


khát vọnguânX
Xuân Nhâm Dần - 2022 đã đến! 
Với tất cả chúng ta đây là một mùa xuân rất đặc biệt. Bởi lẽ, để 

đến được mùa xuân này chúng ta đã phải đi qua những tháng ngày 
đầy gian nan, thử thách do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”! Dù phải đương đầu với muôn 
trùng khó khăn chưa từng có tiền lệ, nhưng quê hương Bình Định 
thân yêu của chúng ta đã cùng với đất nước vững vàng vượt qua gian 
khó, tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực 
hiện “mục tiêu kép”. Giữa bộn bề lo toan trong cơn đại dịch, người 
Bình Định dù ở quê hương hay mưu sinh xa xứ, vẫn tay nắm chặt tay 
san sẻ yêu thương, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau vượt qua giông bão, 
không ai bị bỏ lại phía sau. 

Cho đến mùa xuân này, Bình Định đã tạo được những tiền đề quan 
trọng cho sự phát triển của năm 2022 và những năm tiếp theo. Đó 
là môi trường đầu tư có tính cạnh tranh, chính sách cởi mở, thông 
thoáng, minh bạch, thu hút đầu tư có chọn lọc theo hướng phát triển 
bền vững, hướng về cộng đồng; chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống 
hạ tầng kinh tế - kỹ thuật ngày càng hoàn thiện; các lĩnh vực then 
chốt như công nghiệp, du lịch, dịch vụ có bước phát triển quan trọng 
cả về lượng và chất; từng bước hình thành đô thị thông minh, thung 
lũng sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao… Tất cả là nền tảng, là 
động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của quê 
hương Bình Định.

Từ mùa xuân Nhâm Dần - 2022 này Bình Định sẽ bước vào một 
hành trình phát triển mới: Vào đà tăng tốc thực hiện các chương 
trình hành động mang tính đột phá nhằm cụ thể hóa những mục tiêu 
và khát vọng đưa Bình Định vươn lên tầm cao mới. 
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Lửa thử vàng, 
gian nan thử sức

KHÔNG ĐẨY CÁI KHÓ  
VỀ PHÍA DÂN

● 2021 là năm đầu triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng, Nghị quyết 
Đại hội XX Đảng bộ tỉnh với 
bối cảnh đặc biệt, chưa có tiền 
lệ. Đại dịch Covid-19 diễn biến 
rất phức tạp, khó lường, lây lan 
rộng, tác động tiêu cực đến sự 
phát triển KT-XH và mọi mặt 
đời sống của nhân dân trong 
tỉnh. Chúng ta đã vượt qua 
khó khăn ấy như thế nào, thưa  
đồng chí?   

- Trước tình hình khó khăn, 
phức tạp của năm qua, vấn đề 
đặt ra là làm sao thực hiện được 
3 mục tiêu: Khống chế dịch 
Covid-19, phát triển KT-XH, 
đảm bảo an sinh xã hội. Mọi 
quyết sách được đưa ra phải 
đảm bảo khống chế được dịch, 
nhưng không quá cực đoan 
dẫn đến đứt gãy sản xuất, ảnh 
hưởng tiêu cực đến đời sống 
người dân. Nhất quyết không 
đẩy cái khó về phía người dân; 
không để dân đói, dân cực, dân 
khó khăn.

Qua 3 đợt dịch đầu tiên, 
Bình Định không có trường hợp 

nào mắc Covid-19. Đợt dịch thứ 
4 bùng phát tàn khốc, nặng nề 
trên phạm vi cả nước, nhất là 
các tỉnh phía Nam; Bình Định 
vẫn luôn trong trạng thái kiểm 
soát được dịch. Chúng ta đã tập 
trung triển khai quyết liệt, đồng 
bộ các biện pháp vừa kịp thời, 
vừa uyển chuyển, linh động; 
tỉnh táo trong xử lý các tình 
huống phát sinh, không để bị 
động, lúng túng. Các DN duy trì 
hoạt động, thời gian phải dừng 
sản xuất để chống dịch của một 
số DN rất ngắn, chỉ 5 - 10 ngày, 
chứ không phải kéo dài 3 - 4 
tháng như nhiều nơi khác; qua 
đó vẫn giữ được việc làm cho 
người lao động, tạo nguồn thu 
ngân sách.

Một yếu tố quan trọng nữa 
là tạo được sự đồng thuận trong 
nhân dân. Quyết sách đưa ra 
không được người dân đồng 
tình, ủng hộ thì nhất định không 
hiệu quả. Cùng với đó là huy 
động sức mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị cùng vào cuộc, 
nhiều người quên ăn quên ngủ, 
hết sức vất vả, nhất là lực lượng 
tuyến đầu chống dịch.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh 

“Chúng ta đã đi qua năm 
2021 với quá nhiều gian 
nan, trắc trở. Song, càng 
khó khăn càng khẳng 
định giá trị của những 
thành quả từ sự nỗ lực 
không ngừng nghỉ”. Đó là 
chia sẻ của đồng chí Hồ 
Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh - 
trong cuộc trao đổi 
cởi mở với phóng viên 
Báo Bình Định.  

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (đứng giữa) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Canh Tân, thị trấn Vân Canh, 
huyện Vân Canh.                            Ảnh: ANH PHƯƠNG

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bên phải) trao quà động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch ở huyện Vĩnh Thạnh. 
                                                                                                                                                                                                           Ảnh: NGUYỄN VĂN TRANG

Tuyến đường ven biển 
Cát Tiến - Đề Gi. 
Ảnh: DŨNG NHÂN

u NGUYỄN VĂN TRANG
(Thực hiện)
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"Trước những khó khăn, thách thức cũng như 
yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, 
chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể 

trong tỉnh, nhất là người đứng đầu, tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và động 

viên toàn dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu thực 
hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra 
trong năm 2022, đưa tỉnh nhà nhanh chóng 

vượt qua đại dịch, bắt nhịp xu hướng khôi phục 
và tăng tốc phát triển toàn diện KT-XH”.

      Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG

”tỉnh đã tổ chức đưa trên 4.000 
người dân Bình Định bị ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 
tại các địa phương phía Nam 
về tỉnh an toàn bằng cả đường 
hàng không và đường bộ. Đây 
là việc làm rất nhân văn; những 
người được đón về là người già, 
trẻ em, phụ nữ mang thai, nhiều 
người mắc bệnh nan y… hầu hết 
đều có hoàn cảnh hết sức cơ cực, 
yếu thế, nếu không về quê được 
chắc chắn nhiều trường hợp sẽ 
tử vong do Covid-19. 

VÀNG ĐÃ QUA LỬA
● Có thể nói, những khó 

khăn, trở ngại trong thời gian 
qua là rào cản cho sự phát 
triển, nhưng cũng chính là thử 
thách rất giá trị để đánh giá 
năng lực hoạt động của cả hệ 
thống chính trị, của từng cán 
bộ, công chức, viên chức, người 
lao động…

- Đúng vậy. Phải khẳng định 
rằng, đi qua những tháng ngày 
gian nan nhất, đội ngũ cán bộ 
các cấp đã được trui rèn, từng 
bước thể hiện được năng lực, 
bản lĩnh. Nhiều người đã cống 
hiến hết mình, không hề tính 
toán thiệt hơn, bất chấp nguy 
hiểm lăn xả vào tâm dịch, bám 
cơ sở quên ngày quên đêm. 

Thực tiễn công tác trong 
giai đoạn chống dịch chính là 
tấm gương phản chiếu trung 
thực năng lực thực thi công 
vụ của đội ngũ công bộc của 
dân. Và, từ đó gieo vào lòng 
dân những ấn tượng tốt đẹp, 
nhân lên niềm tin về sức mạnh 
đoàn kết sẽ vượt lên trên tất cả 
trở ngại. 

Song, cũng qua bước sàng 
lọc quan trọng ấy đã lộ rõ 

bệnh… Đẩy mạnh kích cầu 
du lịch sau đại dịch, nhất là 
hạ tầng kết nối các điểm du 
lịch, cơ sở lưu trú, sản phẩm 
đặc trưng, đưa Bình Định trở 
thành địa điểm hấp dẫn, thân 
thiện, an toàn.

Đặc biệt là phải rà soát 
các cơ chế chính sách, đưa ra 
những cơ chế, chính sách vượt 
trội, ưu tiên thu hút đầu tư, 
nhất là ở Khu Công nghiệp - 
Đô thị - Dịch vụ Becamex VSIP 
Bình Định, tạo động lực phát 
triển công nghiệp. Từ dự án 
đầu tư của Tập đoàn Kurz 
International Holding hay dự 
án Khu liên hợp gang thép 
Long Sơn, chúng ta có quyền 
kỳ vọng về kết quả thu hút đầu 
tư của tỉnh sẽ khởi sắc trong 
thời gian đến.

Bên cạnh đó là tập trung 
hoàn tất thủ tục và tổ chức 
khởi công các dự án đầu tư 
công trọng điểm mà HĐND 
tỉnh đã thông qua, nhất là trên 
các lĩnh vực giao thông, thủy 
lợi, y tế, giáo dục. Chú trọng 
chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư 
công đảm bảo hoàn thành kế 
hoạch năm; triển khai quyết 
liệt các biện pháp đẩy nhanh 
tiến độ giải phóng mặt bằng và 
thi công các dự án, công trình 
trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp giai đoạn 
2021 - 2025; xây dựng và tổ 
chức thực hiện có hiệu quả các 
cơ chế, chính sách, đề án thúc 
đẩy phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao gắn 
với đẩy mạnh liên kết sản xuất 
theo chuỗi giá trị. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ thu 
chi ngân sách năm 2022. Tập 
trung chỉ đạo rà soát các nguồn 
thu, vừa nuôi dưỡng, phát triển 
nguồn thu trong điều kiện dịch, 
vừa chống thất thu ngân sách, 
đảm bảo nhu cầu chi theo kế 
hoạch. Chú trọng thực hiện 
tiết kiệm chi ngân sách, dành 
nguồn lực để chi các nhiệm 
vụ cấp bách, nhất là công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Ngoài ra, cùng với việc 
đẩy mạnh chuyển đổi số theo 
Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, cần tập 
trung hoàn thành dự án Trung 
tâm trí tuệ nhân tạo và Khu 
Đô thị khoa học Quy Hòa, tạo 
điểm nhấn, chuẩn bị tâm thế 
bước vào thời đại của nền công 
nghiệp 4.0. 

● Trân trọng cảm ơn đồng chí!
N.V.T

phát triển KT-XH tỉnh thời kỳ 
“hậu Covid-19”. Phối hợp lập 
Quy hoạch tỉnh Bình Định thời 
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 đảm bảo tiến độ, chất 
lượng và khả thi; tỉnh đã mời 
nhà tư vấn hàng đầu thế giới 
tham gia. 

Cùng với đó là tiếp tục tập 
trung tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, tạo điều kiện cho các DN 
phát triển sản xuất, kinh doanh. 
Rà soát, phối hợp, hỗ trợ, đôn 
đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh 
tiến độ triển khai các dự án đã 
đăng ký trên địa bàn, đặc biệt 
là Dự án đầu tư xây dựng và 
kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu 
Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ 
Becamex VSIP Bình Định. Chỉ 
đạo tăng cường các hoạt động 
xúc tiến thương mại, xúc tiến 
đầu tư; đẩy mạnh phát triển 
thương mại, dịch vụ, du lịch 
phù hợp với tình hình dịch 

những người làm việc cầm 
chừng, ngại khó, ngại khổ, né 
việc; chưa tận tụy với công 
việc, chưa tận tâm phục vụ 
nhân dân.         

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 
cũng giúp chúng ta nhận diện 
chính xác hơn về khả năng 
chống chịu của nền kinh tế, của 
từng DN. Thành quả lẫn hạn 
chế thu nhận được đều là bài 
học quý giá để tỉnh vượt qua 
những thử thách mới. Bước vào 
năm 2022 và những năm tiếp 
theo, từng cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động phải 
làm việc gấp đôi, gấp ba trong 
giai đoạn thích ứng linh hoạt 
với dịch Covid-19, phục hồi 
kinh tế mạnh mẽ. Tôi tin rằng, 
sau khi đã nén sâu, chiếc lò xo 
sẽ bật ra với lực mạnh nhất. 

● Trên cơ sở đánh giá kết 
quả thực hiện năm 2021 cũng 
như dự báo tình hình tới đây, 

đâu là những nhiệm vụ trọng 
tâm trong năm 2022, thưa  
đồng chí? 

- Đầu tiên là tiếp tục tập 
trung triển khai quyết liệt, 
hiệu quả các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19; tuyệt đối 
không được lơ là, chủ quan. 
Khẩn trương tiêm bao phủ  
vắc xin cho 100% dân số đủ 
điều kiện tiêm chủng và chuẩn 
bị tốt cho việc tiêm vắc xin tăng 
cường, tiêm vắc xin cho trẻ em. 

Đồng thời, hoàn thành việc 
rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, 
chính sách, quy hoạch trên các 
lĩnh vực, đảm bảo triển khai có 
hiệu quả các chương trình hành 
động của Tỉnh ủy thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XX Đảng 
bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, tập trung vào 5 trụ 
cột, 3 khâu đột phá đã chỉ ra. 
Nghiên cứu, xây dựng các kế 
hoạch, phương án đẩy mạnh 

đã điều hành phát triển kinh tế 
hết sức linh hoạt, nhạy bén, kịp 
thời. Tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, 
đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho 
DN, đưa ra những quyết sách 
hỗ trợ kịp thời, sát cánh cùng 
DN, người dân trong quá trình 
sản xuất kinh doanh, phát triển 
kinh tế... 

Thành quả có được sau 
nỗ lực bền bỉ suốt năm qua là 
phần lớn các chỉ tiêu KT-XH 
của tỉnh đều đạt và vượt so với 
kế hoạch đề ra. Nổi bật là tổng 
sản phẩm địa phương (GRDP) 
tăng 4,11%, trong khi nhiều địa 
phương khác không tăng, thậm 
chí âm rất sâu. Tổng thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
trong năm ước đạt hơn 13.707 
tỷ đồng, vượt 29,8% dự toán 
năm và tăng 5,4% so với cùng 
kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước 
đạt 1,33 tỷ USD, tăng 20,3% so 
với cùng kỳ. Hàng hóa thông 
qua cảng biển ước đạt 3,6 triệu 
tấn, tăng 6,1%. Ước đến hết năm 
2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 
công đạt gần 95% kế hoạch vốn 
giao… Đây là các chỉ tiêu mang 
tính thước đo cho “sức khỏe” 
nền kinh tế.

Trong điều kiện cực kỳ khó 
khăn do ảnh hưởng từ dịch 
Covid-19, nhưng tỉnh vẫn thu 
hút 4 dự án đầu tư nước ngoài 
với tổng vốn 80,3 triệu USD; thu 
hút 93 dự án đầu tư trong nước 
với tổng vốn trên 104.340 tỷ 
đồng. Điểm son đáng kể nhất là 
UBND tỉnh đã trao Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh cho 
Tập đoàn Kurz International 
Holding GMBH (CHLB Đức) 
thực hiện dự án Nhà máy sản 
xuất nhũ và màng mỏng công 
nghệ cao - dự án đầu tiên tại 
Khu Công nghiệp - Đô thị - 
Dịch vụ Becamex VSIP Bình 
Định; thu hút được dự án Khu 
liên hợp gang thép Long Sơn và 
bến cảng Long Sơn Phù Mỹ. 

● Bên cạnh bức tranh phát 
triển kinh tế có nhiều gam màu 
sáng, công tác đảm bảo an sinh 
xã hội cũng được quan tâm đặc 
biệt và đạt kết quả quan trọng 
trong bối cảnh dịch Covid-19 để 
lại nhiều hệ lụy đến đời sống của 
người dân. Xin đồng chí thông 
tin thêm về vấn đề này?

- Song song với phát triển 
kinh tế, tỉnh đặc biệt quan tâm 
chăm lo an sinh xã hội, ổn định 
đời sống của từng mái nhà, từng 
người dân. 

Đến nay, các huyện, thị xã, 
thành phố đã rà soát, lập danh 
sách và chi trả hỗ trợ cho gần 
63.000 lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) và các đối tượng 
đặc thù khác với kinh phí trên 
93 tỷ đồng. Đồng thời, ngân 
sách tỉnh đã bổ sung, ủy thác 
cho Ngân hàng CSXH tỉnh 50 
tỷ đồng để người lao động vay 
nhằm chuyển đổi, duy trì và mở 
rộng sản xuất kinh doanh, tạo 
việc làm.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đã phối hợp với 
Tỉnh đoàn, LĐLĐ tỉnh và các 
tổ chức từ thiện, DN, nhà hảo 
tâm trong và ngoài tỉnh triển 
khai nhiều chương trình hỗ trợ 
người nghèo, người lao động, 
gia đình chính sách, đối tượng 
bảo trợ xã hội, bệnh nhân tại các 
cơ sở y tế… gặp khó khăn do 
dịch Covid-19, góp phần giúp 
người dân giảm bớt khó khăn. 
Những “Chuyến xe nghĩa tình”, 
“Gian hàng 0 đồng”… giữa tâm 
dịch đã thể hiện rõ tinh thần lá 
lành đùm lá rách trong gian khổ 
của dân mình.

Tỉnh cũng thực hiện hỗ trợ 
trực tiếp cho gia đình có người 
qua đời vì Covid-19; vận động 
nguồn lực xã hội để trao sổ tiết 
kiệm cho các gia đình có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn.

Đáng chú ý, thời gian qua, 



Ý thức được trách nhiệm trước Đảng bộ, 
chính quyền và cử tri, năm 2021, Đoàn 
ĐBQH Bình Định và các ĐBQH đơn vị 
tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã 
đề cao tinh thần trách nhiệm, không 
ngừng đổi mới phương thức hoạt động, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn 
theo luật định.

Mỗi lần ra Hà Nội, tôi 
đều dành thời gian 
về thăm khu nhà cũ 
nơi có công viên Lý 

Tự Trọng, chỉ làm một việc - chiêm 
ngưỡng cây đa. Cây đa này đã gợi lại 
cho tôi những kỷ niệm yêu thương 
không thể quên của một thời đến nay 
đã qua 60 năm.

Đó là vào những năm giữa thế kỷ 
XX, tía má tôi sống và làm việc tại Hà 
Nội, nhà ở số 4 đường Thụy Khuê, sát 
hồ Tây. Thường vào ngày Chủ nhật, 
ngày lễ, nhà tía má tôi rất đông khách 
đồng hương miền Nam tập kết ra Bắc 
đến thăm chơi. Các cô chú trò chuyện 
và thăm hỏi nhau về gia đình, về công 
việc… cho ấm lòng và cũng là để xoa 
vợi nỗi nhớ quê hương ruột thịt. 

Năm 1961, sáng mồng 2 tết Nguyên 
đán, nhà tôi đã đón được nhiều người. 
Có chú Hồ Quý, chú Lại, chú Khang, 
anh Am, anh Lâm Đường, còn có anh 
Hồ Tấn người dân tộc Bana... Có cả cậu 
Huy ở tận Bắc Giang cũng về. Nhà tôi 
có tía má, cùng hai anh em tôi. Buổi 
trò chuyện cùng bánh mứt kẹo ít ỏi 
thời bao cấp nhưng đậm đà tình nghĩa. 
Tôi là một bé con lớp 5, nhưng cũng 
đã được việc luôn nấu nước pha trà 
cho các cụ hàn huyên. Hồi ấy cậu Huy 
công tác ở Bắc Giang. Chiều thứ Sáu 
nào cậu cũng cố gắng đạp xe đạp 50 
cây số về Hà Nội để kịp học tại chức kỹ 
sư thủy lợi, Trường ĐH Thủy Lợi. Học 
hai ngày đêm thứ Bảy, Chủ nhật, rồi 
tinh mơ sáng thứ Hai lại tức tốc cùng 
con ngựa sắt ngược về Bắc Giang cho 
kịp buổi làm việc đầu tuần… 

Sáng mùng 2 Tết ấy, giữa buổi cậu 
Huy mời mọi người cùng ra vườn hoa 
Thanh Niên gần nhà để chụp mấy kiểu 
ảnh kỷ niệm. Vườn hoa này cũng vừa 
khánh thành trước Tết. Những vồng 
hoa bươm bướm, hoa cúc, hoa hồng 

Kỷ niệm với 
CÂY ĐA

Bác Hồ trồng   

Gia đình tác giả bên cây đa Bác Hồ trồng.                                                                                           Ảnh: NVCC

Bác Hồ trồng cây ở Công viên Thống Nhất, Hà Nội, ngày 11.1.1960.                                Ảnh tư liệu

u BÙI THỊ XUÂN MAI 

u NGUYỄN HÂN (Thực hiện) 

nhân dân. Qua tiếp xúc cử tri, Đoàn đã 
tổng hợp, chuyển 51 ý kiến, kiến nghị 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung 
ương và 29 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm 
quyền giải quyết của địa phương.

