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Chúng ta đang bước vào một mùa xuân mới - Xuân Tân Sửu 
2021 với niềm tin và khát vọng lớn lao.

Niềm tin ấy bắt nguồn từ chính những thành tựu hết sức quan 
trọng và to lớn mà Đảng bộ, Nhân dân và các lực lượng vũ trang 
Bình Định đạt được trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế 5 năm 2015 - 
2020. Đặc biệt, Bình Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép 
của năm 2020, đạt mức tăng trưởng cao nhất vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung và là một trong những “ốc đảo bình yên” trước 
cơn bão Covid-19.

Niềm tin ấy ngày càng được củng cố vững chắc bởi sự đoàn kết, 
chung sức chung lòng vì một quê hương Bình Định đẹp giàu, sự kết 
nối những con tim chan chứa yêu thương, tinh thần đổi mới sáng 
tạo và khát vọng tràn đầy nhiệt huyết của con người Bình Định.

Từ mùa xuân này - Xuân Tân Sửu 2021, Bình Định bắt đầu bước 
vào một chặng hành trình mới đi tới tương lai với một tâm thế 
vững vàng và khát vọng vươn lên ở một tầm cao mới: Xây dựng 
Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu 
vực miền Trung như định hướng mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XX đã vạch ra.

Với truyền thống hào hùng của quê hương người Anh hùng dân 
tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, với hành trang đã dày công chuẩn 
bị trong những năm qua, với quyết tâm và khát vọng vươn lên, 
chúng ta hoàn toàn tin tưởng về một ngày mai tươi sáng trên quê 
hương Bình Định trăm mến, ngàn thương.

Chào xuân mới Tân Sửu 2021 - mùa xuân của niềm tin và khát vọng!
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An toàn, ổn định 
là nền tảng cho  phát     triển
Đó là khẳng định của 

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch 
HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng 
trong cuộc trò chuyện 
với phóng viên Báo Bình 
Định trước thềm năm 
mới Tân Sửu 2021. Trước 
những khó khăn, thách 
thức trong thời gian đến, 
người đứng đầu Đảng bộ 
tỉnh vẫn vững tin vào sự 
vươn lên mạnh mẽ của 
quê hương Bình Định.

Tôi mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân 
dân trong tỉnh phát huy kết quả đã đạt được trong 
năm 2020 và của nhiệm kỳ vừa qua, tận dụng thời 
cơ, vượt qua thách thức, chung sức đồng lòng tiếp 
tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh, hoàn thành mục tiêu xây dựng Bình Định trở 
thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu 
vực miền Trung”.

                                  Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG

“
CÓ NHỮNG THÀNH CÔNG 
NGOÀI ĐOÁN ĐỊNH

● Năm 2020 đã khép lại với 
quá nhiều cảm xúc. Cùng với 
tình hình chung trong nước và 
thế giới, tỉnh Bình Định đi qua 
một năm đầy thử thách, bất trắc 
trước đại dịch Covid-19 và thiên 
tai, bão lũ. Thế nhưng, chúng ta 
đã đạt được những thành quả 
rất đáng tự hào. Theo đồng chí 
Bí thư, đâu là những dấu ấn nổi 
bật nhất?

- Năm qua, tuy gặp phải rất 
nhiều khó khăn, thách thức, 
nhưng với tinh thần đoàn kết, sự 
nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng 

bộ, quân, dân và cộng đồng DN 
trong tỉnh, chúng ta đã tổ chức 
thực hiện thắng lợi cùng lúc 
nhiều nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, đặc biệt là tổ chức thành 
công đại hội đảng bộ các cấp, 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
và cùng cả nước thực hiện thắng 
lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, vừa 
đẩy mạnh phát triển KT-XH, 
thực hiện hoàn thành hầu hết các 
mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của 
Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND 
tỉnh đề ra từ đầu năm. 

Nền kinh tế của tỉnh tiếp 
tục tăng trưởng, tổng sản 
phẩm địa phương (GRDP) tăng 
3,61%, cao hơn mức bình quân 
cả nước. Tổng thu ngân sách 
Nhà nước đạt 12.187 tỷ đồng, 
vượt 23,6% dự toán năm; kim 
ngạch xuất khẩu lần đầu tiên 
vượt mức 1 tỷ USD. Sản xuất 
công nghiệp duy trì tốc độ tăng 
trưởng khá, nông nghiệp tiếp 
tục phát triển toàn diện. Các 
hoạt động văn hóa, xã hội có 
nhiều tiến bộ; 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 
bảo đảm, đời sống nhân dân 

cơ bản ổn định.
Cơ sở hạ tầng KT-XH tiếp 

tục được tập trung đầu tư, 
hoàn thiện; đã hoàn thành 
một số dự án cơ sở hạ tầng 
quan trọng như: Tuyến QL 
19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn 
đến giao QL 1A), Đường phía 
Tây tỉnh ĐT 638 (Quy Nhơn - 
Canh Vinh), Đường trục Khu 
Kinh tế Nhơn Hội nối dài đến 
sân bay Phù Cát, Hệ thống kênh 
tưới Thượng Sơn, Đập ngăn mặn 
sông Lại Giang, Trung tâm Hội 
nghị tỉnh, Hệ thống cấp điện lưới 
quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, 
Nhà hát Nghệ thuật truyền 
thống tỉnh, Đền thờ Nguyễn 
Trung Trực… Các công trình 
trọng điểm khác tiếp tục được 
đẩy nhanh tiến độ, đáng chú ý 
là một số dự án lớn như: Đường 
ven biển, hồ Đồng Mít, Trung 
tâm Khám phá khoa học, các dự 
án tại Thung lũng Sáng tạo Quy 
Nhơn… Các dự án, công trình đã 
hoàn thành và đang được đầu tư 
sẽ là cơ sở, động lực cho sự phát 
triển của tỉnh trong thời gian tới.

Có thể nói, “cơn bão” 
Covid-19 cùng với nắng hạn 
gay gắt những tháng đầu năm 
và các đợt bão, lũ những tháng 
cuối năm đã tác động nặng nề 
đến phát triển KT-XH, cũng như 

sản xuất và đời sống nhân dân. 
Song, đến thời điểm này, có thể 
khẳng định Bình Định đã có một 
năm thành công ngoài mong đợi. 

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, chúng ta cũng nhìn thẳng 
vào những tồn tại, yếu kém để 
có những giải pháp đồng bộ, 
căn cơ để giải quyết. Đó là còn 
một số chỉ tiêu KT-XH chưa đạt 
kế hoạch đề ra. Một số vấn đề 
liên quan đến các lĩnh vực thu 
hút đầu tư, đất đai, môi trường, 
giảm nghèo, lao động việc làm, 
quản lý - bảo vệ rừng, công tác 
cải cách hành chính… có mặt còn 
hạn chế, chậm được khắc phục. 

LÒNG DÂN ĐÃ VƯỢT QUA 
THỬ THÁCH

● Thành công của năm 2020 
vượt ngoài mong đợi, nhưng rõ 
ràng không hề mang tính ngẫu 
nhiên, may rủi. Kết quả đó được 
hình thành từ nền tảng vững 
chắc, từ nhiều nỗ lực, cố gắng, 
đánh đổi bằng vất vả, gian lao...

- Đúng vậy. Đơn cử như 
trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, cả hệ thống 
chính trị đã vào cuộc đồng bộ 
với quyết tâm cao nhất. Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai 
thực hiện kịp thời, quyết liệt, 

đồng bộ các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn; chỉ đạo tuyên truyền rộng 
rãi về dịch bệnh và các biện 
pháp phòng, chống dịch. Đồng 
thời, tăng cường kiểm soát và 
tổ chức cách ly các nguồn lây 
nhiễm; thực hiện các biện pháp 
vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 
theo quy định.

Thậm chí, Bình Định thuộc số 
rất ít địa phương cử đoàn nhân 
viên y tế lên đường chi viện, hỗ 
trợ ngành Y tế TP Đà Nẵng trong 
công tác phòng, chống dịch.  

Với sự quyết tâm, đồng lòng 
của toàn hệ thống chính trị và 
nhân dân trong tỉnh, đặc biệt 
là tinh thần trách nhiệm, sự cố 
gắng của các lực lượng y tế, quân 
đội, CA và của các địa phương, 
trong năm 2020, tỉnh đã ngăn 
chặn thành công, không để xảy 
ra trường hợp lây nhiễm trên 
địa bàn. Khó có thể kể hết nỗi 
gian nan của từng nhân viên y 
tế ở tuyến đầu chống dịch, của 
những người lính ngày đêm chốt 
chặn ở những điểm giao thông 
trọng yếu... 

Ở phạm vi rộng hơn, có thể 
thấy, những thành quả của năm 
2020 có cơ sở vững chắc từ hệ 
thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh từ tỉnh đến cơ sở. Hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động của tổ chức 
Đảng, chính quyền, đoàn thể các 
cấp ngày càng được nâng cao.  

● Về hiệu quả hoạt động 
của hệ thống chính trị, không 
thể không nhắc đến công tác 
vận động nhân dân, tạo nên sức 
mạnh đại đoàn kết, đồng lòng 
vượt khó. Xin đồng chí Bí thư 
chia sẻ đánh giá của mình về 
vấn đề này?  

- Cấp ủy các cấp trong tỉnh 
đã tập trung chỉ đạo tăng cường 
và đổi mới công tác dân vận của 
hệ thống chính trị, gắn với chủ 
đề “Dân vận khéo” năm 2020; 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở. Đáng chú ý là đã phát huy vai 
trò công tác dân vận trong công 
tác quy hoạch, thực hiện các 
công trình, dự án trên địa bàn; 
nâng cao hiệu quả công tác giám 
sát, phản biện, góp ý xây dựng 
Đảng, chính quyền của MTTQ 
và các đoàn thể trong tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, 
nâng cao hiệu quả công tác 
nắm bắt, dự báo tình hình nhân 
dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. 
Công tác dân vận đã tập trung 
vào những nhiệm vụ trọng tâm, 
những lĩnh vực nhân dân có 
nhiều bức xúc, những vấn đề mới 
nảy sinh, từ đó đề ra những giải 

pháp, biện pháp thực hiện hiệu 
quả. Đây là điều kiện tiên quyết 
để củng cố, tăng cường mối quan 
hệ mật thiết giữa Đảng với nhân 
dân, tạo sự đồng thuận xã hội, 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị trên địa bàn tỉnh.

Có thể thấy, trong năm qua, 
lòng dân thật sự bị thử thách 
và đã vượt qua thử thách trước 
những biến cố khó lường. Sức 
mạnh của tinh thần đoàn kết, giá 
trị của ý thức công dân đã được 
thể hiện trong những ngày cả 
tỉnh, cả nước căng mình chống 
dịch. “Ở nhà là yêu nước” không 
chỉ là một khẩu hiệu, lời hô hào, 
mà đã trở thành nếp nghĩ, nếp 
sống. “Lá lành đùm lá rách” 
không phải là truyền thống cũ 
kỹ, mà hiển hiện ngay trong đời 
sống thực tại với vô vàn những 
tấm lòng thơm thảo, với những 
cây “ATM gạo”, khay trứng gà, 
túi quà... dành cho nhà nghèo, 
người khó...

QUYẾT LIỆT, SÁNG TẠO, 
ĐỘT PHÁ

● Đã có ý kiến cho rằng, 
những thành công của năm 
2020, rộng ra là của nhiệm kỳ 
2015 - 2020 đã tạo cơ sở vững 
chắc, nhưng cũng còn rất nhiều 
thách thức cần vượt qua trong 
năm 2021 và những năm tiếp 
theo. Bí thư có suy nghĩ gì về ý 
kiến này? 

- Năm 2021 là năm đầu tiên 
thực hiện kế hoạch phát triển 
KT-XH giai đoạn 2021 - 2025, 
là năm có ý nghĩa quan trọng 
trong việc tạo đà thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Bên cạnh những thuận lợi cơ 
bản, tỉnh ta vẫn phải đối mặt 
với rất nhiều khó khăn, thách 
thức: Đại dịch Covid-19 tiếp tục 
diễn biến phức tạp, khó lường; 
tình hình kinh tế, chính trị thế 
giới vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn; 
kinh tế trong nước vẫn còn nhiều 
khó khăn; biến đổi khí hậu, hạn 
hán, bão lũ sẽ tiếp tục tác động 
xấu đến sản xuất và đời sống 
của nhân dân. 

Do đó, toàn Đảng bộ, các cấp, 
các ngành, các địa phương trong 
tỉnh cần phấn đấu vượt qua khó 
khăn, thách thức; tiếp tục nỗ lực 
thực hiện “mục tiêu kép”, vừa 
phòng, chống dịch Covid-19, 
vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH, 
tận dụng những cơ hội mới, nhất 
là xu hướng chuyển dịch dòng 
vốn đầu tư nước ngoài đến Việt 
Nam, phấn đấu đạt và vượt các 
chỉ tiêu mà Nghị quyết của Tỉnh 
ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh 
đã đề ra ngay trong năm đầu tiên 
của nhiệm kỳ.

Tôi có niềm tin vững chắc 
rằng, trên “đà” đã có, cộng với 
sự ổn định về an ninh chính trị, 
an toàn về môi trường xã hội và ý 
chí, khát vọng vươn lên của toàn 
Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, 
Bình Định sẽ tiếp tục phát triển 
nhanh, toàn diện, bền vững.  

● Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đưa 
ra mục tiêu phấn đấu xây dựng 
Bình Định trở thành tỉnh phát 
triển thuộc nhóm dẫn đầu của 
khu vực miền Trung. Đồng thời, 
xác định 3 khâu đột phá để tạo 
động lực cho phát triển kinh tế. 
Theo đồng chí, khâu đột phá nào 
đóng vai trò nền tảng, then chốt 
để đạt mục tiêu đó?

- Trước hết, phải thấy rằng 

3 khâu đột phá có mối quan hệ 
tương hỗ. Chẳng hạn, muốn tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ môi 
trường đầu tư, nâng cao năng 
lực cạnh tranh địa phương thì 
phải chú trọng đào tạo, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực 
theo định hướng phát triển của 
tỉnh. Và hệ thống hạ tầng phát 
triển, cùng với nguồn nhân lực 
chất lượng cao sẽ là cơ sở quan 
trọng để nâng cao hiệu quả thu 
hút đầu tư. 

Tuy nhiên, phải khẳng định 
rằng, trong bất cứ giai đoạn phát 
triển nào, con người cũng luôn 
là gốc. Trong thời đại cách mạng 
công nghiệp 4.0 hiện nay, nhân 
tố con người ngày càng khẳng 
định tầm quan trọng đặc biệt. 
Với việc kiểm soát tốt tình hình 
dịch Covid-19, giữ vững an ninh, 
trật tự xã hội, Bình Định đang 
đứng trước cơ hội lớn trong thu 
hút đầu tư trong và ngoài nước. 
Trong bối cảnh đó, tập trung đào 
tạo, thu hút, phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao sẽ đóng 
vai trò trung tâm trong việc thực 
hiện các mục tiêu của tỉnh. 

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, 
đảng viên và từng cá nhân trong 
hệ thống chính trị của tỉnh phải 
tự ý thức vai trò, trách nhiệm của 
mình trong quá trình cải cách 
hành chính, cải thiện môi trường 
đầu tư cũng như đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng và phát triển hạ 
tầng nhằm thu hút những nhà 
đầu tư, nhất là các nhà đầu tư 
lớn, những “con sếu đầu đàn” 
trên từng lĩnh vực.

Tại Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XX, chúng ta 
đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy khóa mới có phẩm chất đạo 
đức, năng lực và uy tín ngang 
tầm nhiệm vụ. Chặng đường 
tới đây còn rất nhiều khó khăn, 
thách thức, vì vậy, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân trong 
tỉnh rất kỳ vọng, tin tưởng vào 
thế hệ lãnh đạo mới sẽ tiếp tục 
phát huy truyền thống đoàn kết, 
nỗ lực, phấn đấu, phát huy vai 
trò người đứng đầu trong thực 
hiện nhiệm vụ; quyết liệt, đổi 
mới, sáng tạo, tạo đột phá trong 
quản lý, điều hành. Đồng thời, 
giữ vững nguyên tắc, đạo đức 
của người cán bộ, đảng viên để 
lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ, 
quân và dân trong tỉnh thực hiện 
thắng lợi toàn diện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XX.   

● Xin trân trọng cảm ơn đồng 
chí Bí thư!                              

                                        N.V.T

u NGUYỄN VĂN TRANG (Thực hiện)

Năm2020, Cảng Quy Nhơn đón nhận tấn hàng thứ 11 triệu, đây là sản lượng 
hàng hóa thông qua cảng lớn nhất từ trước đến nay.                           Ảnh: N. DŨNG

Tuyến đường từ Khu Kinh tế 
Nhơn Hội đến sân bay Phù 
Cát được khánh thành đưa 
vào sử dụng tháng 9.2020. 
Ảnh: DŨNG NHÂN

Thành phố Quy 
Nhơn nhìn từ biển. 

Ảnh: NGUYỄN 
DŨNG
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đa” để “bắt sóng”, nắm thông tin, lắng 
nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng của 
cử tri. Đồng thời, kiểm chứng các chính 
sách do Trung ương đề ra được thực 
hiện như thế nào trong thực tiễn để có 
những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, 
sửa chữa những bất cập.   

● Bà TRẦN THỊ LỆ THU - Ủy viên Ủy ban 
Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên 
và Nhi đồng của Quốc hội khóa IX:

KHÔNG NGẠI NÓI CÁI ĐÚNG
Tôi là ĐBQH khóa IX (1992 - 1997). 

Đây là một thời kỳ đặc biệt của đất 
nước, một giai đoạn lịch sử để Việt Nam 
bứt phá vươn lên. Những chủ trương, 

đường lối lớn bắt đầu thay đổi. Lúc đó, 
trong xã hội có một số người hoang 
mang; một số khác cực đoan, cơ hội. 
Hình như cả xã hội rùng rùng “kéo nhau 
làm giàu”. Nhiều người hướng theo lối 
sống phương Tây..., đòi xóa bỏ những 
trật tự, kỷ cương và truyền thống của 
dân tộc; xóa bỏ những thành tựu đã 
đạt được trước đó, thiết lập những mô 
hình “đầu Ngô, mình Sở” chẳng giống 
ai, dẫn đến chính sách có những “kẽ 
hở” vô lý mà nhiều người bảo là “con 
voi cũng chui qua lọt”.

Là nhà báo, với sự nhạy cảm và vốn 
thực tế đa dạng, tôi đã nhìn thấy những 
“kẽ hở” đó và hình dung ra được hậu 
quả không hề nhỏ sau này. Bởi vậy, 
ở nghị trường Quốc hội, tôi là người 
thường phát biểu gay gắt và quyết liệt 
về những vấn đề này. 

Chẳng hạn, khi thảo luận, thông qua 
Luật Đất đai, nhiều ý kiến ủng hộ “tư 
nhân hóa” và “tích tụ ruộng đất” trong 
khi chúng ta chưa có một mô hình quản 
lý thích hợp và cơ khí hóa chưa phát 
triển... dễ dẫn đến một số người thâu 
tóm đất đai thành “địa chủ”. Ngược lại, 
một số bị bần cùng hóa, trở lại phân hóa 
giàu nghèo - điều mà các thế hệ thanh 
niên Việt Nam đã đổ bao xương máu 
để thay đổi hàng nửa thế kỷ qua. Vì 
thế, tôi ủng hộ xu hướng đưa ra “mức 
hạn điền”. Khi thông qua Luật Doanh 
nghiệp nhà nước, tôi yêu cầu phải có 
chế tài chặt chẽ, không để cho các ngành 
tự thảo các văn bản dưới luật hướng về  
“lợi ích nhóm”.                                   M.L   

● Ông PHAN NHƯ HẢI - Ủy viên Ủy ban các 
vấn đề xã hội của Quốc hội khóa X:

MỞ HẾT GIÁC QUAN ĐỂ
NGHE TÂM TƯ CỦA CỬ TRI 

Một trong những dấu ấn quan trọng 
của Quốc hội khóa X là thảo luận, thống 
nhất ban hành Pháp lệnh Người cao 
tuổi (NCT). Lúc này, tôi đang làm Phó 
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, từ thực tiễn 
công tác cộng với vai trò là Ủy viên Ủy 
ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, tôi 
đã có nhiều ý kiến khi tham gia thẩm 
định dự thảo Pháp lệnh.

Sau đó, Pháp lệnh NCT được thông 
qua, đồng ý cho thành lập Hội NCT, 
nhưng chỉ là một tổ chức hội xã hội chứ 
không phải hội chính trị như đề xuất ban 
đầu. Điều mà tôi và các đại biểu khác 
trăn trở là các chế độ dành cho NCT chỉ 
ở mức tối thiểu để hỗ trợ cho cuộc sống 
của NCT nghèo, bởi điều kiện ngân sách 
lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn. 

Là một ĐBQH kiêm nhiệm, tôi cho 
rằng, công việc chuyên môn và hoạt 
động của người đại biểu có quan hệ mật 
thiết, hỗ trợ cho nhau. Thời ấy, người 
dân còn cho rằng ĐBQH có quyền lực 
ghê lắm, việc gì khó cũng nhờ, cũng 
“đòi” đại biểu giải quyết cho mình. 

Còn nhớ, trong một lần tiếp xúc cử 
tri để vận động bầu cử, có người cán bộ 
lão thành cách mạng “vặn vẹo” rằng: 
“Khi ông lên làm ĐBQH, ông có giải 
quyết được những việc mà người tiền 
nhiệm của ông đã hứa không?”. Việc 
mà ông ấy nêu là xây dựng nghĩa trang 
liệt sĩ xã Nhơn An, huyện An Nhơn 
(nay là TX An Nhơn). Tôi bảo, không 
ai dám hứa khơi khơi điều gì nếu chưa 
có chủ trương, kế hoạch được tập thể 
thống nhất. Cũng may, sau đó, các công 
trình quan trọng trên lĩnh vực người có 
công, trong đó có nghĩa trang liệt sĩ xã 
Nhơn An đã được xây dựng đúng như 
đã cam kết với cử tri. 

Là đại biểu dân cử, bản thân tôi luôn 
có ý thức hết sức cố gắng, mở hết “ra 

Nhớ về một mốc son chói lọi
NGÀY ĐẦU TIÊN “HƯỞNG DỤNG 
QUYỀN DÂN CHỦ” 

Chỉ một ngày sau ngày Quốc 
khánh 2.9.1945, trong phiên họp đầu 
tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ 
“tổ chức càng sớm càng hay cuộc 
Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông 
đầu phiếu”.

Ngày 5.1.1946, Người ra lời kêu 
gọi quốc dân đi bỏ phiếu: “Ngày mai 
là một ngày vui sướng của đồng bào 
ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển 
cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên 
trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân 
ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ  
của mình”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, ngày 6.1.1946, cuộc Tổng 
tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước 
ta đã diễn ra trên phạm vi cả nước, kể 
cả các vùng đang có chiến sự ở Nam bộ, 
Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Nói về thắng lợi của cuộc Tổng tuyển 
cử, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đó 
chính là “kết quả của sự hy sinh, tranh 
đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự 
đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn 
thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết 
của toàn thể  đồng bào không kể già, trẻ, 

lớn, bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các 
dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết 
chặt chẽ thành một khối hy sinh không 
sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho 
Tổ quốc”.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử 
cũng khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt 
và tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh; đánh dấu sự ra đời của Quốc 
hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân 

dân, cơ quan quyền lực cao nhất của 
đất nước. Từ đó, thành lập một Chính 
phủ thống nhất, ban hành một bản Hiến 
pháp dân chủ, tiến bộ.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, các 
thế hệ ĐBQH luôn thể hiện và phát huy 
tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí 
tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho 
ý chí và nguyện vọng của nhân dân. 
Nhiều đại biểu đã chiến đấu anh dũng, 

hy sinh, cống hiến, góp phần to lớn vào 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc.

XÚC ĐỘNG, TỰ HÀO
Cuộc Tổng tuyển cử được tiến hành 

sôi nổi trên khắp cả nước, dù trong bối 
cảnh các tỉnh phía Bắc phải đối phó 
với âm mưu phá hoại hết sức tinh vi 
và trắng trợn của kẻ thù, trong khi ở 
các tỉnh phía Nam, nhất là ở Nam bộ, 
cuộc bầu cử diễn ra dưới bom đạn rất 
ác liệt của giặc Pháp.

Năm nay đã 86 tuổi, nhưng ông 

Trần Văn Nhẫn - nguyên Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh khóa VIII, IX vẫn 
còn rất minh mẫn. Ông chia sẻ, năm 
nào cũng vậy, cứ đến dịp kỷ niệm 
ngày Tổng tuyển cử là lòng lại nôn 
nao, bồi hồi với những kỷ niệm 
không thể nào quên. Thời điểm diễn 
ra Tổng tuyển cử, cậu bé Nhẫn mới 
12 tuổi, rất nhiệt tình, thích thú khi 
được tham gia các đoàn cổ động cho 
ngày Tổng tuyển cử. Với lá cờ nhỏ 
trên tay, cậu và bạn bè cùng đi khắp 
các ngả đường, hô vang các khẩu 
hiệu cổ động người dân đi bỏ phiếu.

“Mới giải phóng, người biết chữ 
không nhiều, nên việc để cho người 
dân bỏ phiếu đúng cho người đại 
biểu mình chọn cũng không dễ 
dàng gì. Tôi phải cấp tốc chỉ cho 
mẹ tôi những chữ cái cơ bản, kiểu “ô 
thì đội mũ, ơ thì có râu”, hướng dẫn 
mẹ tên đại biểu nào thì dấu hiệu nhận 
biết ra sao. Thế rồi, ngày Tổng tuyển 
cử đã diễn ra ngay trên quê hương 
mình trong niềm tự hào, vui sướng”, 
ông Nhẫn xúc động chia sẻ.     

Ở khóa đầu tiên của Quốc hội, 
Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định có 12 
đại biểu. Cụ Trần Tín thuộc số ít đại 
biểu của tỉnh trải qua liên tục 3 khóa 
Quốc hội. Khi còn sống, những tháng 
ngày làm ĐBQH luôn là niềm tự hào 
đặc biệt với ông. Và, hết sức thiêng 
liêng là ký ức về những ngày đầu ra 
Hà Nội trên cương vị người đại biểu 
của nhân dân. 

H.N

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021:

Sôi nổi, trách nhiệm, hiệu quả
Chỉ còn một kỳ họp cuối (dự kiến tổ chức trong tháng 3.2021), hoạt 

động của Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ chính thức khép lại. 
Theo đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh - trong suốt nhiệm kỳ qua, các ĐBQH trong Đoàn đã nỗ lực thực 
hiện trách nhiệm của người đại biểu và mang lại hiệu quả cao.

Theo đồng chí Lê Kim Toàn, một 
trong những dấu ấn đáng chú ý trong 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 là Đoàn ĐBQH 
tỉnh đã tổ chức nghiêm túc, hiệu quả 
hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT). Bình 
Định thuộc nhóm số ít địa phương 
duy trì tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa 
ĐBQH với đại diện Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các 
tổ chức thành viên. Bên cạnh đó, trong 
nhiệm kỳ, mỗi đơn vị xã, phường, thị 
trấn trong tỉnh đều tổ chức TXCT 2 lần 
trở lên. Tính đến nay, Đoàn đã tổ chức 
323 hội nghị TXCT tại các xã, phường, 
thị trấn trong tỉnh; 38 lượt TXCT theo 
chuyên đề với hơn 18.500 lượt cử tri 
tham dự, ghi nhận được gần 4.000 ý 
kiến, kiến nghị của cử tri. Cùng với 
đó là 46 đợt tiếp dân định kỳ tại trụ 
sở tiếp công dân của tỉnh. 

● Cùng với hoạt động TXCT, công 
tác xây dựng pháp luật, công tác giám 

sát cũng đã được Đoàn ĐBQH tỉnh quan 
tâm triển khai thực hiện. Theo đồng chí, 
đâu là những kết quả đáng chú ý?

- Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, 
Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến 
góp ý của cử tri và các cơ quan hữu quan 
đối với 61 dự án luật, bộ luật trình Quốc 
hội xem xét cho ý kiến, thông qua và 1 
pháp lệnh trình Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội thông qua. Nhiều ý kiến góp ý do 
Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, đề xuất và 
các vị ĐBQH trong Đoàn trực tiếp tham 
gia góp ý tại diễn đàn Quốc hội đã được 
các cơ quan hữu quan tiếp thu trong quá 
trình soạn thảo, thẩm tra, trình Quốc 
hội thông qua các dự án luật.  

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ, Đoàn 
ĐBQH tỉnh đã tổ chức 12 cuộc giám sát 
chuyên đề và 4 cuộc khảo sát một số vấn đề 
được cử tri quan tâm. Đồng thời, phối hợp 
với các Đoàn giám sát của Quốc hội và Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội tiến hành 9 cuộc 

giám sát tại địa phương. Phải khẳng định 
rằng, các cuộc giám sát trong nhiệm kỳ 
vừa qua mang tính trọng tâm, trọng điểm, 
tập trung vào những vấn đề xã hội quan 
tâm, như việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về PCCC; về cải cách tổ chức bộ máy 
hành chính Nhà nước; về phòng, chống 
xâm hại trẻ em; về công tác tiếp công dân 
và giải quyết khiếu nại, tố cáo; về kết quả 
thực hiện các kiến nghị sửa chữa hư hỏng 
trên toàn tuyến QL 1, QL 19...

● Tập hợp kiến nghị của cử tri, cùng 
với kết quả giám sát, các ĐBQH Bình 

Định đã có cơ sở vững chắc để tham gia 
ý kiến trên diễn đàn Quốc hội. Xin đồng 
chí thông tin thêm về vấn đề này?  

- Có thể nói, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 
XIV có những dấu ấn đặc biệt. Trong đó, 
nổi bật là sự chuyển biến mạnh mẽ từ 
Quốc hội “tham luận” sang “tranh luận”, 
các phiên chất vấn và trả lời chất vấn được 
thực hiện theo hướng “hỏi nhanh, đáp 
gọn”. Bên cạnh đó, trước diễn biến phức 
tạp, bất ngờ của đại dịch Covid-19, kỳ 
họp thứ 9 và 10 đã được tổ chức thành 2 
đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp 

tại Nhà Quốc hội. 
Trong bối cảnh đó, các ĐBQH đã 

có sự chuẩn bị chu đáo để tham dự 
các kỳ họp của Quốc hội; đã tham gia 
446 lượt ý kiến tại diễn đàn Quốc hội 
(trong đó có 56 lượt ý kiến về các vấn 
đề KT-XH; 354 lượt ý kiến tham gia 
xây dựng pháp luật; 36 lượt ý kiến chất 
vấn các thành viên Chính phủ và thủ 
trưởng các cơ quan liên quan...). Các 
ý kiến của các ĐBQH trong Đoàn đều 
được các cơ quan hữu quan đánh giá 
cao, tiếp thu nghiêm túc.

Qua ý kiến của các ĐBQH, nhiều 
vấn đề được cử tri trong tỉnh quan tâm 
đã được phản ánh trên diễn đàn Quốc 
hội. Trong đó có các vấn đề chung như 
chính sách phát triển hạ tầng KT-XH; 
phát triển nông nghiệp, nông thôn; giải 
quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời 
sống của nhân dân, xóa đói giảm nghèo 
bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; thực 
hiện các chính sách đối với người có 
công, cán bộ cơ sở... Các vấn đề cụ thể 
như tình trạng hư hỏng, xuống cấp của 
tuyến QL 1A; những bất cập trong quá 
trình thực hiện chủ trương đầu tư các 
tuyến đường thực hiện theo phương 
thức BOT (xây dựng - kinh doanh - 
chuyển giao); tình trạng “tàu 67” nằm 
bờ, ngư dân thiệt hại nặng; việc cung 
cấp điện lưới quốc gia cho 6 làng vùng 
cao đặc biệt khó khăn trong tỉnh và xã 
đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn)... Các 
ý kiến đều được Chính phủ, các bộ, 
ngành Trung ương tiếp thu, giải quyết, 
mang lại kết quả cụ thể. 

