÀY ĐẾN NGẠC NHIÊN KHÁC MÀ CÒN TẠO RA NHIỀU LUỒNG 

CẢM XÚC ĐẶC BIỆT, CÀNG VỀ CUỐI CÀNG HẤP DẪN…

u HOÀNG QUÂN

WORLD CUP 2022 
Đội tuyển 

Argentina của 
Lionel Messi 

đoạt cúp vàng 
sau hành trình 

đầy cảm xúc.                                                                                                                           
Ảnh tư liệu

Đội tuyển Morocco trải qua kỳ 
World Cup đáng nhớ, khi trở thành 
đại diện châu Phi đầu tiên lọt vào 
đến bán kết.                          Ảnh tư liệu

BẤT NGỜ NỐI TIẾP 
BẤT NGỜ

Vòng chung kết World 
Cup diễn ra trên đất Qatar 
sớm chứng kiến những bất 
ngờ từ những lượt trận đầu 
tiên. Đó là việc đội chủ nhà 
để thua ngay trận khai mạc 
và tiếp đó là bị loại từ vòng 
bảng. Không giống như Qatar, 
các đại diện khác của châu 
Á đều để lại dấu ấn riêng 
bằng những trận đấu để đời. 
Saudi Arabia bất ngờ quật ngã 
Argentina - đội sau đó giành 
chức vô địch của giải đấu; 
Nhật Bản giành chiến thắng 
trước cả 2 đại diện hàng đầu 
của bóng đá châu Âu là Đức 
và Tây Ban Nha; Hàn Quốc 
đánh bại Bồ Đào Nha và buộc 
Uruguay của Luis Suarez phải 
sớm rời cuộc chơi…

Không chỉ đại diện đến 
từ khu vực có nền bóng đá 
có trình độ thấp nhất thế giới 
đồng loạt… nổi dậy, các đội 
bóng châu Phi cũng trải qua 
vòng chung kết World Cup 
đáng nhớ. Những chú sư tử 
Cameroon khiến điệu samba 
lạc nhịp; Tunisia buộc “gà 
trống Gaulois” tắt tiếng gáy; 
nhưng ấn tượng nhất vẫn 
là hành trình của đội tuyển 
Morocco, khi vượt qua cả đội 

tuyển Bỉ ở vòng bảng và tiến 
vào đến tận bán kết của giải 
đấu, trở thành đại diện đầu 
tiên của châu Phi giành được 
chiến tích này.

Bất ngờ ở các cuộc đối 
đầu giữa những đội bóng có 
sự chênh lệch về trình độ tạo 
nên thú vị, hấp dẫn. Đó cũng 
là thứ gia vị mê hoặc những 
thực khách dù là khó tính nhất 
khi đến với bữa tiệc bóng đá. 
Nhưng trong thế giới của trái 
bóng tròn đầy toan tính, sự bất 
ngờ đó vẫn được lý giải một 
cách hợp lý bằng chuyên môn, 
khi các đội bóng châu Á, châu 
Phi đang dần tìm ra cách thức 
“tồn tại” trước sức mạnh của 
các đại diện Nam Mỹ và châu 
Âu. Bên cạnh đó, những “đội 
hình tỷ đô” cũng cho thấy họ 
vẫn còn thiếu chất kết dính để 
trở nên mạnh mẽ như những 
gì người ta tưởng tượng.

DẠT DÀO CẢM XÚC
World Cup là nơi các đội 

bóng mạnh cạnh tranh nhau 
để đạt mục tiêu duy nhất - 
chiếc cúp danh giá, nhưng 
ở đó cũng có những khoảng 
riêng cho các ngôi sao tỏa 
sáng. Ngoài những “người 
đương thời” được kỳ vọng 
tỏa sáng rực rỡ như: Kylian 

Mbappe, Neymar, Kevin de 
Bruyne, Harry Kane…, người 
ta còn nhắc đến rất nhiều về 
những ngôi sao đã ở bên kia 
sườn dốc sự nghiệp. Đó là 
Luka Modric, Luis Suarez, 
Cristiano Ronaldo, Lionel 
Messi… Và họ đã chia tay 
World Cup được cho là cuối 
cùng trong sự nghiệp theo 
những cách  
khác nhau.