Về hoạt động giám sát, Đoàn tập 
trung giám sát việc giải quyết, trả lời kiến 
nghị của cử tri trước, sau kỳ họp Quốc 
hội; giám sát việc xử lý, giải quyết đơn 
thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công 
dân. Tham gia giám sát thông qua hoạt 
động chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 2, 
đề xuất nội dung giám sát năm 2022 của 
Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là 
do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng 
Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH trong 
Đoàn với quyết tâm cao, đã thực hiện tốt 
kế hoạch hoạt động đề ra. Các vị ĐBQH 
đã dành thời gian hợp lý để tham gia 
các hoạt động do Đoàn ĐBQH tổ chức. 
Tích cực tham gia các hoạt động của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng 
Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, góp 
phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đoàn 
ĐBQH tỉnh, của Quốc hội. 
l Theo bà, đâu là những nội dung 

phát biểu đáng chú ý, gây ấn tượng của 
các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh?

- Tại các kỳ họp của Quốc hội, các 
ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham 
gia 59 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận 
tổ và thảo luận trực tiếp tại Hội trường. 
Trong đó, có nhiều ý kiến đã được Quốc 
hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung 
ương tiếp thu, ghi nhận. Nhất là những 
đề xuất cụ thể trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, giảm thiểu số ca 
tử vong, giải quyết những khó khăn, bất 
cập của ngành Y tế; các giải pháp phục 
hồi sản xuất, kinh doanh, đời sống của 
người dân thời hậu Covid-19 bùng phát; 
về cơ cấu lại nền kinh tế, quy hoạch sử 

dụng đất quốc gia, giải ngân vốn đầu 
tư công; tham gia ý kiến đối với một số 
dự án quan trọng của quốc gia, đặc biệt 
là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông được đông đảo cử tri quan 
tâm, theo dõi và kiến nghị với mong muốn 
có một công trình giao thông hiện đại, năng 
lực thông hành lớn, tốc độ cao và an toàn, 
là công trình có tính lan tỏa cao, tạo động 
lực để phát triển KT-XH, tăng mối liên kết 
vùng.

Nhận thấy tuyến đường bộ cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông là một dự án quan 
trọng, là động lực phát triển KT-XH của 
đất nước cần phải được sớm hoàn thành, 
việc đầu tư kéo dài hơn 10 năm sẽ không 
mang lại hiệu quả, gây lãng phí; Đoàn 
ĐBQH tỉnh đã nhiều lần kiến nghị với 
Quốc hội, Chính phủ, Bộ GTVT bằng 
nhiều hình thức (qua gặp gỡ, tiếp xúc 
trực tiếp, qua tham gia ý kiến tại kỳ họp 
Quốc hội), đề nghị cần tập trung nguồn 

lực đẩy nhanh hoàn thành dự án và đưa 
vào sử dụng toàn tuyến trong giai đoạn 
2021 - 2025.

Qua ý kiến góp ý của Quốc hội trong 
đó có ĐBQH tỉnh Bình Định, tại kỳ họp 
bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 
XV (diễn ra vào đầu tháng 1.2022), Chính 
phủ đã tiếp thu trình Quốc hội phê duyệt 
chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 
đối với 12 dự án thành phần còn lại theo 
hình thức đầu tư công, dự kiến hoàn thành 
trong năm 2025. 

Bên cạnh đó, các ĐBQH trong Đoàn 
còn kiến nghị, đề xuất tăng cường đầu 
tư cho hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở cả 
về chuyên môn lẫn cơ sở vật chất, giảm 
phí, thuế cho các DN, hộ sản xuất kinh 
doanh; vấn đề dạy và học của học sinh 
trong thời điểm dịch bệnh cũng được 
các vị ĐBQH trong Đoàn quan tâm… 
Nhiều ý kiến đóng góp của các ĐBQH 
tỉnh được Quốc hội, Chính phủ tiếp thu 
và thể chế bằng những quy định cụ thể 

đã kịp nở rực rỡ đón xuân. Đi ngắm 
hoa loanh quanh một hồi, cả nhà cùng 
dừng lại trước một cây đa nhỏ, cao 
cao, mảnh khảnh, là cây cao duy nhất 
được trồng ở giữa vườn hoa này và lấy 
khung cảnh ấy làm nền cho tấm ảnh…

Vậy mà không ngờ, qua bao năm 
tháng nhiều lần thay đổi chỗ ở, đi sơ 
tán nơi này nơi nọ do chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ… tấm ảnh kỷ 
niệm vẫn còn mãi với chúng tôi. Và rất 
vui là tấm ảnh còn có một ý nghĩa đặc 
biệt là lưu giữ được hình ảnh non tơ 
của một cây đa - chính là một cây đa 
trong 6 cây đa Bác Hồ đã trồng trong 
phong trào “Tết trồng cây” mà Bác 
đã phát động từ năm 1960.

Trong Tết đầu tiên phát động 
phong trào “Tết trồng cây”  Bác đã 
trồng một cây đa ở công viên Bảy 
Mẫu (tức Công viên Thống Nhất). 
Từ đó “Tết trồng cây” đã trở thành 
truyền thống đẹp của nhân dân Hà 

Nội và cả nước. “Tết trồng cây” năm 
sau - năm 1961, Người đã trồng 
thêm cây đa mà chúng tôi đã chọn 
làm cảnh nền cho bức ảnh của mình. 
Cây đa này được trồng ở giữa vườn 
hoa Thanh niên. Vườn hoa nằm ven 
hồ Tây, có hai mặt giáp góc đầu 
đường Thụy Khuê và đường Cổ Ngư 
(sau đổi tên là đường Thanh Niên). 
Vườn hoa Thanh niên sau này có 
dựng tượng đài người thanh niên 
yêu nước Lý Tự Trọng nên đổi tên 
là công viên Lý Tự Trọng. 

Sau cây đa này, được biết Bác 
Hồ còn trồng cây đa trong rừng ven 
Khu công nghiệp Đông Anh (huyện 
Đông Anh); cây đa trồng ở phường 
Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm)… và 
cây đa cuối cùng Người trồng là cây 
đa ở đồi Đồng Váng, thôn Yên Bồ, xã 
Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội năm 
1969. Như vậy kể từ năm Bác khởi 
xướng “Tết trồng cây” từ 1960 đến 
1969, Bác đã sáu lần trực tiếp tham 
gia trồng cây. Điều đặc biệt là sáu lần 
Bác đều trồng cây đa mà không trồng 
loại cây nào khác. 

Những người trong ảnh đã chứng 
kiến sự có mặt mang ý nghĩa lịch sử 
của cây đa này vào mùa xuân 1961 
ấy, ngoài tía má tôi cao tuổi, còn các 
anh các chú, từ năm 1962 theo tiếng 
gọi của quê hương đã đều lần lượt trở 
về miền Nam tham gia kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước; nhiều người đã 
hy sinh xương máu để giành lại độc 
lập, tự do cho dân tộc và thống nhất 
đất nước… 

Cũng như tất cả các cây đa Bác 
trồng trong các dịp “Tết trồng 
cây” đều đã vươn cao xòe tán, cây 
đa Bác trồng ở vườn hoa Thanh Niên 
năm 1961, nay cành nhánh thật sum 
suê, tạo thêm vẻ đẹp cho thủ đô, tỏa 
bóng mát xanh tươi như lời Người căn 
dặn các thế hệ sau chuyên cần nhân 
lên màu xanh cho đất nước.                

   B.T.X.M

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn (người đứng) tham gia thảo luận tổ tại kỳ họp Quốc hội khóa XV.
Ảnh: VP Đoàn ĐBQH tỉnh

10 Nhâm Dần

Những dấu ấn 
đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Bà LÝ TIẾT HẠNH

Nhân dịp năm mới 2022, 
phóng viên Báo Bình Định 
có cuộc trao đổi với bà Lý 
Tiết Hạnh, Phó Trưởng 

Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, về 
những dấu ấn nổi bật của Đoàn tại các kỳ 
họp thứ nhất và thứ 2, Quốc hội khóa XV.
l Nhìn lại những hoạt động của 

Đoàn ĐBQH tỉnh trong năm đầu tiên của 
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, bà có thể 
chia sẻ về những kết quả nổi bật?

- Sau thành công của cuộc bầu cử 
ĐBQH khóa XV, Quốc hội đã tổ chức 
kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ 2 (mỗi 
kỳ họp chia thành 2 đợt, đợt họp trực 
tuyến và đợt họp tập trung). Tại các kỳ 
họp, các ĐBQH đơn vị tỉnh đã tham gia 
đầy đủ, nghiêm túc, phát huy tinh thần 
trách nhiệm cao trước cử tri và có nhiều ý 
kiến đóng góp vào hầu hết các nội dung, 
góp phần cùng Quốc hội hoàn thành tốt 
chương trình mỗi kỳ họp.

Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn 
đã tổ chức lấy ý kiến đối với 7 dự án luật: 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều và Phụ lục - Danh 
mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật 
Thống kê; Luật Cảnh sát cơ động; Luật 
Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh 
bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen 
thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, Đoàn 
đã tổ chức nhiều hình thức để vừa đảm 
bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 
vừa giữ vững mối liên hệ, lắng nghe ý 
kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của 

nhằm hỗ trợ cho người dân, người lao 
động, người sử dụng lao động, DN, hộ 
sản xuất kinh doanh…
l Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, 

thư khiếu nại, tố cáo và theo dõi việc giải 
quyết đơn thư của công dân đã được Đoàn 
ĐBQH tỉnh quan tâm thực hiện như thế 
nào, thưa bà?

- Công tác dân nguyện, trong đó có 
tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của công dân luôn được Đoàn 
ĐBQH tỉnh quan tâm. Năm 2021, do tình 
hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
Đoàn ĐBQH tỉnh không thể tổ chức tiếp 
công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân 
tỉnh. Tuy nhiên, Đoàn đã có các hình thức 
phù hợp để tiếp nhận, tiếp thu những 
vấn đề cử tri cần phản ảnh như mời một 
số cử tri, công dân có đơn thư bức xúc, 
kéo dài trao đổi trực tiếp. Lựa chọn một 
số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, 
kéo dài của công dân để nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng, phối hợp với các ngành và 
có kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét 
giải quyết dứt điểm, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của công dân.

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV 
đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận 
và xử lý theo quy định 79 đơn. Trong 
đó, chuyển và hướng dẫn 31 đơn, số đơn 
còn lại theo dõi và lưu do không đủ điều 
kiện để xem xét xử lý theo quy định. Qua 
theo dõi, việc trả lời, giải quyết đơn do 
Đoàn chuyển của các cơ quan có thẩm 
quyền còn chậm. Thời gian đến, Đoàn sẽ 
tiếp tục giám sát, đôn đốc và kiến nghị 
các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, 
đúng theo quy định của pháp luật, nhằm 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân. 
l Để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa 

vai trò của người đại biểu dân cử, Đoàn 
ĐBQH tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đề ra 
phương hướng hoạt động như thế nào 
trong năm 2022?

- Căn cứ Quy chế hoạt động của 
ĐBQH và Đoàn ĐBQH, Đoàn ĐBQH 
tỉnh xây dựng kế hoạch và đề ra phương 
hướng hoạt động năm 2022. Cụ thể, tham 
dự đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, các 
phiên họp của các cơ quan của Quốc 
hội khi được triệu tập. Nghiêm túc thực 
hiện đầy đủ nội quy kỳ họp, quy chế hoạt 
động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH, góp 
phần hoàn thành tốt chương trình nghị 
sự tại các phiên họp, kỳ họp.

Xây dựng kế hoạch tiếp công dân 
định kỳ và duy trì hoạt động tiếp công 
dân định kỳ theo kế hoạch; tiếp nhận, 
chuyển, theo dõi, kiến nghị, đôn đốc các 
cơ quan chức năng giải quyết, trả lời đơn 
thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp 
thời, đúng quy định của pháp luật. Tổ 
chức các hoạt động giám sát, khảo sát 
theo chương trình giám sát chuyên đề 
của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội; tham gia cùng đoàn giám sát của các 
ủy ban của Quốc hội khi về làm việc tại 
địa phương; tích cực góp phần thực hiện 
chức năng giám sát tối cao của Quốc hội 
tại các kỳ họp…

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, 
Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các 
sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các 
cơ quan thông tin đại chúng trong hoạt 
động của Đoàn; tích cực tham gia thực 
hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH chung 
của tỉnh và thực hiện tốt các mặt công 
tác khác.
l Trân trọng cảm ơn bà!

N.H
Cử tri phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn nêu ý kiến, kiến nghị với các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH đơn 
vị tỉnh Bình Định.                                        Ảnh: N. HÂN
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Để mang lại hiệu quả thực chất 
trong thu hút đầu tư, công tác CCHC 
phải thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ. 
Xung quanh vấn đề này, Báo Bình 
Định tổ chức diễn đàn “bàn tròn” với 
sự tham gia của: TS Đồng Ngọc Ba - 
Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật 
của Quốc hội; TS Trần Hải Định - Giảng 
viên bộ môn Pháp luật, Hành chính 
và Tổ chức (Phân viện Học viện Hành 
chính Quốc gia tại TP Huế); ông Nguyễn 
Thành Hải - Giám đốc Sở KH&ĐT, Tổ 
trưởng Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ 
đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh; ông 
Lê Ngọc An - Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác của Chủ 
tịch UBND tỉnh.
l  Theo dõi công tác CCHC của 

tỉnh Bình Định trong thời gian gần 
đây, điều gì gây ấn tượng nhất đối 
với những người công tác ngoài tỉnh?  

- Ông ĐỒNG NGỌC BA: Bình Định 
rất tích cực triển khai CCHC, thực hiện 
nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao 
chất lượng, hiệu quả cải cách. Đáng 
chú ý, tỉnh đã chú trọng đúng và trúng 
các khâu thi hành chính sách, pháp 
luật, tạo lập môi trường đầu tư kinh 
doanh thuận lợi, lành mạnh, công 
bằng cho mọi thành phần kinh tế, 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thúc đẩy 
quá trình chuyển đổi số. Kết quả chỉ 
số CCHC (PAR INDEX) năm 2020, Bình 
Định tăng 15 bậc so với năm trước, 

LTS: Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục
hành chính có vai trò quan trọng trong thu hút đầu
tư, thúc đẩy KT-XH phát triển. Báo Bình Định thực hiện
chuyên đề “Cải cách để phát triển”, phản ánh thực trạng và 
tìm giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính để thu 
hút đầu tư ngày càng hiệu quả. 

Khơi thông điểm nghẽn
Tiếp tục quan tâm cải thiện môi 
trường đầu tư - kinh doanh, trước 
hết là cải cách thủ tục hành chính 
liên quan đến đầu tư có vai trò rất 
quan trọng để khơi thông điểm 
nghẽn về thu hút đầu tư.

“Để góp phần giải bài toán thu hút đầu tư, Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ 
đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh được thành lập, kịp thời giải quyết các 

yêu cầu của DN. Tổ công tác do tôi trực tiếp chỉ đạo; với tất cả các dự án 
lớn đưa ra, các sở, ngành nghiên cứu theo chức năng nhiệm vụ đều phải 

cho ý kiến, giải quyết kịp thời vướng mắc. Việc rút ngắn thời gian giải 
quyết TTHC cũng có vai trò rất quan trọng trong thời gian gần đây”.  

Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN PHI LONG
THÀNH CÔNG TRONG GIAN KHÓ

Trong 2 năm qua, đại dịch Covid-19 
đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động 
KT-XH, trong đó có hoạt động thu hút 
và triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự 
chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, sự chung tay của các sở, ngành, địa 
phương và các nhà đầu tư, công tác thu 
hút đầu tư năm 2021 đạt được nhiều kết 
quả khả quan.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu 
hút được 93 dự án đầu tư trong nước với 
tổng vốn đăng ký trên 104.340 tỷ đồng. 

Đối với đầu tư nước ngoài (FDI), toàn 
tỉnh thu hút 4 dự án mới với tổng vốn 
đăng ký 80,3 triệu USD; thực hiện 7 lượt 
điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều 
chỉnh tăng 32,2 triệu USD và 8 lượt nhà 

Cải cách mạnh mẽ,    hiệu quả thực chất

chuyển biến này là việc UBND tỉnh 
quyết định cắt giảm thời gian giải 
quyết thủ tục đầu tư đối với các dự 
án ngoài KKT, KCN từ 32 ngày xuống 
còn 25 ngày, thực hiện từ tháng 6.2021. 
Đây là kết quả của sự đồng thuận và nỗ 
lực của các cấp, các ngành trong tỉnh, 
được các nhà đầu tư hoan nghênh và 
Bộ KH&ĐT đánh giá rất cao, tạo hiệu 

ứng tích cực về môi trường đầu tư - 
kinh doanh của tỉnh.

ĐỒNG HÀNH, CHIA SẺ
Kết quả thu hút đầu tư bước đầu 

đã có những tín hiệu rất phấn khởi. 
Song, hiệu quả triển khai mới là điều 
quan trọng, khi đó đầu tư mới đóng góp 
vào tăng trưởng và phát triển KT-XH 

cho tỉnh. Để giúp nhà đầu tư sớm triển 
khai dự án sau đăng ký, cấp phép, tỉnh 
đã và đang chú trọng hướng dẫn, giải 
quyết nhanh các thủ tục về đất đai, xây 
dựng, môi trường và luôn đồng hành, 
chia sẻ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc trong suốt quá trình thực 
hiện dự án. 

Thực tế cho thấy, quá trình hình 

thành và triển khai dự án đầu tư có rất 
nhiều vướng mắc phát sinh. Để hỗ trợ 
kịp thời nhà đầu tư, cuối tháng 9.2021, 
Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Tổ 
công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư. Ngay 
sau khi được thành lập, Tổ công tác đã 
đề xuất các giải pháp mạnh mẽ, hữu hiệu 
để tháo gỡ ngay một số vướng mắc thuộc 
thẩm quyền của UBND tỉnh. 

Đồng thời, chuyển tải tinh thần trách 
nhiệm đến các sở, ngành và địa phương 
trong phối hợp giải quyết các thủ tục 
đầu tư, tham gia ý kiến đề xuất Chủ tịch 
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu 
tư đối với các dự án lớn, quan trọng hoặc 
còn ý kiến khác nhau giữa các sở, ban, 
ngành và địa phương. Nhờ đó, một số dự 
án có quy mô lớn được cấp phép trong 
thời gian ngắn, một số dự án gặp vướng 
mắc kéo dài đã có hướng xử lý phù hợp. 

Theo ông Nguyễn Thành Hải - Giám 
đốc Sở KH&ĐT, Tổ trưởng Tổ công tác 
xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của Chủ tịch 
UBND tỉnh, Tổ xác định sẽ tập trung theo 
dõi, hỗ trợ việc hình thành và triển khai 
các dự án trọng điểm, có quy mô lớn như: 
Dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn 
PNE (Đức), dự án Nhà máy sản xuất nhũ 
và màng mỏng công nghệ cao của Tập 
đoàn Kurz, dự án Khu Công nghiệp - Đô 
thị - Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định 
của Becamex IDC, dự án Nông nghiệp 
công nghệ cao của Thagrico, các dự án 
Khu du lịch Hải Giang, Khu du lịch Vĩnh 
Hội, Khu liên hợp Gang thép Long Sơn...

cải cách TTHC, tạo thuận lợi hơn nữa cho 
người dân và DN, tạo chuyển biến trong 
cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Cụ 
thể như: Cập nhật, bổ sung kịp thời các 
TTHC mới; nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, 
đơn giản hóa các TTHC, kiến nghị sửa đổi 
các quy định pháp luật không phù hợp. 