● Xin cảm ơn đồng chí!           N.V.T 

Tự hào là đại biểu 
của nhân dân

Khi được cử tri bầu vào Quốc hội, từng đại biểu xác định sẽ gánh 
thêm nhiều trọng trách mà nhân dân giao phó. Vì vậy, họ luôn nỗ 
lực làm việc, cống hiến để mãi tự hào là đại biểu của nhân dân.
● Ông TRẦN VĂN NHẪN - Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh khóa VIII, IX; Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc 
hội khóa IX:

DẤU ẤN CẢI CÁCH VÀ 
NHỮNG BỮA CƠM VỈA HÈ 

Quốc hội khóa VIII có nhiều cái đầu 
tiên, có thể nói là nhiệm kỳ của cải cách. 
Bắt đầu với việc tất cả đại biểu đều 
được đăng ký phát biểu thảo luận, có 
quyền bình đẳng như nhau. Trước đó, 
chỉ có trưởng đoàn được phép đăng ký, 
được đoàn chủ tịch đồng ý mới phát 
biểu. Thứ hai, Quốc hội khóa VIII đã 
thông qua chủ trương thành lập cơ quan 
thường trực của HĐND ở 3 cấp tỉnh, 
huyện, xã; với điều kiện không tăng 
thêm biên chế. Khi thảo luận về chủ 
trương này, một số đại biểu không tán 
thành, vì lo ngại sẽ phình to bộ máy...

Hai nhiệm kỳ ĐBQH là quãng thời 
gian rất đáng nhớ trong quá trình công 
tác của tôi. Mỗi lần đi họp Quốc hội là 
một lần anh em vật vã đi xe qua phà, 
qua bến. Nơi ở cũng tạm bợ, mùa đông 
Hà Nội rét cắt da cắt thịt, áo không đủ 
ấm, thương anh em vất vả nhưng chẳng 
biết làm sao vì ai cũng khổ như nhau. Để 
tiết kiệm chi phí sinh hoạt, đến bữa mọi 
người ra ăn cơm vỉa hè; có hôm vội quá, 
quên tháo cả huy hiệu ĐBQH. Sau đó, 
có ý kiến đến tai Văn phòng Quốc hội, 
trưởng các đoàn ĐBQH được gọi lên, 
nhắc nhở đại biểu hết sức ý tứ, không 
để người dân đánh giá. 

Trong gian khổ của những ngày đầu 
đổi mới, từng ĐBQH đều ý thức được 
vai trò, trách nhiệm của mình. Đến nay, 
tôi vẫn theo dõi sát sao thông tin về hoạt 
động của Quốc hội. Tôi cho rằng, trước 
những đổi thay không ngừng của đời 
sống, mỗi ĐBQH, nhất là những người 
còn gánh trọng trách của Đảng, Nhà 
nước thì phải tích cực học hỏi, trau dồi 
kiến thức, nếu không “lưng vốn” sẽ 
cạn dần, khó đáp ứng được kỳ vọng 
của cử tri.   

Người dân hân hoan đi bỏ phiếu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.                                                            Ảnh: internet

Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV theo hình thức trực tuyến.                  Ảnh: N.V.T

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên 
đã bầu được 333 ĐBQH, trong đó 
có 57% thuộc các đảng phái khác 
nhau, 43% không đảng phái; 87% là 
công nhân, nông dân, chiến sĩ cách 
mạng; 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu 
dân tộc thiểu số. Quốc hội khóa I 
còn có thêm 70 đại biểu không 
qua bầu cử, thể hiện chủ trương 
của Việt Minh là hòa hợp dân tộc 
để tập trung lực lượng kháng chiến 
chống thực dân Pháp.

u HOÀI NHÂN

u MAI LÂM (ghi)

u NGUYỄN VĂN TRANG (Thực hiện)

 75 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam
Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất 

của đất nước. Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 
6.1.2021) là dịp để chúng ta ôn lại một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, lắng nghe 
“chuyện đời, chuyện nghề” từ những đại biểu của nhân dân, cũng như nhìn nhận đóng góp 
của Đoàn ĐBQH tỉnh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 
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LÀM TẤT CẢ ĐỂ ĐƯỢC RA ĐI
Ngày 5.6.1911, khi xuống tàu biển mang 

tên “Đô đốc Latouche-Tréville” lên đường 
sang Pháp, Bác Hồ có “chức vụ” là phụ 
bếp. Phụ bếp trên tàu biển là một nghề rất 
nặng nhọc, hơn nữa việc nặng mà lương 
lại thấp. Bác Hồ chấp nhận làm nghề này 
để được sang Pháp.

Khi viết và xuất bản cuốn sách “Hồ 
Chí Minh: Những năm chưa biết” (Ho 
Chi Minh: The Missing Years 1919 - 1941), 
TS Sophie Quinn-Judge, Đại học LSE, 
London, trả lời phỏng vấn một đài phát 
thanh phương Tây, trong đó bà nhấn mạnh: 
“Dựa trên tài liệu của Pháp nói về các anh 
chị trong gia đình ông Hồ và những lần 
họ giúp đỡ cho Phan Bội Châu, tôi nghĩ 
gia đình họ tham gia vào các hoạt động 
yêu nước chống thực dân từ sớm. Tôi tin là 
ông Hồ Chí Minh cũng sẽ tham gia vào các 
hoạt động chống thực dân theo cách này 
hay cách khác. Nhưng bởi vì ông không 
thể ở lại trường Quốc học, nên ông ra nước 
ngoài để tìm biện pháp hoặc học thêm để 
nghĩ cách chống người Pháp”. Viết như 
thế là trung thực và công bằng. 

Tôi chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ 
lớn Tản Đà: “Đôi vai gánh nặng, con đường 
thì xa/Có chăng ta biết mình ta”. Tình cảnh 
Bác Hồ lúc ra đi tìm đường cứu nước là 
như vậy. Có thể khi đã sang Pháp, Bác 
mới tìm gặp được các cụ Phan Chu Trinh, 
Phan Văn Trường… và được các cụ giúp 
đỡ. Nhưng khi lênh đênh trên biển cả, thì 
đúng là “Có chăng ta biết mình ta”. Cuộc 
ra đi tìm đường cứu nước của một con 
người đơn độc như vậy là một cuộc ra đi 
vĩ đại, vì chưa ai, kể cả người ra đi, lường 
hết những gì mình sẽ gặp, sẽ vượt qua ở 
xứ lạ quê người.

Tôi, cũng như bao người Việt 
Nam yêu nước khác, thường 
gọi Hồ Chí Minh là Bác Hồ, như 
một sự tôn kính và một tình yêu 
thương. Trong bài này, tôi vẫn 
gọi như vậy.
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Hồ Chí Minh 
Gánh nặng, đường xa, chí lớn

KHÔNG BAO GIỜ 
NGỪNG LAO ĐỘNG, NGỪNG HỌC

Bác Hồ sang Pháp không phải đi theo 
đường du học, dù Bác có đề nghị để được 
nước Pháp tiếp nhận như một du học sinh. 
Nước Pháp thực dân đã thẳng thừng từ 
chối. Cái này cũng phải nói thẳng ra, vì 
chẳng có gì cần giấu. Thực dân Pháp đã 
linh cảm đây chính là con người sẽ chôn 
vùi chủ nghĩa thực dân Pháp ngay trên 
đất Việt Nam, và mở đường xóa sạch chủ 
nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Sự cảnh 
giác của người Pháp với Bác Hồ là cần 
thiết. Thực tế cho thấy họ rất cảnh giác với 
người thanh niên yêu nước này.

Trong suốt quá trình hoạt động ở nước 
ngoài, chưa bao giờ Bác Hồ thôi tự học. 
Không học trường, thì học bạn, học đồng 
chí, học nhân dân, và cuối cùng là tự học. 
Rất nhiều nhà báo quốc tế có cơ hội phỏng 
vấn Bác Hồ đều kinh ngạc về khả năng 
chuyện trò vừa thân mật vừa sâu sắc bằng 
chính ngôn ngữ của họ. Với các vĩ nhân, 
tinh thần tự học luôn được đặt lên hàng 
đầu. Chỉ tự học mới vừa học vừa suy nghĩ, 
và chỉ vừa học vừa suy nghĩ mới có thể 
sáng tạo. Dĩ nhiên, với người lao động như 
Bác Hồ, thì “trường đời” luôn là những 
trường đại học lớn. Sự từng trải, chiêm 
nghiệm, nhạy cảm với thế giới bên ngoài, 
lặng lẽ đi sâu vào thế giới bên trong của 
mình, để từ đó hiểu nhân dân, hiểu đồng 
chí, lấy vị tha thay vị kỷ, biết sống vì mọi 
người, thấy được niềm vui và hạnh phúc 
khi phục vụ nhân dân mình.

Trụ lại trên đất Pháp đã là khó khăn, 
nhưng để có thể thông thạo Pháp ngữ, có 
thể giao tiếp, vận động, tuyên truyền, và 
viết báo bằng Pháp ngữ, thì quả thật muôn 
vàn gian khổ. Bác Hồ đã vượt qua những 
thử thách ban đầu ấy, dĩ nhiên, nhờ sự 
giúp đỡ của những người yêu nước đàn 
chú đàn anh. Nhưng nỗ lực tự thân của 
Bác là chính. Người ta đã tính, ngay trên 
đất Pháp và trên đất Mỹ, Bác Hồ đã làm 
rất nhiều nghề, vừa để kiếm sống, vừa để 
mở rộng quan hệ, và qua đó vận động để 
những người chánh trực trên đất Pháp 
và Mỹ biết đến tình cảnh nô lệ thảm khốc 
của dân tộc Việt Nam. Làm nhiều nghề, 
nhưng nghề nào cũng tinh, đó mới là sự lạ.  

Năm 2003, có dịp đến Paris (Pháp), tôi 

đã đến một nơi rất gần với một ngôi nhà 
cũ, nơi đó Bác Hồ đã từng sống một thời 
gian trong cương vị một người... thợ chụp 
ảnh. Tuy nơi ấy không còn những chỉ dấu 
hay hiện vật lưu giữ về nơi Bác Hồ đã từng 
sống, nhưng những người bạn Việt kiều ở 
Paris thì biết rất rõ ngôi nhà này. 

Ngôi nhà tọa lạc ở một phố nhỏ mà tôi 
không nhớ tên, rất gần phố Monge (quận 5, 
Paris), nơi hồi ấy có quán Foyer Viet Nam, 
một quán ăn thuần Việt do một người bạn 
tôi làm chủ quán. Nơi ấy còn được gọi là 
Khu La tinh - một “làng đại học”, xúm xít 
những trường đại học vào hàng tên tuổi 
nhất nước Pháp. Như thế, riêng ở Paris, 
Bác Hồ đã ở nhiều nơi, chứ không riêng ở 
nhà số 9 ngõ Compoint, quận 17.

Hồi ấy, từ năm 1911, Bác Hồ qua Paris 
để làm một người lao động bình thường. 
Nói như thế để thấy, con đường của nhiều 
vĩ nhân trên thế giới, trong đó có Bác Hồ, 
khi thực thi lý tưởng của mình, là con 
đường lao động. Làm thợ, làm công, làm 
thuê, học nghề, không từ nan bất cứ công 
việc nặng nhọc nào, đó là con đường cứu 
nước của Bác Hồ. Chính lao động và sự 
cần cù học nghề, từ nghề thợ ảnh tới nghề 
làm bánh, từ Pháp qua Mỹ, mà Bác Hồ đã 
vừa làm vừa học, vừa học vừa viết báo, 
vừa viết báo vừa vận động những người 
nhiệt huyết từ những dân tộc khác nhau 
mà Bác quen biết, để họ ủng hộ Việt Nam 
cùng tìm đường thoát ách đô hộ của thực 
dân Pháp và giành lại độc lập. Lý tưởng lớn 
được nung nấu khi làm việc nhỏ, những 
việc lao động rất bình thường, đó là Bác Hồ 
của chúng ta. Không có điều kiện học tập 
chính quy, Bác Hồ học ngay trong trường 
đời, học cùng những người bạn lao động, 
và học khi đang lao động kiếm sống.

Có lần, một đoàn cán bộ từ Việt Nam tới 
thăm khách sạn The Omni Parker House ở 
Boston, Hoa Kỳ, thăm chiếc bàn làm bánh 
mà Bác Hồ từng lao động, vị đại diện khách 
sạn đã dẫn lại lời nữ nhà văn, nhà báo của tờ 
Boston Globe, bà Susan Wilson viết: “Thật 
thú vị để lưu ý rằng, một nhà cách mạng 
trứ danh đã từng dành thời gian làm việc 
như là một người thợ nướng bánh tại tiệm 
bánh ngọt Omni Parker House từ năm 1911 
đến năm 1913. Vị đầu bếp đặc biệt ấy đã 
đem đến niềm vinh dự cho nơi này…”.

BÁC HỒ, MỘT NHÂN CÁCH VIẾT HOA
Bác Hồ là người giản dị, khiêm nhường 

nhưng rất kiêu hãnh. Những người trở 
thành thiên tài qua lao động đều như vậy. 
Họ biết giá trị của mình, nhưng bao giờ 
cũng biết những giá trị cao cả của cộng 
đồng mình, của nhân dân mình, của đất 
nước mình. Họ “Ăn một miếng ngon cũng 
đắng lòng vì Tổ quốc” (thơ Chế Lan Viên), 
dù Bác Hồ cũng chẳng mấy khi ăn được 
những miếng ngon. Và đó cũng không phải 
mục đích của đời Bác. Ham muốn tột bậc của 
Bác là toàn dân Việt Nam “ai cũng có cơm 
ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Có thể 
căn bản bây giờ dân mình ai cũng có cơm 
ăn áo mặc dù còn ở mức thấp, nhưng nói 
“ai cũng được học hành” thì quả thực, nỗi 
lo đau đáu của Bác Hồ vẫn chưa được thực 
hiện đúng như lòng Bác hằng mong. 

Bấy giờ, “gánh nặng” chính là tình yêu 
Tổ quốc, yêu nhân dân, còn “đường xa” 
phải là con đường chiến đấu để thực hiện 
bằng được lý tưởng. “Chí lớn” ở Bác Hồ 
thể hiện qua chính cuộc đời Bác, nhu nhã 
mà mãnh liệt, chịu đựng và bùng cháy, chia 
sẻ và nhận phần ít nhất về mình.

Khi Bác qua đời, nhà thơ lớn của Cuba 
là Félix Pita Rodríguez đã viết bài thơ nổi 
tiếng “Hồ Chí Minh tên Người là cả một 
niềm Thơ”, trong đó có đoạn:

“Nhà thơ Hồ Chí Minh,
người nông dân Việt Nam trong sáng: 

Hồ Chí Minh,
Người đã hy sinh từ bỏ mọi tên,
để chỉ còn là một giọng nói, 
một hơi thở, một cái nhìn
để chỉ còn là... có gì đâu khác...
là đất nước, là máu xương Tổ quốc”.
Còn nhà thơ Việt Phương của chúng ta, 

trong bài thơ nổi tiếng “Muôn vàn tình thân 
yêu trùm lên khắp quê hương” đã viết: “Trời 
đổ mưa, đi viếng Bác, đồng bào chờ, bị ướt/
Bác thương đồng bào, con biết Bác không vui”.

Tới lúc chết, vẫn thương đồng bào, đó 
là Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng 
ta. Dù là lãnh tụ, Bác vẫn mang tâm hồn 
và phong cách sống của một người nông 
dân, điều mà nhà thơ Cuba nhạy cảm đã 
nhận ra. Và nhà thơ Việt Nam đã thấu hiểu.

Từ hai bán cầu, hai nhà thơ chưa hề gặp 
nhau đã viết về Bác Hồ như vậy. 

Điều đó đủ nói lên tất cả.                  T.T

     u THANH THẢO

Tượng đài Nguyễn 
Sinh Sắc - Nguyễn 

Tất Thành tại Quảng 
trường Nguyễn Tất 

Thành (TP Quy Nhơn).                                
Ảnh: DŨNG NHÂN
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1. 
Tôi biết 5 điều Bác 
Hồ dạy thiếu niên, 
nhi đồng đúng vào 

buổi học đầu tiên của năm lớp 1. 
Mở đầu buổi học lớp 1C, Trường 
PTCS Lê Hồng Phong, TP Quy 
Nhơn hôm ấy, sau khi cô trò chào 
nhau xong, cô giáo chủ nhiệm 
Châu Thị Trúc đứng ở chỗ bàn 
giáo viên, tay trỏ vào một tấm 
bảng nhỏ treo sau lưng chỗ cô 
ngồi, tay nhịp thước, yêu cầu 
chúng tôi đứng nghiêm trang 
đọc to theo cô: 5 điều Bác Hồ dạy/ 
Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào… Tôi 
nhớ, không chỉ lớp tôi, không 
chỉ khối 1 mà cả trường cùng 
vang lên lời dạy của Bác. Ngay 
khi chúng tôi lục tục ngồi xuống, 
trước khi đi vào bài giảng, cô giáo 
lại chỉ về phía khuôn hình ông 
cụ có đôi mắt cười ấm áp ở phía 
trên bảng đen, nói: “Đây là Bác 
Hồ, hay còn gọi là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 5 điều các con vừa đọc 
là do Bác dạy cho các con đấy!”.

Tôi cùng chúng bạn nhanh 
chóng thuộc lòng 5 điều Bác Hồ 
dạy và sau này thường ao ước 
mọi bài giảng cũng được viết sao 
cho dễ nhớ như vậy. Nhưng hồi 
ấy, chúng tôi còn bé quá, chỉ nhớ 
máy móc chứ cũng chưa biết gì 
nhiều về ý nghĩa. 

Cho đến năm lớp 3, đột nhiên 
không biết vì lý do gì mà thằng 
bạn Vũ Ngọc Hùng lại hỏi cô 
Trương Thị Bích Cầu, giáo viên 
chủ nhiệm lớp 3C chúng tôi năm 
ấy, về hai tiếng “đồng bào”. Thật 
sung sướng làm sao là suốt giờ 
sinh hoạt cuối tuần sau đó cô 
dành hết thời gian để kể sự tích 
“đồng bào”. Những chi tiết gắn 
bó với yếu tố đầu tiên thường 
rất khó quên vậy đó. Chính ở 
giờ sinh hoạt ấy cô giáo tôi kết 
hợp rằng “yêu Tổ quốc + yêu 
đồng bào = yêu nước”, vì lẽ gọi 
là yêu nước thì phải giữ gìn quê 
hương, đất nước đồng thời yêu 
cả đồng bào mình. Nói nôm na là 
yêu đất nước mình, thương nòi 
giống mình. 

2. 
Mãi đến năm tôi học 
lớp 5, thầy giáo Hà 
Vân Trình mới giảng 

giải cho chúng tôi nghe một cách 
bài bản và hệ thống về 5 điều Bác 
Hồ dạy. Chuyện bắt đầu từ việc 
thầy la rầy hai nhóm bạn trong 
lớp ẩu đả với nhau trong giờ ra 
chơi. Sau một hồi giảng giải, thầy 
tôi chỉ về phía bảng đen, mắng: 
Như vậy làm sao là “Đoàn kết 
tốt, kỷ luật tốt” được. Cuối buổi 
học, thầy tôi dành thời gian giảng 

Có những điều, nguyên 
tắc quý giá thoạt đầu 
nom hết sức đơn giản do 
tính cô đọng, hàm súc về 
hình thức của nó. Nhưng 
theo thời gian, cùng với 
sự chiêm nghiệm, những 
tầng giá trị ẩn sâu bên 
dưới dần xuất lộ. 5 điều 
Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi 
đồng là một trường hợp 
như vậy.

Chúng tôi học 
5 điều Bác Hồ dạy

Bác Hồ với các cháu 

thiếu nhi. Ảnh tư liệu

u BÁ PHÙNG

giải cho chúng tôi nghe thật chi 
tiết về 5 điều Bác Hồ dạy. Một 
điều tôi không thể nào quên là 
khi thầy giảng đến chữ “đồng 
bào”, tôi láu táu khoe là biết rồi. 
Thầy bèn cho tôi đứng lên nói 
những điều mình biết. Nghe tôi 
kể lại những gì cô Trương Thị 
Bích Cầu đã dạy hồi năm lớp 3, 
thầy khen tôi nhưng cũng ngầy 
nhẹ tính láu táu và đến khi giảng 
đến điều 5 “Khiêm tốn, thật thà, 
dũng cảm”, thầy nhắc lại đoạn 
tôi láu táu và nhắc nhở - như trò 
Phùng cũng có thể gọi là thiếu 
khiêm tốn. Lời thầy nhắc chả hiểu 
sao lại đến tai ba tôi. Ba tôi lại 
mắng tôi thêm một chặp nữa vì 
cho là tôi tự kiêu. Sau thầy biết 
chuyện ấy, cười hiền bảo tôi bỏ 
cái tính láu táu đi và hứa sẽ nói 
lại với ba tôi - có thiếu khiêm 
tốn nhưng chưa đến mức tự kiêu.

3.   
Nhiều năm kế tiếp, 
chúng tôi lớn lên với 
5 điều Bác Hồ dạy dù 

không còn cùng nhau đọc to vào 
đầu mỗi buổi học. Ý nghĩa của 
những điều Bác dạy cứ thế đi 
vào cuộc sống chúng tôi, tự nhiên 
như tất cả những điều tốt đẹp 
khác. Chúng tôi đã đủ lớn để 
tin chắc vào tính chân lý của 5 
điều Bác Hồ dạy, không một ai 
mảy may hoài nghi. Cho đến 
một ngày trong tuổi sinh viên, 
nhân đang lúc mạn đàm, một 
người bạn tôi đột nhiên đặt ra 
câu hỏi gần như một phản đề - 
Vì sao trong 5 điều Bác Hồ dạy, 
Người không dạy thiếu niên, 
nhi đồng yêu mẹ cha, gia đình? 
Bọn sinh viên chúng tôi tranh 
luận rất dữ, và chỉ ngã ngũ khi 
có sự vào cuộc của thầy tôi Lê 
Hồng Phong. 

Nghe thủng câu chuyện, 
thầy tôi vừa bật cười ha hả, vừa 
ngắm bọn đồ đệ “ngựa non” yêu 
thương, phẩy tay bảo: “Có đấy! 
Sao không!”. Đoạn thầy phân 
tích, khi dạy thiếu niên, nhi đồng 
là Bác dạy qua thư, cháu còn nhỏ 
nên Bác vắn tắt. Nhưng dù vậy, 
bao trùm lên cả 5 điều là hình 
bóng mẹ cha, là gia đình. Tất cả 
các ông bố bà mẹ đều mong muốn 
con mình làm được 5 điều như 
vậy. Khi làm được 5 điều như Bác 
Hồ dạy tức thị ta sẽ thấy được 
hình ảnh gia đình, người thân, sẽ 
thấy trong đất nước có gia đình, 
trong đồng bào có anh em, khái 
quát lên thì trong cái chung có 
cái riêng và ngược lại.

4. 
Nếu bạn đã đọc đến 
đây hẳn bạn biết Bát 

nhã ba la mật đa tâm     

kinh còn gọi là Bát nhã tâm kinh, 
hay Tâm Kinh là tạng kinh ngắn 
nhất của Phật giáo Đại thừa và 
Thiền tông. Tâm Kinh chỉ có 260 
chữ. Nhưng 260 chữ ấy lại hàm 
chứa tinh yếu của bộ kinh Đại 
Bát Nhã gồm tới 600 cuốn. Tâm 
Kinh được hầu hết các Phật tử 
tại Việt Nam, Triều Tiên, Nhật 
Bản, Tây Tạng, và Trung Quốc 
biết đến và rất thường dùng 
trong việc đọc tụng. 

Nói một cách vắn tắt, việc 
quán chiếu Tâm Kinh nhằm mục 
đích đưa người tu tập trở thành 
một người có trí huệ, toàn vẹn! 
Mọi so sánh đều khập khiễng, 
nhưng ở đây xin nói thêm,  
30 chữ của 5 điều Bác Hồ dạy 
cũng hàm chứa những giá trị 
tương tự, khi nó hướng con 
người ta đến với những giá trị 
mà bất cứ người tử tế nào cũng 
tha thiết muốn vươn tới. 

Khi thấm nhuần tinh yếu 
Tâm Kinh, các hành giả sẽ tự 
mình vạch lối tiếp cận Đại Bát 
Nhã cũng như những kinh điển 
khác, mọi con đường tiếp cận 
chân lý đều vậy cả. Khi viết 
thư khuyên các cháu thiếu 
niên, nhi đồng, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã nghĩ đến nguyên 
lý ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu 
và dễ thực hành. Không chỉ 
có vậy, khi thấm thía giá trị 
toát yếu từ đó, tự mỗi cháu 
sẽ biết cách nâng cao cách thức 
thực hành, tiếp cận chân lý và 
tự mình nâng mình lên.  

B.P

 

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ðội Thiếu 
Niên Tiền Phong Việt Nam (15.5.1941 - 15.5.1961), 
theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao 
động Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức 
thư cho thiếu niên, nhi đồng. Trong thư Bác căn dặn: 

“Các cháu cũng tham gia đấu tranh bằng cách 
thực hiện mấy điều sau đây: 

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt 
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 
Giữ gìn vệ sinh, 
Thật thà, dũng cảm”.
Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện còn lưu giữ bản 

thảo gốc của bức thư đó. Đến cuối năm 1965, 
theo đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, khi chuẩn bị phần thưởng cho giáo viên 
và học sinh vào cuối năm học, lúc đọc lại Bác 
thấy 5 điều Bác dạy thiếu niên, nhi đồng chưa 
được cân đối - 3 câu đầu mỗi câu có 6 chữ còn 2 
câu cuối mỗi câu chỉ có 4 chữ. Bác bèn bổ sung 
cho đủ mỗi câu cùng có 6 chữ. Vì vậy trong cuốn 
sổ Giải thưởng Bác Hồ - loại sổ dành riêng để 
thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích 
xuất sắc trong học tập năm học 1964 - 1965,  
5 điều Bác Hồ dạy được tinh chỉnh như sau: 

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt 
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 
Giữ gìn vệ sinh thật tốt, 
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. 
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“Công cha nghĩa mẹ ơn thầy/ Ngày sau khôn lớn ơn 
dày biển sâu”. Hẳn vậy mà lần nào về Bình Định công 
tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
cũng tranh thủ đến thăm thầy giáo cũ - thầy Lê Đức 
Giảng. Lâu ngày không về thăm được, đồng chí lại 
gọi điện hỏi thăm sức khỏe thầy.

G
ia đình thầy giáo Lê 
Đức Giảng sống bình 
dị ở một căn nhà nhỏ 
trên đường Nguyễn 
Thái Học, TP Quy 

Nhơn. Nhắc đến việc mình từng 
là thầy dạy của Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Nguyễn Phú Trọng, 
thầy Lê Đức Giảng nhã nhặn: Tôi 
chỉ là người đưa đò một chặng 
thôi, trước và sau chặng ấy còn 
có nhiều người khác nữa!

“EM LÀ HỌC TRÒ NHỎ 
CỦA THẦY”

Để phục vụ yêu cầu công tác, 
một giai đoạn thầy Giảng sử dụng 
bí danh Phan Đức Hòa. Không 
mấy người hay, nhưng bà Phan 
Thị Cấu - vợ thầy - thì biết. Phan 
là họ của vợ, Hòa là tên con trai 
lớn, Đức là tên lót của ông. Chọn 
cho mình bí danh như vậy là một 
cách để thầy Giảng tự nhắc mình 
về nghĩa tào khang!

Sống nhân nghĩa, nghiêm 
khắc nhưng nhân từ, lại là một 
người uyên bác nên thầy Lê Đức 
Giảng được mọi người yêu quý, 
nhiều lớp học trò thương mến, 
trân trọng. Khi có ai đó hỏi về 
việc thầy có một người học trò 
thành công, tình cảm, ấm áp đến 
vậy, thầy Giảng chỉ cười hiền: 
“Trước khi về dạy ở Trường 
THPT Nguyễn Gia Thiều, TP Hà 
Nội, tôi dạy ở Trường học sinh 
miền Nam tại Hải Phòng. Học 
sinh miền Nam hầu hết đều xa 
gia đình, cuộc sống khiến thầy 
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trò thân thiết như người trong 
một nhà. Khi nhận nhiệm vụ, tôi 
không biết học sinh ở Trường 
THPT Nguyễn Gia Thiều như 
vậy không. Nói như thế để biết 
tôi cũng lo lắng trước khi đến 
dạy ở trường Nguyễn Gia Thiều. 
Thật ấm áp, khi học trò ở đây 
tình cảm và chịu khó học. Hồi 
đó, trò Nguyễn Phú Trọng làm 
bí thư chi đoàn, lớp trưởng. Rất 
nhiều buổi họp lớp chiều thứ Bảy, 
tôi chỉ định hướng, còn lại tất cả 
đều do trò Trọng quán xuyến. 
Nguyễn Phú Trọng có tố chất 
lãnh đạo từ hồi đó, phong cách 
khiêm tốn, giản dị, nên cả lớp ai 
cũng thương!”. 

Thời gian qua đi, thầy Lê Đức 
Giảng về hưu, người học trò nhỏ 
năm xưa nay đã là nguyên thủ 
quốc gia. Chuyến công tác nào về 
Bình Định, Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng cũng 
tranh thủ đến thăm thầy. Có lẽ 
dù là ai, chức vụ nào thì đứng 
trước thầy, người ta vẫn rất nhỏ 
bé, ở tuổi xưa nay hiếm lại còn 
được cất giọng “Dạ thưa thầy!” 
thì đó là hạnh phúc không phải 
ai cũng có. 

Bà Phan Thị Cấu kể: “Khi 
đến nhà, đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng đề nghị đoàn cán bộ tháp 
tùng, bảo vệ đứng ở xa, đủ để 
làm nhiệm vụ. Đồng chí nói rất 
rõ “muốn vào riêng thăm thầy 
để có không gian tâm sự, gần 
gũi với thầy mình”. Thầy trò nói 
chuyện với nhau rất thân tình. 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn 
tặng ông nhà tôi một tập sách, 
nắn nót ghi là “Người học trò 
nhỏ của thầy”. 

Thầy giáo Lê Đức Giảng ấm 
áp góp thêm: “Bước vào nhà thầy, 
Nguyễn Phú Trọng trở thành học 
trò, vẫn giữ phong thái giản dị 
vốn có, không khác ngày xưa. 
Xóm tôi thấy người lạ đến, lại có 
nhiều xe nên họ tập trung trước 
cổng nhà tôi. Trọng ra hỏi thăm, 
bắt tay từng người, tươi cười 
bồng những em nhỏ gần bên. 
Ai cũng có thể cảm nhận được 
tình cảm chân thực của Trọng. 
Tôi chắc chắn như vậy, mà những 
ai đã biết Trọng đều tin như vậy, 
là vì cậu ấy xuất thân từ một gia 
đình nông dân nghèo. Tôi đã đến 
nhà cậu ấy rồi, ở mạn Đông Anh 
ngoại thành Hà Nội. Độ về thăm 
trường cũ, cậu ấy cũng xin phép 
được mọi người gọi là học trò 
Nguyễn Phú Trọng và gọi toàn 
bộ giáo viên trong trường là thầy 
cô, xưng là em!”.

MỘT CHẶNG ĐƯA ĐÒ
Đợt về thăm trường cũ nhân 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 
vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng đã nhắc 
đến kỷ niệm của mình với thầy 
Giảng. Đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng kể: Thầy Lê Đức Giảng là 
cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, 

thầy sống một mình 
trong một gian nhà 
nhỏ của trường, thầy 
thường bảo tôi đến ở 
với thầy cho vui. Khi 
đó, thầy làm việc, chấm 
bài còn tôi học bài. Tối 
đến hai thầy trò ngủ 
chung một giường. 