Ronaldo không kìm nổi 
những giọt nước mắt khi 
cùng đội tuyển Bồ Đào Nha 
dừng bước ở vòng tứ kết; Luis 
Suarez cùng các đồng đội vượt 
qua Ghana ở lượt cuối vòng 
bảng nhưng vẫn ngậm ngùi 
về nước sớm. Ngược lại, chiến 
binh Luka Modric thăng hoa 
cùng đội tuyển Croatia và 
giành vị trí thứ 3 chung cuộc 
đầy tự hào. Lối chơi nhuần 

nhuyễn như lập trình của đội 
tuyển Brazil hay những pha 
đập nhả như đan lát của Tây 
Ban Nha từng làm không ít 
người choáng ngợp bỗng chốc 
“tắt lịm”, nhường chỗ cho 
những đại diện xứng đáng 
hơn, chặt chẽ hơn.

Trước khi vòng chung kết 
World Cup 2022 diễn ra, nhiều 
người trông chờ cặp đấu trong 
trận chung kết là hai cái tên 
đại diện cho hai trường phái 
bóng đá Nam Mỹ và châu Âu. 
Thực tế đã diễn ra đúng như 
vậy, khi Argentina và Pháp 
cùng nhau tạo nên trận đấu 
đáng nhớ bậc nhất trong lịch 
sử. Hơn 120 phút của màn 
so tài như một bộ phim với 
đầy đủ sự bất ngờ, kịch tính 
khiến khán giả không thể rời 
mắt. Bởi ở đó, rất nhiều khán 
giả trung lập vẫn dành trọn 

tình cảm cho Lionel Messi, 
cầu thủ tài hoa, dễ mến cả 
trong và ngoài sân cỏ. Hầu 
hết đều muốn số 10 của tuyển 
Argentina được nâng chiếc 
cúp vàng danh giá - danh hiệu 
duy nhất anh còn thiếu trong 
sự nghiệp lừng lẫy của mình. 

Đồng đội đã thể hiện 
quyết tâm giúp anh thực hiện 
được ước nguyện cuối cùng 
này, bản thân Messi cũng đã 
cháy hết mình để biến ước 
mơ thành hiện thực. Ngôi vô 
địch nhiều lúc tưởng chừng dễ 
dàng được người Argentina 
chạm đến, nhưng rồi bỗng 
chốc lại cảm giác xa vời. Đó 
là khi Kylian Mbappe hóa 
thân thành… “nhân vật phản 
diện” bất đắc dĩ, với tài năng 
thiên bẩm tạo nên những 
đường bóng như cứa vào 
tim những người yêu mến 
Lionel Messi. Nghẹt thở, vỡ 
òa xen lẫn tiếc nuối, những 
cảm xúc khó tả trong đêm 
chung kết đã khép lại một 
mùa World Cup khó quên.                                                   

H.Q
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TRONG NĂM 
2022, CÁC VĐV 
BÌNH ĐỊNH ĐÃ 
THAM GIA NHIỀU 
GIẢI ĐẤU QUAN 
TRỌNG, GIÀNH ĐƯỢC 
NHỮNG THÀNH TÍCH 
XUẤT SẮC. CÙNG 
NHÌN LẠI MỘT 
NĂM THÀNH 
CÔNG RỰC RỠ 
CỦA THỂ THAO 
TỈNH NHÀ.

u LÊ CƯỜNG

Thể thao Bình Định 

Những dấu ấn trong năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ tư từ trái sang) và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long chúc mừng các HLV, VĐV Bình Định đạt 
thành tích cao ở Giải bóng ném bãi biển châu Á và SEA Games 31.                      Ảnh: LÊ CƯỜNG

CLB Topenland Bình Định kết thúc mùa giải 2022 với tấm HCB Cúp Quốc gia và HCĐ V-League. Đây được coi là mùa giải thành công nhất trong lịch sử CLB bóng đá Bình Định, 

sau khi đầu tư xây dựng lực lượng với nhiều ngôi sao hàng đầu Việt Nam trong đội hình. Trong ảnh: CLB Topenland Bình Định nhận HCĐ V-Legaue 2022.        Ảnh: LÊ CƯỜNG

Tháng 5.2022, VĐV Phạm Thị 
Hồng Lệ xuất sắc giành 1 HCV 
cự ly chạy 10.000 m với thành 
tích 35 phút 56 giây 38, 1 HCB 
nội dung chạy 5.000 m tại SEA 
Games 31. Ở Đại hội Thể thao 
toàn quốc lần thứ IX - năm 
2022, dù vừa bình phục chấn 
thương, Hồng Lệ vẫn kịp giành 
2 HCB (nội dung chạy 5.000 m 
và 10.000 m), trong đó phá kỷ 
lục Đại hội ở cự ly 10.000 m nữ. 