Để chuẩn bị tiếp nhận dòng vốn 
đầu tư, tỉnh Bình Định đang chủ động 
xây dựng, đổi mới phương thức thu hút 
đầu tư thích ứng với bối cảnh tình hình 
mới, chú trọng thu hút đầu tư bằng hình 
thức trực tuyến. Đa dạng hóa cách tiếp 
cận các nhà đầu tư, phát huy vai trò của 
chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, 
tăng cường hợp tác với các đối tác truyền 
thống trong quảng bá, mời gọi đầu tư. 
l  Để cải cách TTHC triệt để, hiệu 

quả, nhất là trong lĩnh vực xúc tiến và 

đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua 
cổ phần, phần vốn góp với tổng vốn 17,8 
triệu USD.

Lũy kế, hiện nay cả tỉnh có 86 dự án 
FDI với tổng vốn đăng ký 1,08 tỷ USD. 
Trong đó có 38 dự án trong KKT và KCN 
với tổng vốn đăng ký 843,3 triệu USD và 
48 dự án ngoài KKT và KCN với tổng 
vốn đăng ký 245,6 triệu USD.

Kết quả nổi bật trong thu hút đầu 
tư là đã thu hút được Tập đoàn Kurz 
International Holding GMBH (Đức) 
đầu tư dự án Nhà máy sản xuất nhũ và 
màng mỏng công nghệ cao của Công 
ty TNHH Kurz Việt Nam tại Khu Công 
nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Becamex VSIP 
Bình Định. Dự án có tổng vốn đầu tư 
hơn 905 tỷ đồng.

CÔNG KHAI, TRÁCH NHIỆM
Trong buổi tiếp lãnh đạo Tập đoàn 

Kurz vào đầu tháng 11.2021, Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định: Cũng 
như các DN khác, đến với Bình Định, 
Tập đoàn Kurz sẽ không gặp bất kỳ rào 
cản nào. Bởi, tỉnh cam kết mạnh mẽ 
sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư từ việc hình 
thành ý tưởng, tìm kiếm cơ hội đầu tư 
đến xây dựng dự án và triển khai hoạt 

động nhanh chóng, hiệu quả. Tỉnh cũng 
không ngừng cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC), tạo môi trường đầu tư kinh 
doanh thuận lợi nhất.

Tỉnh xác định muốn đẩy mạnh thu 
hút đầu tư thì phải đáp ứng kịp thời, 
thỏa đáng những mong muốn thiết thực 
của nhà đầu tư. Cụ thể, quy hoạch phải 
đi trước; thông tin, danh mục dự án mời 
gọi đầu tư (đấu thầu, đấu giá) phải sẵn 
sàng và công bố công khai; tinh thần, thái 
độ của công chức, viên chức làm công tác 
quản lý, xúc tiến đầu tư phải thân thiện, 
trách nhiệm; thời gian thụ lý hồ sơ thủ 
tục đầu tư phải nhanh chóng, thuận lợi. 

Đúng như lời khẳng định của người 
đứng đầu Đảng bộ tỉnh, có thể nói, thời 
gian qua, toàn tỉnh đã có chuyển biến 
khá tích cực và đồng bộ trong thực hiện 
các nhiệm vụ trên, được các nhà đầu tư 
và DN ghi nhận. Công tác quy hoạch xây 
dựng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất được các ngành và địa phương tập 
trung thực hiện; đảm bảo mọi dự án đầu 
tư khi xem xét chấp thuận đều có quy 
hoạch xây dựng chi tiết được duyệt, có 
trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
hoặc đủ điều kiện đưa vào quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất. 

Về TTHC, minh chứng rõ nhất cho 

đứng thứ 31/63 tỉnh thành; đây là kết 
quả ấn tượng.

- Ông TRẦN HẢI ĐỊNH: Tôi đánh giá 
rất cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh 
Bình Định đối với công tác CCHC. Việc 
Tỉnh ủy liên tiếp ban hành các chương 
trình hành động về CCHC, trọng tâm là 
cải cách TTHC cho thấy nhận thức đầy 
đủ, đúng đắn của tỉnh về vai trò đặc biệt 
quan trọng của CCHC trong quá trình phát 
triển KT-XH của địa phương.

Gần đây, Bình Định đặc biệt quan tâm 
đến hiện đại hóa nền hành chính công, 
ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về 
chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện 
tử, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến… 
Đó là biểu hiện sinh động cho sự thay đổi 
cả về nhận thức lẫn hành động về CCHC.

l Để CCHC triệt để, thực chất, nhất là 

về TTHC, tỉnh Bình Định cần chú trọng 
những giải pháp nào?

- Ông ĐỒNG NGỌC BA: Cần đổi mới 
về nhận thức, trong đó cần coi đầu tư xây 
dựng thể chế cho CCHC là đầu tư phát 
triển; phẩm chất, năng lực đội ngũ thực 
thi công vụ, nhất là người đứng đầu là 
yếu tố quyết định. Cần bám sát thực tiễn, 
thường xuyên rà soát để phát hiện, khắc 
phục kịp thời những hạn chế, bất cập của 
pháp luật, nhất là về phân cấp, điều kiện, 
TTHC trong đầu tư kinh doanh, góp phần 
khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. 

Tôi cho rằng, quá trình tham mưu 
xây dựng các chương trình, kế hoạch về 
CCHC, các cơ quan chuyên môn không 
nên “bê nguyên xi” các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
do Trung ương đề ra. Quan trọng là cụ thể 
hóa sát hợp với thực tiễn của tỉnh; có giải 
pháp khả thi đối với từng ngành, từng địa 
phương với điều kiện đặc thù khác nhau. 
Yêu cầu này có tính quyết định đến hiệu 
quả thực thi của nhiều lĩnh vực CCHC, 
nhất là xây dựng chính quyền điện tử, 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Ông TRẦN HẢI ĐỊNH: Con người 
luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong 
CCHC. Trực tiếp tham gia nhiều khóa đào 
tạo, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp của 
Bình Định, tôi cho rằng, vẫn còn một bộ 
phận thực thi công vụ chưa đáp ứng được 
yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, 
chính quyền số. Bên cạnh cơ chế chính 
sách, trang thiết bị, tỉnh cần có kế hoạch 

hỗ trợ đầu tư, công tác điều hành của 
UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, 
ngành, địa phương liên quan có vai trò 
rất quan trọng...

- Ông LÊ NGỌC AN: Thời gian qua, 
hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương 
có nhiều cố gắng, nỗ lực, phối hợp chặt 
chẽ trong công tác tham mưu, đề xuất 
thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc phạm 
vi thẩm quyền liên quan đến CCHC. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, 
vẫn còn tình trạng chậm trễ trong công 
tác giải quyết TTHC cho người dân, tổ 
chức, DN. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế 
nêu trên, trong thời gian tới, Tổ trưởng 
Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ 
thường xuyên rà soát, đôn đốc các cơ 
quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện 
nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh giao. Đồng thời, nghiên cứu, tham 
mưu sửa đổi, bổ sung “Quy chế theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm 
vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
giao UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh” theo 
hướng quy định cụ thể hơn về cách thức, 
quy trình tham mưu giải quyết công việc, 
nhất là trách nhiệm của cơ quan chủ trì 
và cơ quan phối hợp, gắn với trách nhiệm 
của người đứng đầu từng cơ quan, đơn 
vị có liên quan. 

Tôi kỳ vọng rằng, việc thể chế hóa rõ 
ràng, cụ thể các quy định về trách nhiệm 
như nêu trên sẽ tạo sự thuận lợi hơn cho 

các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng 
cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công 
việc chung của tỉnh trong thời gian tới. 

giá, xếp loại và có chế tài phù hợp với 
những yếu kém, trì trệ trong bộ máy 
cũng như từng cá nhân có liên quan.

Riêng với các dự án cụ thể do cơ 
quan quản lý nhà nước hoặc do nhà 
đầu tư đề xuất, trong quá trình giải 
quyết các bước thủ tục cần có sự phối 
hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan của 
tỉnh và các địa phương trong cung cấp 
thông tin, tham gia ý kiến góp ý, thẩm 
định và kịp thời xử lý các vướng mắc 
phát sinh, tránh kéo dài thời gian, gây 
tốn kém, làm mất cơ hội cho cả nhà 
đầu tư cũng như nhà nước. 

Hiện nay, các luật về đầu tư, đất 
đai và xây dựng vẫn còn một số quy 
định chưa thật sự rõ ràng, thậm chí còn 
chồng chéo, mâu thuẫn, có những cách 
hiểu khác nhau. Do đó, các cơ quan của 
tỉnh càng phải thường xuyên trao đổi, 
báo cáo lên UBND tỉnh để thống nhất ý 
kiến hoặc có sự chỉ đạo kịp thời. Tổ công 
tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của Chủ 
tịch UBND tỉnh cần phát huy hết vai trò, 
trách nhiệm, có như vậy mới thực sự là 
chỗ dựa của nhà đầu tư, là cầu nối giữa 
các nhà đầu tư với chính quyền tỉnh. 
l Xin trân trọng cảm ơn những ý 

kiến đóng góp rất đáng quý của quý 
vị. Hy vọng rằng, công cuộc CCHC 
của tỉnh sẽ đạt những thành quả 
mới, đóng góp tích cực vào quá trình 
phát triển KT-XH, đưa Bình Định ngày 
càng tiến xa.

”

Cải cách  để phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long (bìa trái) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) trao giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư cho Tập đoàn Kurz.                                 Ảnh: TIẾN SỸ

HOÀI NHÂN (Thực hiện)
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mang tính trọng tâm, trọng điểm để xây 
dựng đội ngũ cán bộ liên quan trực tiếp 
đến cải cách TTHC, phục vụ cho thu hút 
đầu tư giỏi về công nghệ hiện đại, am 
hiểu pháp luật. 
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Bình Định cần những giải pháp lâu 
dài để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 76/
NQ-CP về Chương trình tổng thể CCHC 
nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Cần đổi 
mới công tác thanh tra, kiểm tra để kịp 
thời phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm 
trong thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, 
kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm 
túc, thực chất các quy định về đánh giá, 
xếp loại người đứng đầu liên quan đến kết 
quả CCHC, tránh tình trạng “đánh trống 
bỏ dùi”.

- Ông NGUYỄN THÀNH HẢI: Sẽ còn 
nhiều việc phải làm để tiếp tục đẩy mạnh 

l  Ông NGUYỄN THÀNH HẢI: Tôi 
cho rằng, trong suốt quá trình nhà đầu 
tư triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, các 
cơ quan quản lý nhà nước phải thường 
xuyên theo dõi, đôn đốc, chia sẻ, đồng 
hành thông qua các kênh báo cáo, phản 
ánh, đối thoại. Qua đó, chấn chỉnh việc 
chậm tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, giải 
đáp các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư.

Đồng thời, gắn trách nhiệm của các cơ 
quan và cá nhân với hiệu quả giải quyết 
TTHC, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh. Trên cơ sở kết quả khảo 
sát Chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở, 
ban, ngành, địa phương và kết quả các chỉ 
số liên quan đến CCHC của tỉnh, sẽ đánh 
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u THANH THẢO

CẢI CÁCH, MỞ CỬA, 
KHOAN THƯ SỨC DÂN

Ngay sau khi đại phá quân 
Thanh, Hoàng đế Quang Trung 
đã bắt tay vào thực thi các chính 
sách về kinh tế, văn hóa, giáo 
dục, ngoại giao... với tư tưởng 
đổi mới, tinh thần kiên quyết và 
mạnh mẽ. Trong đó, chính sách 
quản lý kinh tế được ông ưu tiên 
thực thi như một biện pháp cấp 
bách hàng đầu.

Để nhanh chóng phục hồi 
sản xuất nông nghiệp, năm 
1789, Hoàng đế Quang Trung 
ban bố “Chiếu khuyến nông”, 
trong đó quy định dân lưu tán 
phải trở về quê quán để sinh 
sống; làng xã phải cung cấp 
ruộng đất công cho họ cày cấy; 
đảm bảo chia ruộng đất một 
cách công bằng. 

Hoàng đế Quang Trung 
khuyến khích phục hồi và mở 
rộng các làng thủ công, ban hành 
sắc lệnh “Khoan thư sức dân”, 
bãi bỏ thuế điệu (thuế thủ công) 
cho nhân dân từ sông Gianh trở 
ra. Ông thể hiện rõ quan điểm 
nền kinh tế đất nước phải xây 
dựng trên nền tảng độc lập, 
tự cường để có thể sản xuất ra 
nhiều hàng hóa nhằm không 
ngừng đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng của nhân dân và phát triển 
kinh tế quốc gia. 

Hoàng đế Quang Trung 
cũng chủ động viết thư cho 
Tổng đốc vùng Lưỡng Quảng 
(nhà Thanh) đề nghị “khai 
quan, thông thị sử bách hóa vô 

Trong thời gian trị vì 
(từ cuối năm 1788 đến 
tháng 9.1792), Hoàng 
đế Quang Trung đã ban 
hành và thực thi nhiều 
chính sách quản lý kinh 
tế tiến bộ, đưa đất nước 
thoát khỏi khủng hoảng 
sau một thời gian dài nội 
chiến và đem đến cuộc 
sống ấm no, ổn định cho 
nhân dân.    

u TS NGUYỄN THỊ THU HÒA
        (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh)

Hoàng đế Quang Trung cương quyết xóa bỏ chính 
sách “ức thương - bế quan tỏa cảng” đã tồn tại ở Đại Việt 
trước đó hàng 3 - 4 thế kỷ. Tư tưởng thông thương tiến bộ 
của Quang Trung đã thể hiện nhãn quan kinh tế rộng mở, 
phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại, tạo 
thế ba chân của ba ngành kinh tế nông - công - thương 
rất vững chắc. Sự phát triển đó đã đưa nền kinh tế nước 
ta ngang bằng với Nhật Bản đương thời. 

ủng, dĩ lợi dân dụng”. Nghĩa 
là “mở cửa ải, thông chợ búa 
khiến hàng hóa không ngưng 
đọng để làm lợi dân dùng”. 
Trên cơ sở yêu cầu đó, nhà 
Thanh đã cho mở cửa ải cho 
thương nhân người Hoa sang 
buôn bán; lập ra nhiều phố 
xá như Kì Lừa, Mục Mã, Hoa 
Sơn… và lập ra hai cửa hiệu 
Thái Hòa, Phong Thịnh để buôn 
bán. Nhờ chính sách mở cửa 
của Quang Trung, nhân dân 
hai nước tự do đi lại trao đổi 
buôn bán và nhiều thuyền buôn 
Trung Quốc đã đến Phú Xuân 
để giao thương. 

Theo tinh thần bớt thuế, 
thương dân, Hoàng đế Quang 
Trung đã cho thi hành một chế 
độ thuế khóa đơn giản, bãi bỏ 
và giảm nhẹ nhiều thứ thuế 
phức tạp trước đó. Các loại 
thuế đinh, thổ sản, công thương 
đều được giảm nhẹ hoặc bãi bỏ. 
Việc thông thương với Trung 
Quốc vùng biên giới được 
miễn thuế hoàn toàn. Thuế 
ruộng đất công, tư đều được 
triều đình xem xét phân hạng 
theo mức sản xuất hằng năm 
và chia hạng nộp thuế bằng 
lúa, hoặc có thể bằng tiền, tính 
theo thời giá. Hoàng đế Quang 
Trung còn có quy định thập vật 
tiền (tiền trả cho người đứng 
thu thuế), khoán khố tiền (tiền 
tồn kho) và mức thuế cụ thể. Ai 
thu vượt quá quy định sẽ bị xử 
vào tội tham nhũng. Ông còn 
cho đúc tiền mới để tiêu dùng...

NHỮNG BÀI HỌC KINH 
NGHIỆM CHO NGÀY NAY

Các chính sách về kinh tế 
của Hoàng đế Quang Trung 
không chỉ đưa đất nước thoát 
khỏi khủng hoảng sau một thời 
gian dài nội chiến, đem đến cuộc 
sống ấm no, ổn định cho nhân 
dân, đặt nền móng cho một chế 
độ, một vương triều được dân 
chúng ủng hộ và hướng đến 
nhất mà còn góp phần nâng 
cao địa vị và uy tín của Đại Việt 
trong mối quan hệ với các nước 
trong khu vực đương thời. Đó 
là những bài học mà ngày nay 
chúng ta cần học hỏi. 

Thứ nhất, Hoàng đế Quang 
Trung rất coi trọng phục hồi và 
phát triển kinh tế nông nghiệp. 
Ông ban “Chiếu khuyến nông” 
và giao trách nhiệm cho quan 
địa phương chia ruộng đất cho 
người dân phiêu tán trở về quê 
cũ làm ăn, nếu không làm được 
sẽ bị phạt tội, giáng chức. Ngày 
nay, chính sách nông nghiệp 
luôn được Đảng, Nhà nước chú 
trọng ban hành và đổi mới kịp 
thời với yêu cầu xã hội. Trong 

đó, tư tưởng quản lý của Quang 
Trung sẽ là những gợi ý quý báu 
cho lãnh đạo các địa phương 
trong giải quyết công ăn việc 
làm, cấp ruộng cho người dân 
từ thành phố trở về quê trong 
đại dịch Covid-19. Và nên chăng, 
chúng ta cũng cần đề cập đến 
trách nhiệm của người đứng 
đầu các địa phương về việc giải 
quyết vấn đề này như thế nào. 

Thứ hai, trong công nghiệp, 
chủ trương của Hoàng đế 
Quang Trung thể hiện ở sắc lệnh 
“Khoan thư sức dân” - bãi hoàn 
toàn thuế điệu cho nhân dân, tạo 
điều kiện cho phát triển kinh tế 
công nghiệp. Ngày nay, Đảng 
và Nhà nước đã có sự quan tâm 
đặc biệt đối với sản xuất công 
nghiệp, miễn giảm thuế cho 
DN. Tuy nhiên, hiện tượng thuế 
chồng thuế, phí chồng thuế vẫn 
còn diễn ra. Các ưu đãi về thuế 
thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi 
về tiền thuê đất, tiền sử dụng 
đất chưa đủ để khuyến khích 
DN mở rộng đầu tư phát triển 
những lĩnh vực công nghiệp hỗ 
trợ. Việc thu đúng, thu đủ để 

đảm bảo nguồn thu cho ngân 
sách luôn phải được tuân thủ, 
nhưng cũng cần căn cứ vào từng 
thời điểm, từng ngành nghề để 
đưa ra mức thuế hoặc điều chỉnh 
chính sách thuế cho phù hợp. 

Thứ ba, trong thương nghiệp, 
Hoàng đế Quang Trung thực hiện 
chính sách “mở cửa ải thông chợ 
búa” khiến hàng hóa không bị 
ngưng đọng, có lợi cho tiêu dùng 
của người dân, đẩy mạnh việc 
tiếp xúc với nền kinh tế tư bản 
phương Tây. Bài học “thông chợ 
búa” giúp nhân dân trong nước 
trao đổi mua bán sản phẩm của 
mình làm ra đã được áp dụng 
ở Việt Nam ngay giai đoạn sau 
năm 1986. Từ đó đến nay, Việt 
Nam đã tiến hành công cuộc đổi 
mới và đẩy mạnh hội nhập kinh 
tế quốc tế; luôn thực hiện nhất 
quán đường lối đối ngoại độc 
lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và 
phát triển... 

Tuy nhiên, trong mối quan hệ 
giao thương với Trung Quốc, Việt 
Nam vẫn còn chưa thoát khỏi sự 
lệ thuộc về nguồn nguyên liệu 
cũng như thị trường của họ. Do 
đó, Việt Nam rất cần có biện pháp 
hữu hiệu để nâng cao sức mạnh 
kinh tế trong nước; cần xây dựng 
một “tư thế làm chủ” trong mối 
quan hệ giao thương với Trung 
Quốc theo quan điểm của Hoàng 
đế Quang Trung: “Tôi muốn khí 
dụng gì cũng chẳng phải mua 
của nước Tàu”.

Riêng trong quan hệ giao 
thương với các nước phương 
Tây, Việt Nam đã và đang gặt 
hái nhiều thành công. Nếu thời 
Hoàng đế Quang Trung, mối 
quan hệ ấy chủ yếu chỉ với Hà 
Lan, Bồ Đào Nha thì đến nay Việt 
Nam đã có quan hệ thương mại 
với gần 200 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, đã ký nhiều hiệp định hợp 
tác đa phương và song phương 
với nhiều quốc gia trên thế giới. 
Đảng và Nhà nước không những 
thực hiện được “hoài bão lớn lao” 
của Hoàng đế Quang Trung là 
“đẩy mạnh việc tiếp xúc với nền 
kinh tế tư bản phương Tây” mà 
còn đang đưa nền kinh tế Việt 
Nam từng bước hội nhập vào 
nền kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, 
trong thời gian tới, để có thể hội 
nhập và thu hút nhiều hơn nữa 
vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam 
cần tiếp tục đổi mới chủ trương, 
chính sách cho phù hợp với xu 
thế chung, vừa phát huy hơn nữa 
“vị thế tự cường” như Hoàng đế 
Quang Trung đã thực hiện.