Khi ấy Trọng là 
học sinh nghèo, trọ học ở một 
ngôi chùa xa. Hôm nào thi cử, 
kiểm tra bài học kỳ, tôi hay gọi 
cậu ấy sang ở chung cho vui, 
hơn nữa tiện cho việc học ôn vì 
phòng tôi có đèn neon, khi đó là 
một tiện nghi đấy. Những đêm 
mưa gió không về được, Trọng 
ở lại luôn. Tôi dạy ở đó 2 năm,  
1 năm lớp 9 và lớp 10 (hệ 10 năm) 
nhưng tình cảm thầy trò, trường 
lớp gắn bó rất sâu đậm”, thầy 
Giảng nhớ lại. 

Khi tôi nhắc đến những lời 
ngưỡng mộ về tình thầy trò, thầy 
Giảng trầm lặng bảo: “Tôi có gì 
đâu mà khen, tôi như người lái 
một quãng đò. Một cuộc đời, 
người thầy đưa biết bao chuyến 
đò, chuyến nào cũng yêu thương 
như nhau. Có những người cũng 
thành đạt, có địa vị nhưng họ 
không muốn nhắc nhớ đến 
những khó nghèo xưa cũ đã 
từng, chắc họ cũng có lý do của 
họ. Lại có những người xem đó 
như một kỷ niệm đẹp, là động 

lực để đi tiếp trong đời. Còn một 
thầy giáo già hưu trí như tôi, khi 
được học trò mình - không riêng 
gì cậu Trọng đâu - nhớ đến, thực 
sự thấy vui và ấm áp”. 

Với thầy Lê Đức Giảng, 
quãng thời gian dạy ở Trường 
Nguyễn Gia Thiều cũng giống 
như bao khoảng thời gian khác 
trong nghiệp trồng người. Nhưng 
qua mỗi chặng đò không chỉ là 
một lần bồi đắp kiến thức mà 
còn gieo tình cảm, nuôi dưỡng 
tâm hồn, nhân cách cho người 
học. Cho nên, Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
từng khẳng khái xác nhận, nhân 
cách của thầy Lê Đức Giảng ảnh 
hưởng rất nhiều đến ông, mãi 
cho đến bây giờ!

***

Không chỉ có Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
mới có nhiều tình cảm trân trọng, 
sâu sắc với thầy Lê Đức Giảng, 
năm thầy Giảng tròn 90 tuổi, cựu 
học sinh miền Nam đã sum họp tổ 
chức lễ mừng thọ cho thầy. Nhắc 
đến điều này, người giáo già nở 
nụ cười nhân hậu, niềm hạnh 
phúc như được nhen lên ấm áp. 
Còn gì vui hơn, những chuyến 
đò cứ đầy ắp tình thương và khi 
người lái đò gác mái, những sóng 
nước yêu thương vẫn cứ ì oạp 
vỗ mạn thuyền…                   

  T.K
 

Sau khi học xong phổ thông, năm 1951, thầy Lê Đức Giảng vừa tham 
gia kháng chiến vừa dạy học tại Trường Bổ túc Công nông tỉnh Bình Định. 
Năm 1955, thầy Giảng tập kết ra Bắc, giảng dạy ở Trường học sinh miền 
Nam tại Hải Phòng. Năm 1959, thầy được cử đi học tại Khoa Lịch sử (Trường 
ĐH Sư phạm Hà Nội). Đến năm 1961, sau khi tốt nghiệp, thầy được chuyển 
ra dạy ở Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội). Năm 1964, thầy Giảng 
về Quảng Nam tiếp tục dạy học ở vùng kháng chiến cho đến ngày giải 
phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Năm 1980, thầy về 
làm Hiệu trưởng Trường Trung học Sư phạm Bình Định (nay là Trường CĐ 
Bình Định). Đến năm 1986 thầy Lê Đức Giảng nghỉ hưu.

Dòng đề ghi ấm áp Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước Nguyễn Phú Trọng tặng thầy Giảng.

THẦY LÊ ĐỨC GIẢNG - THẦY DẠY CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng thăm vợ 

chồng thầy Giảng.
Ảnh tư liệu gia đình

Tôi chỉ là người đưa đò một chặng…
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“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”.

1 
Mỗi khi nghe, hoặc đọc 
lại lời hịch của Hoàng 
đế Quang Trung từng 

vang lên vào giờ xuất quân tiến 
ra Thăng Long thành đại phá quân 
Thanh, tôi cũng đều xúc động 
và yêu kính “Người Bình Định  
số 1” này hơn. 

Mục đích của trận đánh quyết 
định, trận đánh cuối cùng mà 
Quang Trung đích thân chỉ huy 
không chỉ để đuổi giặc, giải phóng 
Thăng Long. Nếu chịu khó kết nối 
bài hịch sẽ thấy đây là chiến dịch 
thần tốc, đánh cho kẻ thù phương 
Bắc không kịp bưng tai, phải kinh 
hoàng đến trăm năm, để bảo vệ 
giang sơn Việt, khẳng định chủ 
quyền của một nước Đại Việt độc 
lập, và cao hơn nữa là để bảo vệ 
nền văn hóa Việt, phong hóa Việt, 
nhân cách Việt. Lời hịch nôm na, 
giản dị mà thấm thía biết bao! Có 
thể nói, Hoàng đế Nguyễn Huệ - 
Quang Trung là một thiên tài trên 
nhiều lĩnh vực, một thiên tài toàn 
diện mà cả nghìn năm trong nhân 
loại mới xuất hiện một người. 
Lâu nay, người ta thường nhấn 
mạnh đến thiên tài quân sự của 
Nguyễn Huệ. Hoàn toàn đúng, 
nhưng chưa đủ.

Là một người yêu nước vĩ đại, 
một anh hùng “áo vải cờ đào”, với 
Nguyễn Huệ, chỉ có Tổ quốc và 
nhân dân mới là hai hằng số vĩnh 
cửu, mới khiến ông suốt đời hiến 
dâng những năng lực kỳ vĩ của 
mình cho nó, chứ không phải ở 
ngôi vua, không phải ở quyền lực 
và quyền lợi mà ngai vàng mang lại. 

2 
Tôi đọc lại “Chiếu cầu 
hiền” của Vua Quang 
Trung do nhà nhân văn 

tài ba Ngô Thì Nhậm chấp bút, 
mà lòng rưng rưng: “Kia như, trời 
còn tăm tối, thì đấng quân tử phải trổ 
tài. Nay đương ở buổi đầu của nền 
đại định, công việc vừa mới mở ra. 
Kỷ cương nơi triều chính còn nhiều 
khiếm khuyết, công việc ngoài biên 
đương phải lo toan. Dân còn nhọc 
mệt chưa lại sức mà đức hóa của trẫm 
chưa kịp nhuần thấm khắp nơi. Trẫm 
nơm nớp lo lắng, ngày một ngày hai 
vạn việc nảy sinh. Nghĩ cho kỹ thì thấy 
rằng: Một cái cột không thể đỡ nổi 
một căn nhà lớn, mưu lược một người 
không thể dựng nghiệp trị bình. Suy 
đi tính lại trong vòm trời này cứ cái 
ấp mười nhà ắt phải có người trung 
thành tín nghĩa. Huống nay trên dải 
đất văn hiến rộng lớn như thế này, há 
trong đó lại không có lấy một người tài 
danh nào ra phò giúp cho chính quyền 
buổi ban đầu của trẫm hay sao?”.

Trong lịch sử nhân loại, được 
bao nhiêu vị hoàng đế khiêm cung 
như vậy! Lời văn chiếu trầm tĩnh 
mà thống thiết, vừa kêu gọi lại 
vừa khuyến khích người tài trong 
quốc gia ra giúp nước. Xin nhớ 
cho, GIÚP NƯỚC chứ không 
phải giúp cho ngôi vị của quân 
vương. Ngôi nhà quốc gia không 
thể chống đỡ chỉ bằng một cái 
cột lớn, và trong xóm ấp luôn có 
người trung thành, trên dải đất 
văn hiến như Việt Nam (thời ấy 

gọi là Đại Việt) luôn có những 
nhân tài có thể ra giúp nước. Chỉ là 
phải thân mời được họ, tạo những 
điều kiện cần và đủ cho họ hiến 
dâng tài năng của mình. 

Tất cả những bài chiếu của 
Hoàng đế Quang Trung, chất lý 
tưởng luôn bừng sáng một cách 
giản dị. Lý tưởng ấy thể hiện trong 
từng câu từng chữ ở những trước 
tác mà Quang Trung để lại, thể 
hiện ở cách suy nghĩ, thu phục và 
sử dụng hiền tài của ông, ở cả cách 
trừng phạt nghiêm khắc bất cứ kẻ 
lộng quyền nhũng nhiễu nào, dù 
họ từng là tướng tâm phúc dưới 
trướng của mình. 

“Cầu hiền tài” - ba chữ ấy 
thể hiện đức khiêm nhường 
và nguyện vọng của Hoàng đế 
Quang Trung muốn tạo mọi điều 
kiện để tài năng không bị lãng 
phí, người tài được trọng dụng. 
Vì khi nói “hiền tài là nguyên khí 
quốc gia”, thì phải hiểu, nguyên 
khí ấy xuất phát từ đâu, và làm 
sao để có được nguyên khí ấy cho 
một đất nước cần xây dựng lại 
sau bao năm chiến tranh loạn lạc.

Tôi lại đọc đoạn văn này của 
“Chiếu cầu hiền” mà cứ nghĩ như 
nó mới được viết ra ngày hôm 
nay, cho hôm nay: “Người nào có 
tài năng học thuật, mưu hay hơn đời, 
cho phép được dâng sớ tâu bày sự 
việc. Lời nói nào có thể chọn dùng 
được, thì cất nhắc không kể thứ bậc; 
chỗ nào không dùng được thì gác 
lại, không vì lời nói sơ suất vu khoát 
mà bắt tội. Còn người có nghề hay 
nghiệp giỏi, có thể cống hiến cho đời, 
thì cho phép các quan văn, quan võ 
được tiến cử, nhưng vẫn dẫn vào 
đợi ra mắt, tùy tài lục dụng. Hoặc 
người nào từ trước đến nay tài năng 

còn bị che kín, chưa được người đời 
biết đến, thì cũng cho phép dâng sớ 
tự tiến cử, chớ hiềm vì mưu lợi mà 
phải bán rao”.

Đó là sự thành tâm cầu hiền 
tài một cách dân chủ, không phân 
biệt, và tuyệt đối không tư lợi, 
không phe cánh, không “lợi ích 
nhóm”, mà chỉ vì lợi ích quốc gia. 
Mà đó lại từ một vị hoàng đế chưa 
bao giờ thất bại! Bây giờ chúng 
ta có làm được điều mà Quang 
Trung đã làm từ hơn hai trăm năm 
trước? Người suy nghĩ được như 
vậy là người có tầm vóc văn hóa 
lớn, vì chỉ khi có ánh sáng văn hóa 
dẫn đường, nhà lãnh đạo quốc 
gia mới có được sự công bằng, 
lòng nhân ái, đức vị tha, trí tuệ 
minh triết và tầm nhìn xa rộng.

Người ta sẽ hỏi: Vậy Hoàng 
đế Quang Trung học từ đâu, tích 
chứa và hàm súc từ đâu để có một 
tầm vóc văn hóa như vậy, trong 
điều kiện bị hạn chế rất nhiều 
mặt của đất nước và nền chính 
trị thuở ấy?

Câu trả lời đơn giản: Nguyễn 
Huệ là một thiên tài, nhưng câu 
trả lời phức hợp hơn, là Nguyễn 
Huệ đã uẩn súc được chiều sâu 
văn hóa ấy từ chính đời sống, từ 
nhân dân mà Người gắn bó, từ 
những bậc đại hiền mà Người đã 
thu phục được bằng nhân cách 
và lòng vị tha vô lượng của mình. 
Nếu bây giờ chúng ta nhận ra 
tài năng sáng chói của Ngô Thì 
Nhậm, thì ngày xưa ấy chắc chắn 
Hoàng đế Quang Trung đã nhận 
ra ngay khi mới tiếp xúc với Ngô 
Thì Nhậm, khi mới nghe những 
lời tâm huyết mang tầm văn hóa 
lớn của người sẽ cộng tác chung 
thủy với mình.

3 
Tôi lại đọc những đoạn 
trong bài “Chiếu khuyến 
nông”, cứ như được cập 

nhật những tư tưởng mới trong 
thời hiện đại, vừa cụ thể vừa mang 
tính khả thi rất cao: “Chính sự đạo 
vương cốt vun gốc, vén ngọn, làm cho 
dân yên ổn cấy cày, nhờ đó trong nước 
không có người lười biếng, ngoài đồng 
không có đất bỏ hoang. Trải qua buổi 
loạn ly binh lửa triền miên, lại thêm 
nạn đói kém, nhân dân lưu tán, ruộng 
đất bỏ hoang. Trẫm chịu mệnh trời 
giữ nghiệp lớn bốn bề trong lặng. 
Nay buổi đầu đặt định, chính sách 
khuyến khích sản xuất làm cho dân 
giàu phải được tiến hành lần lượt”.

Những cải cách về tiền tệ, thuế 
khóa, đinh điền rất cụ thể của 
Quang Trung khiến bây giờ chúng 
ta phải kinh ngạc về sự thấu đáo 
và hợp lý của nó. Ví như ruộng 
đất cũng được chia ra làm 3 hạng 
để đánh thuế, gồm: Nhất đẳng điền 
(150 bát thóc),  nhị đẳng điền (80 bát 
thóc), tam đẳng điền (50 bát thóc). 
Sự phân chia hợp lý này còn mãi 
tới trước Cách mạng tháng Tám 
1945, trong đó đất công điền và 
tư điền cũng phân định rõ, nó 
giúp nhà nước vừa dễ quản lý, mà 
người nông dân lại được khuyến 
khích sản xuất vì họ sẽ thu được 
lợi nhuận cho chính mình ngay 
trên cánh đồng mà họ làm chủ.

Tôi lại lần giở đọc sang “Lập 
học chiếu” của Hoàng đế Quang 
Trung và thêm một lần kinh ngạc 
về tính cập nhật trong thời hiện 
đại của tư tưởng bài chiếu này: 
“Nay xuống chiếu cho quan viên và 
toàn thể dân chúng trong thiên hạ 
được biết: Xây dựng đất nước lấy dạy 
học làm đầu, tìm lẽ trị bình, tuyển 
nhân tài làm gấp!”. Nghe cứ như 

lời hịch trong “Bình Ngô đại cáo” 
của thiên tài Nguyễn Trãi. Đúng 
là việc giáo dục cũng cấp bách, 
cũng quan trọng không kém gì 
việc đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc. 
Mà không chỉ có vậy, Hoàng đế 
Quang Trung cũng rất chu đáo, 
bài bản: “Chiếu này ban xuống, dân 
các xã nên lập nhà học của xã mình, 
chọn những Nho sĩ có học hạnh, đặt 
làm chức giảng dụ cấp xã để dạy dỗ 
học trò. Còn như từ vũ ở các phủ thì 
cho phép dân địa phương chọn làm 
nơi để quan huấn đạo của phủ đến 
đặt làm trường giảng tập của phủ. 
Hẹn trong năm nay sẽ mở khoa thi 
hương chọn lấy những Tú tài hạng 
ưu sung vào trường quốc học, còn 
hạng thứ thì đưa về trường học ở 
phủ. Những người đỗ Hương cống 
của triều cũ chưa được bổ nhiệm thì 
đưa đến triều đình đợi sung bổ vào 
các chức Huấn đạo, Tri huyện. Các 
Nho sinh và sinh đồ cũ đều cho đợi 
đến kỳ để vào thi. Loại ưu thì được 
vào tuyển, loại kém thì trả về trường 
học của xã”. Rất công khai, rất rành 
mạch, không một chút úp mở hay 
mù mờ nào. Và đó chính là nền 
móng của một nền giáo dục toàn 
dân và toàn diện, để “không ai bị 
bỏ lại phía sau”, ai cũng có cơ hội 
học hành và đóng góp cho xã hội.

***

Quang Trung - Nguyễn Huệ 
đúng là một “đa thiên tài” trong 
một thiên tài, người không chỉ 
là “Vua chiến trường” mà còn là 
người chỉ huy kiến quốc, trị bình, 
làm hưng thịnh đất nước. Người 
ấy dù vụt qua cuộc đời như một 
khối sao băng, nhưng để lại cho 
chúng ta một vóc hình đất nước 
khiến dân tộc Việt Nam mãi mãi 
tự hào.                                           T.T

u THANH THẢO

Tầm vóc vĩ đại 
khởi nguồn từ văn hóa

HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - NGUYỄN HUỆ

Khách tham quan phòng trưng bày về cuộc kháng chiến chống quân Thanh tại Bảo tàng Quang Trung, với các hiện vật được trưng bày như: Tượng hoàng đế Quang 
Trung, ấn tín “Triều đường chi ấn”, kiếm lệnh; trích các lời hịch, bài chiếu của Vua Quang Trung.                                                       Ảnh: ĐÌNH PHƯƠNG
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“Quan Bình Định 
chăn dân” 

Khi quan sát về Bình Định mấy năm 
gần đây tôi hay nghĩ đến hai từ “trọng 
dân”. Tôi hay nghĩ về chuyện này và khi 
gần gũi với dân Bình Định tôi thấy họ 
vui, họ vui tới mức nhiều người tếu táo 
khen quan. “Chăn” cho dân vui rất khó, 
làm cho dân khen không phải là dễ thấy. 

u TRẦN ĐĂNG

T
rọng dân không phải là 
chuyện mới mẻ gì. Ngày 
xưa, Mạnh Tử khẳng định: 
“Dân vi quý, xã tắc thứ chi, 
quân vi khinh”. Và không 

chỉ có vậy, các Nho gia ngày trước đều 
đề cao nguyên tắc trị quốc theo nguyên 
lý “dân là nước, nước có thể chở thuyền 
mà cũng có thể lật thuyền”. Xem ra 
con thuyền Bình Định đang rẽ sóng 
băng băng… 

LÀM MỌI THỨ ĐỂ DÂN VUI
Nỗi vất vả của những người lãnh 

đạo hiện nay là làm sao để quyết sách 
của mình phải chạm vào đời sống của 
đại đa số người dân, được đồng thuận 
cao nhất, nói cách khác là làm cho dân 
vui. “Không một thứ gì có thể che mắt 
được dân. Vì vậy, chỉ có thật tâm của 
người lãnh đạo thì mới mong tìm được 
sự “đồng thuận cao nhất” ấy. Công 
việc có trôi chảy hay nghẽn mạch cũng 
đều bắt nguồn từ chỗ này, tức là chỗ 
thực tâm của người lãnh đạo”. Ông Hồ 
Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định 
đã nói như trên khi tôi “lạm bàn” đến 
cụm từ “trách nhiệm của người đứng 
đầu với dân”.

Có thể nói, nhiệm kỳ qua, nhất là 
trong hai năm trở lại đây là một thử 
thách không nhỏ cho những người lãnh 
đạo tỉnh Bình Định. Ngoài khó khăn 
chung mà tỉnh nào cũng phải đối mặt 
như dịch giã, thiên tai làm ảnh hưởng 
lớn đến tình hình phát triển KT-XH, 
Bình Định còn có những đặc thù mà nếu 
không có bước đột phá từ lãnh đạo thì 
vẫn cứ giẫm chân tại chỗ. Năm 2020 Bình 
Định hoàn thành dự toán thu ngân sách 
Nhà nước và vượt mức 23,5%; trong bối 
cảnh rất nhiều khó khăn tưởng không 
cần nhắc lại, phải thấy rằng để thực hiện 
được mục tiêu tăng trưởng dương, thu 
ngân sách tốt thật không dễ dàng gì.

Không phải tự nhiên mà Cục trưởng 
Cục Thuế tỉnh Nguyễn Đẩu, trải lòng: 
“Dịch bệnh làm thay đổi rất nhiều kịch 
bản dự lường của ngành Thuế, tuy nhiên 
nhờ lãnh đạo tỉnh sâu sát, liên tục đưa 
ra nhiều quyết sách chính xác, khớp với 
thực tế lại đi vào đời sống nhanh chóng 
nên kinh tế tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 
dương. Đây là nền tảng quan trọng để 
việc thu ngân sách đảm bảo thực hiện 
đúng mục tiêu đặt ra”.

Quan nhỏ khen quan to chăng? 
Không phải vậy. Làm lãnh đạo thì không 
nên kể lể với dân rằng mình không có 
ngày nghỉ. Nhiều vị lãnh đạo hiện nay, 
khái niệm thứ Bảy hay Chủ nhật chỉ là 
tên gọi thoáng qua. Gần như toàn bộ các 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (hàng trước, bên trái) đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Hoài Ân (tháng 11.2020).         
       Ảnh: TIẾN SỸ

12 Tân SửuXuân

"Tôi cũng không còn nhớ là mình có được nghỉ ngày thứ Bảy hoặc Chủ 
nhật trong nhiệm kỳ tôi làm Chủ tịch tỉnh không nữa”. Nghe ông Hồ Quốc 
Dũng “than” vậy, có người bạn vặc lại ông: “Thì cứ nghỉ chứ có ai cấm đâu 
nào?”. Ừ, thì chả có ai “cấm” chủ tịch tỉnh nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật cả. Nhưng 
đối với các vị lãnh đạo “chưa già và không còn trẻ” ở Bình Định thì khác. Đơn 
giản là công việc đã giành mất quyền ưu tiên trước nhiều dự định mang tính 
riêng tư của họ. Nói đúng hơn là công việc nó như thỏi nam châm, hút lấy 
“trách nhiệm trước dân” của họ. “Bão lụt ập vô ngày thứ Bảy hay Chủ nhật, 
anh có dám nghỉ không?”. Ông Hồ Quốc Dũng hỏi lại người đã “thắc mắc” 
với ông như thế. Bão lụt và dịch giã là trường hợp bất khả kháng, nhưng có 
những vụ việc, có thể “di dời” sang một ngày khác để xử lý, song cũng chưa 
thấy vị Bí thư tuổi “Con Ngựa - 1966” này dừng vó bao giờ.

ngày nghỉ của các “quan Bình Định” đều 
dành cho công việc. Tôi thử đọc lại các 
bản tin trên Báo Bình Định và mỉm cười 
thấy dự đoán của mình là đúng, họ gần 
như có mặt trên các công trường trọng 
điểm mà ở Bình Định: Đường giao thông 
như mắc cửi, nhà máy điện mặt trời, 
điện gió, hạ tầng các khu công nghiệp… 
Xin thưa, nói không quá mấy năm gần 
đây, công trình dày có khi còn hơn mạ! 

Suốt 5 năm qua, đặc biệt là 2 năm 
trở lại đây, khi xảy ra nhiều dịch bệnh, 
và đỉnh điểm là dịch Covid-19 “gõ cửa” 
từng khu phố, từng xóm thôn thì trách 
nhiệm luôn réo gọi các quan đầu tỉnh. 
Tỉ như ngay từ trước những ngày đất 
nước buộc phải sống trong điều kiện 
giãn cách xã hội, toàn bộ các vị lãnh đạo 
tỉnh đều xông pha trên tuyến đầu. Vị 
thì làm việc với Co.opmart Quy Nhơn 
để tái khẳng định với dân - không có 
chuyện thiếu lương thực thực phẩm, 
nhu yếu phẩm, bà con đừng tích trữ; 
vị thì động viên các cơ sở y tế, đặc biệt 
là Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y 
tế Bình Định để tuyên bố - không thiếu 
khẩu trang, không thiếu nước rửa tay 
diệt khuẩn, xin đồng bào yên tâm! Đến 
ông Bí thư, Chủ tịch tỉnh mà nhiều hôm 
còn “quên bữa” chứ đừng nói chi đến 
thứ Bảy hay Chủ nhật, vậy thì hệ thống 
cán bộ cấp dưới sao dám xao nhãng! Vì 
vậy, ngay tại TP Quy Nhơn chỉ “sốt” 
những mặt hàng khan hiếm chừng nửa 
buổi một ngày! 

Cái hay là lãnh đạo Bình Định không 

đưa ra nhiều các mệnh lệnh hành chính, 
thú vị ở chỗ là đã động viên để những 
ai có ý định “găm hàng” cũng phải 
từ bỏ để đưa vai ra gánh vác và chia 
khó với người dân trong lúc dầu sôi 
lửa bỏng ấy. Chính những người có 
sức găm hàng, làm giá lại là những 
người cam kết sẽ cung ứng đủ! Mọi 
việc vì thế ổn định một cách dễ chịu 
đến bất ngờ.

Người dân vùng rốn lũ Tuy Phước 
sẽ còn nhớ mãi câu chuyện, khi bão 
số 9 hôm tháng 11.2020 đã thập thò 
ngoài biển rồi mà những người lãnh 
đạo tỉnh này vẫn có mặt ở nơi “chín 
áo một quần”, chỉ để làm một việc là 
“kiểm tra xem dân đã thật sự rời khỏi 
nơi nguy hiểm và đến nơi an toàn?”. 
Ai không đi thì kiên quyết buộc phải 
dời đi, không “trình bày hoàn cảnh” 
bằng bất cứ lý do gì để mà ở lại. 

Cũng như vậy, nghe báo cáo sạt lở 
nặng trên Vĩnh Thạnh lúc giữa khuya 
mà sáng sớm, lãnh đạo tỉnh đã có mặt 
ngay tại những điểm ấy rồi. Chủ tịch 
tỉnh mà “dậy sớm” để có mặt tại những 
nơi nguy hiểm ấy thì không một chủ 
tịch huyện hoặc giám đốc sở nào liên 
quan có thể “ngon giấc” được cả. Phải 
lên tận nơi, nhìn tận mắt và đưa ra các 
giải pháp tại chỗ để thông đường cho 
dân đi lại càng sớm càng tốt. 

ĐỐI THOẠI VỚI DÂN
Ngán ngại nhất của lãnh đạo các 

tỉnh hiện nay là công tác đền bù giải 

phóng mặt bằng. Tỉnh Bình Định cũng 
vậy. Ngày xưa là giao thông cách trở, 
đi lại không thuận lợi. Nhưng giờ mọi 
chuyện đã hanh thông nhờ hệ thống 
cầu đường gần như đã hoàn chỉnh. 
Nếu trước đây phải mất cả tiếng để 
“đi vòng” từ sân bay Phù Cát vô TP 
Quy Nhơn rồi qua cầu Thị Nại mới 
đến được Nhơn Hội thì bây giờ, chỉ 
mất có … 17 phút là có mặt tại khu 
kinh tế này rồi. 

Tôi đặt câu hỏi: “Rồi lãnh đạo tỉnh 
phải làm gì để giải phóng mặt bằng 
đặng còn kịp làm đường?”. Ông Hồ 
Quốc Dũng đáp gọn: “Đối thoại, đối 
thoại, đối thoại!”. Từ này nghe cũng 
quá quen đến mức mòn sáo. Nhưng, 
ở Bình Định đối thoại phải đi kèm 
với chính sách đền bù thỏa đáng. Dĩ 
nhiên đối thoại ở đây còn kèm theo 
một ý này: Nói cho dân để họ “vỡ 
lẽ” là mình di dời nhà cửa cũng là 
một sự hy sinh cho cái chung. Hy sinh 
thì phải được đền bù đúng với chính 
sách, tính đúng tính đủ lợi ích hợp 
pháp của dân. Một khi người dân đã 
“thông” rồi thì họ vui vẻ chấp hành. 
Đó là cái cách mà Bình Định đã làm 
khi “đụng” đến dân. Sự lý nó đơn 
giản đến tột cùng vậy đó!

Gần như tất cả các cửa ngõ vào sân 
bay, hải cảng, nhà ga, tỉnh Bình Định 
đã mở rộng theo hình thức “vừa động 
viên vừa đền bù thỏa đáng” như thế 
trong 2 - 3 năm qua. Bốn tuyến đường 
gồm sân bay Phù Cát đi Nhơn Hội,  
QL 19 đi cảng Quy Nhơn, từ Quy Nhơn 
đi Canh Vinh và đường ven biển từ 
Nhơn Hội chạy dọc ra phía bắc tỉnh. 
Đường nào cũng rộng “khủng”, một 
khối lượng công việc lớn như vậy 
nhưng đâu vẫn vào đó chỉ trong 2 - 3 
năm, nếu không “chăn dân” tốt nhất 
định không thể làm được.

Trách nhiệm trước dân là chuyện 
không mới nhưng chưa bao giờ cũ 
cả. Dân chỉ tin vào lãnh đạo khi trách 
nhiệm kia được “hóa thân” vào công 
việc hằng ngày. Mọi việc sẽ đơn giản 
hơn với các nhà quản lý một khi dân 
tin vào sự điều hành của họ.                                        

  T.Đ



T
ại Trại giam nữ tù binh Phú 
Tài (phường Trần Quang 
Diệu, TP Quy Nhơn) trong 
tổng số 904 nữ tù của 30 tỉnh, 
thành, Bình Định có khoảng 

1/3, đông nhất nước. Khởi xướng thành 
lập Đảng trong tù và được bầu Bí thư 
Đảng ủy là người Bình Định, 5/7 thành 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ là người 
Bình Định, 5/10 chi bộ cũng là của Bình 
Định. Và, trong số 8 nữ tù anh dũng hy 
sinh trong tù, Bình Định có đến 5 người!

NHỮNG “BÔNG HOA THÉP”
Thuộc số ít nữ tù tham gia cách 

mạng từ chống Pháp đến chống Mỹ, 
nhiều lần bị giam cầm tra khảo, nhưng 
khi biết nơi mình đang phải đến là trại 
giam nữ Phú Tài, nữ tù Nguyễn Thị 
Quyết (tức Tám Chỉ, hiện 86 tuổi, ở 
Quy Nhơn) không khỏi hoang mang.

Vượt qua tất cả, người nữ tù dày 
dạn này đã thể hiện vai trò tiên phong. 
Là đảng viên, bí thư chi bộ trước khi 
vào tù, bà Quyết bí mật khởi xướng 
việc thành lập Đảng trong tù. Ngày 
19.8.1968, Đảng ủy trại giam Phú Tài 
biệt hiệu “BK” (bất khuất) ra đời; Ban 
Chấp hành có 7 người do đồng chí Tám 
Chỉ, cán bộ phụ nữ tỉnh Bình Định làm 
Bí thư, ngoài ra còn có 4 đồng chí khác 
cũng người Bình Định: Tôn Thị An 
(Hoài Nhơn) - Phó Bí thư, Đặng Thị 
Minh Hường (Hoài Nhơn), Phan Thị 
Tảo (Phù Cát) và Trần Thị Duy Vinh 
(Tuy Phước) - Đảng ủy viên. Từ sự ra 
đời của Đảng ủy BK, các tổ chức quần 

Năm 2020, tập thể nữ tù binh Trại giam Phú Tài được Chủ tịch nước 
phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Những nữ tù tuổi 
đôi mươi ngày nào giờ đã ở tuổi "lên lão". Với họ, 6 năm nơi nhà tù “có 
một không hai” trong lịch sử chiến tranh thế giới là những năm tháng 
gian khổ nhưng hào hùng, như khúc tráng ca thời thanh nữ. 

u Bài, ảnh: TƯỜNG MINH

Hai nữ tù Nguyễn Thị Quyết (trái) và Ngô Thị 
Thanh Trúc bồi hồi xem lại những ảnh tư liệu 
về đồng đội, tập thể mình.

Ban liên lạc nữ tù Phú Tài - Bình Định chụp 
ảnh lưu niệm trước Tượng đài Nữ tù binh 
Trại giam Phú Tài trong lần thăm di tích 

trại giam cuối năm 2020.

Trại giam nữ tù binh Phú Tài do đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn 
xây dựng, hoạt động từ tháng 6.1967 - 5.1972, giam giữ khoảng 1.000 
tù binh nữ bị địch bắt trên 4 vùng chiến thuật từ sông Bến Hải trở vào 
Cà Mau. Đây là trại giam nữ tù binh duy nhất ở Việt Nam và cũng là “có 
một không hai” trong lịch sử chiến tranh thế giới. 

Tráng ca 
thời thanh nữ

chúng: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, 
Đội Quyết tử, Đội Xung kích… được 
thành lập, thực hiện thành công mục 
tiêu nuôi dưỡng ngọn lửa cách mạng 
và xây dựng mặt trận chống địch trong 
trại giam.