Ảnh: LÊ CƯỜNG

Cơ thủ Cao Thành Trúc thể hiện phong độ xuất sắc, vượt qua nhà 
đương kim vô địch Đại hội Phạm Duy Thanh (Đà Nẵng) ở trận bán 
kết, tiếp đó giành chiến thắng nghẹt thở trước Phạm Cảnh Phúc (TP 
Hồ Chí Minh) để giành HCV nội dung carom 1 băng môn billiards 
tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022. Đây là lần đầu 
tiên trong lịch sử một VĐV billiards Bình Định đoạt HCV ở một kỳ 
Đại hội Thể thao toàn quốc.                                             Ảnh: LÊ CƯỜNG
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THÀNH TÍCH ẤN TƯỢNG
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 

2022, đội tuyển hội thi võ cổ truyền Bình Định có 
5 VĐV thi đấu, giành 4 HCV, 1 HCB. Đây được 
coi là thành tích cực tốt, trong đó, các VĐV kỳ cựu 
như Nguyễn Quốc Sỹ, Phạm Đình Khiêm tiếp tục 
tỏa sáng để đem về những tấm huy chương quý 
giá. Cùng với đó là hai gương mặt nổi bật Phạm 
Tuân và Trần Thúy Vy (SN 2001). 

Từng tham gia 5 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc, 
VĐV Nguyễn Quốc Sỹ chia sẻ: “Có nhiều kinh 
nghiệm thi đấu, nhưng thú thật tôi vẫn rất hồi hộp. 
Một phần vì sức khỏe không còn như lúc trước, lại 
là người lĩnh ấn tiên phong. Phần thi của tôi phải 
biểu diễn 2 bài quy định là Lão mai quyền và Siêu 
xung thiên. Với bài Lão mai, tôi đã quá thuần thục, 
nhưng bài Siêu xung thiên đòi hỏi nhiều thể lực hơn. 
Việc chỉ giành HCB ở 2 kỳ Đại hội trước cùng với 
phần biểu diễn 2 bài này càng làm tôi phân tâm. 
Nhưng nhờ tính toán hợp lý, tôi đã hoàn thành 
phần thi tốt và nhận được kết quả xứng đáng”.

Trong khi đó, các võ sĩ tham gia thi đấu đối 
kháng đã có khởi đầu như mơ, với những chiến 
thắng giòn giã. 9 võ sĩ thi đấu thì có đến 8 người 
giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, càng tiến 
sâu đối thủ càng “nặng ký”, nên đến chung kết 
số lượng võ sĩ Bình Định góp mặt chỉ còn phân 
nửa. Ở những thời điểm quan trọng nhất, các võ 
sĩ Trần Võ Song Thương (hạng cân 60 kg nữ), 
Nguyễn Thị Thanh Tiền (hạng cân 52 kg nữ) xuất 
sắc vượt qua các đối thủ để đem về những tấm 
HCV. Từng khóc tức tưởi vì bị chấm thua trong 
trận chung kết ở kỳ Đại hội cách đây 4 năm, Trần 
Võ Song Thương giờ đây đã trưởng thành hơn 
rất nhiều và chứng tỏ được khả năng của mình.

Không chỉ nổi bật ở môn võ cổ truyền, các VĐV 
thuộc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định 
tham gia thi đấu môn kickboxing cũng giành được 
kết quả tốt, với tấm HCV của Nguyễn Thị Hằng 
Nga (hạng cân dưới 48 kg nữ) cùng 2 HCB do công 
của Nguyễn Văn Tiện (hạng cân dưới 60 kg nam) 
và Võ Quốc Phong (hạng cân dưới 54 kg nam).

Võ sư Lê Công Bút, Phó Giám đốc Trung tâm 
Võ thuật cổ truyền Bình Định kiêm HLV nội dung 
đối kháng môn võ cổ truyền, chia sẻ: “Đối thủ của 
chúng tôi ở giải này rất mạnh, nhưng nhờ sự tập 
trung cao độ cùng nỗ lực lớn của VĐV đã đem về 
những thành tích đáng tự hào. Có đôi chút tiếc 
nuối ở một số nội dung, khi chưa đạt được kết 
quả như mong đợi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng 
khắc phục để các em hoàn thiện hơn”.