Hoàng đế Quang Trung 
đã tạo được thế ba chân 
của ba ngành kinh tế nông -  
công - thương rất vững chắc. 
Ngày nay, Việt Nam cần tập 
trung thực hiện quyết liệt, sâu 
sắc hơn tái cấu trúc kinh tế theo 
ba trục là công nghiệp, nông 
nghiệp, dịch vụ - thương mại. 
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các dự án lớn; ưu tiên các 
nguồn lực cho phát triển nông 
nghiệp - nông thôn, sản xuất 
hàng hóa chủ lực quy mô lớn; 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính để thu hút đầu tư, phát 
triển DN. Phát triển công nghiệp 
chế biến, công nghiệp phụ trợ, 
tăng cường phát triển thương 
mại, dịch vụ, du lịch. Nâng cao 
hiệu lực, siết chặt kỷ cương công 
tác quản lý nhà nước trên tất cả 
các lĩnh vực.                     N.T.T.H

Hoàng đế Quang Trung 
cải cách để tự cường 
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Tượng đài Hoàng đế 
Quang Trung trong 

khuôn viên Bảo tàng 
Quang Trung. 

Ảnh: NGUYỄN DŨNG



Từ khi trở thành cương 
vực lãnh thổ vĩnh viễn 
của nước ta, vùng đất 
Bình Định từng có nhiều 
tên gọi khác nhau, 
từng là một phủ của 
dinh Quảng Nam, rồi 
là một dinh, một trấn. 
Đến năm 1832 mới 
trở thành đơn vị hành 
chính cấp tỉnh - đến nay 
là đúng 190 năm. 

TỪ TRẤN ĐẾN TỈNH
Theo sử liệu, từ mùa 

xuân năm Tân Mão (1471), 
bằng cuộc thân chinh của 
vua Lê Thánh Tông, vùng 
đất từ đèo Bình Đê tới đèo 
Cù Mông, được đặt tên là 
phủ Hoài Nhơn (Nhân), với 
3 huyện là Bồng Sơn, Phù 
Ly và Tuy Viễn, thuộc Thừa 
tuyên Quảng Nam. Theo Đại 
Nam nhất thống chí của Quốc 
sử quán triều Nguyễn, có thể 
tóm lược danh xưng và các 
chức quan cai trị ở vùng đất 
này vào các thời kỳ sau đó, 
như sau: Năm Nhâm Dần, 
thời Lê Hoằng Định thứ 5 
(1604), đổi phủ Hoài Nhơn 
thành phủ Qui Nhơn; năm 
Tân Mão (1651) đổi thành 
phủ Qui Ninh; năm Nhâm 
Tuất (1742) đổi lại thành 
phủ Qui Nhơn; năm Kỷ Mùi 
(1799), đổi thành Qui Nhơn 
thành thành Bình Định. Năm 
1802, Gia Long đặt dinh Bình 
Định, có án phủ Qui Nhơn và 
các quan công đường, gồm: 
Lưu thủ, Cai bạ, Ký lục. Năm 
Gia Long thứ 7 (1809), đổi 
dinh Bình Định thành trấn 
Bình Định. Năm 1811, đổi 
Lưu thủ thành Trấn thủ. Năm 
Minh Mạng thứ 7 (1826), đặt 
Tri phủ Qui Nhơn. Năm 1827, 
đổi Cai bạ và Ký lục thành 
Hiệp trấn và Tham hiệp. Năm 
Minh Mạng thứ 13 (1832), 
chia địa hạt các tỉnh từ Quảng 
Nam vào, đổi TRẤN Bình 
Định thành TỈNH Bình Định, 
đặt chức Tổng đốc Bình - Phú, 
thống hạt 2 tỉnh Bình Định và 
Phú Yên; quan văn thì đặt Bố 
chánh sứ và Án sát sứ; quan 
võ thì đặt chức Lãnh binh. 

Cổng thành phía Đông của thành Bình Định, khoảng năm 1920 - 1929.                             Ảnh tư liệu 

Về sự kiện này, Đại Nam 
thực lục, chính biên, đệ nhị 
kỷ, quyển LXXXV, ghi rõ: 
Khi chia tỉnh hạt vào năm 
Minh Mạng thứ 13 (1832), 
“tỉnh Bình Định thống trị 2 
phủ An Nhơn (Nhân), Hoài 
Nhơn và 5 huyện: Tuy Viễn, 
Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, 
Bồng Sơn; nguyên huyện Phù 
Ly chia làm 2 huyện Phù Cát, 
Phù Mỹ đặt riêng làm phủ An 
Nhơn. Ba huyện Phù Cát, Phù 
Mỹ, Bồng Sơn vẫn để là phủ 
Hoài Nhơn”. 

CÁC QUAN CHỨC NÀO CAI 
QUẢN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
TỪ LÚC LẬP TỈNH? 

Cũng theo ghi chép trong 
Đại Nam thực lục, vào cuối 
năm 1831 sang đầu năm 
1832, tức lúc chuẩn bị thành 
lập tỉnh, tại trấn Bình Định 
có Trấn thủ là Chưởng cơ 
Trương Vân Chính; Hiệp 
trấn Bình Định đương thời 
là Hoàng Văn Quyền (nhưng 
ngay sau đó được điều về 
làm Thị lang Bộ Binh, rồi 
làm Tuần vũ Lạng - Bình 
[tức Lạng Sơn và Cao Bằng], 
kiêm Bố chánh sứ Lạng Sơn); 
Tham hiệp Bình Định là Trịnh 
Đường được thăng lên làm 
Hiệp trấn; Thự Lang trung 
Bộ Binh là Tô Thọ Đức được 
bổ làm Tham hiệp Bình Định. 
Riêng Trấn thủ Trương Vân 
Chính, vì lớn tuổi, nên được 

cho nghỉ hưu. 
Vào tháng 10 năm Minh 

Mạng thứ 13 (1832), cùng 
với việc cho lập đơn vị hành 
chính cấp tỉnh phía Nam, 
vua Minh Mạng cho bãi bỏ 
các chức Trấn thủ, Hiệp trấn, 
Tham hiệp, cho đặt lại hệ 
thống quan chức, gồm các 
quan Tổng đốc, Tuần phủ, 
Bố chính, Án sát, Lãnh binh. 
Tổng đốc Thanh Hoa (sau 
này đổi là Thanh Hóa) là 
Đoàn Văn Trường được điểu 
chuyển làm Tổng đốc Bình- 
Phú, kiêm Tuần phủ Bình 
Định. Hiệp trấn Bình Định là 
Trịnh Đường được đổi là Thự 
Bố chánh sứ. Thự Lang trung 
Bộ Binh hiệp lý Binh tào 
thành Gia Định là Nguyễn Tử 
Cư được cử làm Thự Án sát 
sứ Bình Định. Trấn thủ Định 
Tường là Lê Sách cho hàm 
Vệ úy, trật Chánh tam phẩm, 
cùng Quản phủ Tiên Hưng 
là Nguyễn Thọ Tuấn được 
cho hàm Phó vệ úy, trật Tòng 
tam phẩm, được điều về Bình 
Định làm Lãnh binh và Phó 
lãnh binh. 

Cùng với việc bổ nhiệm, 
sắp đặt các chức quan, địa 
hạt, nhà vua còn chú trọng 
đến quy tắc làm việc, phân 
rõ chức trách của từng viên 
quan khác nhau, như việc 
trình tấu chẳng hạn: Khi có 
việc chính sự lớn thì Tuần 
phủ, Tổng đốc cùng bàn bạc 

và ký chung một giấy rồi tâu 
lên, nếu có ý kiến khác nhau 
thì cho làm tờ tấu riêng; hai 
quan Bố chánh và Án sát tâu 
lên việc gì cũng phải trình 
báo cho quan Tổng đốc, Tuần 
vũ; nhưng nếu bị chèn ép, 
hoặc có ý kiến khác nhau thì 
được trình thẳng lên vua… 
Có tất cả 22 điều khoản khác 
nhau mà các quan chức địa 
phương phải phối hợp thực 
hiện. Việc đúc các ấn quan 
phòng cũng được quy định 
cụ thể. Ấn quan Tổng đốc, 
Tuần phủ bằng bạc, ấn triện 
Bố chánh, Án sát, Lãnh binh 
bằng đồng để tiện phân biệt 
cũng như dễ sử dụng.

NƠI ĐÓNG DINH THỰ
Trong Quyển thứ 9, mục 

“Thành trì”, sách Đại Nam 
nhất thống chí có ghi chép: 
Thành tỉnh Bình Định có 
“chu vi 603 trượng 8 thước, 
cao 1 trượng 1 thước, mở 3 
cửa, hào rộng 7 trượng linh, 
sâu 6 thước 8 tấc, ở địa phận 
thôn Kim Châu và An Nghĩa 
huyện Tuy Viễn; đầu thời Gia 
Long nhân thành Chà Bàn cũ 
làm lị sở của dinh; năm Gia 
Long thứ 7 (1808) dời đến 
chỗ hiện nay, năm thứ 14 đắp 
bằng đất, năm thứ 16 xây 
bằng đá ong”. 

Theo Quách Tấn trong 
Nước non Bình Định, từ năm 
Gia Long thứ 12 (1813) tỉnh 

thành Bình Định được dời 
vào ngay địa điểm 2 thôn An 
Ngãi và Liêm Trực (ở phía 
Nam, nay thuộc phường Bình 
Định, TX An Nhơn). Quách 
Tấn mô tả: Thành Bình Định 
xây toàn bằng đá ong (lấy từ 
thành cũ), “chu vi trên 3 cây 
số, cao 3 thước rưỡi tây, dày 
gần 1 thước (phần ở trên đầu 
thành, còn phía chân thành 
dày đến hơn mươi thước; có 
4 cửa, xây cổ lầu; bốn mặt 
thành có hào sâu; bên trong 
có các dinh thự của các quan, 
và cả Hành cung; các tòa 
ngang, dãy dọc tráng lệ, nguy 
nga. Tuy nhiên, theo Khâm 
định Đại Nam hội điển sự lệ 
của nội các triều Nguyễn, thì 
về thời điểm xây dựng thành 
Bình Định có khác chút ít. 
Công đường quan Tổng đốc, 
Bố chánh, Án sát, nhà trước 
nhà sau, đều một tòa, được 
dựng năm Gia Long thứ 13 
(1814); riêng các Ty Phiên 
(dinh Bố chánh), Ty Niết 
(dinh Án sát), Lãnh binh, đều 
chung một tòa, được dựng 
năm Minh Mạng thứ 7 (1826). 

Từ lúc thành lập tỉnh 
(1832), trị sở của tỉnh Bình 
Định đã được xây kiên cố, 
đầy đủ các dinh thự, tráng lệ, 
nguy nga, như Quách Tấn đã 
viết. Tiếc rằng, cho đến nay, 
chỉ còn lại một ít dấu vết của 
cổ thành này. 

Ngoài các vấn đề nêu trên, 
cũng vào thời gian thành 
lập tỉnh, tỉnh Bình Định còn 
đặt thêm các quan tri phủ, 
tri huyện, giao Tri phủ Hoài 
Nhơn kiêm lý huyện Phù 
Cát, thống hạt hai huyện Phù 
Mỹ và Bồng Sơn; Tri phủ An 
Nhơn kiêm lý huyện Tuy 
Viễn, thống hạt huyện Tuy 
Phước; mộ thêm quân thủy 
cơ để có đủ số cho thưởng 
làm Cai đội, chuẩn bị duyệt 
tuyển binh, chuẩn cho các 
viên coi các tấn sở ở các cửa 
biển Thị Nại, An Dụ, Phụng 
Kiều, lập các kho bãi, trại 
lính, dịch trạm…

Nhân đón xuân Nhâm 
Dần - 2022, ghi lại đôi điều 
về mốc lịch sử quan trọng 
này. Hy vọng Bình Định sẽ có 
nhiều hoạt động kỷ niệm thiết 
thực nhân 190 năm thành lập 
tỉnh, như triển lãm, hội thảo, 
xuất bản sách…, để ôn lại lịch 
sử truyền thống, để nhìn nhận 
lại thành quả lớn lao của tỉnh 
trong 190 năm qua và hướng 
tới một tương lai phát triển 
vững bền, thịnh vượng. N.Đ.V

Lời vui chắp nhặt…
u TS NGUYỄN ĐĂNG VŨ

năm tên gọi tỉnh Bình Định190
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Cuối năm 2021 tại Hà Nội, đã 
diễn ra một sự kiện chính trị 
quan trọng của đất nước: Hội 
nghị Văn hóa toàn quốc triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng, do Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng tổ chức. 

u MINH QUANG
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soi đường cho quốc dân đi
VĂN  HÓA

triển bền vững và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”. 

ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG 
PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 

Nhận thức đúng đắn tầm 
quan trọng đặc biệt của văn 
hóa, trong quá trình lãnh đạo 
cách mạng, Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn đề cao vai trò của 
văn hóa, luôn luôn coi văn 
hóa là một mặt trận đấu tranh 
cách mạng, là ngọn đuốc “soi 
đường cho quốc dân đi”. 

Nhờ vậy, sau 35 năm đổi 
mới đất nước, việc xây dựng và 
phát triển văn hóa, con người 
Việt Nam đã đạt được những 
kết quả quan trọng. Đặc biệt, 
bản sắc, giá trị văn hóa, con 
người Việt Nam tiếp tục được 
kế thừa, phát huy cao độ khi 
đất nước gặp khó khăn, thử 
thách do thiên tai, dịch bệnh, 
nhất là đại dịch Covid-19 từ 
cuối năm 2019 đến nay.

Tại Hội nghị văn hóa triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đã một 
lần nữa khẳng định: Từ ngày 
thành lập đến nay, Đảng ta 
luôn luôn coi trọng vai trò của 
văn hóa và hết sức quan tâm 
đến công tác xây dựng văn 
hóa trong sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc và xây 
dựng đất nước, nhất là trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Nhận thức của Đảng về 
văn hóa ngày càng toàn diện, 
đầy đủ và sâu sắc hơn. 

“Đảng ta xác định: Văn hóa 
là nền tảng tinh thần của xã 
hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức 
mạnh nội sinh, động lực quan 
trọng để phát triển đất nước; xác 
định phát triển văn hóa đồng 
bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh 
tế và tiến bộ xã hội là một định 
hướng căn bản của quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam, thể hiện tính ưu việt 
của chế độ ta. Nói sâu sắc, ngắn 
gọn như Bác Hồ là: Văn hóa soi 
đường cho quốc dân đi!”, Tổng 
Bí thư nhấn mạnh.

Có thể nói, hội nghị văn 
hóa toàn quốc lần này không 
chỉ tiếp tục khẳng định quan 
điểm xuyên suốt của Đảng ta 
về văn hóa, luôn coi văn hóa 
là nền tảng tinh thần, là động 
lực phát triển, là ngọn đuốc 
soi đường cho quốc dân đi; mà 
còn là nền tảng để phát huy 
giá trị văn hóa và sức mạnh 
con người Việt Nam, khơi dậy 
khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra 
sức mạnh tổng hợp của toàn 
dân tộc để tận dụng thời cơ, 
vượt qua thách thức, thực hiện 
thành công mục tiêu đưa nước 
ta trở thành quốc gia phát 
triển theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.           

                                          M.Q

Tại hội nghị này, 
một lần nữa Đảng 
ta khẳng định quan 
điểm xuyên suốt từ 

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 
lần thứ nhất (năm 1946) đến 
nay, theo lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh: Văn hóa phải 
soi đường cho quốc dân đi.

KẾ THỪA THÀNH QUẢ 
CỦA HÀNG NGHÌN NĂM 

Văn hóa Việt Nam là 
thành quả hàng nghìn năm 
lao động sáng tạo, đấu tranh 
kiên cường dựng nước và giữ 
nước của cộng đồng các dân 
tộc Việt Nam, là kết quả giao 
lưu và tiếp thu tinh hoa của 
nhiều nền văn minh thế giới 
để không ngừng hoàn thiện 
mình. Văn hóa Việt Nam đã 
hun đúc nên tâm hồn, khí 
phách, bản lĩnh Việt Nam, làm 
rạng rỡ lịch sử vẻ vang của 
dân tộc; hình thành nên những 
giá trị văn hóa Việt Nam cao 
đẹp, bền vững: Yêu nước, 
đoàn kết, cần cù, dũng cảm, tài 
trí, lạc quan, hiếu học, nghĩa 
tình, hòa hiếu, khoan dung… 

Kế thừa, phát huy truyền 
thống văn hóa dân tộc, ngay 
từ khi ra đời và lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam, Đảng Cộng 

sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã xác định ba mặt 
trận quan trọng của cách mạng 
nước ta là chính trị, kinh tế và 
văn hóa. Tại Hội nghị Văn hóa 
toàn quốc lần thứ nhất (1946), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 
một chân lý: “Văn hóa phải 
soi đường cho quốc dân đi” và 
“Phải đem văn hóa lãnh đạo 
quốc dân để thực hiện độc lập, 
tự cường, tự chủ”. 

Đến tháng 7.1948, tại Việt 
Bắc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh chỉ đạo tổ chức Hội 
nghị Văn hóa toàn quốc lần 
thứ hai. Trong thư gửi các đại 
biểu tham dự Hội nghị, Người 
nhấn mạnh: “Trong sự nghiệp 
kháng chiến, kiến quốc vĩ đại 
của dân tộc ta, văn hóa gánh 
một phần rất quan trọng”.

Trong tiến trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
đấu tranh giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước, 
tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ III (năm 1960), Đảng 
ta xác định văn hóa, tư tưởng 
là một cuộc cách mạng, tiến 
hành đồng thời gắn bó chặt 
chẽ với cách mạng quan hệ 
sản xuất và cách mạng khoa 
học kỹ thuật. Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng 

(tháng 12.1976) xác định xây 
dựng con người mới, xây 
dựng nền văn hóa mới…, 
tiến hành đấu tranh chống tư 
tưởng và sản phẩm văn hóa 
phản động, độc hại. 

Đại hội V của Đảng (tháng 
3.1982) chỉ rõ nền văn hóa mới 
mà chúng ta xây dựng là nền 
văn hóa có nội dung xã hội 
chủ nghĩa và tính dân tộc, có 
tính đảng và tính nhân dân 
sâu sắc, thấm nhuần chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản. 

SỨC MẠNH NỘI SINH  
CỦA DÂN TỘC 

Bước vào thời kỳ đổi mới, 
Đại hội lần thứ VI của Đảng 
(1986) khẳng định: “Tiếp tục 
phát triển và nâng cao chất 
lượng các hoạt động văn hóa, 
văn học, nghệ thuật; xây dựng 
một nền văn hóa, văn nghệ xã 
hội chủ nghĩa đậm đà bản sắc 
dân tộc”. 

Năm 1991, trước những 
biến động phức tạp của tình 
hình thế giới, trước yêu cầu 
mới của sự nghiệp cách mạng, 
Đảng trình Đại hội VII Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, xác định nền văn hóa 

mà chúng ta xây dựng là “nền 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc”. 

Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 5 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa VIII) về xây 
dựng và phát triển nền văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc đề ra 5 quan 
điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ cụ 
thể. Đây là nghị quyết bổ sung, 
hoàn thiện một bước quan 
trọng đường lối xây dựng và 
phát triển nền văn hóa Việt 
Nam phù hợp với thực tiễn đất 
nước trong giai đoạn mới, với 
xu hướng phát triển của thời 
đại từ quan niệm về văn hóa; 
vị thế, vai trò của văn hóa đối 
với sự phát triển; từ quan điểm 
chỉ đạo đến mục tiêu, nhiệm vụ 
và các giải pháp cơ bản để xây 
dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc. 