Bà Ngô Thị Thanh Trúc, Trưởng 
Ban liên lạc nữ tù binh Phú Tài - Bình 
Định, bí thư chi bộ, phụ trách đội 
văn nghệ (hiện ở Quy Nhơn) tự hào: 
“Bị bao hình thức tra tấn về thể xác, 
tinh thần, song mọi khắc nghiệt lao 
tù không thể làm lung lay ý chí cách 
mạng, tinh thần trẻ trung yêu đời và 
nét nữ tính ở người nữ tù”. 

Thành lập 4 tổ học văn hóa, dưới 
sự canh gác, bảo vệ của đội quyết tử, bí 
mật tự tạo dụng cụ học tập và dạy cho 
nhau, chị em đã biến trại giam thành 
trường học, nhiều cô giáo trong tù là 
người Bình Định: Lê Thị Hóa, Võ Thị 
Thanh Quyết (Phù Cát), Đinh Thị Thơ 
(Tuy Phước), Trần Thị Kính, Trần Thị 
Yên (Hoài Nhơn)… 

Đội văn nghệ TK (trung kiên) ra 
đời, “nghệ sĩ” son phấn bằng bột gạo 
và hoa, lá màu đỏ, dùng lời ca tiếng 
hát xoa dịu nỗi đau, tranh thủ mọi 

điều kiện để sáng tác, dàn 
dựng, biểu diễn, cổ vũ khí 
thế đấu tranh.

“Chị em chúng tôi đã nhường 
nhau từng miếng ăn, manh áo. Trước 
đòn roi, người khỏe ôm người ốm yếu 
che chắn, tự nguyện chịu đau đớn thay 
đồng đội mình. Sức mạnh vượt qua tất 
cả chính là làm theo lời của Bác Hồ: 
Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Bí 
thư Đảng ủy Nguyễn Thị Quyết, Đoàn 
trưởng Đoàn chiến thắng nữ tù Phú 
Tài - Bình Định, xúc động. Nói rồi bà 
rưng rưng hồi ức đọc mấy câu thơ của 
người bạn tù Nguyễn Thị Thanh Tùng 
(TP Hồ Chí Minh): “Em sống trong lò 
lửa đấu tranh, vẫn tươi như đất nước 
mùa xuân...”.
 
ĐẸP TƯƠI CÂU THỀ

Nữ tù binh Phú Tài là người Bình 
Định có một lời thề: “Sống trong tù kiên 
trung, bất khuất; sống ngoài đời tình 
nghĩa, thủy chung”. Trong niềm vui tự 
do (ngày 15.2.1973 tại sân bay Lộc Ninh - 
Bình Phước, sau Hiệp định Paris, phía 
Mỹ thực hiện trao trả tù binh), tạm biệt 
nhau, họ nhắc lại lời thề, cùng hứa tiếp 
tục sống xứng đáng. 

Bà Võ Thị Thanh Quyết (69 tuổi, 
ở Quy Nhơn), thành viên Ban liên lạc 
tỉnh, nữ tù trẻ tuổi nhất, cho hay, sau 
ngày trao trả, đa số nữ tù Bình Định trở 
về địa phương hoạt động cách mạng 
cho đến ngày giải phóng. Trong công 
tác, nhiều người sau khi nghỉ hưu tiếp 
tục đóng góp cho địa phương, với cuộc 
sống đời thường, chị em phát huy 

phẩm chất “trung hậu, đảm đang”, 
khéo vun vén hạnh phúc gia đình.

Một trong những tấm gương tiêu 
biểu là bà Trần Thị Dư ở thị trấn Diêu 
Trì, huyện Tuy Phước, từ khi về hưu 
đến nay tròn 70 tuổi chưa lúc nào ngơi 
nghỉ với các nhiệm vụ ở cơ sở và công 
tác nhân đạo từ thiện. Một điển hình 
khác là bà Trương Thị Phụng ở xã Hoài 
Châu Bắc, TX Hoài Nhơn, thương binh 
hạng 2, chồng là thương binh hạng 1, 
họ vẫn “biến sỏi đá thành cơm”, nuôi 
cả 4 con học đại học và trưởng thành, là 
gương lao động sản xuất giỏi, gia đình 
văn hóa tiêu biểu của địa phương. Hoài 
Nhơn có 93 nữ tù Phú Tài, đông nhất 
tỉnh, hiện còn sống 78 người. Cùng phụ 
trách ban liên lạc, bà Phụng và bà Trần 
Thị Yên (ở Hoài Hương) luôn nỗ lực tạo 
mối dây gắn kết đồng đội ở địa phương 
cũng như trong tỉnh để kịp thời hỗ trợ, 
động viên nhau trong cuộc sống. 

Mỗi dịp cuối năm, các nữ tù còn 
có thể đi lại được đều tổ chức gặp 
mặt, cùng đi thăm lại nơi ghi dấu thời 
thanh nữ khốc liệt mà rực rỡ. Những 
người phụ nữ chưa từng khuất phục 
trước bạo tàn tra tấn của kẻ thù, 
mỗi lần gặp lại đồng đội đều không 
kìm được nước mắt. Sự kiện tập thể 
được phong tặng Anh hùng LLVT 
nhân dân đúng vào dịp Quốc khánh  
2.9.2020 là niềm tự hào của tất cả. Đón 
nhận tin vui đặc biệt đó, những nữ anh 
hùng không nhắc về gian khổ, mất mát 
đã qua, lòng mãn nguyện vì đóng góp 
của mình đã được ghi nhận xứng đáng.                      

                                                       T.M
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"GỌI TÊN" NHỮNG 
DOANH NGHIỆP DẪN DẮT

Cuối tháng 9.2020 tại Khu 
Kinh tế Nhơn Hội (xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh), lễ 
khởi công xây dựng Khu 
Công nghiệp, Đô thị và Dịch 
vụ Becamex VSIP Bình Định 
đã diễn ra. Không chỉ cho hy 
vọng thu hút 2 - 6 tỷ USD đầu 
tư vào đây, Becamex VSIP 
Bình Định còn hình thành 
một khu vực vừa phát triển 
công nghiệp, vừa phát triển 
đô thị và dịch vụ hiện đại, sẽ 
góp phần lớn để Bình Định 
tự chủ ngân sách. Hiện tiến 
độ giải phóng mặt bằng dự 
án đang được đẩy nhanh, đạt 
gần 800 ha, đã bàn giao mặt 
bằng sạch gần 300 ha. Nhà 
đầu tư đang san ủi, chuẩn bị 

thi công hạ tầng giao thông, 
điện, nước, viễn thông, phân 
lô để giao đất cho DN trong 
năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Lăng, 
Tổng  Giám đốc  Công  ty 
CP Becamex Bình Ðịnh - 
đơn vị phát triển Becamex 
VSIP Bình Định,  cho hay: 
“Trong bối cảnh dịch bệnh 
căng thẳng toàn cầu,  với 
việc  kiểm soát  dịch bệnh 
Covid-19 rất tốt,  Việt Nam 
nói chung và tỉnh Bình Định 
nói riêng là một “điểm đến 
mới” của các nhà đầu tư, 
đặc biệt  nhà đầu tư nước 
ngoài.  Chúng tôi đang xúc 
t i ế n  đ ầ u  t ư  t r ự c  t u y ế n , 
t ruyền tả i  thông t in  đến 
các nhà đầu tư nước ngoài, 
khi các chuyến bay quốc tế 

được kết  nối  trở lại ,  Bình 
Định đã sẵn sàng đón nhà 
đầu tư”.

Sự chuyển dịch trong đầu 
tư phát triển của Bình Định 
còn là chú trọng chọn lọc các 
dự án công nghệ cao. Và đã 
có nhiều nhà đầu tư đến từ 
Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc 
"đổ bộ" với mong muốn khởi 
sự những dự án hàng tỷ USD 
về điện gió ngoài khơi (Tập 
đoàn PNE), sản xuất nhũ và 
màng mỏng công nghệ cao 
(Tập đoàn Kurz)… tại Bình 
Định. 

Ông Nguyễn Văn Thảo, 
Giám đốc điều hành Công ty 
TNHH Việt Úc - Phù Mỹ, cho 
hay: Tập đoàn Việt - Úc tự 
tin đẩy mạnh hoạt động sản 
xuất, từng bước hiện thực 

hóa chiến lược xây dựng các 
công ty theo hướng công 
nghệ cao, hướng đến mục 
tiêu xây dựng thương hiệu 
tôm Việt vươn tầm thế giới. 
Khu nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao Việt - Úc sẽ 
được mở rộng lên 406 ha, 
công suất 25.000 - 30.000 tấn/
năm. Đây cũng chính là “đòn 
bẩy” đưa con tôm Bình Định 
hợp chuẩn quốc tế. 

Bình Định cũng là địa 
phương đón đầu phát triển 
công nghiệp công nghệ 4.0, 
với khu đô thị khoa học Quy 
Hòa cùng Trung tâm Quốc 
tế khoa học và giáo dục liên 
ngành, Công viên Sáng tạo 
TMA Bình Định đã thành 
hình; Trung tâm công nghệ 
AI tại khu Long Vân. 

SẴN SÀNG ĐÓN 
NHÀ ĐẦU TƯ 

Chuyên gia kinh tế, TS 
Vũ Trí Thành, nguyên Phó 
Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu quản lý kinh tế Trung 
ương, đánh giá rất cao việc 
Bình Định tích cực triển khai 
thành công nhiều dự án giao 
thông trọng điểm, tạo động 
lực cho phát triển KT-XH, 
như: Tuyến QL 19 mới đoạn 
từ cảng Quy Nhơn đến giao 
QL 1; tuyến đường phía Tây 
tỉnh kết nối phía Tây Nam 
cửa ngõ TP Quy Nhơn đến 
Becamex VSIP Bình Định; 
đường từ Khu Kinh tế Nhơn 
Hội đến Cảng hàng không 
Phù Cát; tuyến đường ven 
biển. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng 
đang kiến nghị Trung ương 
đầu tư đường cao tốc nối 3 
tỉnh Bình Định - Gia Lai - 

Kon Tum, cao tốc Bắc - Nam 
đoạn Bình Định… để mở 
rộng cánh cửa thông thương 
Tây Nguyên và vùng ba biên 
giới với Lào - Campuchia - 
Đông Bắc Thái Lan xuống 
cảng biển Quy Nhơn và Khu 
Kinh tế Nhơn Hội. Sắp tới 
đây, cầu Thị Nại 2 sẽ khởi 
công xây dựng với mức đầu 
tư gần 2.000 tỷ đồng…

Năm 2020,  UBND tỉnh 
đã phê duyệt mở rộng Cảng 
Quy Nhơn đến năm 2030, với 
diện tích quy hoạch trên 88 
ha. Cảng Quy Nhơn đã đạt 
cột mốc 11 triệu tấn hàng hóa 
thông qua cảng, mục tiêu đến 
năm 2025 là 15 triệu tấn/năm. 
Ông Lê Duy Dương, Phó 
Giám đốc Công ty CP Cảng 
Quy Nhơn, cho hay: “Chúng 
tôi xây dựng chiến lược đầu 
tư trở thành cảng biển tổng 
hợp quốc tế hiện đại, cung 

cấp các dịch vụ cảng biển/
logistics chuyên nghiệp, đảm 
nhận dịch vụ thương mại của 
cả khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên và là cửa ngõ cho 
phát triển hành lang Đông - 
Tây, nối cảng biển, sân bay, 
đô thị ven biển với phía Tây 
và với đường Hồ Chí Minh; 
nối vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung với các quốc gia 
khu vực trong chương trình 
phát triển tiểu vùng sông Mê 
Kông mở rộng”. 

Những yếu tố thuận lợi 
trên kết hợp với sự vào cuộc 
quyết l iệt ,  cam kết mạnh 
mẽ của lãnh đạo tỉnh đã tạo 
môi trường đầu tư thuận 
lợi, thông thoáng, giúp Bình 
Định sẵn sàng “đường băng” 
đón vốn đầu tư trong và 
ngoài nước. “Một giải pháp 
then chốt khác được tỉnh chú 
trọng là cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh; thu hút 
các DN lớn trong nước để 
làm đòn bẩy thu hút các tập 
đoàn kinh tế nước ngoài. 
Tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư, 
tháo gỡ khó khăn vướng 
mắc để sớm hoàn thành dự 

án trọng điểm như Becamex, 
FPT, Hưng Thịnh, cảng cạn 
và chuỗi logistics... đón dòng 
vốn đầu tư mới”, Giám đốc 
Sở KH&ĐT Nguyễn Thành 
Hải nhấn mạnh. 

                                       T.H

Khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao đầu tư tại huyện Phù Mỹ, được UBND tỉnh chứng nhận là 
DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của tỉnh.                Ảnh: Công ty TNHH Việt Úc -  Phù Mỹ

Nhà đầu tư ngày càng để mắt nhiều hơn và sẵn sàng “chơi lớn” tại Bình Định bởi tin tưởng 
vào hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đã và đang hoàn thiện. 
- Trong ảnh: Quốc lộ 19 mới.                                                                                                            Ảnh: N.DŨNG

Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định với mục tiêu thu hút 2 - 6 tỷ USD đầu tư, góp phần lớn để Bình Định tự chủ ngân sách. 
- Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ ba từ trái sang) trao quyết định chủ trương đầu tư Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ 
Becamex VSIP Bình Định cho nhà đầu tư.                                                                                                                                                                                                                            Ảnh: Becamex VSIP Bình Định

Bình Định chưa bao 
giờ nguôi khát vọng 
vươn lên trở thành 
tỉnh nằm trong tốp 
đầu của khu vực. Thực 
hiện khát vọng ấy, 
tỉnh không chỉ dựa vào 
tiềm năng, lợi thế sẵn 
có mà bằng tâm thế 
sẵn sàng, như cách xây 
dựng và giới thiệu lợi 
thế "đất lành" để đón 
nhà đầu tư.

“Bình Định luôn đồng hành với nhà đầu tư, DN. Tôi 
nhấn mạnh điều này để chúng ta thấy thực tế đó mà quyết 
tâm nhiều hơn nữa. Bình Định còn rất nhiều tiềm năng và 
lợi thế cho các nhà đầu tư và tỉnh cam kết tạo ra những 
lợi thế mang tính cạnh tranh so với các địa phương khác, 
tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Tỉnh công khai, minh bạch, 
nhất quán trong thực hiện kêu gọi đầu tư, nhất là các chủ 
trương đất đai, cơ chế chính sách, giảm thiểu thời gian làm 
hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, DN!". 

Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN PHI LONG

“Khu Kinh tế Nhơn Hội đang là cái tên rất “nóng” trên 
bản đồ thu hút đầu tư Việt Nam. Vấn đề này đặt ra cho tỉnh 
vấn đề kết nối Khu Kinh tế Nhơn Hội với các vành đai phát 
triển xung quanh bằng hệ thống hạ tầng tốt nhất, thu hút 
những “con sếu” đầu đàn. Và đây là thời điểm chín muồi để 
Bình Định nắm bắt cơ hội”. 

TS TRẦN DU LỊCH, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của 
Thủ tướng Chính phủ

“Việt Nam nói chung, Bình Định nói riêng là “điểm đến” 
rất được lòng nhà đầu tư nước ngoài, nhất là nhà đầu tư 
Đức. Gần đây nhất, hai tập đoàn lớn là Tập đoàn PNE, Tập 
đoàn Kurz cũng chọn Bình Định làm “bến đỗ” đầu tư công 
nghệ cao, một cách lâu dài, bền vững”.  

Ông MARKO WALDE, Trưởng Đại diện 
Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam

u THU HIỀN

Cảng Quy Nhơn đầu tư phát triển thành cảng biển tổng hợp quốc tế, cung cấp các 
dịch vụ cảng biển/logistics chuyên nghiệp, đảm nhận dịch vụ thương mại của cả khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên và là cửa ngõ cho phát triển hành lang Đông - Tây… 
- Trong ảnh: Cảng Quy Nhơn đón tàu vào làm hàng.                              Ảnh: Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Đất lành vẫy gọi
Bình Định
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Một trong 3 khâu đột phá phát triển kinh tế giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XX là tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao 
thông cho vùng phía Bắc tỉnh nhằm thúc đẩy cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh. Cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh có 
những tiềm năng, lợi thế nào? Đâu là giải pháp để khắc phục điểm nghẽn, đưa vùng phía Bắc cất cánh? 

Nhận diện tiềm năng, thế mạnh
Nhiều chuyên gia cho rằng, Bình Định 
như một Việt Nam thu nhỏ, có biển đảo, 
có đồng bằng, trung du, miền núi. Để 
tỉnh phát triển theo hướng bền vững 
thì phải thấy được đặc điểm, tiềm năng 
của từng địa bàn. Khu hẹp lại, với 4 địa 
phương thuộc khu vực phía Bắc, cần xác 
định rõ tiềm năng, thế mạnh để đầu tư 
trọng tâm, trọng điểm, tạo sức bật mới.  

C
hỉ chiếm 28,8% diện tích và 
32,5% dân số cả tỉnh, nhưng 
khu vực phía Bắc (gồm TX 
Hoài Nhơn và các huyện Phù 
Mỹ, Hoài Ân, An Lão) được 

đánh giá là khu vực hội tụ đầy đủ các 
điều kiện và lợi thế để phát triển kinh 
tế biển, sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao của tỉnh. Nhiều năm qua, 
khu vực này đã đạt được nhiều thành 
tích nổi bật trong phát triển KT-XH; 
giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 
chiếm 54% cả tỉnh, trong đó giá trị sản 
xuất thủy sản chiếm đến 68,8%. 

l Hoài Nhơn: Động lực  
từ 2 mũi nhọn

TX Hoài Nhơn nằm ở vị trí trung 
tâm kết nối các địa phương phía Bắc, 
đồng thời tiếp giáp với TX Đức Phổ 
(tỉnh Quảng Ngãi), với hệ thống giao 
thông ngày càng mở rộng thông qua 
tuyến QL 1A, các tuyến đường liên 
huyện; có ga đường sắt Bồng Sơn, Tam 
Quan tạo thêm lợi thế về giao thông 
vận tải hành khách và hàng hóa. Đây 
là điều kiện tiên quyết để xác định TX 
Hoài Nhơn là trung tâm, đầu tàu thúc 
đẩy phát triển khu vực phía Bắc tỉnh.

Trên lĩnh vực kinh tế, Hoài Nhơn 
có 2 mũi nhọn chính là công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ và kinh tế biển. 
Giai đoạn 2015 - 2020, giá trị sản xuất 
công nghiệp tăng bình quân 22,3%/
năm; thương mại, dịch vụ tăng 20,1%/

năm. Đến nay, thị xã có 10/11 cụm công 
nghiệp được thành lập và đi vào hoạt 
động thu hút trên 35 DN đầu tư, tỷ lệ 
lấp đầy 65,9%. Ngoài cụm công nghiệp 
có trên 500 DN đầu tư sản xuất kinh 
doanh. Hoạt động thương mại, dịch 
vụ phát triển mạnh. Địa phương cũng 
đang triển khai 13 dự án đầu tư với 
tổng số vốn trên 453 tỷ đồng.

Với bờ biển dài trên 24 km, có 2 
cửa biển và hệ thống cảng cá, khu neo 
đậu tránh trú bão tàu cá cấp vùng, hơn 
2.100 tàu cá có chiều dài trên 15 m khai 
thác hải sản xa bờ, kinh tế biển được 
xác định là một trong những trụ cột 
phát triển của Hoài Nhơn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thị 
ủy Hoài Nhơn Văn Thanh Gia, trong 
nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Hoài Nhơn 
đã xây dựng và tập trung lãnh đạo 
thực hiện Chương trình hành động về 
phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ 

chủ quyền biển đảo, giai đoạn 2016 - 
2020 đạt được nhiều kết quả tích cực. 
Kinh tế biển đóng góp lớn vào sự phát 
triển kinh tế của địa phương, với tổng 
giá trị trên 5.380 tỷ đồng, chiếm 20,4% 
tổng giá trị sản xuất các ngành chủ 
yếu; trong đó, lĩnh lực khai thác và 
nuôi trồng thủy hải sản đạt 3.326 tỷ 
đồng, chiếm 12,6%. “Kinh tế biển giữ 
vai trò động lực quan trọng, tạo diện 
mạo phát triển trên quê hương Hoài 
Nhơn từng bước khang trang, hiện đại, 
nhất là các địa phương ven biển”, ông 
Văn Thanh Gia nhấn mạnh.

Cùng với đó, các ngành nghề sản 
xuất, chế biến, kinh doanh và dịch vụ 
liên quan kinh tế biển phát triển khá 
mạnh. Toàn thị xã có 9 DN đóng mới, 
cải hoán, sửa chữa tàu cá; 56 DN thu 
mua hải sản; trên 120 DN, cơ sở kinh 
doanh máy móc, ngư lưới cụ, thiết bị 

hàng hải, dịch vụ hậu cần và chế biến 
thủy hải sản; giải quyết việc làm ổn 
định cho hơn 20.000 lao động.

l Phù Mỹ: Phong phú 
tài nguyên biển  

Theo số liệu của phòng Kinh tế - 
Hạ tầng huyện Phù Mỹ, tài nguyên 
biển của huyện khá phong phú. Trữ 
lượng cá trong vùng biển Phù Mỹ 
ước tính khoảng 50.000 tấn, trong đó 
cá chuồn 20.000 - 25.000 tấn, cá ngừ 
2.000 - 3.000 tấn, cá cơm 1.000 - 1.500 
tấn... sản lượng có khả năng khai thác 
để đảm bảo phát triển bền vững hằng 
năm là 25.000 - 30.000 tấn. Trữ lượng 
tôm khoảng 1.000 - 1.500 tấn, khả năng 
khai thác 300 - 500 tấn/năm; trữ lượng 

mực 1.000 - 1.500 tấn, khả năng khai 
thác 500 - 1.000 tấn/năm. Sản lượng 
khai thác thủy sản đến năm 2020 là 
88.500 tấn, đạt 118% kế hoạch, tăng 
32,4% so với năm 2015.

Bên cạnh đó, theo Trưởng phòng 
Kinh tế - Hạ tầng huyện Nguyễn Đông 
Cường, vùng nước lợ của thuộc địa 
bàn Phù Mỹ gắn liền với eo, vịnh biển 
và các cửa sông nối ra biển có nồng 
độ muối thấp, nguồn thức ăn phong 
phú và đa dạng, rất thích hợp cho các 
loài thủy sản sinh trưởng và phát triển. 
Trong đó, có những loài đặc sản nổi 
tiếng của Phù Mỹ như cá chua ở vùng 
đầm Đề Gi, chình mun ở đầm Trà Ổ 
có giá trị kinh tế rất cao.

Phù Mỹ có 32 km chiều dài đường 
bờ biển, mang đậm nét cảnh quan tự 

nhiên vũng, vịnh… với những bãi tắm 
đẹp và danh lam thắng cảnh biển hài 
hòa, hấp dẫn như Mũi Vi Rồng - Tân 
Phụng, Hải Đăng - Mỹ An, đầm Trà 
Ổ... Từ đó, các hoạt động du lịch bước 
đầu được hình thành. Thêm vào đó, số 
giờ nắng cả năm trung bình ở huyện 
Phù Mỹ khoảng 2.509 giờ, thuận lợi 
cho phát triển các nguồn năng lượng 
sạch (điện gió, điện mặt trời).

l Hoài Ân: Vững vàng
từ ngành nông nghiệp

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các 
nhiệm vụ và giải pháp, Đề án “Tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững giai đoạn 2016 - 2020” đã 
tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát 
triển nông nghiệp của huyện Hoài 
Ân. Năng suất, sản lượng các loại cây 
trồng tăng cao, nhất là cây lúa năm 
2020 bình quân đạt 71 tạ/ha, tăng 3 
tạ/ha so với năm 2015. Tổng diện tích 
các loại cây trồng có thế mạnh của 
địa phương phát triển trên 1.000 ha, 
chủ yếu là bưởi da xanh, dừa xiêm, 
bơ sáp với trên 600 ha, trong đó gần 
220 ha đã cho thu hoạch, đem lại 
nguồn thu nhập khá cho người dân. 
Nhiều mô hình cây ăn quả quy mô 
lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao 
được nhân rộng. 

Ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng 
trên 65% trong cơ cấu ngành nông 
nghiệp của huyện, được đánh giá 
đứng đầu của tỉnh và khu vực miền 
Trung về số lượng và chất lượng. Chủ 
tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn 
Hữu Khúc cho hay: “Tuy còn gặp 
nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhất 
là dịch tả heo châu Phi, nhưng huyện 
đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết 
liệt công tác phòng, chống dịch mang 
lại hiệu quả; kịp thời hỗ trợ cho người 
dân thực hiện tái đàn heo sau dịch đạt 
kết quả tốt”.

Đến nay, tổng đàn heo được duy 
trì và phát triển trên 230 nghìn con, 
tăng 57,5% so với đầu năm 2020. Phong 
trào chăn nuôi bò thịt, nuôi gà thả vườn, 
đồi ngày càng phát triển theo hướng sản 
xuất hàng hóa. Toàn huyện có 5 trang 
trại chăn nuôi công nghệ cao và an toàn 
sinh học, 61 trang trại và hơn 1.900 gia 
trại áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn 
sinh học và xử lý môi trường. 

l An Lão: Lợi thế từ 
tài nguyên đất

An Lão là huyện miền núi có hơn 
65.176 ha đất lâm nghiệp, chiếm 
93,5% tổng diện tích tự nhiên. Trong 
đó, tài nguyên đáng kể nhất chính 
là đất vàng đỏ trên đá macma axit 
với 56.934 ha, chiếm 82,4% diện tích 
tự nhiên.

Theo Chủ tịch UBND huyện 
Trương Tứ, nhờ thực hiện tốt công 
tác quản lý bảo vệ rừng nên tỷ lệ che 
phủ rừng trên địa bàn huyện trong 
thời gian qua khá cao (năm 2020 đạt 
82%). Đặc biệt, huyện An Lão có Khu 
bảo tồn thiên nhiên An Toàn với trên 
25.000 ha, có độ cao trên 1.000 m so 
với mực nước biển, có nhiều thắng 
cảnh đẹp. 

Huyện có nhiều cảnh quan độc 
đáo như: Thủy điện Sông Vố, thác Đá 
Ghe, suối đá Cây Số Bảy, hồ Hưng 
Long… Trong đó nổi trội là Đồi Sim 
với hàng trăm hecta sim, thác Đá Ghe 
với vẻ đẹp nguyên sơ, thung lũng An 
Toàn được ví là “Cổng trời” của Bình 
Định. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên thì 
đời sống của người dân tộc thiểu số 
trong vùng là một trong những tiềm 
năng lớn để khai thác phát triển du 
lịch cộng đồng tại khu vực này.

Với những lợi thế đó, trong 
những năm qua, huyện An Lão đã 
từng bước khai thác có hiệu quả, góp 
phần đưa kinh tế của huyện ngày phát 
triển, tăng trưởng trung bình trên 12%. 
Thu nhập bình quân từ 15 triệu đồng 
lên 27 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ 
nghèo giảm từ 59,8% năm 2016 còn 
28,1% năm 2020.

Mũi Vi Rồng - cảnh quan thiên nhiên độc 
đáo của huyện Phù Mỹ.  Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Đột phá từ cực tăng   trưởng phía Bắc
u NGUYỄN VĂN TRANG - NGUYỄN HÂN (Thực hiện)

Huyện An Lão có lợi thế lớn từ tài nguyên đất đai.                                                                             Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Hoài Ân đang phát triển mạnh cây ăn quả trong đó có bưởi da xanh.               Ảnh: TỐNG 
BÌNH

Thế mạnh của Hoài Nhơn là kinh tế biển.                                                                                                                                                                                  Ảnh: DŨNG NHÂN

Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phù Mỹ hòa lưới điện quốc gia cuối tháng 12.2020 .    
    Ảnh: THU HIỀN
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T
heo Quy hoạch xây dựng 
vùng tỉnh Bình Định đến 
năm 2035 đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 1672/QĐ-

TTg ngày 30.11.2018, Hoài Nhơn được 
quy hoạch là đô thị trung tâm vùng 
phía Bắc tỉnh Bình Định, có vai trò 
hạt nhân thúc đẩy phát triển KT-XH 
các huyện phía Bắc tỉnh; là trung tâm 
thương mại, dịch vụ, du lịch, công 
nghiệp nhẹ và sản xuất nông lâm ngư 
nghiệp. Song, còn nhiều việc phải làm 
để “đầu tàu kéo được đoàn tàu đi xa”.  

Nhận diện điểm nghẽn
Theo TS Trần Du Lịch - thành viên 

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính 
phủ, điểm nghẽn lớn nhất đối với khu 
vực phía Bắc tỉnh chính là hạ tầng giao 
thông. Đường giao thông nhỏ hẹp, 
xuống cấp gây cản trở giao thương buôn 
bán. “Để vùng kinh tế phía Bắc phát 
triển, tôi cho rằng phải đột phá vào hạ 
tầng, kết nối TX Hoài Nhơn với huyện 
An Lão, Phù Mỹ, Hoài Ân và cả Quảng 
Ngãi, Kon Tum qua QL 24. Tuyến QL 24 
kết nối về phía biển sẽ tạo điều kiện để 
xây dựng trung tâm hậu cần nghề cá ở 
Tam Quan. Hạ tầng có kết nối thì kinh 
tế mới liên thông và phát triển theo. Nhà 
nước phải có vai trò kết nối giao thông, 
còn việc khác có thị trường, DN tự làm”, 
TS Trần Du Lịch nhấn mạnh. 

Hiện nay, ĐT 629 là tuyến đường 
tỉnh duy nhất nối Hoài Ân, Hoài Nhơn 
đến  huyện An Lão. Định hướng đến 
năm 2025, ĐT 629 sẽ kết nối tới huyện 

Cùng nhau để đi xa
Có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh, nhưng 
khu vực phía Bắc của tỉnh vẫn chưa có 
sự bứt phá. Nhận diện, khắc phục điểm 
nghẽn, quyết tâm siết tay nhau vượt khó 
là yêu cầu quan trọng đặt ra. 

Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) và huyện Kon 
Plông (tỉnh Kon Tum), tạo đột phá 
phát triển kinh tế kết nối vùng biển với 
miền núi theo tuyến Hoài Nhơn - An 
Lão - Ba Tơ - Kon Plông và ngược lại. 

“Tuy nhiên vì thiếu vốn, con 
đường này chỉ đang dừng lại ở xã An 
Hưng (huyện An Lão), khiến cho việc 
mở rộng không gian phát triển kinh 
tế của huyện còn khó khăn. Đặc biệt 
vào mùa mưa lũ, tuyến đường thường 
hay bị ngập nặng và huyện An Lão 
như bị cô lập vào thời gian này”, Chủ 
tịch UBND huyện An Lão Trương Tứ 
chia sẻ.  

ĐT 629 xuống cấp là nỗi bức xúc 
lớn không chỉ của người dân địa 
phương. Còn nhớ, tại buổi tiếp xúc cử 
tri của ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh tại thị 
trấn An Lão (huyện An Lão) cuối năm 
2019, đa số ý kiến của cử tri cũng tập 
trung vào vấn đề này. Người viết bài 
cũng nhiều lần trải nghiệm gian nan 
với “con đường đau khổ” này.  

Bên cạnh hạ tầng giao thông, một 
thách thức lớn đặt ra đối với các địa 
phương ở khu vực phía Bắc tỉnh là chưa 
có những nhà máy sản xuất lớn để chế 
biến các mặt hàng từ nguyên liệu là các 
sản phẩm thế mạnh. Đây chính là trăn 
trở của Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân 
Nguyễn Hữu Khúc trước tình trạng 
giá thịt heo nhiều lần “nhảy múa”, thị 
trường tiêu thụ phụ thuộc quá nhiều 

vào bên ngoài. Hoài Ân - “vựa heo của 
miền Trung” đang cần một nhà máy 
chế biến thực phẩm, có thể đặt ở Hoài 
Ân hoặc Hoài Nhơn để giải quyết bài 
toán đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi.