NHỮNG ĐÓNG GÓP THẦM LẶNG
Thành công của đội tuyển võ cổ truyền Bình 

Định tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 
năm 2022 có được là nhờ kế hoạch chuẩn bị chu 
đáo, nỗ lực chỉ đạo của HLV và tập luyện của 
các VĐV. Nhưng còn những nhân tố không thể 
không nhắc đến, đóng góp vào thành công chung 
ở những mức độ khác nhau. Đó là VĐV nhiều năm 
gắn bó với võ cổ truyền Trần Thị Thảo Hiền, dù 
không được chọn tham dự giải nhưng vẫn xung 
phong ra Hải Phòng… trang điểm cho đồng đội. 
Cô gái có nickname facebook “Út xì tin” chia sẻ: 
“Từng nhiều năm thi đấu nội dung hội thi, hiểu 
rằng ngoài yếu tố chuyên môn, sắc vóc, thần thái 
của VĐV rất quan trọng, nên tôi quyết định ra hỗ 
trợ đồng đội. Tôi đã hoàn thành khóa học trang 
điểm nên đem những gì mình biết áp dụng ở kỳ 

Hai thành viên đội tuyển bóng ném Bình Định là HLV Nguyễn Thái 
Hòa, VĐV Đỗ Thị Kim Yến cùng đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam 
giành chức vô địch Giải bóng ném bãi biển châu Á tổ chức tại 
Bangkok (Thái Lan).  Với chức vô địch này, tuyển nữ  Việt Nam cũng 
trở thành đại diện duy nhất của châu Á giành vé trực tiếp tham 
dự Giải vô địch bóng ném bãi biển thế giới năm 2022. Ảnh: NVCC

Tại Giải vô địch kickboxing châu Á năm 2022 (diễn ra từ ngày 
13 - 18.12 tại Thái Lan), HLV Trần Đình Đô cùng 2 VĐV Nguyễn 
Thị Hằng Nga và Trần Minh Hậu của Bình Định tham gia trong 
thành phần đội tuyển Việt Nam. Kết quả, Nguyễn Thị Hằng Nga 
xuất sắc giành HCV hạng cân 48 kg nữ; Trần Minh Hậu đoạt 
HCB hạng cân 63,5 kg nam. Tại SEA Games 31, HLV Trần Đình 
Đô dẫn dắt đội tuyển kickboxing Việt Nam giành 5 HCV, 6 HCĐ, 
đứng nhất toàn đoàn. 
- Trong ảnh: HLV Trần Đình Đô (ngoài cùng bên phải) cùng 
VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga và Trần Minh Hậu tại Giải vô địch 
kickboxing châu Á năm 2022.                                             Ảnh: NVCC

Cầu thủ Lý Công Hoàng Anh (CLB Topenland Bình Định) cùng 
đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31, 
sau khi đánh bại đội tuyển U23 Thái Lan trong trận chung kết. 
- Trong ảnh: Cầu thủ Lý Công Hoàng Anh (giữa) trong màu áo 
CLB Topenland Bình Định.                                          Ảnh: LÊ CƯỜNG

ở Đại hội Thể thao toàn quốc

TRUNG TÂM VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH

Tỏa sáng
NỐI TIẾP THÀNH CÔNG CỦA CÁC THẾ HỆ ĐI TRƯỚC, CÁC VĐV TRUNG 
TÂM VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH ĐÃ THI ĐẤU ĐẦY ẤN TƯỢNG Ở 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - NĂM 2022, GÓP CÔNG LỚN 
CHO THỂ THAO BÌNH ĐỊNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CHỈ TIÊU ĐẶT RA.

u ĐỨC MẠNH

Các VĐV đối kháng của đội tuyển võ cổ truyền Bình Định 
thi đấu tốt, giành quyền vào bán kết ở 8 hạng cân. 

Ảnh: ĐỨC MẠNH

VĐV Võ Thị Bé Tư với tấm HCV bóng ném nữ SEA Games 31. 
Ảnh: NVCC

Đại hội này và rất vui mừng vì đã đóng góp một 
phần nhỏ vào sự thành công của cả đội”.