Đại hội lần thứ IX của Đảng 
nhấn mạnh: “Xây dựng nền 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc vừa là mục tiêu vừa 
là động lực thúc đẩy sự phát 
triển KT - XH”. Quan điểm này 
được làm sâu sắc hơn trong 
văn kiện Đại hội lần thứ X của 
Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Trên cơ sở tổng kết 15 năm 

thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VIII) về xây 
dựng và phát triển nền văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc, Hội nghị 
lần thứ 9, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa XI) 
đã ban hành Nghị quyết số 
33-NQ/TW về xây dựng và 
phát triển văn hóa, con người 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững đất nước, 
trong đó khẳng định “Xây 
dựng nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc, thống nhất trong đa dạng 
của cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam”. 

Cuối nhiệm kỳ khóa XII, 
Bộ Chính trị đã ra Kết luận số 
76-KL/TW (ngày 4.6.2020) về 
việc tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết 33-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa 
XI, trong đó nhấn mạnh: “Xây 
dựng và phát triển văn hóa, 
con người là nhiệm vụ quan 
trọng, thường xuyên của cả 
hệ thống chính trị. Văn hóa 
là hồn cốt của dân tộc, là nền 
tảng tinh thần vững chắc của 
xã hội, là sức mạnh nội sinh 
quan trọng bảo đảm sự phát 

Ngọn lửa dẫn lối,  
soi đường cho dân tộc

u MAI LÂM

u MINH QUANG

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò đặc biệt 
quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước. Tư tưởng 
toàn diện, sâu sắc của Người về văn hóa vẫn là “kim chỉ nam” cho 
quá trình phát triển văn hóa Việt Nam hôm nay và mai sau.

Dù không có tác phẩm đồ 
sộ dành riêng để bàn 
về văn hóa, song, thông 
qua nhiều lời phát biểu, 

bài nói chuyện tại các sự kiện và thư 
từ, ghi chép cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn dành mối quan tâm đặc biệt 
đến vị trí, vai trò và chức năng của  
văn hóa. 

VĂN HÓA LÀ ĐỘNG LỰC  
PHÁT TRIỂN KT-XH

Trong hệ tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, văn hóa chiếm một vị trí hết 
sức quan trọng. Theo Người, văn hóa 
Việt Nam được hình thành và bồi đắp 
trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, từ 
thuở lập nước, chiến đấu chống ngoại 
xâm và xây dựng đất nước. 

Trong bài phát biểu tại Hội nghị 
Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 
24.11.1946), Bác đã nhấn mạnh: “Số 
phận dân ta là ở trong tay dân ta. 
Văn hóa phải soi đường cho quốc 
dân đi”. Như vậy, Người đã khẳng 
định tầm quan trọng đặc biệt, vai trò 
định hướng của văn hóa - ngọn lửa 
soi đường, dẫn lối cho dân tộc đi đến 
những thắng lợi.

Bên cạnh “Văn hóa phải soi đường 
cho quốc dân đi”, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh còn nhiều lần nhắc đến yêu cầu 
phải “đem văn hóa lãnh đạo quốc 
dân để thực hiện độc lập, tự cường, 
tự chủ”, “xúc tiến công tác văn hóa để 
đào tạo con người mới và cán bộ mới 
cho công cuộc kháng chiến kiến quốc”.

Đồng thời, Người cũng khẳng định, 
văn hóa có tác dụng “sửa đổi tham 
nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, sửa 
xã hội cũ, xây xã hội mới”. Không chỉ 
thế, văn hóa còn tạo nên sức mạnh để 
chiến thắng ngoại xâm theo tinh thần 
“văn minh thắng bạo tàn”. Bởi, kinh 
tế nâng cao đời sống vật chất, còn văn 

hóa nâng cao đời sống tinh thần của 
nhân dân.

Bàn về vai trò của văn hóa trong 
thế đối sánh với các trụ cột khác, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trong công 
cuộc kiến thiết nước nhà, có 4 vấn đề 
cùng phải chú ý đến, cũng phải coi 
là quan trọng ngang nhau: Chính trị, 
kinh tế, xã hội, văn hóa”.

Quan điểm về mối quan hệ giữa 
văn hóa với kinh tế và chính trị được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ hơn 
trong Thư gửi các họa sĩ, nhân dịp 
triển lãm hội họa năm 1951: “Văn hóa, 
nghệ thuật cũng như mọi hoạt động 
khác không thể đứng ngoài, mà phải ở 
trong kinh tế và chính trị”. 

“NHÀ THƠ CŨNG PHẢI BIẾT  
XUNG PHONG”

Để văn hóa thể hiện được vai trò 
trong đời sống, tự thân những người 
“làm văn hóa” phải khẳng định được 
mình. Xuyên suốt các giai đoạn cách 
mạng Việt Nam, Bác Hồ nhiều lần đề 
cập đến mặt trận văn hóa và chiến sĩ 
văn hóa. Luận điểm nổi tiếng “Văn 
hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, 
anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận 
ấy” thể hiện rõ nét nhất quan điểm 
của Người về công cuộc xây dựng nền 
văn hóa mới với vai trò chủ công của 
người trí thức sáng tạo văn hóa,  
nghệ thuật.

Quan điểm này thể hiện nhiều lần 
qua những bài thơ, bài viết của Người. 
Trong bài thơ “Cảm tưởng đọc thiên 
gia thi”, Người viết: Thơ xưa yêu cảnh 
thiên nhiên đẹp/ Mây, gió, trăng, hoa, 
tuyết, núi, sông/ Nay ở trong thơ nên có 
thép/ Nhà thơ cũng phải biết xung phong.

Và, Bác cũng phân tích rõ nhiệm vụ 
của người chiến sĩ trên mặt trận  
văn hóa, nghệ thuật: “Cũng như các 
chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật 

có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng  
sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, 
phụng sự nhân dân, trước hết là công,  
nông, binh”. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ ấy, 
người chiến sĩ cần có lập trường vững, 
tư tưởng đúng; phải đặt lợi ích của 
kháng chiến, của Tổ quốc, của nhân 
dân lên trên hết, trước hết. Bên cạnh 
đó, Bác cũng nêu rõ phương tiện, cách 
thức để người chiến sĩ văn hóa làm 
tròn nghĩa vụ: “Cái bút là vũ khí sắc 
bén, bài báo là tờ hịch cách mạng”. 

Dưới chế độ thực dân Pháp, bên 
cạnh thứ “văn chương nịnh Tây” vẫn 
có “văn chương cách mạng”. Theo 
Bác, khi dân tộc bị áp bức thì văn nghệ 
cũng mất tự do; văn nghệ muốn tự do 
thì phải tham gia cách mạng. Tham gia 
cách mạng không chỉ để đóng góp tích 
cực vào thắng lợi cuối cùng của cuộc 
đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, 
mà còn vì nhu cầu tồn tại và phát triển 
của bản thân văn nghệ, của nghệ sĩ, vì 
sự tự do chân chính của đời sống  
văn nghệ.

Trong thời kỳ quá độ, văn nghệ 
phải phê bình rất nghiêm khắc những 
thói xấu như tham ô, lãng phí, lười 
biếng, quan liêu…. Cùng với đó là “ca 
tụng chân thật” những người mới, việc 
mới để làm gương mẫu cho chúng ta 
ngày nay và giáo dục con cháu ta  
đời sau.

Văn nghệ cần hiểu thấu, liên hệ và 
đi sâu vào đời sống của nhân dân, gắn 
bó và am hiểu sâu sắc thực tiễn đời 
sống lao động, sản xuất, chiến đấu, 
sinh hoạt, học tập và xây dựng cuộc 
sống mới. Đó là nguồn tư liệu “ngồn 
ngộn chất đời” để phản ánh chân thật, 
sinh động thực tiễn, “bày tỏ được cái 
tinh thần anh dũng và kiên quyết của 
quân và dân ta, đồng thời để giúp phát 
triển và nâng cao tinh thần ấy”. 

                           * * *
Nhắc đến văn hóa, thiết nghĩ phải 

khẳng định một luận điểm cơ bản và 
rất quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh: Xây dựng và phát triển văn 
hóa là sự nghiệp của toàn dân, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về văn hóa đã, đang và sẽ là 
định hướng lớn cho việc xây dựng và 
phát triển nền văn hóa Việt Nam. 

Ngày 16.7.1998, Hội nghị lần thứ 
5 Ban Chấp hành Trung ương khóa 
VIII đã ban hành Nghị quyết về xây 
dựng và phát triển nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
15 năm sau, ngày 14.5.2014, Hội nghị 
lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết 
số 33-NQ/TW về xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 
nước. Các nghị quyết này đã đi vào 
cuộc sống, tiếp tục khẳng định văn 
hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là 
mục tiêu, động lực phát triển bền vững 
đất nước. 

             M.L

Ngày 24.11.1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. 
- Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn Ca múa nhân dân.                                                                                                                                                                                   Ảnh tư liệu

Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 
nhân loại năm 2017. 
- Trong ảnh: Hội đánh Bài chòi tại Ngày hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh.      Ảnh: THU TRINH
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thương, có khát vọng xây dựng đất nước… 
Qua Hội nghị, tôi hết sức kỳ vọng về việc 

Đảng và Nhà nước sẽ có những chính sách 
mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy văn hóa cũng 
như nghệ thuật truyền thống phát triển. Hy 
vọng những vấn đề nan giải, tồn tại nhiều 
năm qua từng bước được tháo gỡ, nhất là 
vấn đề khan hiếm nguồn nhân lực. 

Theo tôi, giải pháp quan trọng nhất hiện 
nay là tạo điều kiện và đầu tư mạnh cho 
khâu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 
là tác giả, đạo diễn, diễn viên, nhạc công, 
kỹ thuật sân khấu… Đồng thời, có chính 
sách nâng cao đời sống cho các nghệ sĩ, để 
họ có cuộc sống vật chất ổn định, chú tâm 
làm nghề. Có vậy mới thu hút nguồn nhân 
lực có chất lượng cao đến với nghệ thuật 
truyền thống. 

Với Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 
1943 và nhiều nghị quyết về văn hóa sau đó, 
Đảng xác định xây dựng nền văn hóa Việt 
Nam theo 3 đặc trưng: Dân tộc, đại chúng, 
khoa học. Đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc 
năm 2021 đã được đổi mới, bổ sung, gồm: 
Dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn. 
Đây là điểm mới cốt lõi và bao trùm, cho 
thấy nhận thức của Đảng về văn hóa ngày 
càng toàn diện, đầy đủ, sâu sắc. Đồng thời, 
là quan điểm lớn để tiếp tục soi đường, định 
hướng cho công cuộc xây dựng, phát triển 
văn hóa hiện nay, phù hợp và đáp ứng yêu 
cầu của bối cảnh mới, thời đại mới.

Đi vào cụ thể một số nội dung, Đảng 
khẳng định sẽ dành nguồn lực thỏa đáng để 
đầu tư nhiều hơn cho văn hóa, gắn với con 
số, giải pháp cụ thể. Có thể thấy, lần đầu 
tiên, vị thế của trụ cột văn hóa được xác lập 
ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội. 

Đặc biệt, là quy định về phạm vi can 
thiệp của Nhà nước theo hướng khu biệt, thu 
hẹp lại, để tạo dư địa rộng lớn cho sáng tạo 
và hưởng thụ văn hóa chính đáng của nhân 
dân. Cùng với đó là chuyển đổi hệ thống 
quản lý văn hóa chủ yếu từ mệnh lệnh hành 
chính sang cơ chế quản lý bằng luật pháp 

và các công cụ điều tiết vĩ mô khác… Đây là 
quan điểm đột phá, rất táo bạo và cũng rất 
sáng suốt, sâu sắc, nhân văn của Đảng, thể 
hiện mạnh mẽ tinh thần dân chủ và thống 
nhất hành động với quan điểm coi trọng văn 
hóa, tôn trọng sáng tạo nghệ thuật. 

Theo dõi sự kiện, tôi rất xúc động khi 
thấy Hội nghị xác định rõ quan điểm chỉ 
đạo trong xây dựng và phát huy giá trị văn 
hóa, sức mạnh con người Việt Nam cho thời 
gian tới. Đó là: Phát triển văn hóa vì sự hoàn 
thiện nhân cách con người và xây dựng con 
người để phát triển văn hóa. 

n tượng 
 &  kỳ vọngẤ

u SAO LY (ghi)

Với tâm thế của “người trong cuộc”, những nhà quản lý, người hoạt động trong 
lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật của tỉnh cho biết rất ấn tượng trước những điểm 
mới mang tính đột phá trong quan điểm, đường lối xây dựng, phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Nhà thơ, nhà viết kịch VĂN TRỌNG HÙNG: 

Đường lối sáng rõ, 
đổi mới và đột phá

Tác giả trẻ LÊ CÔNG PHƯỢNG,  
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh: 

Đầu tư phát triển nguồn 
nhân lực văn hóa

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn 
quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
lưu ý: “Văn hóa chưa được các cấp, các ngành 
nhận thức một cách sâu sắc và chưa được quan 
tâm một cách đầy đủ, tương xứng với kinh tế 
và chính trị; chưa thật sự trở thành nguồn lực, 
động lực nội sinh của sự phát triển bền vững 
đất nước. Vai trò của văn hóa trong xây dựng 
con người chưa được xác định đúng tầm, còn 
có chiều hướng nặng về chức năng giải trí”. 
Phân tích những hạn chế và chỉ ra nguyên 
nhân, Tổng Bí thư xác định: Nguyên nhân chủ 
quan vẫn là chính.

Đây là điều mà Đảng ta đã thấy rõ và đã 
ban hành nhiều nghị quyết nhằm chấn chỉnh 
những lệch lạc về văn hóa, văn nghệ trong suốt 
thời gian qua. Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường 
cuốn theo cơn lốc tăng trưởng kinh tế đã vô tình 
làm cho chúng ta bỏ qua những tác nhân mà 
ngày nay (và có lẽ một thời gian dài nữa) xã hội 
phải gánh chịu, đó là tình trạng xuống cấp về 
văn hóa, về đạo đức trong đời sống.

Trong nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực 
hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 
2030 của Đảng có nhiệm vụ: “Nâng cao nhận 
thức, đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò quan 
trọng của văn hóa”. Theo tôi, đây là nhiệm vụ 
then chốt, bắt đầu từ các nhà lãnh đạo, những 
người đề ra quyết sách liên quan đến văn hóa. 
Lãnh đạo cần phải lắng nghe và coi trọng ý 
kiến của văn nghệ sĩ, của giới chuyên môn về 
văn hóa. Tạo ra một môi trường cởi mở, dân 
chủ để văn nghệ sĩ, những nhà văn hóa có 
tiếng nói phản biện không chỉ trong các vấn 
đề văn hóa. Môi trường ấy là sự “cởi trói” về 
tư tưởng, nhận thức, là tôn trọng những khác 
biệt; ưu đãi tài năng và quan tâm phát hiện, 
bồi dưỡng nhân tài… 

Sau hội nghị này, chúng ta phải có sự quan 
tâm hơn về văn hóa, VHNT, trong đó mấu 
chốt là con người. Cần quy hoạch, bồi dưỡng 
một đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ đủ tâm, 
đủ tầm để tham mưu hoạch định các quyết 
sách của tỉnh; đủ uy tín để tập hợp, đoàn kết 
văn nghệ sĩ nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm 
chất lượng cao. 

Nhà thơ MAI THÌN,  
Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh:

Nâng cao nhận thức,
đẩy mạnh tuyên truyền 

Tôi đặc biệt ấn tượng với các phát biểu 
chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
những tham luận, ý kiến sâu sắc, giải pháp 
mang tính hiến kế tại Hội nghị. Trong đó, 
điểm chung là coi văn hóa là nguồn sức 
mạnh nội sinh và nhất quán về triển khai hệ 
giá trị con người Việt Nam - đó là con người 
Việt Nam yêu nước, trọng lẽ phải, giàu tình 



Nếu trong một đất nước độc lập và hòa bình, một đất nước tự do và dân chủ, 
thì chuyện có những người đổi đời nhờ khởi nghiệp thành công, nhờ tài năng và ý 
chí sáng tạo mà vươn lên trong một nền kinh tế thị trường cạnh tranh bình đẳng, 
thì quả thật, không có gì là lạ. Độc lập đã mang lại tự do cho cả dân tộc và hạnh 
phúc đến với toàn dân.

Đó chính là môi trường, 
điều kiện, là mảnh đất 
mỡ màng để thi ca bắt rễ 
đâm chồi nảy lộc. Bài thơ 

nổi tiếng như một bản tự kiểm bằng 
thơ, bằng trí tuệ và xúc cảm, bằng sự 
chân thành cao độ của nhà thơ Chế Lan 
Viên - “Người thay đổi đời tôi Người 
thay đổi thơ tôi” là một ví dụ.

Trước Cách mạng tháng Tám 1945, 
nước ta là một nước thuộc địa, dân ta 
là dân nô lệ, thì nhà thơ, dù tài năng 
đến đâu, trong hoàn cảnh ấy cũng khó 
bề vượt lên để nhìn rõ thân phận mình 
trong thân phận đất nước, thân phận 
dân tộc. Những kẻ xâm lược và đô 
hộ Việt Nam thì không bao giờ muốn 
“khai sáng” về thân phận nô lệ đầy tủi 
nhục ấy của “dân bản xứ”, trong đó dĩ 
nhiên có những nhà thơ nhà văn nghệ 
sĩ Việt. 

Trong hoàn cảnh ấy, không phải 
nhà thơ Việt nào cũng là Tố Hữu để 
dấn thân đi làm cách mạng, chịu tù 
đày hiểm nguy cơ cực. Nhiều nhà thơ, 
nhà văn nghệ sĩ Việt tuy có sẵn lòng 
yêu nước, mang dòng máu Việt Nam 
trong huyết quản, không muốn chấp 
nhận thực tại là công dân của một nước 
thuộc địa, nhưng họ chưa biết làm cách 
nào thoát khỏi thân phận mình.

Đã xuất hiện và thành danh một lớp 
nhà thơ nhà văn nhà nghệ sĩ thật sự 
tài năng từ độ năm 1930 - 1945, họ tập 
hợp trong từng nhóm sáng tác văn học 
nghệ thuật như Tự lực Văn đoàn, như 
Trường (phái) thơ Bình Định, nhưng 
quả thật, họ chưa biết làm sao thay đổi 
thân phận mình, nói gì tới thay đổi tư 
duy nghệ thuật, thay đổi cách viết cách 
vẽ cách sáng tác nhạc của mình, và 
thay đổi như thế nào. Họ phải tự tìm 
tòi trong bóng tối của một xã hội luôn 
bế tắc vì những kẻ cai trị không bao giờ 
muốn mở ra những lối đi tới Tự do cho 
cá nhân nghệ sĩ và cho cả dân tộc Việt. 

Lê nin đã có một câu nói nổi tiếng: 
“Nô lệ chính là bạo động”. Và trong 
những ngày tháng đó, nhà thơ hay 
nhà văn cũng khó nhận ra sự bạo động 
thường trực này kiềm chế công khai 
hay đe dọa ngấm ngầm đến đời sống 
và sáng tác của mình. Rất nhiều tác 
phẩm thơ trong phong trào Thơ Mới 
của các nhà thơ lớn như Xuân Diệu, 
Huy Cận, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, 
Yến Lan, Bích Khê, Tế Hanh được viết 
rất hồn nhiên, đầy nhân ái, nhiều tác 
phẩm có giá trị lâu dài, còn sống mãi 
đến ngày nay. Nhưng Thơ ấy vào lúc 
ấy không cứu được đời.  

u THANH THẢO

Thành phố biển Quy Nhơn 
nhìn từ  bán đảo Phương Mai.     

Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Từ trường ca “Ngọn 
quốc kỳ” của Xuân Diệu sáng 

tác ngay sau Cách mạng tháng Tám, 
suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ, những 

văn nghệ sĩ Bình Định đã đóng góp hết mình, 
bằng tác phẩm, bằng những hoạt động tuyên 
truyền trong nhân dân, bằng nhiệt huyết của 
những văn nghệ sĩ cách mạng. Họ đã thực sự 

thay đổi cuộc đời mình trong sự thay đổi 
chung của nhân dân, của đất nước. 

”

Vậy thì phải làm sao ?
Trước tình hình đó, vào tháng 

2.1943, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa 
ra bản Đề cương văn hóa Việt Nam do 
đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh 
soạn thảo và được thông qua trong 
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương 
họp ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên) 
vào tháng 2.1943. Dĩ nhiên, có được 
bản Đề cương này là nhờ sự chỉ đạo 
trực tiếp của Bác Hồ, lúc bấy giờ đã 
về Cao Bằng, và hoạt động trên vùng 
cao Việt Bắc.