Bà Trần Thị Tuyết - chủ trang trại 
heo ở thôn Lộc Giang (xã Ân Tường 
Đông, huyện Hoài Ân; hiện nuôi 600 
heo nái, chuyên phục vụ heo giống cho 
người dân địa phương), tâm sự: “Lâu 
nay chủ yếu xuất heo thô, đàn càng lớn 
thì càng “khóc đứng khóc ngồi” mỗi 
khi mất giá. Chúng tôi thật sự mong 
mỏi có một nhà máy chế biến - một 
địa chỉ tiêu thụ ổn định - để yên tâm 
tái đàn, giữ đàn”.

Và, ngay cả với Hoài Nhơn - “thủ 
phủ” của nghề biển - cũng đau đầu 
với tình trạng bấp bênh đầu ra cho 
các sản phẩm chủ lực. “Thực tế là tốc 
độ phát triển kinh tế biển chưa tương 
xứng với tiềm năng, lợi thế. Một số 
ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản 
xuất, kinh doanh ngành biển thiếu tính 
bền vững, ngay cả với sản phẩm chủ 
lực là cá ngừ đại dương”, Phó Chủ 
tịch UBND thị xã Nguyễn Chí Công 
cho hay.

Có thể thấy, một khi Hoài Nhơn 
thu hút được dự án xây dựng các nhà 
máy chế biến thực phẩm chất lượng 
cao, đối tượng hưởng lợi không chỉ là 
người dân thị xã, mà còn mở rộng sang 
cả huyện Hoài Ân, Phù Mỹ lân cận.

Đồng lòng, chung sức
Ngày 26.12.2020, UBND huyện 

Hoài Ân tổ chức Lễ khởi công xây 
dựng cầu Phú Văn (giai đoạn 2), bắc 
qua sông Kim Sơn kết nối huyện Hoài 
Ân với TX Hoài Nhơn, với tổng mức 
đầu tư gần 96,6 tỷ đồng. Dự kiến 
công trình hoàn thành vào tháng 
12.2022, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận 
chuyển, trao đổi hàng hóa của người 
dân, rút ngắn thời gian đi lại giữa 
các xã phía Bắc huyện Hoài Ân với 
TX Hoài Nhơn, góp phần hoàn thiện 
mạng lưới giao thông trong khu vực. 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
TX Hoài Nhơn hỗ trợ huyện Hoài Ân  
5 tỷ đồng để xây cầu, thể hiện sự chung 
tay vì lợi ích chung. 

“Quyết tâm đưa khu vực phía Bắc 
phát triển phải thể hiện bằng những 
hành động cụ thể, mang lại kết quả rõ 
ràng với từng chỉ số trên từng lĩnh vực. 
Trong đó, yêu cầu quan trọng đầu tiên 
là tranh thủ các nguồn lực để đầu tư, 
xây dựng hệ thống giao thông kết nối 
với các địa phương nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi trong lưu thông hàng hóa”, 
Bí thư Huyện ủy Hoài Ân Đỗ Thị Diệu 
Hạnh nói.   

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Bí thư 
Huyện ủy An Lão Phạm Văn Nam cho 
rằng, mỗi nơi phải phát huy thế mạnh 
nhưng phải chú trọng tính kết nối, cân 
đối, hài hòa với tương quan sản xuất 
của các địa phương khác trong khu 
vực. “Đối với diện tích rừng trồng, 
huyện sẽ chuyển dần sang cây gỗ lớn 
gắn với thực hiện chứng chỉ rừng để 
cung cấp nguyên liệu cho phát triển 
ngành công nghiệp, kêu gọi thu 
hút đầu tư nhà máy chế biến gỗ - 
nguyên liệu giấy tại chỗ và tại Hoài 
Nhơn, Phù Mỹ”, ông Nam thông tin. 

Còn theo Bí thư Thị ủy, Chủ tịch 
UBND TX Hoài Nhơn Phạm Trương, 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đảng bộ, 
dân và quân Hoài Nhơn xác định 
quyết tâm rất cao để nỗ lực, phấn đấu 
xây dựng và phát triển thị xã xứng 
tầm vai trò “đầu tàu” khu vực phía 
Bắc tỉnh. Trong đó, sẽ bám sát sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
đảm bảo cho sự phát triển của Hoài 
Nhơn được đặt trong tổng thể quy 
hoạch phát triển của khu vực phía 
Bắc và cả tỉnh. 

“Trong công tác lãnh đạo, điều 
hành phát triển KT-XH của thị xã sẽ 
chú trọng khai thác những tiềm năng, 
lợi thế của Hoài Ân, An Lão, Phù Mỹ, 
kể cả TX Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) 
để bổ sung những điều kiện còn 
thiếu, còn hạn chế của Hoài Nhơn. 
Đồng thời, liên kết, chia sẻ những 
yếu tố thuộc về thế mạnh của Hoài 
Nhơn để bổ sung, phục vụ cho sự 
phát triển các huyện khu vực phía 
Bắc”, ông Phạm Trương bày tỏ. 

Cụ thể, Hoài Nhơn đang xúc tiến 
đề nghị tỉnh thành lập Khu công 
nghiệp Bồng Sơn với tổng diện tích 
250 ha tại phường Hoài Đức, là vị trí 
rất thuận lợi để phục vụ chung cho 
sự phát triển công nghiệp không chỉ 
của Hoài Nhơn mà bao gồm cả Phù 
Mỹ, Hoài Ân và An Lão. Một động 
thái khác, vừa qua Hoài Nhơn đã 
đồng ý chủ trương để Trường ĐH 
Nông Lâm (ĐH Huế) mở cơ sở đào 
tạo và chuyển giao ứng dụng công 
nghệ nông lâm ngư, góp phần đào 
tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển 
giao các tiến bộ KHKT phục vụ 
chung cho sự phát triển nông lâm 
ngư nghiệp - vốn là tiềm năng, thế 
mạnh của các huyện lân cận.

Cần tăng cường cơ chế trao đổi thông tin
Theo Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn Phạm Trương, để 

thúc đẩy sự phát triển của khu vực phía Bắc giữa các địa phương (trong đó 
Hoài Nhơn giữ vai trò trung tâm), cần tăng cường và phát huy hơn nữa cơ 
chế trao đổi thông tin. Hoài Nhơn sẽ đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh có cơ chế 
phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên giữa lãnh đạo 4 địa phương để 
kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong định hướng phát triển 
chung. Đồng thời, tranh thủ được nhiều hơn nữa các nguồn lực của tỉnh 
và Trung ương để phục vụ cho sự phát triển của khu vực; tránh xảy ra tình 
trạng manh mún, phát triển cục bộ ở từng địa phương.

Sản phẩm bánh tráng Sachi của Công 
ty TNHH Sachi Nguyễn (TX Hoài Nhơn).                                                                                                                                           

                                               Ảnh: THU DỊU

Tạo điều kiện liên kết để bứt phá
Để cực tăng trưởng phía Bắc vươn lên mạnh mẽ, bên cạnh nỗ lực, quyết 
tâm của từng địa phương, vai trò định hướng, chỉ dẫn, hỗ trợ cơ chế, 
chính sách của cấp trên rất quan trọng. PV Báo Bình Định đã ghi nhận ý 
kiến của một số nhà lãnh đạo, chuyên gia xung quanh vấn đề này.

nội dung trên lĩnh vực KT-XH thuộc 
thẩm quyền của UBND tỉnh để thị xã 
chủ động tổ chức thực hiện...

l  Ông TRẦN THANH DŨNG -  
Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT:

Ưu tiên đầu tư hệ thống 
giao thông kết nối

Để thực hiện mục tiêu phát triển khu 
vực phía Bắc tỉnh với TX Hoài Nhơn 
là đô thị trung tâm, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo các sở, ban ngành ưu tiên đầu tư 
xây dựng hệ thống giao thông kết nối 
đồng bộ, giao thông trục chính liên 
khu vực, từng bước hoàn thiện mạng 
lưới giao thông kết nối. 

Tại kỳ họp lần thứ 13, HĐND tỉnh 
khóa XII đã thông qua Nghị quyết 
phê duyệt Đề án sửa chữa, nâng cấp 
các tuyến đường tỉnh, tuyến QL 19B 
(đoạn sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang 
Trung). Trong đó có đoạn Diêm Tiêu 
- Gò Loi kết nối QL 1 (Phù Mỹ, Hoài 
Nhơn) với Gò Loi (Hoài Ân) được nâng 
cấp từ hiện trạng lên đạt tiêu chuẩn 
đường cấp IV đồng bằng, với tổng mức 
đầu tư dự kiến 140 tỷ đồng. Hiện nay, 
Sở GTVT đã tổ chức lập dự án để triển 
khai đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn 
thành vào năm 2023.

Hoài Ân) kết nối với TX Hoài Nhơn 
qua phường Bồng Sơn.

l  Ông NGUYỄN VĂN DŨNG -  
Giám đốc Sở Du lịch:

Đồng bộ không gian, 
sản phẩm du lịch
Trung tâm du lịch của khu vực phía 

Bắc là TX Hoài Nhơn, từ đó tạo sự lan 
tỏa phát triển đến các huyện. Đây sẽ 
là nơi tập trung đón tiếp, phân phối 
khách đi các khu, điểm du lịch phía 

l TS TRẦN DU LỊCH - thành viên  
Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính 
phủ:

Tập trung cho thể chế, 
hạ tầng, nhân lực
Với định hướng vị trí, vai trò quan 

trọng của các địa phương phía Bắc, 
tôi cho rằng, để phát triển bền vững 
thì phải làm tốt công tác quy hoạch 
cả vùng phía Bắc tỉnh, từ đó phân bố 
lực lượng sản xuất phù hợp. Tôi lấy 
ví dụ, nơi nào cần quy hoạch để trồng 
rừng sản xuất, nơi nào xây dựng nhà 
máy chế biến gỗ, nơi nào sẽ làm nông 
nghiệp kỹ thuật cao và nơi nào tổ chức 
các nhà máy chế biến? 

chưa đủ mạnh. Do vậy, cần có giải pháp 
để các địa phương thực hiện hiệu quả 
nhiệm vụ liên kết chặt chẽ, hỗ trợ nhau 
trong phát triển từng lĩnh vực, ngành 
nghề có thế mạnh chung của khu vực. 

Thứ nhất, tăng cường triển khai các 
giải pháp đẩy mạnh liên kết vùng, hợp 
tác đầu tư, xây dựng chiến lược, quy 
hoạch, nhất là quy hoạch có tính chất 
liên vùng. Việc này có thể giải quyết 
khi Bình Định hoàn thành dự án quy 
hoạch tỉnh, trong đó sẽ tích hợp các quy 
hoạch ngành, quy hoạch địa phương. 

Thứ hai, phấn đấu hình thành khung 
kết nối hạ tầng trong khu vực phía Bắc 
tỉnh, đặc biệt là hạ tầng giao thông, 
gắn kết chiến lược phát triển giữa các 
ngành, đảm bảo giao thương thuận 
lợi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng 
khó khăn. Kết cấu hạ tầng của hầu hết 
các ngành, lĩnh vực phải được lập quy 
hoạch, kế hoạch phát triển cũng như 
dự kiến trong việc đầu tư xây dựng 
trong thời gian đến.

Thứ ba, các địa phương trong khu 
vực cần làm tốt công tác thu hút, kêu 
gọi và định hướng đầu tư, có chính 
sách hỗ trợ theo các nhóm ngành ưu 
tiên phát triển trên mỗi địa bàn. Đồng 
thời, đổi mới cơ chế, chính sách nhằm 
thu hút tối đa các nguồn lực tài chính; 
đẩy mạnh thu hút FDI phù hợp với 
quá trình hội nhập. Chú trọng chọn các 
dự án có trình độ công nghệ cao, thân 
thiện với môi trường, giải quyết nhiều 
việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Trước mắt, Tỉnh ủy đã ban hành 
Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 15.9.2020 
về xây dựng và phát triển TX Hoài Nhơn 
đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035, để 
tạo điều kiện cho thị xã phát triển bứt 
phá, trở thành hạt nhân phát triển của 
khu vực. Một số chính sách chủ yếu là 
để lại ngân sách thị xã hưởng 100% tiền 
sử dụng đất đối với các dự án do thị xã 
xúc tiến kêu gọi đầu tư; tiền thuê đất 
đối với các dự án DN thuê đất nộp tiền 
thuê đất một lần phát sinh trên địa bàn 
thị xã. UBND tỉnh trực tiếp đầu tư đối 
với những công trình trọng điểm, công 
trình thiết yếu quan trọng có tính chất 
động lực phát triển vùng phía Bắc của 
tỉnh. Ủy quyền, phân cấp mạnh một số 

Giao thông kết nối là nút thắt trong 
phát triển của khu vực phía Bắc tỉnh.
- Trong ảnh: Đường ven biển ĐT 639 
đi qua khu vực Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, TX 
Hoài Nhơn). Ảnh: NGUYỄN DŨNG
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Vấn đề quan trọng nữa là trong 2 - 3 
năm tới, tỉnh phải hoàn thành tuyến 
đường ven biển từ Quy Nhơn đến Tam 
Quan. Từ tuyến đường này sẽ tạo điều 
kiện hình thành các đô thị ven biển và 
các điểm du lịch hấp dẫn. Đồng thời, 
có sự nối kết một cách chặt chẽ giữa 5 
trụ cột tăng trưởng mà Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 
đã xác định với từng địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm thay 
đổi về mặt thể chế để thu hút được các 
DN đầu đàn cho khu vực phía Bắc. 
Đồng thời, có chính sách đào tạo nguồn 
nhân lực tại chỗ, chuẩn bị đáp ứng nhu 
cầu của nhà đầu tư. 

Có thể nói, khu vực phía Bắc tỉnh 
vươn lên sẽ là động lực quan trọng 
cho sự phát triển bền vững của cả tỉnh. 
Trong giai đoạn 2026 - 2030, Bình Định 
sẽ “cất cánh” rất mạnh khi cả 2 cực tăng 
trưởng ở 2 đầu đáp ứng cả 3 yêu cầu 
về cơ sở hạ tầng kết nối, nguồn nhân 
lực tốt và thể chế thuận lợi.

l  Ông NGUYỄN PHI LONG -  
Chủ tịch UBND tỉnh:

Liên kết, hỗ trợ hiệu quả 
từng lĩnh vực, ngành nghề

Điểm nghẽn chính trong liên kết 
vùng ở khu vực phía Bắc tỉnh là do 
chính sách và các quy định về liên kết 

Đáng chú ý, hiện nay, giao thông 
kết nối Hoài Nhơn và An Lão chỉ bằng 
tuyến ĐT629 độc đạo; vào mùa mưa 
lũ thường xuyên bị chia cắt dẫn đến 
cô lập khu vực An Lão. UBND tỉnh đã 
giao Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 
địa phương có liên quan nghiên cứu 
đề xuất lập dự án chống ngập toàn 
tuyến đường này. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã phê 
duyệt Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng 
thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng 
bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án 
thành phần tỉnh Bình Định. Trong hợp 
phần 1 của Dự án (Nâng cấp cơ sở hạ 
tầng giao thông) có đầu tư xây dựng 
sửa chữa, nâng cấp đường liên xã từ 
An Hưng (An Lão) đi Tam Quan (TX 
Hoài Nhơn). Qua đó, góp phần điều 
tiết lưu lượng giao thông đáp ứng nhu 
cầu vận tải ngày càng tăng trên tuyến 
ĐT629, góp phần phá thế cô lập, từng 
bước xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao 
thông kết nối khu vực An Lão, Hoài 
Ân, Hoài Nhơn.

Ngoài ra, còn một số dự án khác do 
các địa phương làm chủ đầu tư cũng có 
vai trò quan trọng trong kết nối vùng, 
như cầu Phú Văn (xã Ân Thạnh, huyện 

Bắc và chuyển tiếp tới các khu du lịch 
phía Nam tỉnh. Đồng thời, là địa điểm 
tập trung dịch vụ du lịch, cung cấp các 
dịch vụ tổng hợp cho hệ thống du lịch 
phía Bắc tỉnh; là địa điểm tổ chức các 
hội nghị, hội thảo, sự kiện. Từ đó hình 
thành không gian kinh tế du lịch chung 
của vùng; hình thành các tour, tuyến, 
điểm, khu du lịch kết nối với các tuyến 
du lịch từ phía Nam tỉnh Bình Định, từ 
các huyện phía Bắc của Quảng Ngãi, 
từ các tỉnh trong khu vực theo tuyến 
du lịch Bắc - Nam và ngược lại.

Định hướng phát triển không gian 
du lịch phía Bắc tỉnh có 2 hướng. Thứ 
nhất, phát triển theo trục Bắc - Nam 
theo QL 1 và tỉnh lộ 639 (tuyến ven 
biển đường bộ và đường thủy) gắn 
liền với biển, đảo và văn hóa cư dân 
vùng ven biển. Thứ hai, phát triển theo 
trục Đông - Tây theo tỉnh lộ 629, tỉnh 
lộ 630 kết nối Hoài Nhơn, Phù Mỹ với 
An Lão, Hoài Ân gắn với biển, đảo ở 
phía Đông, du lịch văn hóa - lịch sử và 
du lịch sinh thái núi rừng ở phía Tây. 

Để du lịch đóng góp nhiều hơn 
cho sự phát triển của khu vực phía 
Bắc, trong thời gian tới, tỉnh và các địa 
phương cần nâng cấp các tuyến đường 
bộ để thực hiện liên kết giao thông, đặc 
biệt tập trung nâng cấp mở rộng đường 
ven biển. Đồng thời, đầu tư xây dựng 
các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, 
quy mô lớn; hình thành các cụm du lịch 
theo sản phẩm chính; hình thành các 
tour, tuyến, điểm, khu du lịch kết nối. 
Cùng với đó là tạo lập và duy trì chuỗi 
các sự kiện du lịch trong khu vực; liên 
kết để quảng bá du lịch của khu vực. 

Các huyện, thị xã cần điều chỉnh 
nội dung phát triển du lịch trong tổng 
thể KT-XH của địa phương phù hợp 
với các định hướng phát triển du lịch 
của khu vực phía Bắc; phối hợp chặt 
chẽ với Sở Du lịch và các ngành, các 
huyện liên quan trong quá trình triển 
khai thực hiện định hướng.  V.T - N.H
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Điều mà các chuyên gia rất ấn tượng với 
những khu đô thị mới ở Bình Định là sự hài 
hòa với không gian cảnh quan tự nhiên, đó 
được xem là bản sắc riêng.

N
ăm qua, dù dịch bệnh 
Covid-19 hoành hành 
nhưng trừ những thời 
điểm khẩn trương phòng 
chống dịch bệnh, còn lại 

tiến độ thi công các vùng đô thị mới 
ở TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, TX 
Hoài Nhơn… đều ổn định. Điểm đặc 
biệt là các khu đô thị dù nhỏ hay to 
đều tìm cách đan xen, hòa quyện với 
không gian cảnh quan rừng cây, sông 
biển, hồ đầm…

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
HIỆN ĐẠI 

Ở TP Quy Nhơn, khu đô thị 
(KĐT) Đại Phú Gia cơ bản được lấp 
kín với những căn biệt thự duyên 
dáng. Màu xanh của cây, hoa phủ 
ngợp từ cổng, nhiều cửa hàng, khách 
sạn, nhà hàng được mở ra khiến KĐT 
này bắt đầu căng tràn sức sống. 
KĐT An Phú Thịnh cũng khởi sắc 
với nhiều căn nhà cao tầng, chung 
cư thương mại được xây dựng hoàn 
chỉnh. Nhiều tuyến phố nội bộ với 
những hàng hoa điệp vàng đã đung 
đưa trong nắng, những rặng lim xẹt 
đã lên cao hứa hẹn mùa hè năm nay 
phố sẽ trổ hoa vàng...

Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Thái 
Huyền - Phó Viện trưởng Viện Đào 
tạo và hợp tác quốc tế, Giám đốc 
Trung tâm Đào tạo quốc tế (Trường 
ĐH Kiến trúc Hà Nội) cho biết: “Hai 
năm qua, tôi có nhiều dịp về làm 
việc, nghiên cứu tại Bình Định. Bình 
Định có tốc độ phát triển đô thị khá 
nhanh; nhiều KĐT ven sông, đầm, 
biển khá ấn tượng, đặc sắc và tạo 
nét riêng. Bình Định đã thực hiện tốt 
nhiều khâu cùng lúc, đặc biệt là đồng 
bộ được hạ tầng kỹ thuật đường giao 

Một góc Khu đô thị Đại Phú Gia 
(TP Quy Nhơn).      Ảnh: DŨNG NHÂN

“
“

Tỉnh Bình Định sẽ tập trung mọi nguồn lực để 
từng bước triển khai các quy hoạch xây dựng đô 

thị mới nhằm phát triển tỉnh Bình Định xứng tầm 
là một trong những trung tâm phát triển KT - XH, 
đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng kinh 

tế trọng điểm miền Trung và cả nước. 

Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG 

ản sắc Bđô thị mới Bình Định
thông, cấp thoát nước, hệ thống điện 
lưới... khiến không chỉ giá trị kinh 
tế của dự án tăng tối đa mà còn thể 
hiện, nâng cao uy tín nhãn hiệu địa 
phương, giúp thu hút đầu tư rất tốt”. 

Ở TX An Nhơn, một số nơi trước 
đây là đồng ruộng, gò đồi, cư dân 
chủ yếu sinh sống nhờ vào sản xuất 
nông nghiệp, từ khi chuyển đổi 
thành KĐT, đã một mặt đáp ứng 
nhu cầu chỗ ở cho người dân, mặt 
khác phát huy tối đa giá trị cộng 
thêm của đất đai. Sự xuất hiện của 
hàng trăm căn nhà liền kề, biệt thự… 
phân bố hợp lý tạo nên sinh khí mới 
cho một vùng không gian rộng lớn, 
hơn nữa còn tạo ra môi trường cho 
nhiều ngành nghề, việc làm cho dân 
cư, tác động tích cực đến các vùng 
lân cận. Với không gian xanh, sạch, 
đẹp, KĐT Bắc sông Tân An (phường 
Bình Định, TX An Nhơn) là một điển 
hình như vậy. 

Chị Phạm Thị Hải Yến, ở lô 28, 
KĐT Bắc sông Tân An cho biết: “Tôi 
dọn về đây ở gần 1 năm thôi nhưng 
rất thích, sinh hoạt rất thuận tiện. 
Điểm dễ thấy nhất là hệ thống điện 
lưới, cung cấp nước sinh hoạt được 
quy hoạch hợp lý, rõ ràng ngay từ 
đầu; đặt ngầm, không giăng ngang 
trước căn hộ. Khuôn viên trồng 
nhiều cây cảnh đẹp và dễ chịu, 
không gian thoải mái, không khí 
trong lành, mọi người nghiêm túc 

thực hiện quy định của KĐT”.
Việc triển khai hàng loạt KĐT ở 

TX An Nhơn vừa giải quyết bài toán 
an cư đang bức thiết của người dân, 
vừa hướng đến mục tiêu trở thành 
thị xã công nghiệp, thương mại, dịch 
vụ năng động và hiện đại theo quy 
hoạch phát triển chung đô thị An 
Nhơn đến năm 2035. 

TẠO LẬP NÉT RIÊNG, 
GẦY DỰNG GIÁ TRỊ RIÊNG 

Toàn tỉnh có 22 dự án KĐT đã 
đưa vào sử dụng và đang lựa chọn 
nhà đầu tư, với tổng diện tích 634 
ha, tổng mức đầu tư 41.763 tỷ đồng; 
chủ yếu phân bố tại TP Quy Nhơn, 
TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn. 

Ông Lê Đăng Tuấn, Phó Giám 
đốc Sở Xây dựng, cho biết: “Những 
năm qua, lãnh đạo tỉnh quan tâm 
công tác quy hoạch các KĐT của 
tỉnh như: KĐT Khoa học và Giáo 
dục Quy Hòa, Quỹ đất dọc QL 19, 
KĐT khu vực xung quanh Tiểu 
chủng viện Làng Sông, Khu A - KĐT 
thương mại Bắc sông Hà Thanh, 
KĐT Long Vân… Khi quy hoạch, 
phát triển đô thị, tỉnh Bình Định rất 
quan tâm đến phát triển công viên, 
cây xanh và chiếu sáng; lưu tâm đến 
yếu tố hài hòa với cảnh quan thiên 
nhiên. Đặc biệt, TP Quy Nhơn đã có 
nhiều nỗ lực cải tạo công viên, trồng 
mới cây xanh và được vinh danh 

“Thành phố Du lịch sạch ASEAN 
2020”. 

PGS.TS, kiến trúc sư Lê Quân, 
Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc 
Hà Nội, cho biết: “Sự xuất hiện của 
các KĐT mới ở khắp cả nước kéo 
theo làng lên phố, xã lên phường, 
nông dân thành thị dân. Quá trình 
ấy sẽ để lại một số hệ lụy rất khó 
điều chỉnh, khắc phục nếu không 
có những giải pháp quyết liệt bảo 
đảm quy hoạch và trật tự ngay từ 
đầu. Tôi thấy, thoạt nhìn Bình Định 
có vẻ là tỉnh phát triển chậm hơn Đà 
Nẵng, Khánh Hòa… nhưng chậm 
để có thể phát triển bền vững, chắc 
chắn là đáng quý. Bằng chứng là các 
đô thị mới ở Bình Định có những 
không gian sống xứng đáng, hài hòa 
giữa con người và thiên nhiên, giữa 
truyền thống và hiện đại. Một điển 
hình là ở Bình Định, thành phố tỉnh 
lỵ Quy Nhơn không phải đối diện 
với bài toán “trả lại đường xuống 
biển cho người dân” như một số tỉnh 
thành lân cận”.

Ở TX Hoài Nhơn, 7 KĐT mới 
sẽ được hình thành trong tương 
lai, như: Khu thương mại dịch vụ 
phía Đông đường Ngô Quyền, Khu 
thương mại dịch vụ và khu dân cư 
dọc sông Lại Giang (phường Bồng 
Sơn); KĐT Nam sông Lại Giang 
(phường Hoài Đức)… có quy mô 
trên 70 ha. Ông Phạm Văn Chung, 
Phó Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn, 
cho biết: “Các dự án này phát triển 
các khu thương mại, dịch vụ du 
lịch tổng hợp và các khu dân cư 
cao cấp dọc hai bên bờ sông đồng 
bộ về hạ tầng kỹ thuật với các khu 
vực xung quanh. Chúng tôi quyết 
tâm tạo nét khác biệt cho khu đô 
thị mới hiện đại, như xây dựng hồ 
cá biển lớn nhất tỉnh, quảng trường 
trung tâm… Tuy nhiên, nét xưa cũ 
vẫn được giữ lại, như hàng dừa dọc 
hai bên bờ sông, phục dựng cây cầu 
Bồng Sơn cũ…”.  

                                        H.Y
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h
ồi nhỏ tôi khoái đi 
lang thang hết đường 
phố này đến đường 
phố khác, thỉnh 
thoảng sự tò mò lại 

đưa tôi rẽ vào những con hẻm 
lạ… Cứ thế cứ thế bàn chân tôi 
dẫm qua tất cả các đường phố 
Quy Nhơn. 

QUY NHƠN ĐẸP XINH 
VỚI LÀNG

Sinh thời ba tôi hay kể, những 
năm 60 của thế kỷ XX khi ông từ 
Phù Mỹ vào, Quy Nhơn gần như 
chưa có gì. “Đứng ở nhà mình đây 
(ở đầu đường Phó Đức Chính bây 
giờ) nhìn thấu ra tới chỗ Điện lực 
Bình Định luôn”, ba tôi phóng 
tay chỉ - Trại Bình Khê, nơi đồn 
trú của tiểu đoàn an ninh thiết lộ 
(nay là Sở Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh) còn như một bãi đất 
trống, nhà cửa trên đường Lê 
Hồng Phong, Trần Hưng Đạo lưa 
thưa. Đường Nguyễn Thái Học 
chỉ mới thảm nhựa đến Chuồng 
Gà (ngã tư Nguyễn Thái Học - 
Phạm Ngũ Lão bây giờ), chưa có 
sân bay, chưa có cảng biển đâu. 
Đường phố phần nhiều nhỏ xíu, 
chủ yếu là đường đất. Mà đó là 
khá lắm rồi, chứ cái đận chú bác 
mày xuống tàu tập kết ra Bắc, Quy 
Nhơn chỉ là những trảng cát nối 
tiếp nhau thôi!

Nghe ba mình kể, ngay cả khi 
cầm một số ảnh tư liệu để hình 
dung tôi cũng đành chịu, không 
thể tưởng tượng được gì. Nhưng 
loáng thoáng nghĩ chắc chắn Quy 
Nhơn ngày ấy xanh và xinh. Đó 
nét đẹp thôn dã, đơn sơ bởi những 
cánh buồm nâu ken dày trên mặt 
vịnh, những vườn rau, ruộng lúa, 

u KIỀU PHONG

Năm 1970, tôi sinh ra ở Quy Nhơn và lớn lên ở đây. 
Nếu không tính 5 năm học đại học ở Đà Lạt, 1 năm 
học ở Hà Nội và một số ngày đi công tác ngoại tỉnh, 
từ bấy đến giờ cuộc đời tôi gần như trôi qua ở thành 
phố này. Từng ấy không phải là nhiều, nhưng đủ để 
tôi kịp chứng kiến cảnh làng xinh xưa lên phố vui 
nay và Quy Nhơn tôi thêm mặn mòi vị biển.   

ao bàu còn len sâu vào nội thành. 
Nói chắc chắn là vì nét đẹp ấy thật 
ra còn nối thành vệt dài đến cả 
những năm 80 của thế kỷ trước, 
khi tôi học cấp 2, cấp 3.

Khi ấy tôi hay lông rông đến 
chơi nhà bạn bè ở Khu 6, chòm 
những đường phố Nguyễn Thị 
Minh Khai, Hàm Nghi, Biên 
Cương, Nguyễn Lữ... và kịp 
khoan khoái nô đùa trên những 
liếp hành ngò, luống cải, những 
choái khổ qua, dưa leo; còn đắm 
đuối tò mò săm soi những giàn 
bí đỏ khủng (lâu rồi không thấy 
người ta giồng loại bí đỏ này nữa). 
Và đặc biệt rất nhiều nhà ở đường 
Hàm Nghi chừa một khoảnh sân 
bao la trước nhà để trồng những 
rặng mai vàng. Hầu hết những 
con đường tôi nhớ cho đến khi 
ấy đều là đường đất, rất rộng. 
Tầm tháng Chạp, khắp Quy Nhơn 
không đâu đẹp bằng những tuyến 
phố xanh um những rau cải, xà 
lách; vàng tươi những cúc, những 
mai! Mà kể chi cho xa, ngay sau 
lưng nhà tôi, ven Bàu Sen vẫn còn 
chỗ người ta trồng lúa, là một 
phần vựa rau cho cả Quy Nhơn 
đấy thôi. Sáng sáng các mẹ các 
chị từ xóm nhà dưới chân núi Bà 

phố du lịch, dịch vụ; đã thành 
một điểm đến trên bản đồ tour 
của nhiều hãng lữ hành. Người 
ta hay đo năng lượng kinh tế của 
một đô thị bằng… giờ đi ngủ. Nơi 
nào thức càng khuya thì nơi đó 
càng giàu năng lượng. Quy Nhơn 
từng đi ngủ lúc 20 giờ. Tầm 20 giờ 
là hơn một nửa nhà phố ở đường 
Lê Hồng Phong vùng trung tâm 
thành phố tắt điện, cửa đóng then 
cài. Quy Nhơn hôm nay thức đến 
22 giờ, khá hơn nhiều so với trước. 
Tại một số khu vực, đoạn phố thu 
hút nhiều du khách, phố còn thức 
khuya hơn.