Điều đặc biệt ở các đội tuyển thuộc Trung tâm 
Võ thuật cổ truyền Bình Định ở Đại hội Thể thao 
toàn quốc năm 2022 là có hẳn một nhân viên y tế 
riêng - điều “xưa nay hiếm” ở các đội tuyển thể 
thao đất Võ, ngoài môn bóng đá. Đó là lương y 
Nguyễn Minh Hoàng (ở TP Quy Nhơn). Sau khi 
trực tiếp chữa trị chấn thương cho nhà vô địch SEA 
Games Nguyễn Thị Hằng Nga, lương y Nguyễn 
Minh Hoàng mến mộ và quyết định xin theo phục 
vụ các VĐV ở cả đội kickboxing và đội võ cổ truyền. 
Anh chia sẻ: “Tôi biết các VĐV khi tập luyện và 
thi đấu rất dễ xảy ra các vấn đề về cơ, khớp nên 
muốn hỗ trợ để các em đạt trạng thái tốt nhất, đạt 
kết quả cao ở giải đấu quan trọng này”.

Với chuyên môn xoa bóp, day ấn huyệt, xử 
trí các chấn thương phần cơ, khớp…, anh Hoàng 
đã hỗ trợ cho rất nhiều VĐV trong quá trình tập 
luyện và hồi phục sau thi đấu. Ra Hải Phòng (nơi 
tổ chức thi đấu môn kickboxing và võ cổ truyền) 
từ đầu tháng 12, căn phòng của anh Hoàng thường 
xuyên có “khách” ghé thăm là VĐV. 

Năm 2018, Hội CĐV võ cổ truyền được thành 
lập và đã tham gia cổ vũ cho đội tuyển võ cổ truyền 
Bình Định tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 
đó. Tiếp nối “truyền thống”, năm nay, hơn chục 
CĐV, trong đó có người ở tuổi thất thập không 
ngại đường xa và cái lạnh miền Bắc những ngày 
cuối năm để “tiếp lửa” cho đội. 

Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình 
Định Trần Duy Linh cho biết: “Tham gia những 
giải quan trọng như Đại hội Thể thao toàn quốc 
mà có một người lo về sức khỏe cho toàn đội như 
anh Hoàng thì quá tuyệt vời. Anh đã giúp các VĐV 
hồi phục nhanh hơn để tiếp tục thi đấu với phong 
độ cao. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận được sự 
cổ vũ nhiệt tình của các CĐV tâm huyết. Điều đó 
góp phần tạo nên thành công của đội tuyển võ cổ 
truyền ở kỳ Đại hội lần này”.                         Đ.M
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Tranh mèo của Lê Bá Đảng

1. Người con của 
làng Bích La 
Đông, huyện Triệu 
Phong, tỉnh Quảng 

Trị ấy xuất thân là người lính 
thợ, qua Pháp đánh phát xít, 
bị bắt làm tù binh rồi được tự 
do. Để từ đó bắt đầu cuộc hành 
trình suy tư với thế giới tạo 
hình. Tình yêu với Tổ quốc đã 
nuôi dưỡng tài năng của ông.

Ông là một nghệ sĩ lớn, một 
gạch nối vĩ đại của hội họa 
Đông - Tây. Người muốn xây 
dựng một trường hội họa “Tây 
không có, Tàu cũng không 
có, chỉ có ở Việt Nam”. Với ý 
niệm đó, Lê Bá Đảng đã tạo 
nên một “trường Lê Bá Đảng”, 
một “không gian Lê Bá Đảng”, 
như muốn con người nhìn vào 
chính mình từ vũ trụ, một vũ 
trụ khác nơi có sự biến hóa 
giữa sống và chết, có và không; 
thời gian liên kết với không 
gian bất tận.

Đề tài của ông từ vũ trụ đến 
mặt đất, đến tận bên trong tâm 
hồn của con người và vật. Đề 
tài nào của ông cũng phảng 
phất những luồng gió Đông 
đậm Việt, từ Người - ngựa, đến 
Con Mèo, Thiền Xanh, Tấn tuồng 
nhân loại, Hạt gạo Trường Sơn, 
Nghệ thuật Sắc Không… Đặc biệt 
ông yêu thích, chỉ khắc tạc một 
bàn chân, bàn chân Giao Chỉ. 
Bàn chân Giao Chỉ lấm bùn đất, 
chai sạn với nắng gió, và ở đó 
vương vất nỗi buồn. Ông đã 
thành công vang dội, có thời 
kỳ thị trường tranh ở Mỹ, tác 
phẩm của ông lấn át đến nỗi 
các họa sĩ Mỹ phải ganh tỵ. 