Bản Đề cương văn hóa Việt Nam có 
thể tóm tắt trong một slogan ngắn gọn: 
“Dân tộc, Khoa học, Đại chúng”. Đó là 
ba yếu tố không thể thiếu để xây dựng 
một nền văn hóa mới, lấy tiêu chí Dân 
tộc làm đầu, vận dụng Khoa học để 
dẫn dắt tư duy, với mục đích phục vụ 
Đại chúng.

Ngay từ giai đoạn căng thẳng khó 
khăn nhất của cách mạng Việt Nam, 
khi đất nước ta bị “một cổ hai tròng” 
là thực dân Pháp và phát xít Nhật thi 
nhau “Đứa đè đầu cưỡi cổ đứa lột da” 
(thơ Nguyễn Đình Thi), mà Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã nhìn ra. “Văn hóa 
soi đường cho quốc dân đi” (Hồ Chí 
Minh), phải giành giật văn hóa khỏi 
bàn tay nô dịch của Pháp - Nhật, đưa 
văn hóa trở về với dân tộc Việt, lấy văn 
hóa kích hoạt lòng yêu nước và ý chí tự 
chủ, quyết giành Độc lập cho Đất nước, 
Tự do cho Nhân dân. Muốn thế, phải 
phát huy hết tiềm năng và sức sáng tạo 
của văn nghệ sĩ nhằm xây dựng một 
nền văn hóa văn nghệ mới lành mạnh, 
mang đậm bản sắc dân tộc, được khai 
sáng bằng khoa học nhân văn, và tác 
phẩm của văn nghệ sĩ phục vụ cho nhu 
cầu văn hóa văn nghệ của nhân dân. 

Ngày đó, hơn 90% người Việt 
Nam chưa biết chữ, phải sống 
trong cảnh tối tăm về văn hóa, 
mà Đề cương văn hóa Việt Nam 
đã nhìn tới tương lai một 
dân tộc Việt Nam không 
chỉ yêu nước mà còn sở 
đắc được văn hóa, không 
chỉ có những chiến sĩ cầm 
súng trên chiến tuyến 
chống ngoại xâm, mà phải 
có những chiến sĩ biết 
dùng văn học nghệ thuật 
tham gia vào mặt trận toàn 
dân giành Độc lập và hướng 
tới một nền văn hóa thực sự 
dân tộc, một nền văn minh thực 

sự khoa học và được thụ hưởng bởi 
toàn dân.

Rất nhiều năm sau, khi cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, 
hòa bình đã lập lại trên nửa đất nước 
Việt Nam, nhà thơ Chế Lan Viên - một 
trong những chủ soái của “Trường Thơ 
Bình Định” - trong bài thơ “Người thay 
đổi đời tôi Người thay đổi thơ tôi” đã 
chân thành nhìn lại, nhớ lại thời hồn 
nhiên và loay hoay ấy của mình về  
chính trị - xã hội:      

“Chưa có gì dính líu giữa thơ
 tôi và truyền đơn Bác viết
Tôi không biết khi Bác đau phải ăn một 

nắm lá rừng
Trong nước mắt thơ tôi, tôi chưa ngờ 

chất thép 
Chưa thấy trong máu mình sắp cuộn 

máu nhân dân”
Nghĩa là những mầm mống những 

yếu tố yêu nước thương dân trong bản 
thân nhà thơ đã có, nhưng giữa thơ 
mình lúc ấy với trào lưu cách mạng 
vẫn còn một khoảng cách. Ở đây, Chế 
Lan Viên chỉ nói riêng về trường hợp 
cá nhân mình, và nói rất thật thà, ngay 
chuyện “chưa có gì dính líu” giữa thơ 
ông với “truyền đơn Bác viết” nghe 
cũng rất thật thà. Bởi quả thật, đó là hai 
chuyện gần như ít cơ hội dính líu với 
nhau, dù lòng yêu nước thương dân thì 
luôn là điểm gặp gỡ.

Trong ba tiêu chí của văn hóa cứu 
quốc, thì tiêu chí thứ 3 “ Đại chúng” 
là tiêu chí có độ biến đổi nhanh nhất. 
Ngay sau Cách mạng tháng Tám, Bác 
Hồ đã chủ trương toàn dân đi học, 
tham gia xóa nạn mù chữ. Rồi bao 
nhiêu năm sau, trình độ dân trí theo 

tháng năm lại tăng cao, tới bây giờ, 
trình độ dân trí đã khác xa so với hồi 
Đề cương văn hóa ra đời, tháng 2.1943. 
Yếu tố đầu bảng “Dân tộc” là yếu tố 
vĩnh cửu, yếu tố “Khoa học” cũng 
không bao giờ thiếu được, dù khoa 
học phát triển rất nhanh, chỉ còn yếu 
tố “Đại chúng” dành cho mục tiêu 
phục vụ của văn nghệ sĩ, thì bây giờ 
đã nhiều đổi khác. Cái đó hoàn toàn 
phụ thuộc vào đối tượng mà văn hóa 
văn nghệ phục vụ, là đại chúng, là 
nhân dân.

“Đất nước sắp đổi thay rồi mà tôi 
chẳng biết 

Người thay đổi đời ta về kia mà ta vẫn 
không hay.  

Tôi vẫn khép phòng văn hì hục viết 
Nắng trôi đi oan uổng biết bao ngày”
Nói thật, không chỉ riêng Chế Lan 

Viên, mà nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng 
Việt Nam thời ấy cũng chưa biết những 
điều mà Chế Lan Viên chưa biết. Chưa 
biết rồi biết, những nhà thơ Trường 
Thơ Bình Định (có thêm Bích Khê, 
Tế Hanh của Quảng Ngãi) đã đồng 
loạt đứng lên cùng toàn dân làm cuộc 
Cách mạng tháng Tám long trời lở đất. 
Người yêu nước thì sớm muộn gì cũng 
gặp nhau, cũng đứng cùng nhau chung 
một chiến tuyến.

Chúng ta hãy nhớ lại, sau ngày 
19.12.1946 toàn quốc kháng chiến, hầu 
hết các văn nghệ sĩ Bình Định, mà chủ 
lực là những nhà thơ trong “Trường 
Thơ Bình Định” đều đã ba lô lên 
đường đi vào cuộc kháng chiến cùng 
toàn dân tộc. Những nhà thơ như Xuân 
Diệu, Chế Lan Viên, Yến Lan, Đào 
Xuân Quý, Quách Tấn, Vương Linh… 
đã thành những nhà thơ kháng chiến. 
Những nhà văn như Nguyễn Thành 
Long, Phạm Hổ… cũng đã rất nhanh 
chóng có những tác phẩm văn xuôi 
phục vụ công cuộc kháng chiến của 
Bình Định và Liên khu 5.   

Từ trường ca “Ngọn quốc kỳ” của 
Xuân Diệu sáng tác ngay sau Cách 
mạng tháng Tám, suốt 9 năm kháng 
chiến trường kỳ, những văn nghệ sĩ 
Bình Định đã đóng góp hết mình, 
bằng tác phẩm, bằng những hoạt động 
tuyên truyền trong nhân dân, bằng 
nhiệt huyết của những văn nghệ sĩ cách 
mạng. Họ đã thực sự thay đổi cuộc đời 
mình trong sự thay đổi chung của nhân 
dân, của đất nước. 

Và có thể là chậm hơn một chút, 
họ thay đổi thơ văn nhạc họa của họ. 
Thay đổi quan niệm sáng tác, những 
lối quen của sáng tác bao giờ cũng 
khó hơn, cần nhiều thời gian hơn là 
thay đổi chính cuộc đời mình. Nhưng 
văn nghệ sĩ yêu nước của chúng ta đã 
làm được.

Thay đổi đời và đổi thay thơ, là 
như vậy.                              

    T.T

hay đổi đời
và đổi thay thơT

13Nhâm Dần



LỆ THU

Chúc phúc một mùa xuân
Có một chuyện tình
Không ở tương lai không thuộc về quá khứ
Nó vĩnh cửu trong tim như lửa
Mấy ngàn năm tồn tại ở trong hồn
Nó chỉ muốn là tình yêu đơn thuần
Chẳng muốn vì một điều gì khác nữa
Nhưng kiếp nạn như lưới trời vây bủa
Nẻo thăng hoa không kịp nếm ngọt ngào
Nó mộng mơ như trăng như sao
Chỉ muốn bình yên mỗi ngày tĩnh tại
Xin tất cả những thánh - phàm các cõi
Thả mây trời chúc phúc một mùa Xuân.

                                                                      12.2021

VĂN TRỌNG HÙNG

Bạn cũ
Nhà khuất cỏ cây bên núi vắng
Em vẫn tìm thăm sớm mai này
Mấy con chim khướu nghe hương lạ
Réo gọi tưng bừng tung cánh bay!

Mới đó, thời gian như nước chảy
Dòng đời đưa đẩy mấy mươi năm
Một thuở bạn bè chung đại đội
Giờ thành quá khứ hóa xa xăm!

Cũng nghe thấp thoáng tin đâu đó
Đứa về quê cũ đứa làm quan
Thằng say chài lưới ngoài biển cả
Ta thôi phiêu bạt. Cuộc chơi tàn!

Mà em vẫn nhớ mà em đến
Vừa quen vừa lạ đến ngỡ ngàng
Cô gái cứu thương ngày xưa ấy
Uống nhau em nhé! Níu xuân sang!

TỪ QUỐC HOÀI

Vườn Xanh 
Lá đổ
vườn xanh

Mặt trời không phiền muộn 
hồng hào mỗi sáng chào nhau

Ta nghe bên hơi thở 
lời chia tay dịu dàng 

Kìa! em gái má hồng
không son phấn 
lũ chim hót vang lừng
khi gót chân em khẽ chạm ngọn cỏ

Ta mỉm cười đến tuổi
đâu như tròn tám mươi 
còn bao nhiêu cỏ xanh đượm sắc
cho thênh thang cõi người 

Mùa Xuân hãy còn đó
hương đưa lời chào mời 
Ta thong dong trau tria râu tóc 
gửi lại tuổi cho trời.

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

Đi hái mặt trời
Chùm mặt trời mới hái
Trên cành đêm sắp tan
Đóa đầu xin dâng mẹ
Như mẹ còn dương gian

Vợ chồng mình đi hái
Biết bao là nhớ mong
Phần con trai vắng Tết
Phần con gái theo chồng
Này phần con trai út
Nhớ nhà, vượt nghìn trùng

Anh ơi, còn một đóa
Gửi bạn bè kịp không?
Nơi cuối trời xa cách
Chút nắng xuân ấm lòng

HỮU VINH

Trước màu hoa 
vạn thọ
Không hẳn mua hoa
Nhưng thích dạo chợ hoa
Tôi chen trong dòng người
Để tìm em 
Bóng dáng ngày cũ
Chợt hiện về mùa đông rét mướt năm nào
Mảnh sân nhà rêu xanh
Nội xuống giống mùa hoa vạn thọ
Cùng những rò cải rò hành...
Những cái Tết đã xa
Nhưng em còn nở trong lòng tôi
Những cánh hoa tươi sắc nắng khi mùa xuân về.
Tự biết mình
Không rực rỡ như hồng như cúc
Hay thâm trầm uyển chuyển dáng mai vàng
Em khiêm tốn góc đường
Nơi tôi có thể gặp em như gặp lại tuổi thơ mình
Hình như em là hoa của người nghèo
Tôi không uống ly cà phê buổi sáng để có được em
Một màu hoa tôi không thể nói được bằng lời
Chỉ thấy lòng mình ấm lên ngày giáp Tết...
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BÙI THỊ XUÂN MAI

Về Hầm Hô
                     
Theo anh mai em về Hầm Hô 
Ngược dòng Kôn Giang nghiêng chiều Bình Định 
Đất vua áo vải cờ đào nông dân thành lính  
Mấy trăm năm xưa ngựa hý voi gầm 
 
Hoàng hôn buông mây Linh Đổng thâm trầm 
Nắng quái óng vàng đại ngàn mắt biếc 
Đá ken đá điệp trùng bãi luyện binh thuở trước
Ba quân oai hùng ngàn thớt ngựa thớt voi 
 
“Chết nào có sợ chết như chơi” …
Tiếng Mai nguyên soái rền vang tiếng thác 
Đánh giặc Phú Lang Sa khí thế xưa Sát Thát…
Đêm Hầm Hô trăng trôi chơi vơi
 
Hối hả thiên hà vần vũ muôn nơi 
Huyền ảo thạch bàn bập bùng ánh lửa
Tay trong tay vòng xoang không ngủ
Cỏ sương nồng say vũ khúc nghê thường
 
Nắng mai hồng ríu rít tiếng chim ngân
Vạn vật sinh sôi tự suối nguồn róc rách 
Voi ngựa đá hành quân gương trời bừng thức
Hầm Hô rộn ràng khoe nhan sắc tinh khôi.

Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN HIỀN

NGUYỄN THÁI DƯƠNG

Khúc tân niên
1
Xuyên trời đụng đám mây đêm
Dư âm chùm pháo rơi thềm ngóng xuân
Mai đây trời bớt tết dần
Trần gian vọng tiếng hoa, cân bằng giùm

2
Lộc trên tay rũ từng chùm
Nát lòng, cây ngó kẻ lum khum trèo
Sao người không hái tim yêu
Trao nhau ngay phút dệt thêu đất trời?

3
Nét cười leo lét đôi môi
Bếp hồi xuân - nụ hôn cời lên đi
Nhành mai xuống sắc một khi
Tình nhân luyến tết đứng suy nghĩ điều...

4
Ửng hồng từng dải ráng... trêu
Kệ đêm, chiều vẫn mải đeo chân trời
Tết tràn ba bữa rồi vơi
Biết mùa xuân có lấn thời gian thêm?



u THANH THẢO

Tôi có cơ may sống ở Quy Nhơn 10 năm, lại ở thời khó khăn nghèo túng nhất của 
Quy Nhơn, nên chuyện “ôn nghèo kể khổ” về Quy Nhơn thì tôi khá rành. Nhưng 
ngay từ những năm khốn khó ấy, tôi đã cảm nhận được Quy Nhơn là đất lành, 
là đất tụ nhân nghĩa. Quy Nhơn là tụ nhân. Nhân đây nên hiểu theo nghĩa thật 
rộng là nhân nghĩa và con người nhân nghĩa. 

Tôi rời xa Quy Nhơn 
đã nhiều năm, sự 
thay đổi ở thành 
phố này là rất lớn. 

Nhưng cái gốc nhân nghĩa của 
thành phố có chữ “Nhơn” thì 
còn lại mãi. Tất cả rồi sẽ ra đi, 
chỉ tình yêu thương còn lại. Và 
còn lại, là những hình bóng 
thân yêu nhất, ám ảnh nhất.

QUY NHƠN TRONG  
VẺ ĐẸP SIÊU THỰC

Miền Trung là một dải 
đất kỳ lạ, có lẽ là kỳ lạ nhất 
Việt Nam. Nơi biển và núi 
giao hòa, nơi núi nhoài ra tận 
biển, còn đồng bằng như một 
dải lụa hẹp, đẹp mà day dứt. 
Đó cũng là ám ảnh của Quy 
Nhơn, nơi từng có hẳn một 
“Trường Thơ Bình Định”, nơi 
người ta có thể ngồi ở bờ biển 
mà ngắm núi, nơi có thể lên 
đỉnh núi để nhìn bao quát 
những lượn sóng biển.

Ở Quy Nhơn, chỉ cần lên 
núi Phương Mai là nhìn thấy 
biển từ ba phía, nghe gió biển 
thổi âm ao vào những hang 
chim yến, và đôi khi, thấy cầu 
vồng chợt hiện phía chân trời 
đằng Đông. Tôi đã một lần, từ 
chân sóng biển Quy Nhơn mà 
nhìn thấy cầu vồng bảy sắc, 
đẹp như một giấc mơ  
siêu thực.

Có được một thành phố 
giữa núi và biển như thế là 
một diễm phúc cho bất cứ 
thành phố hiện đại nào. Bởi ở 
đó, thiên nhiên đã làm công 
việc cấu trúc, sắp xếp, tạo ra 
những bất ngờ, những điểm 
nhấn kỳ lạ mà con người thật 
khó nghĩ ra, dù bây giờ con 
người có đủ phương tiện để 
“dời non lấp biển”. Không gì 
đẹp bằng sự sắp đặt của thiên 
nhiên, vì nó luôn tình cờ, luôn 
bất ngờ, và thường tạo  
những giấc mơ cho người 
chiêm ngắm.

Những tháng năm tôi ở 
Quy Nhơn, có lẽ hồi ấy khổ 
cực quá, nên chẳng ai biết, 
chẳng ai màng đến chuyện 
“du lịch”. Nếu hồi đó ai nhỡ 
mồm nói hai chữ du lịch, 
người ta sẽ giải ra ngay là 
“dịch cái lu”. Đó là một hành 
động vừa vất vả vừa không 
bình thường. Bây giờ đã khác 
quá nhiều! Đến một ông già 
như tôi cũng rộn ràng vui khi 
nghe những câu chuyện trong 
đó người ta đặt Quy Nhơn 
trong lăng kính du lịch.

Dăm bảy năm nay, đi đâu 
cũng nghe nói về du lịch, 
về những chuyến đi du lịch, 
về những điểm du lịch kỳ 
thú. Nếu không có đại dịch 
Covid-19, tôi nghĩ, du lịch Việt 

Nam đã có những bước nhảy 
cao vót và xa tít. Số lượng 
khách du lịch nội địa, rồi du 
khách nước ngoài tới Việt 
Nam sẽ có những con số làm 
ngạc nhiên biết bao người. 
Nhưng bây giờ thì quả thật, 
du lịch Việt Nam đang rất 
khó khăn để gượng dậy trong 
hoàn cảnh “dịch cũ chưa qua, 
dịch mới sắp tới”, đe dọa sự 
bình an của con người. Khi 
lòng mình chưa thể có bình an, 
thì làm sao mà đi du lịch? 

Nhưng không phải vì 
những khó khăn ấy mà thế 
giới bớt nhìn ngắm về Quy 
Nhơn như một trong những 
tiêu điểm du lịch tầm thế giới, 
một “Maldives giữa lòng miền 
Trung Việt Nam”. Nói như 
thế, là thế giới đã nhìn ra sự 
khác biệt của Quy Nhơn, sự 
độc đáo do thiên nhiên tạo ra, 
và sự chăm chút do con  
người bồi đắp.  

Đài CNN (Mỹ) từng ca 
ngợi và nhận xét thành phố 
Quy Nhơn là “có mọi thứ mà 
một du khách mong muốn”, 
trong đó bao gồm cả những 
khu nghỉ dưỡng chất lượng. 
Nhưng tôi luôn nghĩ cái mà du 
khách mong muốn được cảm 

nhận nhất, phải là lối sống 
nhân nghĩa hào hiệp của cư 
dân thành phố này.

Không chỉ có những khu 
nghỉ dưỡng 5 sao, Quy Nhơn 
còn quy tụ được những thắng 
cảnh, những di tích văn hóa 
không thể dùng sao mà chấm. 
Nhưng thôi cứ tính bằng sao 
cho dễ vì Quy Nhơn có cả một 
cộng đồng nhân nghĩa cỡ 5 - 7 
sao, cùng những món ăn dân 
dã rất rất nhiều sao. Đó mới 
là những “ngôi sao đẳng cấp” 
mà bất cứ du khách nào cũng 
mong được trải nghiệm. Tôi 
đã ở Quy Nhơn 10 năm và 
tôi biết, người Quy Nhơn nói 
riêng, người Bình Định nói 
chung hiếu khách như thế nào, 
cởi mở như thế nào, thân thiện 
nghĩa hiệp như thế nào. Đó 
chẳng phải là cái vốn quý nhất 
dành cho du lịch hay sao?

HÃY BẮT ĐẦU  
LÀM DU LỊCH TỪ  
ĐỨC NHÂN NGHĨA

Bởi xét cho tới cùng, du 
lịch chính là một hoạt động 
văn hóa, mà văn hóa thì do 
con người tạo nên. Thiên 
nhiên sẽ góp phần tôn vinh 
cái văn hóa do con người tạo 
nên đó. Và khi văn hóa hòa 
nhập được với thiên nhiên, thì 
chúng ta sẽ có những “tổ hợp 
thiên nhiên văn hóa”, cái này 
tôn cao cái kia lên, không cái 
nào lấn át hay che khuất  
cái nào.