Và một điểm ít người để ý, xin 
được kể lại. Tầm mươi năm trước, 
trong một bài viết của mình, anh 
Ngọc Minh, một đồng nghiệp của 
tôi ví von thế này. Nếu hình dung 
Quy Nhơn như một con chim, 
đường băng sân bay Quy Nhơn sẽ 
như cột sống, hai mảng thành phố 
hai bên đường băng như hai cánh 
con chim ấy. Bạn thấy gì không? 
Con chim Quy Nhơn chỉ bay bằng 
một cánh bên Đông. Mươi năm 
sau, đường băng kể trên trở thành 
đại lộ Nguyễn Tất Thành và con 
chim kia đảo cánh bay, những khu 
vực sầm uất nhất thành phố dường 
như đã chuyển sang bên Tây.

Quy Nhơn đang vui lên và 
căng tràn sức sống. Điều ấy bây 
giờ thì dễ thấy quá! “Vậy thì Quy 
Nhơn cần thêm gì nữa không, 
chúng mầy?” - đây cũng là câu hỏi 
trong cuộc rượu mà anh Năm Hà, 
tức nguyên Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Vũ Hoàng Hà, thân 
tình tiếp vợ chồng nhà thơ Thanh 
Thảo, đột nhiên gặng hỏi. Cũng có 

mấy anh em thảo luận, nên nâng 
cao tăng trưởng kinh tế, đô thị 
phải rộng ra, thành phố phải sạch 
hơn, sức mua của người dân phải 
cao hơn, dân giàu để tỉnh mạnh… 
Ở vai em, nhưng hôm ấy tôi cũng 
mạnh dạn tham gia. Có lẽ Quy 
Nhơn nên có nhà hát và nhà hát 
phải sáng đèn thường xuyên hơn; 
thành phố cũng nên có những 
không gian dành cho nghệ thuật 
- những phòng tranh chẳng hạn; 
ở miền Trung - nếu so về bề dày 
văn hóa,  Quy Nhơn - Bình Định 
có lẽ chỉ thua có Huế nhưng chưa 
có bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng 
tổng hợp hiện giờ mỗi năm không 
được mấy lần trưng bày chuyên 
đề… Đô thị loại I mà những thứ 
này cứ trống trơn thì khó coi quá. 
Nếu giàu lên chỉ là nhiều tiền hơn 
không thôi, thì người giàu ở đô thị 
có khác gì chốn heo hút, rẻo cao! 
Em nghĩ nó kém sang!… Bất ngờ 
ý kiến nhỏ của tôi lại xoay cuộc 
trò chuyện sang một hướng khác.    

Tôi nhận được lời khen của 
nhà thơ lão thành và cái vỗ vai của 
anh Năm, chỉ có điều đến bây giờ 
Quy Nhơn vẫn vậy, chưa thay đổi 
bao nhiêu. Và thật lòng mà nói là 
chưa sang!

***

Khác với nhiều thành phố 
khác, ở Quy Nhơn biển rất gần 
với phố, nhiều khi có cảm giác 
len sâu vào trong phố. Bởi vậy 
nhắc đến Quy Nhơn là nhắc đến 
Biển và chỉ ở Quy Nhơn mới có 
khái niệm Biển trong Phố! Tôi đã 
sống ở nhiều nơi. Đôi lúc có ý 
định tìm một thành phố khác để 
định cư nhất là sau khi tốt nghiệp 
đại học. Nhưng rồi có đi đâu thì 
hình bóng của Quy Nhơn với 
tiếng biển, dáng núi vẫn gọi tôi 
về. “Người Quy Nhơn tin rằng 
trong lời sóng biển ru có nhắc đến 
tên của những đứa con đi xa. Tôi 
tin là trong bài hát ru của biển 
Quy Nhơn giờ đã có lời hát gọi tôi. 
Một phần trái tim tôi, một phần 
ánh mắt tôi đã là của Quy Nhơn!”, 
cô bạn tôi, một người Hà Nội, đã 
tâm tình như thế chỉ sau một lần 
đến Quy Nhơn. 

Quy Nhơn phải như thế nào 
thì người ta mới ký thác như thế, 
phải không!                               K.PĐường Phan Bội Châu, năm 2021.                            Ảnh: N. NHUẬN

Đường Phan Bội Châu, 
năm 1968. Ảnh tư liệu

Hỏa kĩu kịt gánh rau phố ngang 
qua nhà tôi đấy!  

Lại nhớ, năm 1993 khi tôi vào 
nghề báo, các anh chị ở khu tập 
thể Công ty Vật tư Tổng hợp Bình 
Định đoạn ngoài Cầu Đôi một 
chút vẫn hay hỏi thăm nhau, đại 
khái: Chiều nay có đi Quy Nhơn 
không? Có vào Quy Nhơn thì 
mua giùm chị cái này… Trong 
quan niệm của nhiều người, 
bên kia Cầu Đôi đã là một vùng 
quê kiểng thật xa. Thậm chí đến 
năm 1988, khi tôi vào ký túc xá 
Trường Trung cấp đào tạo kỹ 
thuật viên xét nghiệm y khoa 
(Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn 
trùng Quy Nhơn) bạn của chị tôi 
còn hỏi: Chừng nào em về Quy 
Nhơn? Với nhiều người, hình 
như nội thành Quy Nhơn chấm 
dứt ở đoạn ngã tư Ngô Mây - 
Nguyễn Thái Học. 

Kể như vậy để thấy, chỉ mới 
đây thôi, Quy Nhơn còn đậm đà 
dáng dấp làng quê, dù là làng 
xinh. Cùng hình dung lại để thấy 
ở phương diện phát triển không 
gian đô thị, chỉ trong một thời 
gian rất ngắn Quy Nhơn đã tiến 
một bước rất dài.

LÀNG XINH PHỐ VUI VÀ… 
Quy Nhơn hôm nay vẫn có 

những khoảnh làng rất đẹp rất 
xinh nếu bạn chịu khó dời bước 
ra Nhơn Bình, Nhơn Phú. Trên 
đường đến Nhơn Hải qua vùng 
đầm Mai Hương chắc chắn bạn 
sẽ lặng người vì cảnh quan nơi 
đây đẹp như tuyệt tác thủy mặc. 
Và không cần kể ra hẳn bạn cùng 
công nhận với tôi rằng Quy Nhơn 
bây giờ khá vui. 

Quy Nhơn bây giờ là thành 

làng xinh phố vui

Một góc TP Quy Nhơn. 
Ảnh: MINH THỌ
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Hướng về quê hương là điều mà nhiều 
người Việt Nam ở nước ngoài đang thực 
hiện bằng các hoạt động thiết thực. Họ 
không chỉ hỗ trợ tiền bạc, công sức để 
phát triển những vùng đất còn khó khăn 
của Việt Nam mà còn góp phần quảng 
bá hình ảnh người Việt, văn hóa Việt 
đến với bạn bè quốc tế.

cũng như kiến thức về các công 
nghệ mới, công nghệ 4.0 đến các 
cơ quan, DN, trường đại học… 

Gần nửa đời người sinh sống 
và làm việc tại nước ngoài, hơn 20 
năm tham gia vào ngành CNTT 
trong nước, TS Nguyễn Hữu Lệ 
không chỉ là người tiên phong 
trong ngành gia công phần mềm, 
mà còn là người có một tầm nhìn 
phát triển công nghệ cao tại Việt 
Nam. Và chỉ trong 2 năm về Bình 
Định đầu tư, ông có rất nhiều 
hoạt động không chỉ cho TMA 
Innovation Park mà còn cho đầu 
tư của tỉnh; thành lập Trung tâm 
đào tạo và chuyển giao công nghệ 
Việt - Hàn; lên một loạt kế hoạch 
đào tạo về CNTT và nhân lực 
công nghệ cao tại Bình Định để 
đáp ứng các ngành, lĩnh vực đầu 
tư “nóng” trong và ngoài nước…

“Các bạn trẻ tại Bình Định, 
miền Trung - Tây Nguyên đang 
đứng trước cơ hội tuyệt vời khi 
nhu cầu việc làm trong ngành 
CNTT và công nghệ cao ngày 
càng tăng tại khu vực này. Tôi 
rất mong phụ huynh động viên 
con em mình chọn lựa việc học 
tập, xây dựng sự nghiệp ngay 
tại quê hương, không chỉ gần 
gũi gia đình, tiết kiệm chi phí 
so với việc đi học xa nhà mà sau 
khi ra trường còn có cơ hội đóng 
góp trực tiếp vào quá trình phát 
triển, đổi mới, đẩy mạnh việc ứng 
dụng CNTT và công nghệ cao 
vào các hoạt động sản xuất kinh 
doanh cũng như đời sống của 
quê hương mình”, TS Nguyễn 
Hữu Lệ chia sẻ.

Hướng về quê hương
Chị Sương Phạm Glauser (55 

tuổi, quê ở Quy Nhơn) sống ở 
Thuỵ Sĩ đã được 20 năm. Trong 
thời gian đó, chị có hơn 16 năm 
thành lập quỹ giúp đỡ Việt Nam 
và 5 năm sáng lập và điều hành tổ 
chức “Help for Vietnam”. Thông 
qua công việc và cuộc sống, chị 
có nhiều sự kết nối tuyệt vời ở 
đây, với những người Việt và cả 
người Thuỵ Sĩ. Làm điều gì đó 
cho quê hương, giúp đỡ người 
nghèo và trẻ em là điều chị luôn 
cố gắng thực hiện đều đặn hàng 
năm. Những buổi gặp mặt kiểu 
tổ chức sự kiện quyên góp tiền 
từ thiện như thế này đã khiến 
cuộc sống của chị luôn tiếp diễn 
rất tích cực.

“Người nhà hồi trước hay nói 
tôi thảo ăn quá, cứ lấy tiền của 
mình đi cho, rồi còn đi quyên 
góp để cho người nghèo, rồi về 
già lấy gì dưỡng già. Nhưng mà 
ông trời có lấy của ai hết cái gì 
đâu, mình có may mắn hơn nhiều 
người thì mình san sẻ. Tôi không 
phải là người của đạo hay giáo 
phái nào, đạo của tôi là chia sẻ 
yêu thương”, chị Sương Phạm 
Glauser tâm sự bên lề buổi tiệc 
từ thiện gây quỹ ở Thụy Sĩ. 

Tổ chức Help for Vietnam do 
chị Sương sáng lập và điều hành 
có sự hỗ trợ không nhỏ của chồng 

Sản phẩm công nghệ “Made 
in Việt Nam” cho thế giới

TS Nguyễn Hữu Lệ (SN 1949, 
tại xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ 
Bình Định), Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Công ty TMA Solutions 
(TP Hồ Chí Minh), luôn có một 
niềm tin mãnh liệt vào những con 
người miền Trung thông minh, 
chịu khó, có thể làm nên những 
sản phẩm công nghệ “Made in 
Việt Nam” cho thị trường thế 
giới. Niềm tin ấy như một sợi chỉ 
xuyên suốt tất cả hoạt động của 
ông trên con đường trở về đầu tư, 
cùng góp một viên gạch nhỏ để 
phát triển quê hương Bình Định.

Tròn 2 năm sau ngày đặt viên 
đá khởi công Công viên Sáng tạo 
TMA Bình Định (TMA Innovation 
Park) hơn 15 ha tại Thung lũng 
Quy Hòa, một trung tâm công 
nghệ phần mềm chính thức đi vào 
hoạt động. Hôm đầu tiên tôi gặp, 

chị, anh Peter Hans Glauser, một 
công dân Thuỵ Sĩ. Cùng với vợ 
mình, anh Peter đã nhiều lần về 
Việt Nam, đi đến những gia đình 
khó khăn, bệnh viện để trao tận 
tay những phần quà từ những 
tấm lòng ở Thuỵ Sĩ. Anh Peter 
chia sẻ: “Chúng tôi là một tổ chức 
từ thiện nhỏ thôi, giữa hàng trăm 
tổ chức lớn nhỏ khác ở Thuỵ Sĩ. 
Nhỏ nhưng chúng tôi có sự tận 
tâm và thực tế đủ để tạo dựng 
lòng tin, uy tín với bạn bè ở đây. 
Tôi nghĩ những gì xuất phát từ 
tấm lòng sẽ chạm được đến trái 
tim. Làm việc thiện thì ở đâu cũng 
tốt. Cá nhân tôi vì có một quãng 
thời gian đáng quý ở Việt Nam 
và vợ tôi cũng là người Việt nên 
tôi đồng lòng với vợ để hướng 
về Việt Nam”.

Và, Việt Nam từ gần 20 năm 
nay đã ở trong trái tim của những 
con người như vậy. Họ hướng 
đến những hoàn cảnh neo đơn, 
khó khăn, bệnh tật và đặc biệt 
là trẻ em ở những vùng xa xôi, 
miền núi. Cách làm thiện nguyện 
của Help for Vietnam không chỉ 
đơn thuần là giúp con cá mà còn 
giúp cần câu. Năm 2020, tổ chức 
đã hỗ trợ bò, heo giống cho các 
hộ gia đình ở Làng phong Quy 
Hòa (Ghềnh Ráng, Quy Nhơn). 
Họ còn đồng thời tổ chức các 
chương trình bổ ích cho thiếu nhi 
địa phương như dạy trẻ về ATGT, 
bảo vệ môi trường, thu gom rác, 
cách làm việc nhóm và chia sẻ với 
các bệnh nhi tại các bệnh viện. 
Sắp tới, chị Sương Phạm Glauser 
cho biết sẽ cố gắng gom góp tiền 
từ các cá nhân, tổ chức ở Thuỵ Sĩ 
cộng với tiền túi của gia đình để 
xây trường mẫu giáo cho trẻ em 
ở Vân Canh, Vĩnh Thạnh. 

Tết đến là dịp sum vầy của 
những gia đình Việt, dù ở đâu, 
đất mẹ hay xứ người xa xôi. Vậy 
nhưng hơn 15 năm nay, đặc biệt là 
vào mỗi dịp Tết, chị Sương Phạm 
Glauser đã miệt mài đi khắp các 
tỉnh, thành trong cả nước để giúp 
đỡ những hoàn cảnh còn nghèo 
khó. Chị tâm niệm: “Cái gì mình 
làm được thì cứ làm, còn đi được 
thì cứ đi”. Dịp cận Tết năm 2019, 
sau chuyến đi Lào Cai, chị ngược 
về Hà Nội rồi đi Thái Bình để trao 
quà cho người khuyết tật. Vừa 
xong việc ở Thái Bình, chị lại đi 
Đà Nẵng, Quảng Ngãi rồi mới 
về Bình Định quê nhà.

Năm 2019, Hiệp hội đã thăm 
hỏi, tặng xe lăn cùng thực phẩm 
cho bệnh nhân phong (Quy Hòa); 
tặng quà cho người Bana tại 
huyện Vĩnh Thạnh; tặng máy 
giặt cho Làng trẻ em SOS Quy 
Nhơn; ủng hộ Quỹ Vì người 
nghèo và nạn nhân chất độc 
màu da cam của tỉnh 200 triệu 
đồng. Trong thời gian xảy ra đại 
dịch Covid-19, Hiệp hội cũng đã 
quyên góp hơn 1 tấn gạo, giúp 
đỡ trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn huyện Tuy 
Phước...                    L.H.H - T.T.D

TS Nguyễn Hữu Lệ cùng vợ - bà Bùi Ngọc Anh -  
người luôn song hành cùng ông trong cuộc 

sống  và sự nghiệp.

u LÊ THU HIỀN - TRẦN THỊ DUYÊN

trong chia sẻ ít phút ngắn ngủi 
tại lễ khởi công TMA Innovation 
Park, ông khẳng định, dẫu trong 
vai trò là nhà khoa học, hay người 
làm kinh doanh, dự án này là 
khởi nguồn cho mối hợp tác giữa 
TMA và Bình Định, là tình cảm, 
muốn làm điều gì đó cho quê 
hương. Thêm một yếu tố cũng 
rất quan trọng nữa là “cái tâm” 
của những người đứng đầu tỉnh 
khích lệ vợ chồng ông mạnh dạn 
“dốc hầu bao” hàng trăm tỷ đồng 
triển khai dự án công viên sáng 
tạo tại đây. 

TS Nguyễn Hữu Lệ cho biết: 
Với dự án TMA Innovation Park 
- dự án lớn nằm trong tầm nhìn 
mới, sứ mệnh mới của TMA, ông 
sẽ phát triển công nghệ cao tại 
miền Trung và đưa các công nghệ 
mới nhất áp dụng tại địa phương. 
Công viên sáng tạo TMA là trung 
tâm phần mềm đầu tiên được 

Chính phủ cho rằng, giá trị của 
TMA Innovation Park không thể 
tính bằng tiền, vì nó là nơi biến 
chất xám thành giá trị mà không 
đo lường hết được. “Tôi cũng là 
người con Bình Định, cảm ơn vợ 
chồng anh Lệ đã làm nên điều 
tuyệt vời này!” 

Tôi có duyên gặp và nói 
chuyện mỗi bận TS Lệ về Bình 
Định, hiểu nỗi khát khao của 
người con xa quê được cống 
hiến cho quê hương. Càng trân 
quý hơn nỗi niềm ấy, tình cảm ấy, 
khi nghe ông chia sẻ trong ngày 
khai trương TMA Innovation 
Park: “Vậy là dự án để đời của 
vợ chồng tôi đã hoàn thành giai 
đoạn 1, tôi đã có thể thực hiện 
được mong muốn xây dựng và 
đóng góp cho sự phát triển của 
chính quê hương mình. Rồi đây 

con em Bình Định không phải ra 
Đà Nẵng, vào TP Hồ Chí Minh 
để tìm việc, mà vẫn có thể phát 
triển sự nghiệp ngay tại quê 
hương mình, dùng tài nguyên 
chất xám của người Bình Định, 
miền Trung mình để tạo ra những 
sản phẩm “Made in Việt Nam” 
cho thị trường thế giới”.

Tôi chưa bao giờ thấy ông 
ngừng nghỉ, cảm nhận trong dáng 
vóc con người nhỏ bé ấy là vô vàn 
những ý tưởng phát triển, với một 
tình yêu quê hương bao la. Bởi, 
với TMA Innovation Park, ông 
Lệ còn muốn vươn cao, vươn xa 
hơn, không chỉ tập trung vào việc 
thực hiện các dự án phần mềm 
mà còn phát triển công nghệ, mở 
rộng dịch vụ của mình; đào tạo 
phát triển nguồn nhân lực công 
nghệ cao; chia sẻ kinh nghiệm 

Đội ngũ kỹ sư công nghệ của TMA Bình Định đã hoàn thành nhiều đơn hàng 

cho đối tác nước ngoài.

TS Nguyễn Hữu Lệ: “Vậy là dự án để đời của vợ chồng tôi đã hoàn 
thành giai đoạn 1, tôi đã có thể thực hiện được mong muốn xây 
dựng và đóng góp cho sự phát triển của chính quê hương mình”.
- Trong ảnh: Giai đoạn 1 Công viên Sáng tạo TMA Bình Định đi vào 
hoạt động, nhìn từ trên cao.

xây dựng tại Thung lũng Sáng 
tạo Quy Nhơn, bao gồm Trung 
tâm Phát triển phần mềm, Trung 
tâm R&D, Trung tâm Khoa học 
dữ liệu, Học viện đào tạo công 
nghệ 4.0… Môi trường làm việc 
hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế cùng 
nhu cầu đào tạo và tuyển dụng 
hơn 3.000 kỹ sư, TMA Innovation 
Park sẽ không chỉ là nơi dành cho 
sinh viên Bình Định nói riêng, các 
tỉnh miền Trung - Tây Nguyên 
đến lập nghiệp mà còn là nơi 
nhân tài miền Trung trong và 
ngoài nước hội tụ.  

Cuối tháng 9.2020, giai đoạn 1 
TMA Innovation Park với Trung 
tâm Phát triển phần mềm chính 
thức đi vào hoạt động gồm 3 cơ 
sở liên kết, hơn 100 kỹ sư phần 
mềm. Nhưng trước đó, để chuẩn 
bị nguồn nhân lực, TMA đã hợp 
tác với Trường ĐH Quy Nhơn và 
nhiều trường đại học tại các tỉnh 
lân cận về đào tạo nhân lực… 
Sau khi hoàn thành Công viên 
sáng tạo, TMA có thể tiếp nhận 
hàng trăm sinh viên CNTT, toán, 
điện tử, viễn thông đến thực tập 
- nghiên cứu mỗi năm. Trung 
tâm R&D và Trung tâm khoa 
học dữ liệu sẽ phát huy các công 
nghệ TMA đã có, hợp tác với các 
trường đại học tại miền Trung 
và thu hút các chuyên gia trong 
và ngoài nước với mục tiêu ứng 
dụng công nghệ 4.0 để giải quyết 
các bài toán tại địa phương.

TS Trần Du Lịch, Thành viên 
Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng 

Ra đi 
là để trở về

Bay xa đi những
cánh chim mơ ước

u ĐỖ THẢO

Ông Nguyễn Tổng thăm du học sinh 
Bình Định tại Nhật.   Ảnh: NVCC

Bây giờ, về thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, hỏi thăm về 
ông Lê Văn Tám, nhiều người biết rất rõ, bởi gia đình ông 
là một hiện tượng đặc biệt: Sống chủ yếu bằng nghề nông 
nhưng có tới 2 đứa con du học Nhật Bản! 

Đ
ừng quá ngạc nhiên, 
gia đình ông Lê Văn 
Tám chỉ là một trong 
nhiều trường hợp 
được ông Nguyễn 

Tổng, thành viên Tổ Tư vấn 
của Trường ĐH Aomori Chuo 
Gakuin (Nhật Bản) giúp đỡ. Có 
thể xem cha con ông Tổng là cầu 
nối để nhiều học sinh Bình Định 
đến Nhật Bản du học. 

Cha và con  
cùng mở lối du học

Ông Nguyễn Tổng từng là 
giáo viên nổi tiếng của Trường 
cấp 3 Quang Trung, TP Quy 
Nhơn (nay là Trường Quốc Học 
Quy Nhơn). Nhưng vì nhiều lý 
do, ông xin nghỉ việc sớm để 
cùng vợ kinh doanh, nuôi các 
con ăn học. Từng là thầy giáo 
nên ông đặc biệt quan tâm đến 
việc học của các con, nhất là học 
ngoại ngữ. Thấm thía những khó 
khăn, vất vả khi thực hiện kế 
hoạch đưa các con du học cộng 
với tâm huyết, kinh nghiệm, ông 
và con trai của mình - PGS.TS 
Nguyễn Chí Nghĩa (làm việc 
tại Trường ĐH Aomori Chuo 
Gakuin) đã đưa chương trình học 
bổng của Trường ĐH Aomori 
Chuo Gakuin về Bình Định. 

Năm 2003, anh Nguyễn Chí 
Nghĩa học chuyển tiếp chuyên 
ngành Luật và Quản trị Kinh 
doanh tại Trường ĐH Aomori 
Chuo Gakuin. Anh là sinh viên 
Việt Nam đầu tiên của trường 
và là người kết nối học sinh Việt 
Nam với Trường ĐH Aomori 
Chuo Gakuin sau này. Từ năm 
2014, học sinh giỏi của Bình 
Định có cơ hội nhận học bổng 
du học Nhật Bản với nhiều hỗ 
trợ miễn phí, tận tâm từ gia đình 
ông Tổng. Cứ thế, ở Nhật Bản, 
PGS.TS Nguyễn Chí Nghĩa tìm 
cách kết nối, đưa chương trình 
học bổng về Bình Định và giúp 
đỡ sinh viên Việt bên Nhật; ở 
Việt Nam, ông Nguyễn Tổng 
cần mẫn hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ 

học sinh. 
Hồ sơ du học qua Nhật 

không dễ, những trường hợp 
bình thường, một bộ hồ sơ cần 
19 loại giấy tờ, nhưng những em 
có hoàn cảnh gia đình đặc biệt 
hơn, số loại giấy tờ lên đến 32. 
Để học sinh, phụ huynh không 
bị rối, ông Tổng chịu khó tư vấn 
tỉ mỉ và hướng dẫn làm từng 
bước một, xong bước nào phải 
chắc bước đó. Do vậy, các bộ hồ 
sơ gửi đi đều được trường đánh 
giá là hoàn hảo.

Tính đến nay, đã có 70 học sinh 
Bình Định tham gia học tập tại 
Trường ĐH Aomori Chuo Gakuin. 
Khi nói về các em, ông Tổng kể 
rành rọt từng hoàn cảnh gia đình, 
cả tính cách, sở thích các em. Có lần 
ông Tổng tâm sự, tôi mơ ước, suy 
nghĩ và tâm huyết nhất là thành 
lập cộng đồng người Việt Nam tại 
Nhật và hiện đã tập trung 70 em 
sinh viên Bình Định ở đó. 

Như tự nhận lãnh trách nhiệm, 
ông Tổng hay qua Nhật thăm các 
du học sinh mỗi khi tốt nghiệp, vào 
năm học mới hoặc Trung thu. Dịp 
Tết Trung thu, vợ chồng ông mang 
bánh trung thu tặng các cháu để 
gợi nhớ hương vị quê nhà. Câu 
nhắc nhở thường xuyên của ông 
luôn là: “Thầy chỉ mong một điều 
là khi trưởng thành, các con cố 
gắng giúp thế hệ đàn em có cơ hội 
học tập, nghiên cứu tốt”!

Mỗi học sinh là  
một hạt giống tốt 

Gặp ông Lê Văn Tám (ở thôn 
Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện 
Tuy Phước), người cha có 2 đứa 
con đi du học Nhật, tôi hỏi vui, 
chú đã bán bao nhiêu con bò rồi? 
Ông Tám thật thà đáp, cũng phải 
hơn chục con rồi, nhà quê tính mọi 
thứ bằng bò, bằng lúa, rau thôi. 

Ông Tám nhớ lại: Hồi thầy 
Tổng lên Trường THPT số 1 Tuy 
Phước tư vấn tuyển sinh, thằng 
con lớn của tôi - Lê Đức Khải, học 
tốt lắm, thầy khuyên nên du học 
ở Nhật Bản. Nghe thầy đánh giá 

cao con mình, tôi rất vui mừng, 
nhưng lo lắng nhiều hơn. Tính 
tới tính lui mà không thấy cửa 
nào đảm đương nổi chi phí du 
học, hơn nữa Khải còn 3 đứa em. 
Thầy năm lần bảy lượt đến động 
viên nhưng ở quê không có nổi số 
tiền vậy. Nhắm không ổn, tôi bảo 
Khải thôi con lựa lời nói với thầy 
là mình xin rút. Rồi gần tới ngày 
phỏng vấn, hai vợ chồng cứ trằn 
trọc không ngủ được. Sau đó thầy 
nhiệt tình tư vấn, động viên cả gia 
đình nội ngoại hai bên gom góp 
thêm cho đủ tiền gửi ngân hàng 
chứng minh năng lực kinh tế. Đợt 
đó thầy vất vả nhiều. 

Nối bước anh trai Lê Đức Khải, 
em gái Lê Mỹ Nhật Hoàng cũng 
vừa sang Nhật Bản du học. Mỗi lần 
con đi là mỗi lần vợ chồng ông Lê 
Văn Tám lại bộn bề hơn. Nhắc đến 
nỗi vất vả, vợ chồng ông Tám cười 
hiền bảo: Giờ còn nợ nần nhiều 
lắm nhưng thấy con mình có điều 
kiện học tập sinh sống vậy, thật sự 
đó là động lực, làm cực như thế 
nào cũng thấy khỏe! 

Hiện tại, chương trình học 
bổng của ĐH Aomori Chuo 
Gakuin đang liên kết với 4 trường 
tại Bình Định là: THPT chuyên Lê 
Quý Đôn, Quốc học Quy Nhơn, 
THPT Trưng Vương, THPT số 1 
Tuy Phước với các mức học bổng 
là 80%, 70%, 60%. Sắp tới, chương 
trình sẽ mở rộng thêm 2 trường là 
Trường THCS và THPT iSchool 
Quy Nhơn, THPT số 1 An Nhơn. 
Hơn nữa, cha con ông Nguyễn 
Tổng và Nguyễn Chí Nghĩa 
tiếp tục tìm và xin được một vài 
chương trình học bổng khác, đây 
là học bổng phổ biến rộng rãi với 
mức học bổng gồm 57% và 67%. 

“Tôi sẽ yểm trợ để các cháu 
làm hồ sơ miễn phí. Tôi quan 
niệm, mỗi học sinh du học thành 
công là quê hương, dân tộc có 
thêm một hạt giống tốt, chứ không 
chỉ riêng gia đình, quê hương 
Bình Định mình đâu. Tôi hỗ trợ 
được một cháu ở nông thôn du 
học thành công nhiều khi mừng 
vui hơn một cháu ở phố. Thành 
ra hễ nghe ở nông thôn có cháu 
nào muốn du học là tôi tìm tới 
tận nơi tìm cách giúp để các cháu 
thỏa nguyện!”, ông Tổng chia sẻ.

 Đ.T

Chị Sương Phạm Glauser cùng chồng con về Bình Định làm từ thiện.
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đẳng cấp quốc tế

Công ty CP Dược - Trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(Bidiphar) tiếp tục chinh 
phục thị trường nam 
dược bằng một cách rất 
riêng như từng chinh 
phục thị trường tân dược. 
Ấy là, gầy hẳn vùng dược 
liệu trên “cổng trời” An 
Toàn (huyện An Lão) để 
chủ động, không phụ 
thuộc nguồn nam dược 
thu hái tự nhiên hay 
nguồn nhập khẩu.

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
VƯỜN DƯỢC LIỆU

Năm 2015, Bidiphar bắt 
tay vào Dự án trồng dược liệu 
sạch theo tiêu chuẩn “Thực 
hành tốt nuôi trồng và thu hái 
dược liệu” (GACP-WHO) để 
sản xuất thuốc nam dược. Sau 
2 năm chuẩn bị, vườn dược 
liệu rộng hơn 75 ha tại An 
Toàn thành hình. 2 năm khảo 
nghiệm tiếp đó, Dự án cho 
kết quả bước đầu. “Trong 20 
dược liệu bản địa và di thực, 
chúng tôi khảo nghiệm tìm ra 
12 loại dược liệu phù hợp”, 
dược sĩ CKI Nguyễn Đức 
Thiệp, Trưởng Ban quản lý Dự 
án trồng dược liệu sạch của 
Bidiphar, cho hay.

4 loài bản địa được xác định 
bước đầu là chè dây, lan kim 
tuyến, bảy lá một hoa, bách 
bộ; 8 loài được di thực gồm: 
Đương quy, đảng sâm, ba kích, 
hà thủ ô, đan sâm, xạ đen, cát 
cánh, thiên môn đông. Bidiphar 
đã thực hiện đồng bộ từ tạo 
giống đến các mô hình trồng 
thử nghiệm. Hiện, đã có một 
số quy trình nuôi cấy mô thành 
công cho cây dược liệu ba kích, 
đảng sâm, đan sâm, hà thủ ô 
đỏ, lan kim tuyến… Ngoài ra, 
còn có quy trình nhân giống 
bằng giâm cành cho cây chè 
dây, ngũ vị tử, kim ngân hoa…; 
nhân giống từ hạt cho cây 
đương quy, đảng sâm... 

Kỹ sư Bùi Ngọc Hân, phụ 
trách kỹ thuật Ban quản lý Dự 
án, chia sẻ: “Chúng tôi đã đạt 
chứng nhận GACP-WHO cho  
4 loại cây dược liệu: Đương quy, 
chè dây, thìa canh, cà gai leo. 
Từ đây, Bidiphar có trên 10 sản 
phẩm thuốc và thực phẩm chức 
năng có nguồn gốc từ dược 
liệu được Bộ Y tế cấp phép, 
lưu hành thị trường; trong 

Bidiphar có hơn 10 sản phẩm thuốc 
và thực phẩm chức năng nguồn gốc 
từ dược liệu được Bộ Y tế cấp phép lưu 
hành; trong đó “Dưỡng can Bidiphar”, 
“Hebamic” sản xuất bằng nguồn dược 
liệu “sạch” ở An Toàn.  Ảnh: BIDIPHAR

đó các sản phẩm “Dưỡng can 
Bidiphar”, “Hebamic” được sản 
xuất bằng nguồn dược liệu sạch 
từ vườn dược liệu An Toàn”.