2. Để có một Bàn 
chân Giao Chỉ, một 
“không gian Lê 
Bá Đảng”, ông đã 

bước đi từ tranh con mèo. 
Sau khi tốt nghiệp Học viện 

Nghệ thuật Toulouse (Pháp), 
những năm 50 của thế kỷ trước, 
vợ chồng Lê Bá Đảng vẫn sống 
trong nghèo khó. Chính những 
bức tranh vẽ mèo, lấy cảm 
hứng từ phố Con mèo câu cá 
(La Rue Du Chat Qui Pêche) ở 

LÊ BÁ ĐẢNG (1921 - 2015) LÀ MỘT NGHỆ SĨ TÀI NĂNG CỦA THẾ GIỚI. ÔNG ĐÃ TẠO NÊN 
MỘT “KHÔNG GIAN LÊ BÁ ĐẢNG” CHINH PHỤC THẾ GIỚI HỘI HỌA. KHÁT VỌNG CỦA 
ÔNG LÀ XÂY DỰNG MỘT NỀN HỘI HỌA DÂN TỘC “TÂY KHÔNG CÓ, TÀU CŨNG KHÔNG 
CÓ, CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM”. TRONG GIA TÀI NGHỆ THUẬT CỦA LÊ BÁ ĐẢNG, TRANH VẼ 
VỀ ĐỀ TÀI CON MÈO CÓ MỘT VỊ TRÍ KHÁ ĐẶC BIỆT. NĂM CON MÈO, TRÂN TRỌNG 
MỜI BẠN ĐỌC NGẮM TRANH MÈO CỦA ÔNG.

 một nét rất riêng
u LƯU NHI DŨ 

Paris đã giúp ông vượt qua khó 
khăn lúc khởi nghiệp, khi tranh 
vẽ con mèo của ông “cháy 
hàng”. Vì vậy ông lấy hình 
tượng con vật đáng yêu này 
làm chữ ký của tác giả như một 
ký hiệu thuần túy tự họa. 

Nếu như trong đề tài “Tấn 
tuồng nhân loại” có vẻ như ông 
ghét con người, bởi những gì 
trải nghiệm trong cuộc sống, 
thì trong tranh về con vật, ông 
yêu mến con ngựa, con mèo. 
Với ông, thế giới người và 
ngựa thực thụ là người, cũng 
là thế giới tự do. Tranh mèo 
của ông cũng vậy, đầy suy tư 
về thân phận con người với 
những nét thư pháp nguyên sơ 
và vút cao. 

Bạn muốn chiêm ngưỡng 
tranh con mèo, hãy đến Trung 
tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng 

(số 15 đường Lê Lợi, phường 
Vĩnh Ninh, TP Huế). Tại đây 
đang trưng bày và lưu giữ gần 
400 tác phẩm đủ các thể loại và 
chất liệu của ông trao tặng cho 
người dân Thừa Thiên Huế, 
trong đó có bộ sưu tập 12 bức 
tranh con mèo được chính Lê 
Bá Ðảng lựa chọn, đưa từ  
Paris về. 

Tết con mèo, xem tranh 
mèo của danh họa Lê Bá Đảng 
quả là lý thú. Ông vẽ mèo như 
chim, như rắn, đặt ra những 
dấu hỏi có từ ngàn đời nay “ta 
là ai” trong cuộc trần gian này. 
Thế giới suy tư của mèo dưới 
nét vẽ như thư pháp nguyên 
sơ Lê Bá Ðảng mang khát 
vọng của chúng ta, luôn tìm 
cách vươn cao, bay bổng trong 
không gian bất tận…                         

L.N.D

Tôi là một người sống bằng những giấc mơ của thiên 
đường đã mất của mình… Tôi chưa bao giờ rời bỏ quê hương. 
Dù cho trên thực tế tôi sống xa quê, nhưng tâm hồn tôi vẫn 
luôn gắn bó với quê nhà. Và trong lao động nghệ thuật, tất cả 
những gì tôi làm chỉ là phản ánh tình yêu vô cùng đa dạng đó”.

                                                                                    Họa sĩ Lê Bá Đảng

Lê Bá Đảng trong xưởng họa của ông ở Pháp.                           Nguồn: http://lebadang.free.fr 

““

Những bức tranh mèo của Lê Bá Đảng.
Nguồn: http://lebadang.free.fr 
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