Những Tháp Chàm ở Bình 
Định, ở Quy Nhơn là văn hóa, 

do con người tạo dựng, nhưng 
nó khiến thiên nhiên nơi nó 
tọa lạc trở nên kỳ lạ, trở nên 
hấp dẫn, và trở nên  
thiêng liêng. 

Ngược lại, những ngôi 
chùa ở Quy Nhơn hay ở Bình 
Định sở dĩ cuốn hút người 
đến chiêm bái vì nó trụ giữa 
lòng thiên nhiên, giữa lòng 
cây xanh hay nép vào núi đá. 
Thiên nhiên bảo bọc những 
ngôi chùa, cũng là bảo bọc văn 
hóa. Du khách có thể thấy từ 
hình ảnh những cây xanh cổ 
thụ, những vách núi đá mà 
ngôi chùa tựa vào như thấy 
hình ảnh Phật. 

Đó là lý do vì sao những 
ngôi chùa thường được xây 
dựng trên núi hoặc ở những 
nơi thiên nhiên trầm mặc, u 
tịch. Nếu Phật đã từng ngồi 
dưới gốc cây bồ đề để trầm 
tư mặc tưởng, thì những ngôi 
chùa Phật cũng tựa vào những 
cây cổ thụ hay những vách 
núi đá để giúp con người ngộ 
ra những điều mà thiên nhiên 
vẫn thì thầm trong lặng lẽ.

Nằm giữa núi và biển, Quy 
Nhơn là một biểu tượng của 
thiên nhiên và văn hóa, không 
đơn thuần chỉ là những khu 
nghỉ dưỡng, dù lộng lẫy 5 
sao. Đó cũng là sự khác biệt 
của Quy Nhơn, nếu so nó với 
chính Maldives.  

Nhưng đúng Quy Nhơn 
là nơi “có mọi thứ mà một du 
khách mong muốn”, từ một 
thiên nhiên lộng lẫy tới một tô 
bún sứa tuyệt ngon.             T.T

Tháp Bánh Ít. 
Ảnh: THẢO LY

Quy Nhơn
du lịch nhân nghĩa&

TP Quy Nhơn 
nhìn từ trên cao. 
Ảnh: NGUYỄN DŨNG
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Sau câu chào thăm 
hỏi xã giao, bất 
ngờ ông Trung 
phác tay hỏi lại, 
hình như anh lớn 

tuổi hơn tôi… “Mình tuổi 
Tuất, Canh Tuất, 1970!”, tôi 
đáp. “A, vậy anh lớn hơn tôi 
1 tuổi, để tôi gọi anh bằng 
anh cho nó đúng tôn ti trật 
tự, ở quê mình cái này quan 
trọng nghen anh”. Đã nghe 
qua về phong cách chân 
thành của anh “Trung Hưng 
Thịnh” nhưng tôi vẫn không 
nghĩ anh lại cởi mở đến thế… 
Chúng tôi chuyển ngôi xưng 
hô và cuộc phỏng vấn bỗng 
hóa nhẹ nhàng, thành một 
cuộc trò chuyện không như 
chương trình định trước, thậm 
chí còn mở ra nhiều lối rẽ thú vị 
khi chúng tôi nói với nhau về 
quê hương Bình Định.

GIÁO DỤC LÀ NỀN TẢNG 
RẤT QUAN TRỌNG, 
TRONG ĐÓ YÊU THƯƠNG 
LÀ CỐT LÕI!

● Chào anh Trung, anh có 
biết rất nhiều học sinh phổ thông 
ở TX Hoài Nhơn, khi nhắc đến 
anh vẫn gọi là “anh Trung” chứ 
ít khi gọi là “ông Trung” hoặc 
“chú, bác Trung” không?

- Thật hả anh, anh làm tôi 
xúc động quá! Chắc do các em 
nhớ đến tôi trong vị trí đồng 
môn, là một người thuộc thế 
hệ đàn anh. Tôi cũng rất quan 
tâm đến thông tin về quê 
hương, thầy cô, trường lớp 
cũ… nhưng chi tiết này thì tôi 
chưa biết. Tôi rời trường đã 
lâu và thật ra cũng chưa có 
dịp về thăm quê nhiều như 
mong muốn, vậy mà được thế 
hệ đàn em nhắc nhớ như thế 
thật là vui!

● Có điều này, có lẽ anh 
cũng chưa biết đâu nhỉ, trong 
trí nhớ của nhiều thầy cô ở 
Hoài Nhơn, anh hiện lên là một 
học sinh giàu tình cảm rồi mới 

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRUNG - CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH:

Ở trong tôi 
có mã di truyền 
xứ sở u BÁ PHÙNG (Thực hiện)

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng xe cứu thương hỗ trợ tỉnh Bình Định trong công 
cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sau khi được Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nhận, đội bóng đá Bình Định đã đổi thay tích cực từ diện mạo đến nội dung.
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đến là một doanh nhân thành 
đạt. Không mấy người tạo được 
ấn tượng như thế...

- Ồ vậy à? Cảm ơn anh đã 
thông tin. Chắc thầy cô thương 
mến tôi rồi nghĩ vậy chứ hồi đi 
học phổ thông tôi cũng nghịch 
ghê lắm. Học thì phải học chứ 
nhưng chơi đùa thì cũng dữ, 
tôi cũng ham chơi, nghịch 
ngợm vì ngày xưa - thời anh 
em mình lớn lên - có mấy thứ 
để giải trí đâu, chắc anh còn 
nhớ. Nói thằng Trung ngoan 
hiền, siêng học bạn bè tôi lại 
cười cho. 

Thẳng thắn mà nói tôi có 
đôi chút thành công, đó là 
nhờ vào nỗ lực tự thân nhưng 
ngọn nguồn sâu xa có công lao 
mẹ cha, thầy cô. Tôi có cái may 
mắn lớn mà tôi rất tâm đắc, đó 
là tôi được học với rất nhiều 
thầy cô yêu thương học sinh. 
Nhiều năm trước có một người 
thầy của tôi phân tích rất kỹ, 
căn dặn tôi ghi nhớ nằm lòng 
hai câu danh ngôn - “Kỷ sở 
bất dục, vật thi ư nhân” (cái gì 
mình không muốn thì đừng 
đem đến cho người khác) và 
“Đừng chỉ trích mái nhà hàng 
xóm nhiều tuyết trong khi cửa 
nhà mình lại không sạch”. Tôi 
sớm thấm thía hai câu này nên 
nguyên tắc của tôi là không chỉ 
trích và cố gắng hài hòa với 
xung quanh, chia sẻ lợi ích hết 
mức có thể! 

Tôi có thói quen thường 
nghĩ về tương lai nhưng cũng 
hay lần tìm về quá khứ, trong 
hành trình xuôi ngược đồng 
thời ấy, lại thấy nền tảng 
giáo dục vô cùng quan trọng. 
Và trong nền tảng ấy “yêu 
thương” là cốt lõi đặc biệt 
quan trọng.

TÔI GIÀU VÀ MỌI NGƯỜI 
XUNG QUANH CŨNG 
KHÁ LÊN!

Đại dịch Covid-19 bùng 
phát ở TP Hồ Chí Minh, có 

thông tin rằng nhiều nhân 
viên của Tập đoàn Hưng 
Thịnh chủ động đề nghị tự 
giảm bớt lương để cùng Hưng 
Thịnh vượt qua khó khăn. 
Nhưng Chủ tịch Tập đoàn 
Hưng Thịnh đã cảm ơn, giữ 
nguyên lương cho họ và đề 
nghị - nếu muốn “cùng nhau 
vượt qua khó khăn” bạn có 
thể san sẻ phần định tự trừ ấy 
về phía đồng bào khó khăn ở 
gần bạn. Rất nhiều nhân viên 
đã nghe theo. 

● Nhân nói đến chuyện hài hòa 
và sẻ chia, xin phép cắt lời anh - đó 
có phải là một phần trong lõi giá 
trị nhân văn của Hưng Thịnh mà 
anh đang tạo dựng?

- Câu chuyện anh vừa nhắc 
là có, nhưng có lẽ cũng nên nói 
cho chính xác là một số thôi, 
chứ nói nhiều có khi hơi quá, 
Tập đoàn có hơn 4.000 nhân 
viên hết thảy, một số cũng đã 
là lớn lắm đấy anh! 

Ở Tập đoàn Hưng Thịnh 
tôi cố gắng xây dựng cách 
sống và làm việc với nhau như 
trong một gia đình; cùng với 
gia đình của mỗi người là gia 
đình Hưng Thịnh, ở đó các 
thành viên chăm sóc cho nhau. 
Trong hành trình phát triển 
của mình Hưng Thịnh luôn 
có những đóng góp nhất định 
cho cộng đồng, thể hiện vai trò 
xã hội của DN. Bằng tinh thần 
trách nhiệm và nguồn lực nội 
tại của DN, chúng tôi kỳ vọng 
có thể phần nào san sẻ khó 
khăn với cộng đồng - xã hội, 
nhất là nhóm đồng bào khó 
khăn yếu thế, để trong hành 
trình đi lên của cộng đồng, 
không ai bị bỏ lại phía sau. 

Với người ngoài chúng tôi 
đã không muốn có người rơi 
lại phía sau… thì trong gia 
đình Hưng Thịnh chúng tôi lại 
càng không muốn ai bị thiệt 
thòi. Mọi nỗ lực đóng góp cho 
gia đình luôn được ghi nhận 

xứng đáng. Tôi thường chia sẻ 
với anh em, tôi muốn tôi giàu 
thì mọi người xung quanh 
cũng khá hơn, giàu một mình 
thì có gì là vui đâu, đừng nói 
chi tới hạnh phúc. 

Trở lại với câu chuyện anh 
kể, khi ấy tình hình dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, sau khi 
tính toán tôi thấy Tập đoàn 
có thể giữ nguyên các chế độ 
lương thưởng, phúc lợi các thứ 
cho nhân viên thêm vài tháng 
nữa. Vì vậy tôi mới cảm ơn 
thiện chí của những nhân viên 
ấy. Tuy nhiên tôi cũng có gợi ý 
như anh nhắc. 

Anh ạ, khi chưa vào túi, 
chưa vào tài khoản của mình 
dù là lương của mình đấy 
nhưng cho đi vẫn còn dễ; đã 
“tin tin” rồi thì nó “bắt rễ” liền 
khó rứt ra lắm. Hơn nữa làm 
như tôi đề nghị - tự mình cho 
đi, tự mình nghĩ ra đồng bào 
ở gần mình cần gì, mình có 
thể san sẻ được bao nhiêu… 

cũng là một cách chủ động 
với tình huống, tôi nghĩ đợt 
dịch bệnh này là một phép 
thử, là môi trường khắc 
nghiệt để anh em soi chiếu và 
phát triển bản thân. 

● Rồi kết quả thế nào 
thưa anh?

- (Cười vang). Thật ra là 
tùy vào điều kiện của mỗi 
người và tôi chỉ đề nghị 
nên cũng không để ý nhiều. 
Nhưng tôi biết, không chỉ là 
góp tiền, góp của không đâu, 
một số bạn sau đó còn chủ 
động góp sức mình tham gia 
nhiều hoạt động thiện nguyện, 
tích cực hỗ trợ đồng bào; có 
người vận động người nhà 
gom góp lương thực, thực 
phẩm tiếp tế cho đồng bào 
trong vùng cách ly gặp khó 
khăn, đưa cả ô tô riêng đi làm 
việc nghĩa, tham gia tổ chức 
đưa bà con đồng hương Bình 
Định lánh dịch về quê nhà… 
Nói chung tôi rất vui vì nhân 

Đặt một cái hẹn với người bận rộn như ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập 
đoàn Hưng Thịnh vào những ngày cuối năm không hề đơn giản, nhưng cuối cùng 
tôi cũng có một cuộc làm việc trực tuyến qua Zoom. “Ba mươi phút, anh nhớ là 
anh có ba mươi phút thôi nhé”, người kết nối để tôi phỏng vấn ông Trung liên tục 
nhắc chừng như thế. Nhưng cuối cùng tôi có hơn chín mươi phút…

viên của mình biết nghĩ đến 
cộng đồng.

Cũng xin được nói thêm, 
trong giai đoạn 2020 - 2021, 
Tập đoàn Hưng Thịnh là một 
trong những đơn vị đi đầu 
trong việc đồng hành cùng 
cả nước khống chế và đẩy lùi 
đại dịch Covid-19, chúng tôi 
đóng góp hơn 200 tỷ đồng để 
góp sức cùng Nhà nước phòng 
chống dịch bệnh, tổ chức một 
số hoạt động thiết thực tại 
nhiều tỉnh thành như: TP Hồ 
Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Đồng Nai, Bình Dương, Lâm 
Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên và 
tất nhiên là Bình Định…

QUÊ HƯƠNG, ĐÓ LÀ ĐIỀU 
HẾT SỨC THIÊNG LIÊNG!

Với tình yêu quê hương tha 
thiết, nhiều năm qua, cùng với 
việc hỗ trợ trực tiếp cho đồng 
bào nói chung, anh Nguyễn 
Đình Trung và Tập đoàn Hưng 
Thịnh đã dành nhiều tâm trí, 
tài lực giúp đỡ đồng bào Bình 
Định tại quê nhà cũng như ở 
khu vực các tỉnh phía Nam. 
Không chỉ có vậy anh còn góp 
nhiều công sức để xây dựng 
Bình Định ngày càng thêm 
giàu đẹp bằng những chương 
trình thiết thực, đặc biệt ở lĩnh 
vực giáo dục và thể thao.

● Thưa anh Trung, anh đã 
làm được khá nhiều việc cho 
quê hương Bình Định… 

- Trong sức mình, khả 
năng của mình tôi rất thích 
làm những điều có lợi cho quê 
hương, để quê hương ngày 
càng thêm giàu đẹp, để bà con 
mình ngày càng được hưởng 
nhiều niềm vui hơn. Nhưng 
thành thật mà nói, chỉ ngay 
trong số anh em doanh nhân 
Bình Định không thôi thì phần 
của tôi cũng rất khiêm tốn, chưa 
đáng để anh nói là “khá nhiều”. 

● Thưa anh Trung, bà con rất 
quan tâm đến câu chuyện này…

- Chắc bà con Bình Định 
muốn biết vì sao tôi làm những 
việc ấy, thật ra nếu nói về nguyên 
nhân thì câu trả lời cũng đơn 
giản, gọn lắm - Vì tôi là người 
Bình Định, tôi yêu quê hương 
tôi! Ở trong tôi có mã di truyền 
xứ sở, có ADN Bình Định. 

Không chỉ tài trợ một số 
cơ sở vật chất thể thao cho 
trường học cũ ở TX Hoài Nhơn, 
Tập đoàn Hưng Thịnh còn 
tài trợ tỉnh nhà tổ chức Đêm 
võ đài Bình Định, không chỉ 
giúp võ cổ truyền quê hương 
có thêm cơ hội thi đấu cọ xát 

mà đây còn là một thành 
tố quan trọng để tỉnh kiến 
nghị UNESCO vinh danh võ 
cổ truyền Bình Định là Di sản 
văn hóa phi vật thể đại diện 
của nhân loại. Không chỉ có 
vậy Hưng Thịnh còn đưa đội 
bóng đá Bình Định trở lại 
V-League…

● Dài dòng như vậy là vì 
nhiều người thắc mắc vì sao 
anh quan tâm đến thể thao 
nhiều như thế?

- Tôi dành khá nhiều sự 
quan tâm để hỗ trợ cho hoạt 
động giáo dục ở Hoài Nhơn 
nói riêng và Bình Định nói 
chung, với tinh thần “tạo dựng 
nền tảng vững vàng cho nhiều 
thế hệ bắt đầu từ sự học”. Với 
tinh thần đó, tôi muốn truyền 
cảm hứng, tạo động lực để các 
thế hệ đàn em vừa ham học 
vừa mê chơi thể thao, siêng 
tập thể dục, việc cổ vũ này 
đúng theo lời người xưa đã 
đúc kết “một tinh thần minh 
mẫn chỉ có trong những thân 
thể khỏe mạnh”. Ủng hộ cho 
võ cổ truyền Bình Định và 
bóng đá cũng nằm trong quan 
niệm này.

Về mảng võ tôi không dám 
nhận mình có công bởi tự thân 
võ cổ truyền Bình Định đã là 
một di sản văn hóa rất lớn, 
nhiều lắm thì tôi chỉ góp sức 
tạo đà quảng bá thôi. Nhưng 
với bóng đá thì khác một chút. 
Tôi cũng thích bóng đá lắm, 
anh nhớ không, thời anh em 
mình lớn lên “ngựa ô Bình 
Định” chơi rất được đấy chứ. 
Khi “ngựa ô” cứ ngụp lặn 
mãi ở giải hạng Nhất, chúng 
tôi góp sức với tỉnh vực dậy. 
Nhưng về sau chính nhiều 
lãnh đạo tỉnh và ngành TDTT 
cũng như nhiều anh chị em 
quê nhà động viên tôi nhận 
“nuôi” “ngựa ô” cho bài bản, 

sau khi cân nhắc chúng tôi đã 
tiếp nhận và đội bóng đã trở 
lại với V-League. 

● Nhưng TopenLand Bình 
Định không phải là ngựa ô….

- Đúng rồi anh! Tôi cũng 
xin chia sẻ, với quá trình đầu tư 
bài bản như thế tôi có nói với 
anh em quản lý đội bóng, phải 
dám nuôi khát vọng vươn lên 
hàng đầu chứ đừng bằng lòng ở 
vị trí của một kẻ thách thức, chỉ 
là “ngựa ô”; phải có một vị trí 
khác xứng đáng hơn. Thể thao 
tạo điều kiện, tác động để giáo 
dục phát triển, nuôi dưỡng 
khát vọng một phần cũng là 
vậy đấy anh! 

ĐƯA HÌNH ẢNH  
QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH 
RA VỚI THẾ GIỚI

Tập đoàn Hưng Thịnh đã 
tổ chức khá nhiều sự kiện văn 
hóa nghệ thuật với quy mô và 
sự độc đáo ở Quy Nhơn theo 
cách của mình. Có thể kể đến 
chương trình biểu diễn nghệ 
thuật trên biển với chủ đề 
“Symphony of The Sea & Sun”, 
chương trình nghệ thuật “Quy 
Nhơn Ngày Xanh Nắng” quy 
tụ loạt nghệ sĩ hàng đầu nhân 
dịp chào đón năm mới 2021. 
Hoặc nho nhỏ nhưng khá thú 

vị là mời ca sĩ Bằng Kiều làm 
mới ca khúc “Quy Nhơn thành 
phố thi ca” của Nguyễn Thụy 
Kha. Không thể không thừa 
nhận rằng cùng với các dự án 
đầu tư, những hoạt động văn 
hóa nghệ thuật như vậy giúp 
nhiều người biết và yêu Quy 
Nhơn - Bình Định nhiều hơn.

● Có vẻ như anh đang 
muốn đưa hình ảnh Quy Nhơn 
- Bình Định ra với thế giới?

- Như lúc nãy tôi có nói 
với anh đấy, “trong tôi có mã 
di truyền xứ sở, có ADN Bình 
Định”, đã yêu thì phải nói chứ 
đúng không, chứ như cái cậu 
trong bài hát “Phượng hồng” 
hết thì tội lắm - nên có một gã 
khờ ngọng nghịu mãi thành 
câm… đấy (cười)!

Có lần sau khi đi Hồng 
Kông và một số nơi khác nữa 
về, bác Tô Tử Thanh (đồng chí 
Tô Tử Thanh, nguyên Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bình 
Định - NV) có trò chuyện với 
tôi đại ý khuyên tôi nên cố 
gắng góp sức đầu tư đưa Bình 
Định đi lên xứng tầm. Rồi 
nhiều lúc trò chuyện với nhau, 
TS Trần Du Lịch cũng gợi ý tôi 

nên đi vào mảng du lịch ở quê 
nhà. Tôi với anh Lịch rất tâm 
đắc ở chỗ quê mình rất đẹp. 
Nhiều năm qua cùng với việc 
xúc tiến thu hút đầu tư, các 
thế hệ lãnh đạo tỉnh đã dày 
công làm cầu cống, đường sá, 
mở thêm nhiều tuyến đường 
mới… Vì thế tôi quyết định 
đầu tư thật bài bản về Bình 
Định với quy mô lớn tập trung 
vào hai lĩnh vực then chốt bất 
động sản và du lịch. Hiện giờ 
tôi chưa thể tiết lộ gì nhiều, 
nhưng chúng tôi đã và đang 
đồng hành với tỉnh trong một 
số hoạt động tư vấn phát triển 
về quy hoạch, phát triển du 
lịch, rồi các anh sẽ sớm biết chi 
tiết hết thôi.