THUẦN TỰ NHIÊN VÀ SẠCH
Đánh giá nguồn dược liệu 

tại Bình Định của Bidiphar cho 
thấy, hàm lượng dược chất cao 
hơn 5 - 7% so với dược điển. 
Thế nhưng, tình trạng khai 
thác “đào tận gốc, trốc tận rễ” 
để sử dụng, buôn bán liên tục 
trong nhiều năm qua khiến 
nguồn dược liệu trong tự nhiên 
suy kiệt. Hiện tại, Bidiphar đã 
trồng được hơn 6.000 m2 dây 
thìa canh, 3.000 m2 cà gai leo, 
1.000 m2 đinh lăng, 3.000 m2 
chè dây, 4.000 m2 đương quy, 
1.000 m2 đan sâm. Các loại 
dược liệu ba kích, hà thủ ô đỏ, 
đảng sâm… đầu tư lâu dài, đến 
nay mở rộng lên 5.000 m2/loại. 

“Bidiphar chủ trương trồng 
dược liệu thuần tự nhiên để có 
chất thuốc tốt, không sử dụng 
hóa chất kích thích sinh trưởng, 
thuốc trừ sâu bệnh hay chất 
bảo quản. Chúng tôi đầu tư 
rất lớn vào nghiên cứu và nuôi 
trồng, nhưng không có nghĩa 
lúc nào cũng thành công; làm 
10 cây có khi thành công được 
1, 2 cây đã là tốt rồi!”, bà Phạm 
Thị Thanh Hương, Tổng Giám 
đốc Bidiphar, nói về quyết định 
gầy vườn dược liệu trên núi 
cao An Toàn.

5 năm gắn bó ngay từ 
những ngày mới thành lập 
vườn dược liệu tại An Toàn, kỹ 
sư Cao Lâm Vũ cho hay, tôn chỉ 
“sạch” được áp dụng nghiêm 
ngặt tại vườn dược liệu theo 
GACP-WHO, đó là “nói không 
với thuốc trừ sâu”, “cây có 
bệnh thì cứu chỉnh bằng canh 
tác, trường hợp xấu nhất phải 
dùng thuốc sinh học”. 

Những ngày cuối năm, khu 
vườn ươm và vùng trồng dược 
liệu hơn 10 ha tại An Toàn mịt 
mù mưa, sương mù giăng kín 
ngọn cây. Dẫn chúng tôi đi 
thăm vườn trong cái lạnh 160C, 
anh Vũ bảo thời điểm này cây 
dược liệu “ngủ đông”, chỉ có 
thể chăm trong vườn ươm nhà 
kính, chờ mùa xuân đến cây 
cứng cáp mới đưa ra trồng. 
Ngay 3 giống dược liệu chịu 
được sương gió trồng dưới 
tán rừng là ba kích tím, hà thủ 
ô đỏ, đảng sâm cũng rất khó 
phát triển. Tỉ mẩn dò tìm từng 
ngọn cây, dựng cây chống đỡ, 
nhưng đến cây hà thủ ô đỏ thì 
nhóm kỹ sư đành bó tay không 
tìm ra được cây vì mưa lạnh, 
cây rụng lá nên rất khó tìm 
thấy dưới tán rừng. “Thời tiết 
mùa đông trên núi cao khắc 
nghiệt, ngay những loại cây 
trồng bình thường cũng trụi 
lá, “đứng” cây, nói gì đến cây 
thuốc!”, anh Vũ nói.

ĐỒNG BÀO AN TOÀN SẼ 
THAM GIA LIÊN KẾT CHUỖI

Đến nay, Bidiphar đã nuôi cấy mô thành công nhiều loài dược liệu ba kích, đảng 
sâm, đan sâm, hà thủ ô đỏ, lan kim tuyến...

u Bài, ảnh: THU HIỀN

Đầu tháng 10.2020, Chương trình tài trợ các 
dự án nhỏ của Quỹ môi trường toàn cầu và 
Bidiphar phối hợp UBND huyện, Hội LHPN huyện 
An Lão khởi động chuyển giao kỹ thuật trồng 
cây thuốc bản địa chè dây cho đồng bào dân 
tộc thiểu số xã An Toàn. Dự án chuyển giao kinh 
phí hơn 2,3 tỷ đồng, triển khai trong 30 tháng, 
với mục tiêu nâng cao nhận thức của đồng bào 
dân tộc tại địa phương về bảo tồn, khai thác hợp 
lý nguồn dược liệu bản địa gắn với chuyển giao 
kỹ thuật trồng, thu hái, bảo tồn chè dây bản địa 
theo GACP-WHO; xây dựng chuỗi liên kết sản 

xuất chè dây bền vững, hiệu quả giữa người dân 
An Toàn với Bidiphar. Tới đây, Bidiphar, tiếp tục 
triển khai đầu tư phần diện tích còn lại trong 76 
ha của dự án phát triển vùng nguyên liệu dược 
liệu tại An Toàn. Khảo sát nghiên cứu thị trường, 
đa dạng hóa sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe theo hướng sử dụng nguồn dược 
liệu tại địa phương. Trong năm 2021, sẽ đầu 
tư dây chuyền thiết bị sản xuất từ khâu sơ chế, 
chế biến đến hệ thống chiết suất, cô cao, sấy 
khô và dây chuyền sản xuất sản phẩm ngay 
tại An Toàn.

Với dược liệu, quan trọng 
nhất là hoạt chất trong cây 
phải đạt hàm lượng cần thiết. 
Để đạt đủ hàm lượng thì yếu 
tố đất đai, khí hậu, khâu chăm 
sóc có vai trò, tác động rất lớn. 
An Toàn với nhiều điều kiện tự 
nhiên đặc biệt giúp cây dược 
liệu tích lũy được nhiều hoạt 
chất quý. 

Ở An Toàn, tuy đã định cư 
nhưng đồng bào dân tộc thiểu 
số phần nào đó vẫn còn du 
canh, làm rẫy. Với sự hỗ trợ 
của UBND tỉnh, Bidiphar cùng 
các đơn vị phối hợp, Dự án 
thực hiện liên kết chuỗi, mở ra 
cho người dân nơi đây sinh kế 
mới, giúp ổn định cuộc sống. 
Đồng thời đây cũng là cách để 
Bidiphar gầy được vùng dược 
liệu đến quy mô đủ cung ứng 
cho sản xuất công nghiệp. 

Bà Phạm Thị Thanh Hương 
khẳng định: Chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng bền vững lâu dài tạo 
việc làm và nâng cao đời sống 
của nhân dân địa phương, đặc 
biệt là bà con dân tộc thiểu số, 
trở thành một trong 3 mục tiêu 
của Bidiphar khi thực hiện dự 
án trồng dược liệu theo GACP-
WHO và tạo chuỗi sản phẩm 
nâng cao giá trị dược liệu tại xã 
An Toàn. Chúng tôi xác định 
hướng phát triển dược liệu để 
khai thác tài nguyên và cũng 
nâng cao chất lượng sản phẩm 
nam dược, nâng cao đời sống 
của bà con. Nông dân ổn đầu 
ra, DN ổn đầu vào. Vấn đề 
quan trọng là cần có chính sách 
hỗ trợ vốn hoặc những chính 
sách ưu đãi, tạo điều kiện cho 
công ty và người dân An Lão 
thực hiện tốt dự án.               T.H
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Bidiphar xây 
dựng vùng trồng 

dược liệu tiêu 
chuẩn GACP-WHO 

tại vùng núi cao 
An Toàn.



Sau hàng chục năm dày công nghiên cứu, ông Lê Văn Dư, Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Minh 
Dư (xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) và ông Cao Văn Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Cao 
Khanh (xã Cát Tân, huyện Phù Cát) đã lai tạo, chọn lọc được các giống gà ta lông màu thuần Việt với nhiều 
ưu điểm vượt trội. Sản phẩm của 2 DN đã vượt khỏi biên giới Việt Nam.  

Ông Lê Văn Dư (bên trái) nhận danh hiệu Sản phẩm vàng chăn gia cầm Việt Nam do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT 
Phùng Đức Tiến trao tặng.                                                          Ảnh: Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư

Ông Cao Văn Khanh (bên trái) ký hợp tác cung ứng sản phẩm với một DN trong nước.                                                                                                            
Ảnh: Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh

ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI 
KỲ ĐỔI MỚI LÊ VĂN DƯ

Hồi nhỏ, cậu bé Lê Văn Dư đã 
mê nuôi gà tới mức quên ăn. Thấy 
con mình còn nhỏ nhưng lại có sở 
thích và đam mê khác thường so 
với những đứa trẻ cùng trang lứa, 
mẹ ông cho ông một đàn gà con 
để nuôi riêng. “Tôi mừng húm 
khi được sở hữu và tự chăm sóc 
đàn gà theo ý mình. Đến phiên 
chợ, tôi lại theo mẹ đưa gà ra chợ 
bán, tiền bán gà mẹ cho để dành 
mua sách vở, quần áo. Hết năm 
lớp 9, niềm đam mê nuôi gà “lấn 
át” sự ham học, tôi quyết định ở 
nhà nuôi gà. Từ vài trăm con gà 
ta giống ban đầu, tôi mày mò tìm 
hiểu, chọn lọc để phát triển dần 
thành trại giống gà ta gia đình vào 
năm 1986”, ông Dư thổ lộ. 

Theo ông Dư, giống gà ta của 
Việt Nam rất phong phú và nhiều 
ưu điểm, vì vậy ông suy nghĩ phải 
tìm hiểu, nghiên cứu, lai tạo các 
giống với nhau, chọn ra giống gà 
ta ưu việt nhất. Hễ nghe nơi nào có 
giống gà ta đặc sắc là ông khăn gói 
tìm mua. Mỗi giống gà mang về 
đều được ông nuôi nhốt riêng. Nết 
ăn, giấc ngủ, sở thích, thế mạnh… 
của từng giống gà được ông ghi 
chép tỉ mẩn, đánh giá kỹ càng và 
tập trung nghiên cứu, tích hợp các 
đặc điểm tốt lại, tạo tổ hợp lai tốt 
nhất để nhân đàn. 

Ông Dư chia sẻ: “Công tác 
nghiên cứu, lai tạo quá gian nan 
đối với một người tay ngang như 
tôi. Mỗi lần thất bại là một bài học 

giống tốt, tôi đầu tư xây dựng 
chuồng trại hiện đại và mời gọi 
các kỹ sư có tay nghề cao về làm 
việc cho mình để phục vụ cho 
hoạt động sản xuất con giống”. 

Hiện Công ty TNHH Giống 
gia cầm Cao Khanh đang sở hữu 
hơn 300 nghìn con gà giống từ 
cụ, kỵ đến ông, bà, bố, mẹ với hệ 
thống 50 dãy chuồng nuôi khép 
kín theo hướng an toàn sinh học 
và công nghệ cao. Tất cả các khâu 
từ cho ăn, vệ sinh chuồng trại, 
tiêm vắc xin đều được tự động 
hóa. Công ty còn sở hữu hệ thống 
máy ấp nở hiện đại được nhập 
khẩu từ châu Âu. 

Sản phẩm chất lượng cao của 
Công ty thu hút sự quan tâm không 
chỉ của người dân trong nước và 
nhiều tổ chức, cá nhân ở các nước 
Campuchia, Lào cũng đặt mua. 
Hàng trăm đại lý phân phối sản 
phẩm trong và ngoài nước nhanh 
chóng được hình thành, mỗi năm 
cung ứng từ 35 - 40 triệu con gà 
giống 1 ngày tuổi cho người chăn 
nuôi trong và ngoài nước. Không 
chỉ vậy, ông Khanh còn hỗ trợ giá, 
con giống, hướng dẫn kỹ thuật 
chăn nuôi, xây dựng chuồng trại, 
hỗ trợ người dân bị thiệt hại bởi 
thiên tai, mưa lũ vượt qua khó 
khăn. Và người chăn nuôi đã 
phong tặng cho ông danh hiệu 
“Sắc hoa gà Việt” Cao Văn Khanh.

Năm 2019, Công ty TNHH 
Giống gia cầm Cao Khanh là 1 
trong những DN thành viên của 
Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt 
Nam đại diện cho Việt Nam tham 
dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về 
phát triển nông nghiệp nông thôn 
và xóa đói giảm nghèo lần thứ 11; 
đồng thời tham gia triển lãm sản 
phẩm ngành nông nghiệp tiêu biểu 
của các nước trong khối ASEAN. 
Cũng trong năm 2019, ông Cao 
Văn Khanh vinh dự được Chủ tịch 
nước trao tặng Huân chương Lao 
động hạng ba về thành tích xuất 
sắc trong thực hiện phong trào thi 
đua “DN Việt Nam hội nhập và 
phát triển giai đoạn 2017 - 2019”. 

“Tôi đang xúc tiến đầu tư 2 dự 
án có giá trị trên 500 tỷ đồng vào 
lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao 
để tiếp tục sản xuất ra những sản 
phẩm có giá thành thấp, có tính cạnh 
tranh cao, cung ứng cho người chăn 
nuôi trong nước và xuất khẩu ra thế 
giới”, ông Khanh cho biết.      P.T.S

“Bình Định là địa phương có năng lực sản xuất con giống gà ta thuộc nhóm tốt nhất cả 
nước. Giống gà được sản xuất tại Bình Định được nuôi phố biến nhất ở nước ta. Đặc biệt Bình 
Định có 2 DN chuyên lai tạo, ấp nở, cung cấp giống gà ta nổi tiếng đã đưa giống gà thuần 
Việt vươn ra thị trường thế giới. Tên tuổi và sản phẩm của các DN này không thua kém bất kỳ 
DN nào trên thế giới hoạt động sản xuất kinh doanh cùng lĩnh vực. Việt Nam chúng ta cần có 
nhiều DN như vậy để tăng sức cạnh tranh, thúc đẩy phát triển chăn nuôi bền vững”. 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 
(Trích phát biểu tại sự kiện Quảng bá sản phẩm gà năm 2020, do Bộ NN&PTN và 

UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức tại TP Quy Nhơn, tháng 7.2020)

quý giá. Trải qua 30 năm nghiên 
cứu, lai tạo, tôi đã chọn tạo được 3 
tổ hợp lai các giống gà ta: MD1.BĐ, 
MD2.BĐ và MD3.BĐ. Màu lông 
đẹp, thịt gà dai và thơm ngon là đặc 
điểm nổi trội để người tiêu dùng 
nhận diện đó là gà ta thuần chủng 
hay gà ta lai”. 

Sản phẩm gà ta chọn lọc của 
ông Lê Văn Dư đã được chứng 
nhận sản phẩm nông nghiệp 
tiêu biểu trong 5 năm liên tiếp 
từ 2013 đến 2017. Các tổ hợp lai 
nói trên cũng được Bộ NN&PTNT 
công nhận tiến bộ kỹ thuật, công 
nghệ mới; Bộ KH&CN cấp Giấy 
chứng nhận DN khoa học công 
nghệ cao và UBND tỉnh chứng 
nhận gà giống Minh Dư đạt 5 sao 
khi đánh giá, xếp hạng sản phẩm 
OCOP tỉnh Bình Định năm 2019. 

Tiếng lành đồn xa, khách hàng 
đến với Minh Dư ngày càng nhiều, 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
giống gia cầm của công ty phát triển 
nhanh. Hiện nay, Công ty TNHH 
Giống gia cầm Minh Dư đang sở 

hữu tổng đàn gà giống 680 nghìn 
con. Bình quân mỗi năm, công ty 
sản xuất trên 60 triệu con gà giống 
thương phẩm, tiêu thụ trong nước 
95% và xuất khẩu 5%, trở thành nhà 
cung ứng gà ta giống số một Việt 
Nam. Năm 2019 DN đạt doanh thu 
trên 231,6 tỷ đồng và hàng triệu 
khách hàng của công ty cũng đã có 
thu nhập khá. Hoạt động sản xuất 
cung ứng giống gia cầm của Công 
ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư 
đã góp phần chuyển dịch cơ cấu 
ngành nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới. Đầu tháng 12.2020, ông 
Lê Văn Dư được Chủ tịch nước 
phong tặng hiệu Anh hùng Lao 
động thời kỳ đổi mới. 

“SẮC HOA GÀ VIỆT” 
CAO VĂN KHANH

Sinh ra trong gia đình có nghề 
truyền thống chăn nuôi và kinh 
doanh ấp nở trứng gia cầm, thủy 
cầm, ông Cao Văn Khanh sớm bộc 
lộ năng khiếu bẩm sinh về lựa chọn, 
lai tạo gà giống. Trong căn phòng 

nhỏ trưng bày vô số danh hiệu, ông 
hào sảng kể cho chúng tôi nghe quá 
trình thưc hiện khát vọng lai tạo 
giống gà ta đặc trưng Cao Khanh 
Bình Định và và đưa chúng vượt 
qua khỏi ranh giới Việt Nam. 

Ông Khanh cho hay: “Tôi đã 
dành cả tuổi trẻ để tìm hiểu các 
tài liệu, sách báo và tham khảo, 
học hỏi từ các chuyên gia, nhà 
khoa học trong và ngoài nước về 
cách chọn lọc, lai tạo các giống gà. 
Cùng với đó là những ngày dài 
bôn ba khắp nơi để chọn lọc các cá 
thể gà có đặc điểm ngoại hình và 
năng suất vượt trội về nuôi thực 
nghiệm. Sau khi có được đàn gà 
ta giống ưng ý, tôi kết hợp kinh 
nghiệm tích lũy được và tiến bộ 
KHKT vào nghiên cứu, lai tạo để 
chọn lọc đàn giống cụ kỵ, ông bà, 
bố mẹ tốt nhất, tạo nền móng để 
sản xuất ra các giống gà ta chất 
lượng cao. Và cuối cùng tôi đã 
thành công với tổ hợp dòng gà 
ta: CK1-BĐ, CK2-BĐ và CK3-BĐ 
chất lượng cao. Có được nguồn 
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hai “ vua gà”



Cả nước có hàng trăm, hàng nghìn làng nón. 
Nhưng ít người biết rằng chỉ chiếc nón lá Bình 
Định mới là thứ nón duy nhất của cả nước, cứ đến 
lệ xuân được tuyển chọn để bán cho triều đình từ 
gần 200 năm trước; cũng từ xa xưa nón lá Bình 
Định đã là hàng xuất khẩu quý giá!

THUỞ XƯA BA MIỀN NÓN LÁ
Có người cho rằng nón lá 

ra đời vào thời nhà Trần, ở 
làng Ma Lôi thuộc lộ Hồng 
Châu, nay thuộc vùng Hưng 
Yên, Hải Phòng. Vài trích dẫn 
từ “Lĩnh ngoại đại đáp” của 
Chu Khứ Phi năm 1178, trong 
“Văn hiến thông khảo” của Mã 
Đoan Lâm năm 1307 hay trong 
bức họa “Trúc Lâm đại sĩ xuất 
sơn đồ” của Trần Giám Như 
ra đời vào giữa cuối thế kỷ 
XIV…, một vài người cho rằng 
hình ảnh nón lá đã được miêu 
tả trong các tác phẩm này, 
nghĩa là ngầm khẳng định - 
chiếc nón lá ở nước ta đã có 
lịch sử gần một nghìn năm 
hiện diện. 

Ở tận phía Nam, cách đây 
hơn 200 năm, khi ghi chép về 
sản vật, phong tục vùng Gia 
Định - Nam bộ trong “Gia 
Định thành thông chí”, Trịnh 
Hoài Đức cho biết, trước thời 
vua Lê Thế Tông định lại 
sắc phục vào năm Mậu Ngọ 
(1738), người Việt ở vùng đất 
này vẫn theo tập tục người 
Giao Chỉ, quy định theo từng 
cấp bậc, trừ quan chức, con 
trai con gái vẫn theo tục người 
Giao Chỉ, con gái mặc váy 
không gấp nếp, đội nón lá lớn.

Ở Huế, sau chuyến công 
du sang Pháp dự hội chợ 
thuộc địa Marseille, vào 
tháng 9.1924, vua Khải Định 
đã tổ chức lễ Tứ tuần đại 
khánh (lễ mừng thọ 40 tuổi) 
ở Huế. Qua những hình ảnh 
lẫn phim tư liệu còn lưu lại, 
chúng ta có thể thấy hàng 
nghìn người dân đất kinh kỳ 
đội nón trắng đứng xem đại 
lễ trong thành nội.

Trong cuốn “Kỹ thuật của 
người An Nam” (Technique 

du peuple Annamite) do Henri 
Oger và các nghệ nhân người 
Việt Nam thực hiện năm 1908 - 
1909 với 4.577 bức tranh khắc, 
chúng ta cũng thấy hình ảnh 
một vị quan đội nón lá (có lẽ là 
nón ngựa) và các kiểu nón của 
người An Nam thời đầu thế 
kỷ XX. 

Điểm qua các tư liệu về 
nón lá trên đây cũng đã thấy 
ít nhiều sự xuất hiện của nón 
lá ở cả ba miền đã rất lâu đời. 
Hà Nội còn có làng nón Thanh 
Oai, có phố Hàng Nón (rue 
des Chapeaux). Ở Hà Nam có 
làng nón Giải Tây. Ở Phú Thọ 
có các làng nón Sai Nga, Sơn 
Nga, làng Dền. Ở Quảng Trị 
có làng nón Bố Liêu. Ở Thừa 
Thiên - Huế có các làng nón 
Phủ Cam, Đốc Sơ, Dạ Lê, Kim 
Long, Mỹ Lam, Tây Hồ và làng 
nón Bài Thơ. Ở Quảng Ngãi có 
nón Tịnh Bình. Theo “Địa chí 
Tây Ninh” (2006), ở Nam Bộ 
còn có các làng nón An Hòa, 
Ninh Sơn (Tây Ninh), nón Lộc 
Giang (Long An) mà những 
sản phẩm nón lá ở các vùng 
này còn bán lên tận Chợ Lớn 
lẫn các tỉnh miền Tây Nam bộ. 
Có lẽ không thể nào kể hết các 
làng chằm nón lá ở Việt Nam 
xưa nay. Nhưng có lẽ, không 
có nón lá của địa phương nào 
lại được sử sách đề cập nhiều 
như nón lá Bình Định.

NÓN LÁ BÌNH ĐỊNH,
MỘT SẢN VẬT ĐẶC TRƯNG 

Trong “Hoàng Việt nhất 
thống địa dư chí” - bộ sách sử 
đầu tiên dưới thời nhà Nguyễn, 
do Lê Quang Định - Thượng thư 
Bộ Binh khởi biên từ đầu thời 
Gia Long và hoàn thành năm 
1806, có ghi chép về thổ sản Bình 
Định gồm: Kỳ nam, trầm hương, 
mỏ sắt, diêm tiêu, hồ tiêu, sáp 
mật ong, tê giác, voi, lụa sống, 
lụa đen, tơ màu, vải trắng, trà 
ngọt đắng, lông nhím, nón trắng, 
cá chình, than củi, muỗng dừa, 
dầu rái, trầu nguồn.

“Khâm định Đại Nam hội 
điển sự lệ” của Nội các triều 
Nguyễn, khi đề cập đến mục 
thuế khóa của các địa phương 
thì chỉ có Bình Định là nơi phải 
chịu nộp thuế nón lá. Sách này 
cho biết, vào năm Gia Long 
thứ 7 (1808), nhà vua chuẩn lời 
tâu cho lệ thuế ở trại Lá Trám 
nguồn Hà Thiêu (?) thuộc Bình 
Định mỗi năm 210 quan và 
“thợ làm nón trắng 20 người 
phải nộp thuế sản vật cả năm 
nón trắng 20 cái; nay số dân 
nộp thuế sản vật đã sung vào 
lính tuyển mà lệ cũ về nón 
trắng vẫn còn, nên trừ miễn lệ 
cả năm nộp 20 nón trắng…”. 

Sách “Đại Nam nhất thống 
chí”, quyển IX, khi ghi chép 
về thổ sản Bình Định cũng cho 
biết: Ở Bình Định “nón lá non 

sản ở huyện Phù Cát, nón lá già 
sản ở huyện Tuy Phước”. 

Trong bức ảnh mà Émile 
Gsell (1838 - 1879) chụp một 
notable (tạm dịch là nhân sĩ) 
khoảng những năm 70 của thế 
kỷ XIX ở Nam Kỳ có đội chiếc 
nón mà theo nhiều người cho 
rằng đó chính là nón ngựa 
Bình Định. Sách “L’Annam en 
1906: Géographie - Histoire - 
Administration - Commerce. 
Agriculture - Industrie”, 
Merseille, 1906, cũng cho biết: 
Người An Nam ở Bình Định 
sản xuất nón bằng lá kè rất 
quý giá, được xuất khẩu tới 
Singapore. 

Quách Tấn trong “Nước 
non Bình Định” còn liệt kê lẫn 
đánh giá các loại nón ở Bình 
Định: Ở Bình Định “có 3 loại 
bằng lá kè: Nón ngựa làm ở 
Kiều Đông, Kiều Huyên, Phú 
Đa (Gò Cũ) thuộc quận Phù 
Cát, thường đi bán ở chợ Gò 
Găng nên tục gọi là nón Gò 
Găng. Đẹp và sáng, nhưng 
không chịu nổi mưa gió, nên 
chỉ dành cho khách phong 
lưu, khuê các. Nón lá buông 
nhiều nhất ở Hòa Dõng (Phù 
Cát). Nón chỉ đác, tục gọi là 
nón trủm, vùng Đồng Dài ở 
An Lão chuyên môn. Đó là hai 
loại nón bình dân, vừa chắc 
vừa rẻ. Nắng mưa đều không 
ngại. Nếu phết thêm một lớp 
dầu trong nữa thì bền không 
kém nón mây của người  
Trung Hoa”.

Liệt kê sơ bộ những tài 
liệu nêu trên cũng chỉ để thấy 
rằng, chiếc nón lá Bình Định 
đã có từ lâu đời, đã được vượt 
ranh giới của nước non Bình 
Định, được dùng phổ biến ở 
nhiều nơi, nhất là ở Sài Gòn, 
Nam Kỳ, đã ra cả nước ngoài 
từ thuở xa xưa. 

NƠI DUY NHẤT CỨ LỆ XUÂN 
NÓN TỐT LAI KINH

Đọc “Khâm định Đại Nam 
hội điển sự lệ” có một chi tiết 
khá thú vị: Trong quyển 66, 
mục “Nhà nước thu mua” có 
kể về nhiều loại sản vật, khí 
dụng mà triều đình chuẩn cho 
thu mua hàng trăm loại ở các 
địa phương, trong đó có nón lá. 
Nón lá thì nhiều nơi có, ngay ở 
kinh đô Huế cũng có rất nhiều, 
nhưng trong mục mua Nón lá 
chỉ thấy triều đình chuẩn cho 
mua toàn là nón Bình Định.

Năm Minh Mạng thứ 4 (1823) 
nhà vua xuống chỉ, theo đó hằng 
năm cứ đến mùa xuân chọn mua 
50 chiếc nón trắng của Bình Định, 
trong đó có 20 chiếc thượng hảo 
hạng, 30 chiếc tốt vừa và xem đó 
là lệ mãi mãi về sau. 

Tiếp theo vào các năm 1824, 
1827, 1830, 1831, nhà vua không 
chỉ xuống chỉ tiếp tục mua nón 
Bình Định, nêu rõ số lượng, số 
tiền, mà còn chỉ cách chuyên 
chở… Riêng năm Minh Mạng 
thứ 8 (1827) lại chuẩn cho mua 
30 chiếc nón trắng Bình Định 
hảo hạng có vảy trắng ba ba mỗi 
chiếc giá 1 quan 9 tiền và hạng 
tốt vừa, mỗi chiếc giá 1 quan 3 
tiền. Năm Minh Mạng thứ 12 
(1831) có định lệ, từ năm này về 
sau, khi chở nón trắng Bình Định 
về nộp cho triều đình không nên 
đi “theo đường bộ cho vất vả” 
mà chở theo đoàn thuyền vận tải 
chở các sản vật (khác). 

***

Từ định lệ mua nón Bình 
Định trên đây có lẽ cũng đã 
thấy rằng, từ lâu nón Bình Định 
đã có “thương hiệu”, có “đẳng 
cấp” - như các từ hay dùng 
bây giờ. Ắt hẳn nón lá Bình 
Định là loại nón lá đẹp, bền 
mà không có nơi nào sánh 
được.                           N.Đ.V 

Chóp nón ngựa.                      Ảnh tư liệu của N.Đ.V

Lệ xuân nón tốt lai kinh

Nón Phú Gia.
Ảnh tư liệu của N.Đ.V

Hàng nón 
chợ phiên 

Phù Cát.
Ảnh: NGUYỄN 

THỊ QUYÊN

u TS. NGUYỄN ĐĂNG VŨ

26 Tân SửuXuân



Họa sĩ Đặng Mậu Tựu

l Họa sĩ Đặng Mậu Tựu sinh 
năm 1953 tại xã Mỹ Thọ, huyện Phù 
Mỹ. Năm 1964, anh rời Bình Định ra 
Huế học. Tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ 
thuật Huế năm 1972, anh chọn Huế 
lập nghiệp. Sau năm 1975, anh phụ 
trách Nhà Thiếu nhi Huế, rồi làm việc 
trong ngành văn hóa Huế. Anh từng 
giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn 
học - Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế 
(2008 - 2014), Ủy viên Ban Chấp 
hành Hội Mỹ thuật Việt Nam, phụ 
trách khu vực miền Trung và Tây 
Nguyên (2009 - 2020). Hiện anh là 
Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt 
Nam tại Huế.

l Tranh của họa sĩ Đặng Mậu Tựu 
đã giành được nhiều giải thưởng: Giải 
Bông sen trắng (Hội Văn học - Nghệ 
thuật Bình Trị Thiên), Giải Văn học 
Nghệ thuật Cố đô lần I, Giải thưởng 
Nghệ sĩ danh dự khu vực ASEAN lần 
thứ 4 năm 2016… Đến nay, anh đã 
tổ chức được 6 triển lãm cá nhân và 
hàng chục triển lãm nhóm. 

Tôi trân trọng mời anh vào một 
cuộc trò chuyện giữa những 
người Bình Định với nhau, cũng 
lo anh tế nhị cáo bận mà từ chối, 
nhưng bất ngờ là anh hồ hởi 
nhận lời - Răng mà không hè, 
như anh em mình nói chuyện với 
nhau chớ! Mấy khi được trò chuyện 
với quê nhà... 

C
ó thể nói ngay anh - họa sĩ 
Đặng Mậu Tựu - là một họa 
sĩ lớn, nay đã thuộc vào hàng 
kỳ cựu, tranh của anh được 
người yêu nghệ thuật không 

chỉ ở Huế, miền Trung hay trong nước 
yêu mến mà còn góp mặt ở nhiều 
phòng tranh, bộ sưu tập ở nước ngoài. 
Tính anh vậy, không chỉ những cuộc 
triển lãm lớn, mà cả những cuộc triển 
lãm dẫu be bé nhưng hễ ới là anh góp 
mặt, chẳng một chút câu nệ. Chân 
thành với anh luôn nhận lại phần chân 
thành nhiều hơn.  

l Anh có thể chia sẻ đôi chút về 
công việc hiện tại, thưa họa sĩ? Có 
nhiều nhận định rằng, anh không chịu 
ở yên và say mê tìm những điều mới 
mẻ?

- Hiện nay, tôi là người sáng tác mỹ 
thuật đơn thuần. Thỉnh thoảng được 
mời làm thành viên Hội đồng nghệ 
thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam, của 
ĐH Nghệ thuật Huế và của vài địa 
phương. Thời gian còn lại, tôi vẽ và vẽ. 
Lúc còn tại chức thì công việc nhiều 
nên “tư việc” sáng tác chỉ mang tính 
tranh thủ. Lúc nghỉ hưu là lúc mình 
toàn tâm toàn ý cho sáng tác. Tôi đã 
làm việc hết mình, hăng say cuồng 
nhiệt, bù lại cho thời gian trước. Và, vẽ 
như điên, vẽ trong bất cứ lúc nào thấy 
hứng thú và luôn thấy vui vì những gì 
ủ nén bấy lâu nay đã hiện hữu bằng 
thực thể của hình khối, màu sắc. Tôi 
vẽ cho tôi và sự hiện hữu của tôi ở cõi 
đời này, bỏ qua 
những thói thường 
và tôi vẽ về những 
gì tôi yêu mến. Một 
ánh mây bạc lúc về 
chiều, một đám rong 
rêu héo úa chua chát 
như phận người hay 
hạnh phúc của nụ 
cười em bé khi có ai 
cho viên kẹo…, nó 
khiến tôi cầm cọ, say 
mê. Khi vẽ có hình 
hay phi hình thể tôi 
đều chú tâm từng 
phân vuông trên mặt 
tranh, vẽ bất kỳ cái gì 
có thể nhưng phải đạt 
đến cái Đẹp! 

Tôi không ở yên 
được, tôi luôn trăn 

[1] Tác phẩm Phố Kim 
Long (sơn dầu) của họa 
sĩ Đặng Mậu Tựu.
[2] Tác phẩm Hoa Hải 
đường (tĩnh vật, sơn 
dầu) của họa sĩ Đặng 
Mậu Tựu.
[3] Tác phẩm Dã thú (sơn 
dầu) của họa sĩ Đặng 
Mậu Tựu.

u VÂN PHI (Thực hiện)

trở để không lặp lại chính mình. Có lẽ 
điều đó sẽ bất lợi cho mình vì người 
yêu thích tranh mình luôn muốn mình 
giữ cái quen thuộc ấy. Nhưng tôi luôn 
muốn cái khác mình ngày hôm qua…

l Năm 2020, anh liên tục có  
2 cuộc triển lãm cá nhân “Cảm ơn 
EVA” và “Mộng mị một mình”. Phải 
chăng, đã có sự tích lũy, chuẩn bị?

- Tranh từ hai cuộc triển lãm này 
là một phần tác phẩm tôi sáng tác từ 
lúc “trở về nhà”. Cảm ơn EVA chủ yếu 
là tranh lụa và sơn dầu vì mang ơn tất 
cả đàn bà trên thế gian này. Tôi vẽ về 
những người phụ nữ, một phần cảm 
ơn họ từ tổ mẫu EVA cho đến mẹ, đến 
vợ và tất cả đàn bà trong cõi đời này. 
Còn với Mộng mị một mình, tập hợp 
toàn tranh sơn dầu và acrylic, là cuộc 
trưng bày tác phẩm về nhiều vấn đề từ 
cuộc sống, những giấc mơ và cả ước 
mơ…

l Tính đến năm 2020, phòng tranh 
Sông Như Art Gallery (nhà số 14 kiệt 7 
Nguyễn Công Trứ, TP Huế) đã tổ chức 
16 triển lãm tranh con giáp, như một 
cách để anh và các bạn vẽ đón Tết riêng 
và chia sẻ đến người yêu nghệ thuật 
mỗi độ Tết đến xuân về. Năm nay, có gì 
mới không thưa anh?

- Triển lãm tranh con giáp đã được 
duy trì qua hơn 15 năm. Đây là một 
cuộc góp vui chung của những người 
quan tâm đến chuyện vẽ về con giáp, 
không chỉ họa sĩ mà các cây bút không 
chuyên cũng có thể tham gia. Triển 
lãm này khai mạc vào chiều 23 tháng 
Chạp hằng 
năm. Ban đầu, 
mục đích tổ 
chức triển lãm 
này là nhằm 
dành sân chơi 
cho các họa sĩ 
trẻ. Sau này 
được mở rộng 
và có các họa 
sĩ tên tuổi và 
cả các cháu 
thiếu nhi tham 
gia. Cũng ít 

ai tham gia đủ 
tất cả các năm. 
Triển lãm mỗi 
năm có một cái 
tên, như năm Sửu 12 
năm trước có tên “Con 
Tru ra ràng” (tiếng địa 
phương là “con trâu ra khỏi 
chuồng”) thì năm nay Tân Sửu 
sẽ có cái tên khác - sẽ xuất hiện trong 
ngày khai mạc, nhưng mình sẽ không 
tiết lộ trước nhé vì ngay cả điều này 
cũng là một thú vui đã quen với anh 
chị em nghệ sĩ tụi mình!

l Là Ủy viên Ban Chấp hành Hội 
Mỹ thuật Việt Nam phụ trách khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên (nhiệm kỳ 
2015 - 2020), và là người theo khá sát 
đời sống sáng tác của đồng nghiệp, 
anh cảm nhận như thế nào về không 
khí sáng tác mỹ thuật trong khu vực 
và đặc biệt là mỹ thuật ở Bình Định 
những năm gần đây?

- Tôi nghĩ, trừ các trung tâm lớn thì 
mỹ thuật miền Trung cũng như nhiều 
nơi khác ở nước mình phát triển như 
nhau thôi. Nơi nào có nhiều họa sĩ thì 
nơi ấy tốt hơn. Nơi nào được quan 
tâm tạo điều kiện thì nơi ấy mạnh hơn 
một chút. Nhưng nói như vậy không 
có nghĩa khả năng sáng tạo của anh 
chị em miền Trung thua kém, họ cũng 
như bất kỳ nơi nào đấy! Nhưng do 
điều kiện phát triển, điều kiện sống, 
làm việc, tiếp cận với bên ngoài nhất là 
thị trường có thiệt thòi nên nó vậy! Rõ 
ràng không ít họa sĩ ở miền Trung đã 

là những tên tuổi trong 
giới mỹ thuật Việt 
Nam, trong đó có các 
họa sĩ của Bình Định! 
Nếu có môi trường, 
điều kiện tốt hơn họ sẽ 

phát triển mạnh mẽ hơn.
l Là một người con của quê hương 

Bình Định, hẳn anh dành không ít sáng 
tác về cố xứ? Anh có định tổ chức một 
cuộc triển lãm tại quê nhà không?

- Tất nhiên rồi! Tôi là người Bình 
Định mà! Tôi sáng tác khá nhiều tranh 
về đất và người Bình Định, vùng đất 
đã gắn bó một thuở ấu thơ của mình. 
Ngoài một số lần được các anh chị 
ở Hội VHNT Bình Định mời góp tác 
phẩm triển lãm thì năm 2004 tôi và 2 
họa sĩ quê gốc Bình Định là họa sĩ Lâm 
Triết và họa sĩ Phạm Trinh đã được Hội 
VHNT Bình Định tổ chức triển lãm 
cho! Mình với anh em ở quê nhà gắn 
bó với nhau mật thiết lắm, bây giờ có 
mạng xã hội nữa nên cũng khá thường 
xuyên.

Tôi vẫn nung nấu ý tưởng tổ chức 
một cuộc đi vẽ khắp nơi trên chính quê 
Bình Định tươi đẹp của mình và trưng 
bày đâu đó ở chính nơi mình sinh ra, 
mời bà con đến xem chơi, chắc sẽ thú 
vị lắm, bạn có nghĩ vậy không?

l Tất nhiên là có, chờ mong nữa là 
khác, thưa anh! Trân trọng cảm ơn anh 
về cuộc trò chuyện này!

- Vâng, tôi cũng cảm ơn quý báo tạo 
điều kiện để tôi được trò chuyện với 
quê nhà!

V.P

[1]

[2] [3]

Tôi muốn vẽ trên
quê hương Bình Định
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Một góc Quy Nhơn. 

Ảnh: NGUYỄN DŨNG

u Bài, ảnh: KIỀU ANH

1. Khi ánh mặt trời dần 
tắt, đường xá lên 

đèn cũng là lúc Quy Nhơn trở 
nên lung linh hơn. 

2. Nếu không thích 
chen chúc giữa 

những dòng người, bạn có 
thể rủ nhau “đi trốn” tại các 
quán nước ở lưng chừng dốc. 
Tại đây, ta có thể hòa mình 
trong không gian bao la của 
thiên nhiên và ngắm nhìn 
thành phố từ trên cao trong 
màn đêm lấp lánh ánh đèn. 

3. Đêm là thời điểm để 
chúng ta có thể thư 

giãn, vui chuyện cùng bạn bè, 
người thân tại một điểm đến 
thú vị nào đó. Nắm bắt được 
tâm lý và “gu” khách nên nhiều 
quán, hàng đã chủ động tạo 
cho mình những dấu ấn riêng 
thu hút thực khách. Anh Trương 
Huy Hoàng, chủ quán Craft Beer 
(bia tươi thủ công) trên đường 
Phạm Thị Đào nối dài (phường 
Ghềnh Ráng), cho biết: “Tôi 
đi các thành phố lớn và đông 
khách du lịch như Hà Nội, TP Hồ 
Chí Minh, Nha Trang, thấy rất 
nhiều khách hàng thích thưởng 
thức các loại bia tươi thủ công 
trong một không gian đặc trưng. 
Vì vậy, tôi quyết định mang mô 
hình này về Quy Nhơn. Khác với 
các quán bar, pub, tôi chỉ chuyên 
bán bia tươi thủ công. Hiện tôi có 
khoảng 60 loại bia, từ bia tươi thủ 
công Việt Nam đến bia tươi quốc 
tế, bia hiếm... với mong muốn tạo 
thêm sự lựa chọn cho mọi người 
khi thưởng thức những vị bia đặc 
trưng của các quốc gia”.

4. Khách sẽ vui “quên lối về” 
tại những quầy bar với 

những tháp cocktail, tháp bia đa 
dạng. Ông Paul.B.John, quốc tịch 
Australia, chia sẻ: “Tôi sống ở Quy 
Nhơn đã một thời gian. Tôi khá 
thích phong cảnh và con người 

nơi đây. Sau một ngày làm việc căng 
thẳng, tôi thường tìm đến những 
không gian như thế này để thư giãn 
và trò chuyện cùng mọi người”. 

5. Chỉ cần chọn một chỗ ngồi 
rồi nhâm nhi ly cocktail hay 

bia, gọi vài món đồ nhắm là bạn có 
thể ngắm nhìn đủ các màu da, lắng 
nghe mọi ngôn ngữ từ khắp nơi trên 
thế giới. Những quán đêm thi vị như 
thế này đang dần trở thành “đặc sản” 
của Quy Nhơn đêm mà chắc bạn 
không bỏ lỡ.

6. Với lợi thế của một thành 
phố biển hiền hòa, ngày 

càng có nhiều du khách tìm đến Quy 
Nhơn để thăm thú và nghỉ ngơi. Vào 
dịp chào năm mới 2021 này, nhóm 
bạn của anh Trần Tuấn Hải (Hà Nội) 
đã đến Quy Nhơn du lịch. “Quy Nhơn 
khá thú vị, cảnh vật yên bình, con 
người gần gũi và nhất là ẩm thực khá 
phong phú và tươi, ngon, rẻ. Biển 
đêm ở đây rất đẹp và lãng mạn!”, anh 
Hải tâm tình. 

7.  Một bạn trẻ thích thú khi lựa 
được món đồ ưng ý tại chợ 

đêm Quy Nhơn - một điểm đến khó 
bỏ qua khi màn đêm “gõ cửa”. 

8. Nhắc đến các thú vui đêm ở 
Quy Nhơn, không thể không 

nói về ẩm thực. Mang phong cách ẩm 
thực đường phố, những con phố ẩm 
thực như đường ốc Ngọc Hân Công 
Chúa, góc ăn hàng Hàn Thuyên hay 

phố ẩm thực Quy Nhơn trên đường 
Ngô Văn Sở, đường Phan Bội Châu, 
Xuân Diệu... nhanh chóng trở thành 
điểm hẹn của rất nhiều du khách 
trong lẫn ngoài nước. Đến đây, thực 
khách có thể thỏa mãn từ ăn nhẹ đến 
no nê với giá cả hết sức hợp lý.

9. Và để trải nghiệm một đêm 
“không ngủ” giữa lòng phố 

biển Quy Nhơn, chắc hẳn du khách 
sẽ không thể bỏ qua một địa chỉ độc 
đáo, đó là “cơm Cảng”. Sự độc đáo của 
các quán cơm này, không chỉ ở việc 
mở bán từ lúc 22 giờ 30 phút đêm 
đến 3 giờ 30 phút sáng, mà bên cạnh 
những món ăn khuya như bún, phở, 
sinh tố... thì cơm mới là món ăn chính. 
Từ chỗ chỉ phục vụ những thương lái, 
người đi ghe tại Cảng, bây giờ thương 
hiệu “cơm Cảng” đã trở thành địa chỉ 
không thể bỏ qua. Chị Nguyễn Thị 
Hoa, chủ một quán cơm đêm tại khu 
vực này, chia sẻ: “Khách đến đây khá 
đa dạng, ngoài những công nhân, 
người đi ghe... còn có khá nhiều bạn 
trẻ và vui nhất là khách du lịch cũng 
tìm đến. Bình quân 1 đêm, tôi bán 
được chừng 30 kg gạo cho khoảng 
170 - 200 lượt khách. Vào mùa hè, 
lượng khách còn tăng hơn”. 

***
Đây, cũng chỉ là vài nét chấm 

phá về đêm Quy Nhơn, rất riêng, 
bình yên và quyến rũ!                                    

        K.A

Khi màn đêm buông xuống, Quy Nhơn thật thú vị với những điểm 

đến rất riêng, không pha trộn. Những cái riêng ấy quyện lại tạo thêm 

phần lấp lánh và quyến rũ cho thành phố biển.

Quyến rũ
Một góc 
TP Quy Nhơn.
Ảnh: HÀ VIỆT PHƯƠNG

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8] [9]

đêm Quy Nhơn

[2]
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VĂN TRỌNG HÙNG

Với mây
“Mây biếc về đâu bay gấp gấp
Con cò trên ruộng cánh phân vân” 
Xuân Diệu

Có lẽ chỉ là gió gọi
muôn đời mây chẳng đường mây

Lúc như lãng tử đang say
ngả nghiêng vì bóng nguyệt
khi là lâu đài tuyệt đẹp
có nàng tiên mơ mộng khỏa thân nằm

Khi sầm mặt xám đen
phi lên như đàn ngựa chiến
ngang trời vang tiếng sấm
sầm sập mưa ào về!

Có lúc lặng yên nghiêm mặt nặng nề
như quan tòa trước khi phán xét
rồi tung tẩy vi vu Nam Bắc...
họa sĩ, thi nhân... đắm đuối

…
Ta có lời này mây ơi nhớ với
Đừng che mặt trời khi trăm họ đang mong.

BÙI THỊ XUÂN MAI

Mái nhà xưa
Mỗi mùa qua còn phảng phất nắng mưa
Mái nhà xưa bao lần ta về lại
Lá xanh tươi cây đơm nhiều hoa trái                    
Nguyệt quế thơm dịu mát cả vườn trưa

Điệu bài chòi dìu dặt tiếng võng đưa 
Lời ca khúc lắng ân tình ấp ủ
Một giọng thơ êm người về từ muôn thuở
Đêm hội làng câu hát tuồng ran ríu đường quê  

Lối ngõ quen in mỗi dáng người qua  
Thuyền thay lái vững tay chèo lướt sóng 
Bếp lửa nồng ấm lòng muôn khách đến 
Bè bạn tứ phương rộng mở vòng tay  

Mái nhà xưa vươn theo hướng trời mây  
Hoa mới điểm thêm sắc màu rực rỡ
Bao khát vọng dẫu chưa từng đổ vỡ 
Vẫn tiếc thầm dang dở đóa trà mi...

LỆ THU

Gặp lại thầy giáo cũ
Tuổi tám mươi được gặp thầy giáo cũ
Như thấy mình trở lại tháng ngày xanh
Như chiêm bao hiện về trong giấc ngủ
Bè bạn xôn xao lá biếc mởn mơ cành.
Tuổi tám mươi gặp lại thầy giáo cũ
Thầy bây giờ cũng đã ngót chín mươi
Bao năm tháng cuộc đời như thác lũ
Tóc sương bay vẫn ấm áp nụ cười
“Bán tự vi sư” lẽ đời ta vẫn nhớ
Thầy khiêm nhường dáng trúc mãi yêu thương
Trời chẳng phụ cho người còn gặp gỡ
Dẫu “trắng tay” chưa một phút tầm thường!
Mùa Thu dạy cho mùa Xuân biết ấm
Địch họa, thiên tai... mùa vẫn cứ sang mùa
Trò lớp lớp thành giáo sư, tiến sĩ...
Thầy “lái đò” - chầm chậm cuối đường đua!

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

Huyền tích
Khi trở về đẩy nhẹ cổng vườn xưa
Ta gặp lại cánh cung nhiệm mầu, dấu răng rưng rức
Bầu khí quyển địa đàng dường chưa tan hết
Tiếng nhành táo giật mình hương táo xuýt xoa

Thượng đế pha gì trong vị táo chua?
Sao ta uống bao cơn mưa vẫn không nguôi khát?

Hỡi mũi tên vô hình từng chọn ta làm đích
Ngươi giấu điều gì trong mật ước tối linh?

Hình như ta vấp một ánh nhìn 
Chỉ thế thôi 
Mà vĩnh viễn trái tim không chạy thoát
Như lạc đà ngày cõng mặt trời, đêm lật tung cả 

trăng sao sa mạc
Tìm ánh nhìn hóa thạch phút tên bay...

NGUYỄN THANH MỪNG 

Nhạc Võ 
Gọi tên núi Kiếm sông Côn
Xin trao khúc thức điệu hồn quê hương
Phách dân dã nhịp đế vương
Thang âm võ đạo cội nguồn tình ca

Lắng nghe trời đất nõn nà
Những giông bão tận thịt da con người
Nơi mùi sữa mẹ tinh khôi
Chưa phai trên chiếc tao nôi anh hào

Tài hoa tuấn kiệt phương nào
Cung xe cỏ mệnh nhung bào bình thiên
Lặn trong bản thể thảo quyền
Bao nhiêu nước lã lạc quyên máu đào

TỪ QUỐC HOÀI

Thủy tiên
Có bao nhiêu là màu trong giấc mơ của đất
riêng em thì trắng muốt lặng lẽ nở tinh khôi    

sương khói những chân trời vương trong làn cánh mỏng
chút nắng làm nhụy hoa chút hương đêm làm sóng

đời ngược xuôi phấp phỏng người vồi vội công danh
đêm lãng quên tịch lặng em chầm chậm sinh thành

em cúi đầu chiêm bái tạ ơn đất ơn trời
em cao sang quý phái giữa phàm tục người đời

cần chi lời bia đá cần chi mắt quân vương 
những nàng tiên lộng lẫy tự minh làm Thiên Đường. 

MAI THÌN

Bóng làng
Ông tôi để lại một cây mít 
hè nào cũng mong con cháu về  
trái chín cây thơm vào từ ngõ 

tiếng ve ran 
cha tôi cởi trần vót nan làm nón 
bóng mít xòe bóng cha 
mơn man chòm râu bạc

đôi chim sẻ nâu lẻn bầy xây một chiếc tổ 
chái nhà bia Văn Miếu hốc đạn còn tan hoang 
lễ cúng kỳ yên rồi hát án
hạt gạo cô hồn 
riu ran

bóng chim quẩn theo bóng người 
tiếng hót

làng Vĩnh Phú lưu giữ một tuổi thơ
sum suê trong ký ức
tôi đi muôn nơi
bóng của làng rợp theo 
mơn man…

NGÔ VĂN CƯ

tình xuân
Gió ngang qua đồi cỏ
Chợt đắm mình vào xuân
Để bao loài hoa dại
Dờn dợn màu tươi non.

LÊ ÂN

mừng tuổi
Đốt thơ giải hạn đời ta.
Mừng từng tuổi rượu ngâm hoa thạch thiền.
Khuya mưa tắm gội ưu phiền...
Núm trăng khát gió ửng miền xuân non.

NGUYỄN THÁI DƯƠNG 

Cố quận 
Mắt nheo. Chân chậm. Tay tì
Phai dần tướng mạo phương phi một thời
Chiều buông sẫm phía chân trời
Biết quê quán... nhận ra người ly hương? 

Quê nhà ta đã... phố phường 
Mà ta lóng ngóng cuối đường nhà quê
Đi tìm ký ức ngô nghê 
Chiếc xe xuôi ngược nhiêu khê tròng trành... 

Lòng từng không chút chông chênh 
Thạch Đề, tấm ván gập ghềnh khép thưa
Nay về khiễng dáng chân đưa
Mới hay nhịp bước... già nua từ hồi 

Vơi Sài Gòn ít hôm thôi
Tôi đầy Bình Định của tôi mấy ngày 
Ít hôm mà thẩn thơ hoài
Mấy ngày chẳng thấm tháp giây phút về... Mùa vui.    Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG

Quê nhà.                                                                Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
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CLB Topenland Bình Định

Hậu vệ Ahn Byungkeon (phải, số 
áo 40, SN 1988, cao 1,88 m, nặng 83 
kg) là một trong những trung vệ thi 
đấu nổi bật nhất V-League 2020. Sự 
chắc chắn, kinh nghiệm và khả năng 
đọc tình huống cực tốt của cầu thủ 
này đã giúp Sài Gòn FC trở thành 
một trong những đội bóng chơi khó 
chịu nhất ở giai đoạn 1. Trước khi gia 
nhập Sài Gòn FC, Ahn Byungkeon 
từng thi đấu ở nhiều CLB châu Á 
từ K-League 2 (Hàn Quốc), Liga 1 
(Indonesia), Thai League (Thái Lan)...

Tiền đạo Rimario Gordon (số áo 9, 
SN 1991, cao 1,8 m, nặng 87 kg) đang là 
chân sút được nhiều CLB ở V-League 
mong muốn sở hữu. Với thành tích 
ghi bàn ấn tượng khi khoác áo CLB 
Thanh Hóa và đặc biệt là 12 bàn thắng 
cho CLB Hà Nội ở V-League 2020, cầu 
thủ gốc Jamaica cho thấy anh rất “có 
duyên” với mành lưới đối phương. 
Thi đấu xông xáo, ngoài khả năng tì đè 
và xử lý bóng tinh tế, Rimario còn có 
những cú dứt điểm uy lực. Đây là cầu 
thủ rất được chờ đợi ở V-League 2021.

Hậu vệ Dương Thanh Hào (số áo 3, SN 1991, 
cao 1,78 m, nặng 72 kg), là người con đất Võ, nhưng 
con đường đến với đỉnh cao của Hào khá gian nan. 
Khởi đầu sự nghiệp từ đội bóng Cà Mau xa xôi, 
nhưng Đồng Tháp mới là bệ phóng để tài năng của 
Thanh Hào được chú ý nhiều hơn, giúp anh được 
gọi vào đội U23 Việt Nam. Sau một năm chơi bóng tại 
CLB Hà Nội, Thanh Hào gắn bó với Than Quảng Ninh 
trong 5 mùa giải vừa qua. Năm 2020, anh được bầu là 
cầu thủ xuất sắc nhất CLB Than Quảng Ninh. Niềm vui 
nhân đôi khi Hào được HLV Park Hang Seo điền tên 
vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. 

Hậu vệ Vũ Hữu Quý (số áo 5, SN 
1993, cao 1,77, nặng 73 kg) trưởng 
thành từ lớp năng khiếu bóng đá 
của CLB Nam Định. Với nền tảng 
thể lực sung mãn, Hữu Quý có khả 
năng tranh chấp tay đôi với các tiền 
đạo ngoại binh. Chơi bóng điềm 
tĩnh và thông minh nhưng không 
kém máu lửa, quyết liệt, Hữu Quý 
là một trong những cầu thủ quan 
trọng đưa bóng đá Nam Định trở lại 
sân chơi V-League 2018 sau nhiều 
năm vắng bóng. Từ năm 2018, Vũ 
Hữu Quý chuyển sang chơi cho CLB 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và là một trong 
những cầu thủ không thể thiếu của 
đội bóng này.

Tiền vệ Phạm Văn Thành (áo cam, số áo 93, SN 1994, cao 1,75 m, nặng 70 kg) 
xuất thân từ lò đào tạo của CLB Hà Nội. Tại giải U21 quốc gia năm 2015, Phạm Văn 
Thành giành danh hiệu Vua phá lưới lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Năm 2014, 
anh đã được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng chấn thương lưng đã 
tước mất cơ hội của cầu thủ này. Chuẩn bị cho AFF Cup 2018, Văn Thành được 
HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, nhưng bị loại khi chốt danh 
sách. Sau nhiều năm thi đấu cho Hà Nội, Phạm Văn Thành chia tay đội bóng Thủ 
đô và gia nhập TP Hồ Chí Minh đầu mùa giải 2019. Ngoài sở trường tiền đạo, 
Văn Thành còn có thể đảm nhận khá tốt vai trò tiền vệ biên, thậm chí cả vai 
hậu vệ biên.

Tiền vệ Lê Tiến Anh (số áo 11, 
SN 1998, cao 1,68 m, nặng 65 kg) 
được đào tạo từ lò Viettel và đã 
từng là đội trưởng các đội U15, 
U16 Việt Nam. Ở giải bóng đá 
hạng nhất quốc gia 2020, Tiến Anh 
là một trong những nhân tố nổi 
bật nhất của CLB Bình Phước. 
Ngay ở giải giao hữu đầu tiên 
trong màu áo CLB Topenland 
Bình Định, cầu thủ nhỏ con này 
đã gây ấn tượng mạnh bằng lối 
chơi đĩnh đạc, đậm chất kỹ thuật, 
tích cực di chuyển, dù phải đối 
đầu với những tuyển thủ dày 
dạn trận mạc như Quang Hải, 
Hùng Dũng (CLB Hà Nội) hay 
Cao Văn Triền (Sài Gòn FC). 

Với gói tài trợ lớn - 300 tỷ đồng 
cho 3 mùa giải (2021 - 2023), 
CLB Topenland Bình Định đã sẵn 
sàng giành vị trí xứng đáng tại 
V-League. Báo Bình Định xin giới 
thiệu một vài tân binh nổi bật 
mới về sân Quy Nhơn mùa này.

DANH SÁCH CẦU THỦ CLB TOPENLAND BÌNH ĐỊNH 
ĐĂNG KÝ THI ĐẤU V-LEAGUE 2021

Số áo 1. Võ Doãn Thục Kha (SN 1991; cao 1,75 m; vị trí: Thủ môn)
Số áo 23. Vũ Tuyên Quang  (SN 1995; cao 1,85 m; vị trí: Thủ môn)
Số áo 26. Trần Đình Minh Hoàng  (SN 1993; cao 1,77 m; vị trí: Thủ môn)

Số áo 2. Đàm Tiến Dũng  (SN 1996; cao 1,82 m; vị trí: Hậu vệ) 
Số áo 3. Dương Thanh Hào  (SN 1991; cao 1,78 m; vị trí: Hậu vệ)
Số áo 4. Hồ Tấn Tài  (SN 1997; cao 1,79 m; vị trí: Hậu vệ)
Số áo 5. Vũ Hữu Quý  (SN 1991; cao 1,77 m; vị trí: Hậu vệ)
Số áo 7. Đinh Tiến Thành  (SN 1991; cao 1,85 m; vị trí: Hậu vệ)
Số áo 15. Nguyễn Xuân Kiên (SN 2000; cao 1,71 m; vị trí: Hậu vệ)
Số áo 20. Nguyễn Huỳnh Hữu An  (SN 1997; cao 1,70 m; vị trí: Hậu vệ)
Số áo 29. Phạm Văn Nam  (SN 1992; cao 1,77 m; vị trí: Hậu vệ)
Số áo 30. Vũ Viết Triều   (SN 1997; cao 1,80 m; vị trí: Hậu vệ)
Số áo 37. Nguyễn Văn Thắng (SN 1990; cao 1,75 m; vị trí: Hậu vệ)
Số áo 40. Ahn Byungkeon  (SN 1988; cao 1,88 m; vị trí: Hậu vệ)

Số áo 6. Bùi Văn Hiếu  (SN 1989; cao 1,72 m; vị trí: Tiền vệ)
Số áo 10. Hendrio Araujo Dasilva  (SN 1994; cao 1,81 m; vị trí: Tiền vệ)
Số áo 11. Lê Tiến Anh  (SN 1998; cao 1,68 m; vị trí: Tiền vệ)
Số áo 12. Trần Văn Trung  (SN 1998; cao 1,67 m; vị trí: Tiền vệ)
Số áo 14. Lê Tuấn Anh  (SN 1999; cao 1,82 m; vị trí: Tiền vệ)
Số áo 17. Nguyễn Tấn Tài  (SN 1991; cao 1,69 m; vị trí: Tiền vệ)
Số áo 19. Nguyễn Hữu Định  (SN 1991; cao 1,70 m; vị trí: Tiền vệ)
Số áo 31. Nguyễn Văn Danh (SN 2001; cao 1,87 m; vị trí: Tiền vệ)
Số áo 93. Phạm Văn Thành  (SN 1994; cao 1,75 m; vị trí: Tiền vệ)

Số áo 8. Trần Đình Kha  (SN 1994; cao 1,75 m; vị trí: Tiền đạo)
Số áo 9. Gordon Rimario Allando (SN 1994; cao 1,80 m; vị trí: Tiền đạo)
Số áo 21. Trần Hoàng Sơn  (SN 1997; cao 1,80 m; vị trí: Tiền đạo)
Số áo 79. Lê Thanh Phong  (SN 1996; cao 1,75 m; vị trí: Tiền đạo)
Số áo 91. Lê Thanh Bình   (SN 1995; cao 1,77 m; vị trí: Tiền đạo)

Sự trở lại mạnh mẽ!

Tiền vệ Nguyễn Tấn Tài 
(số áo 17, SN 1991, cao 1,69 m, 
nặng 70 kg) thuộc lứa cầu thủ 
tài năng của bóng đá Khánh 
Hòa. Phong cách thi đấu cần cù, 
chịu khó đeo bám giúp Tấn Tài 
quán xuyến tuyến giữa khá tốt. 
Anh từng là tuyển thủ U19 và 
U20 quốc gia. Nguyễn Tấn Tài 
cũng là nhân tố tạo nên thành 
công cho CLB Khánh Hòa trong 
những mùa giải vừa qua.

Hậu vệ Hồ Tấn Tài (số áo 4, SN 1997, 
cao 1,79 m, nặng 76 kg), quê huyện 
trung du Hoài Ân, được coi là một trong 
những cầu thủ xuất sắc của bóng đá đất 
Võ trong nhiều năm qua. Năm 2017, anh 
là thành viên đội tuyển Việt Nam tham 
dự Vòng chung kết World Cup U17. Về 
chơi cho CLB Becamex Bình Dương, tài 
năng của Tấn Tài ngày càng được phát 
huy mạnh mẽ. Thi đấu điềm tĩnh, lên 
công về thủ nhịp nhàng, Hồ Tấn Tài 
không chỉ là chốt chặn đáng tin cậy ở 
hành lang cánh phải mà còn có khả năng 
ghi những bàn thắng quan trọng. Xuất 
hiện trong thành phần các đội tuyển trẻ 
quốc gia nhiều năm qua, thành công lớn 
nhất của Tấn Tài là tấm HCV SEA Games 
30 năm 2019. Hiện anh là thành viên đội 
tuyển bóng đá Việt Nam.

Tiền đạo Trần Đình Kha (số 
áo 8, SN 1994, cao 1,75 m, nặng 74 
kg) từng là đội trưởng U21 Khánh Hòa 
thi đấu tại vòng chung kết Giải bóng đá 
U21 Báo Thanh Niên năm 2015. Ở giai đoạn 
2 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2020, CLB 
Sanna Khánh Hòa rơi vào khủng hoảng, 
những cái tên nổi bật như Trùm Tỉnh, Lâm Ti 
Phông, Trần Đình Khương chuyển sang khoác áo 
CLB TP Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, Trần Đình 
Kha được coi như một trong những trụ cột, xốc lại 
tinh thần toàn đội thi đấu tiếp chặng đường còn lại. 
Ở mùa giải khó khăn đó, anh ghi 5 bàn và được bầu 
chọn là cầu thủ xuất sắc nhất CLB Sanna Khánh Hòa.

u LÊ CƯỜNG
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