● Tỉnh Bình Định đang tập 
trung đầu tư rất nhiều tài lực, 
trí tuệ để du lịch trở thành 
ngành kinh tế động lực mũi 
nhọn, không chỉ giới doanh 
nhân mà cả nhiều đồng bào 
Bình Định cũng hy vọng những 
dự án mà anh đã - đang và sẽ 
cho triển khai ở quê nhà sẽ 
sớm tạo động lực đủ mạnh góp 
phần làm thay đổi diện mạo 
ngành kinh tế này... 

- Tự tôi và tôi cũng thường 
xuyên nhắc nhở anh em Hưng 
Thịnh cố gắng hợp tác với 
bà con địa phương những 
nơi mình đến sản xuất, kinh 
doanh, tránh tối đa các va 
chạm, xung đột. Hợp tác thân 
thiện là một giá trị cốt lõi quan 
trọng của chúng tôi. 

Ví dụ như chúng tôi có một 
dự án lớn bên Nhơn Hải,  
TP Quy Nhơn. Nhiều người 
đã ao ước toàn bộ khu vực này 
là đất trống, khỏi có dân cư để 
làm cho sướng, nhưng tôi thì 
tôi không nghĩ vậy. Tất nhiên 
nếu đông quá thì cũng khó 
nhiều bề, nhưng nếu Nhơn 
Hải mà không còn làng chài, 
không còn những hoạt động 
văn hóa đặc trưng của vùng 
đất bán đảo này, thưa vắng 
những cư dân thân thiện hồn 
hậu thì đó là điều tôi tuyệt đối 
không muốn. Như tôi đã nói ở 
trên, tôi muốn “không ai bị bỏ 
lại phía sau”, “tôi giàu thì mọi 
người xung quanh cũng khá 
hơn”. Được bà con hy vọng 
như thế cá nhân tôi hạnh phúc 
lắm nên đầu tư về quê nhà lại 
càng phải giữ gìn hơn. 

● Xin cảm ơn anh! Hy vọng 
ở những cuộc trò chuyện kế 
tiếp ta sẽ nói với nhau thật 
nhiều về những chuyện vui hơn 
nữa ở quê hương mình!

B.P

Một góc Hải Giang, bán đảo 
Phương Mai, nơi Tập đoàn 

Hưng Thịnh đang triển khai 
một đại dự án du lịch - thương 

mại - giải trí - nghỉ dưỡng.



Bên thềm tháp cổ. 
Ảnh: PHAN ĐÌNH TRUNG 

Êm ả chiều quê. 
Ảnh: NGUYỄN NGỌC TUẤN

Nhớ 
quê 

hương! 

2 Nghe câu chuyện của anh, tự 
dưng tôi lại nhớ mấy câu thơ 
nhớ quê hương của những thi sĩ 

người Bình Định. 
Đầu tiên là hai câu thơ của nhà thơ 

Đào Hữu Thức: “Em đừng nghĩ rằng tôi 
giả bộ/ Vì nhớ quê ai nhớ trật bao giờ” (Nhớ 
Quy Nhơn).

Đúng quá! Quê hương chỉ có một, 
duy nhất, nên nỗi nhớ không bao giờ đi 
lạc, mà luôn đúng địa chỉ. Nhớ người 
thì có thể nhầm lẫn từ Lan sang Cúc, từ 
Đào sang Huệ, chứ nhớ quê thì vĩnh viễn 
không sai. Nỗi nhớ quê hương chính 
là nỗi nhớ da diết nhất, sâu lắng nhất, 
thương yêu nhất. 

Nhưng đó là tâm sự của một người 
con xa quê. Còn đây là nỗi lòng của một 
người đang sống giữa quê hương mà vẫn 
nhớ quê hương- thi sĩ Lê Ân: “Giữa quê 
hương nhớ quê hương/ Như con chim khách 
lạc vườn nhà ai” (Chim khách).

Thật lạ lùng! Cứ tưởng đi xa mới nhớ 
nhưng hóa ra ở gần vẫn nhớ. Vì tình yêu 
quê hương đã ăn vào máu thịt, cứ tích 
tụ dần qua năm tháng để rồi một chiều, 
ngẩn ngơ đứng giữa vườn nhà, trong xao 
xác gió, nghe mùi rơm rạ, mùi khói đốt 
đồng, mà sao nhớ quá là nhớ, từ vô hình 
đến hữu hình, từ chung chung đến cụ thể, 
hễ cái gì liên quan đến quê hương là nhớ: 
Lũy tre, mái tranh, đồng ruộng, thời thơ 
ấu, dáng người… Để rồi thảng thốt nhận 
ra, thời gian đi quá nhanh, nhiều thứ đã 
thành kỷ niệm, và tình yêu quê hương thì 
cứ thế dày thêm.       

H.T.G

u HUỲNH THÚC GIÁP

1 Trước năm 1975, có một chàng 
sinh viên văn khoa trốn lính, trôi 
dạt đến Quy Nhơn và tại đây, 

anh đã gặp và yêu một cô nữ sinh trường 
nữ trung học. 

Tình yêu của họ đang đẹp, anh đã tạm 
có những ngày yên ổn, thì lại bị cảnh sát 
truy đuổi gắt gao, nên đành phải dứt ruột 
rời Quy Nhơn, rời mối tình đầu của mình, 
bắt đầu những ngày giang hồ lữ thứ. 

Những năm tháng ấy chiến tranh ác liệt 
nên cả hai người chưa dám hứa hẹn gì. Vài 
năm sau, bất ngờ nhận được tin người yêu 
đi lấy chồng theo sự xếp đặt của cha mẹ, 
anh tức tốc từ Sài Gòn lặn lội ra Quy Nhơn 
đúng ngày người yêu lên xe hoa và mang 
theo một… quả lựu đạn. 

“Không phải để phá đám cưới mà 
để nhìn mặt nàng lần cuối rồi tôi tự sát. 
Không lấy được nàng, tôi sống làm gì 
nữa”, anh nhớ lại. 

Sau khi lén đến đám cưới ngó mặt 
người yêu, anh thuê một chiếc thuyền rồi 
tự bơi ra biển Quy Nhơn. Đêm đó một 
mình anh lênh đênh trên thuyền, vật vã 
đau khổ, dằn vặt, oán hận chiến tranh đã 
chia lìa đôi lứa rồi quyết định chờ đến 
sáng sẽ giật chốt quả lựu đạn để tan xác 
giữa biển. 

Nhưng khi bình minh vừa ló dạng, 
mặt trời đỏ ối như một cái nong khổng lồ 
từ từ xuất hiện trên mặt biển phẳng lặng 
xanh thẫm, anh bàng hoàng nhận ra thiên 
nhiên quá tươi đẹp, cuộc đời còn bao 
nhiêu việc phải làm, sao ta lại kết thúc 
ở đây? Và thế là anh vứt quả lựu đạn 
xuống biển rồi chèo thuyền vào bờ. 

Từ đó, Quy Nhơn trở thành quê 
hương thứ hai của anh. Anh nói, nếu 
không có cái khoảnh khắc tuyệt vời của 
bình minh trên biển Quy Nhơn, thì anh 
đã kết thúc đời mình trong nỗi bi quan 
thất tình cùng cực. 

Sau này, từ cái duyên nợ ấy, anh vẫn 
thường xuyên đi về Quy Nhơn để được 
đắm chìm trong bồi hồi nhớ thương 
và ôn lại những kỷ niệm của một thời 
trai trẻ.  Anh nói,  cứ nghĩ đến Quy 
Nhơn là dâng trào cảm xúc. Đó chính 
là nỗi nhớ quê dù anh không phải là 
người Bình Định. 

Cho đến nay việc TS Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch TMA, trở về 
Quy Nhơn - Bình Định - Việt Nam để đầu tư, làm việc và cống 
hiến, hay như ông thường xuyên chia sẻ với một số thân 
hữu “Tôi muốn phụng sự quê hương” vẫn còn khiến nhiều 
người bất ngờ. Nhân dịp xuân mới, TS Nguyễn Hữu Lệ có 
cuộc trò chuyện thân mật với Báo Bình Định. 

TS NGUYỄN HỮU LỆ - CHỦ TỊCH TMA

động, chiêu mộ và sử dụng 
người tài, tạo môi trường làm 
việc, sáng tạo… của chúng tôi.

Năm 1992 sau một chuyến 
về nước tôi nhận ra rằng, 
nguồn tài nguyên chất xám 
của con người Việt Nam là 
rất lớn nhưng chưa được khai 
thác và phát huy đúng mức, 
đặc biệt là trong lĩnh vực 
công nghệ cao và phần mềm. 
Sau nhiệm kỳ ở Nhật, tôi tình 
nguyện làm Giám đốc tiếp 
thị cho Nortel để mở rộng thị 
trường Việt Nam. 

Vợ chồng tôi là người 
con của miền Trung, luôn 
có tình cảm và niềm tin vào 
người miền Trung cần cù, 
thông minh, ham học hỏi và 
rất nhiều người thành công. 
Tuy nhiên, phần lớn người 
miền Trung thành công ở nơi 

và anh Trần Châu, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh đến thăm vợ 
chồng tôi, giới thiệu về định 
hướng phát triển của tỉnh, 
chúng tôi rất ấn tượng với 
tầm nhìn và tâm huyết của 
các lãnh đạo tỉnh - ở đó thật 
sự có rất nhiều đổi mới có 
tính đột phá. Vợ chồng tôi tin 
rằng đây là thời điểm hội đủ 
“Thiên thời - Địa lợi - Nhân 
hòa” để làm điều gì đó cho 
quê hương. Và chúng tôi quyết 
định đầu tư với quy mô lớn - 
trong thời gian ngắn nhất, góp 
sức cùng với tỉnh xây dựng 
Thung lũng Sáng tạo Quy 
Nhơn trở thành trung tâm 
công nghệ cao tại miền Trung. 

Hơn nữa tôi cũng rất 
ngưỡng mộ tâm huyết của vợ 
chồng GS Trần Thanh Vân và 
Lê Kim Ngọc từ Pháp trở về 

đã làm sống lại những hình 
ảnh quê hương Bình Định gắn 
bó với tôi một thời tuổi trẻ, 
rồi tôi quay lại hiệu sách mua 
hết những tập còn lại trên 
giá sách để tặng cho bạn bè, 
người thân. 

Khi về Quy Nhơn, tôi nhờ 
anh Phan Phi Hổ - bấy giờ Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh - giúp làm quen với linh 
mục Võ Đình Đệ, một trong 
những tác giả của tập sách trên. 
Ở cuộc trò chuyện làm quen, 
linh mục Đệ tặng tôi tập sách 
Chữ Quốc ngữ từ Nước Mặn đến 
Làng Sông (GS Phan Huy Lê, 
Nguyễn Thanh Quang, Linh 
mục Võ Đình Đệ, TS Trương 
Anh Thuận, NXB Đồng Nai, 
2018), nhờ đấy mà tôi lại được 
làm quen với anh Nguyễn 
Thanh Quang. 

Tôi rất yêu quê hương Bình 
Định mình! Nên khi biết anh 
Quang đang hoàn thành bản 
thảo tập sách Hoài Nhơn, Qui 
Nhơn, Qui Ninh, Bình Định - Đất 
và Người, tôi xin phép được 
xem qua bản thảo và giúp anh 
xuất bản. Sau khi xem bản 
thảo, tôi ngỏ ý tài trợ toàn bộ 
chi phí in ấn tập sách. Tôi rất 
vui và nghĩ, giúp anh Quang 
xuất bản tập sách mà tôi cho 
là chứa đựng nhiều thông tin, 
tri thức cần thiết để quảng bá 
rộng rãi hình ảnh đất nước, 
con người Bình Định trong tiến 
trình lịch sử, cũng là một sự 
đóng góp cho quê hương. Và 
tập khảo cứu này chính là quà 
tặng của tôi cho một số thân 
hữu, các đối tác bởi tôi rất hãnh 
diện khi giới thiệu về lịch sử, 
văn hóa vùng đất “thượng võ, 
tôn văn” Bình - Định - quê - 
hương - tôi.

Với định hướng đầu tư lâu 
dài về nhân lực, từ nhiều năm 
qua Công ty TMA đã hợp tác với 
Trường ĐH Quy Nhơn và nhiều 
đại học khác tại miền Trung. 
Trung tâm Đào tạo TMA tại Bình 
Định (TMA Academy) dự kiến 
sẽ tiếp nhận và đào tạo 500 - 
1.000 học viên mỗi năm, bao 
gồm sinh viên các ngành khác 
nhau yêu thích về công nghệ và 
tiếp nhận đào tạo các em đã tốt 
nghiệp đại học nhưng không 
tìm được việc làm hoặc chọn 
nghề không phù hợp, các em 
tốt nghiệp THPT, điều kiện cần 
là các em có năng khiếu công 
nghệ thông tin. Chương trình 
đào tạo 2 năm, chủ yếu là học 
nghề, tập trung vào các công 
nghệ mới, kỹ năng làm việc và 
môi trường làm việc thực tế sẽ 
giúp cho các sinh viên tự tin và 
sẵn sàng hơn khi đi làm. 

Các học viên sau khi hoàn 
thành các khóa học tại Trung 
tâm Đào tạo với kết quả tốt sẽ 

được TMA Bình Định ưu tiên 
giữ lại làm việc. Ngoài ra, tới 
đây TMA Academy sẽ mở rộng 
chương trình đào tạo cho học 
viên miền Trung tham gia 
chung chương trình đặc biệt 
phục vụ cho nhu cầu nhân lực 
cao trong và ngoài nước (EU, 
Nhật, Úc…). 
l Các bạn trẻ muốn nghe ở 

ông một lời khuyên để có thêm 
động lực học tập, làm việc, 
ông có thể giúp họ không?

- Sự học là trọn đời, để có 
được thành công trong ngành 
công nghệ thông tin và công 
nghệ cao, các bạn không bao 
giờ được ngừng học hỏi, phát 
triển bản thân. Bên cạnh các 
kỹ năng, kiến thức do nhà 
trường đào tạo, các bạn nên 
mạnh dạn tìm hiểu, học hỏi 
thêm, chủ động tham gia các 
khóa đào tạo phù hợp để 
nâng cao kiến thức chuyên 
môn cũng như các kỹ năng 
mềm, kỹ năng ngoại ngữ… 
trang bị cho mình hành trang 
đầy đủ nhất khi ra trường.

Các bạn trẻ tại Bình Định 
cũng như miền Trung - Tây 
Nguyên đang đứng trước cơ 
hội tuyệt vời khi nhu cầu việc 
làm trong ngành công nghệ 
thông tin và công nghệ cao 
ngày càng tăng tại khu vực 
này. Cùng với đó, Trường 
ĐH Quy Nhơn và các trường 
đại học trong khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên đã và 
đang xây dựng được những 
chương trình đào tạo có chất 
lượng ngày càng cao, cập nhật 
xu thế thời đại và có sự hợp 
tác chặt chẽ với các DN để 
bảo đảm đầu ra việc làm cho 
các em sau này… 

Tôi rất mong quý vị 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, sau khi 
ra trường còn có cơ hội đóng 
góp trực tiếp vào quá trình 
phát triển, đổi mới, đẩy mạnh 
việc ứng dụng công nghệ 
thông tin và công nghệ cao 
vào các hoạt động sản xuất 
kinh doanh cũng như đời 
sống của quê hương mình.

Với việc xây dựng Công 
viên Sáng tạo TMA Bình 
Định, các bạn sinh viên 
tại Bình Định sẽ có cơ hội 
tuyệt vời để làm việc trên 
chính mảnh đất quê hương 
của mình và áp dụng các 
công nghệ mới để hiện đại 
hóa nông nghiệp, thủy sản, 
phát triển công nghiệp tại 
địa phương.
l Xin cảm ơn tiến sĩ!        

L.V

u LÊ VÂN (Thực hiện)

Công viên sáng tạo TMA
 Bình Định.    Ảnh: tma.vn

Chúng ta có thể thành công 
ngay trên quê hương mình

Năm 1967 rời vùng quê 
nghèo Mỹ Thọ, Phù Mỹ, chàng 
trai Nguyễn Hữu Lệ chọn  
Australia trước 3 cơ hội du 
học tại Mỹ, Australia và Nhật 
Bản. Năm 1977, sau khi đạt 
được học vị tiến sĩ chuyên 
ngành viễn thông tại Trường 
ĐH Adelaide (Australia), TS 
Nguyễn Hữu Lệ sang Canada 
làm việc cho Nortel - tập đoàn 
viễn thông lớn và nổi tiếng tại 
Bắc Mỹ. Suốt những năm du 
học, nghiên cứu và làm việc ở 
nước ngoài, ông kể, tôi luôn 
ước muốn trở về Việt Nam 
để dùng kiến thức và kinh 
nghiệm của mình phát huy 
năng lực của thế hệ trẻ và góp 
phần phát triển ngành công 
nghệ cao Việt Nam. Tôi cũng 
thấy rằng Việt Nam là một thị 
trường tiềm năng về sản xuất 
phần mềm như Ấn Độ.
l Thưa ông, xin được 

hỏi ngay là vì sao đang làm 
sếp một DN đẳng cấp quốc 
tế, ông lại về đầu tư ở Việt 
Nam, không chọn thành phố 
lớn thuận lợi mà lại về Quy 
Nhơn - Bình Định?

- Kinh doanh không chỉ 
có tiền, vì tiền, mà còn là để 
làm được điều gì đó để lại 
cho đời, trả ơn người, đền ơn 
cho quê hương. Trước hết, 
tôi muốn là một người biết 
ơn. Tôi biết ơn vì được sinh 
ra là người Việt Nam, được 
trở về và làm nhiều chuyện 
cho xã hội, con người Việt 
Nam sau 33 năm bôn ba xứ 
người. Lòng biết ơn, sự tử tế 
là những giá trị cốt lõi luôn 
được chúng tôi nuôi dưỡng, 
thể hiện qua chính sách lao 

đóng góp cho nền khoa học 
Việt Nam, về dự án xây dựng 
Trung tâm Khoa học Quốc 
tế và Giáo dục liên ngành - 
ICISE Quy Nhơn và mong 
muốn chung tay với vợ chồng 
giáo sư để hình thành và phát 
triển Thung lũng Sáng tạo 
Quy Nhơn.

Sau 3 năm thực hiện, Dự 
án Công viên Sáng tạo TMA 
(TMA Innovation Park) đã 
hoàn thiện, và trở thành “con 
sếu đầu đàn” trong việc thu 
hút đầu tư công nghệ cao vào 
tỉnh Bình Định như TS Trần 
Du Lịch, đại biểu Quốc hội, 
chuyên gia kinh tế “gửi gắm” 
trong ngày khởi công Dự án 
vào năm 2018.

Mặc dù hoạt động trong lĩnh 
vực khoa học tự nhiên, nhưng 
TS Nguyễn Hữu Lệ rất yêu và 
dành cho lịch sử, văn hóa khá 
nhiều thời gian rảnh rỗi của 
mình. Ông luôn mong được 
đóng góp thiết thực trong việc 
bảo tồn, phát huy di sản văn 
hóa dân tộc cũng như quảng 
bá đất và người Bình Định nói 
riêng, đất nước Việt Nam nói 
chung với bạn bè gần xa.
l Nếu không quá riêng 

tư, ông có thể cho biết vì sao 
lại hỗ trợ ông Nguyễn Thanh 
Quang in một cuốn sách về 
Bình Định?

- Năm 2018, một lần vào 
Đường sách TP Hồ Chí Minh, 
tình cờ tôi thấy tập sách Giáo 
phận Qui Nhơn qua dòng thời 
gian (Ban biên soạn lịch sử 
Giáo phận, NXB An Tôn & 
Đuốc Sáng, 2017). Như bắt 
gặp quê hương ngay giữa Sài 
Gòn, tôi mua về đọc, tập sách 

khác. Từ lâu, chúng tôi có 
mong muốn đóng góp cho 
Bình Định nói riêng, miền 
Trung nói chung, chúng ta có 
thể thành công ngay trên quê 
hương mình. 

Có ba lý do cốt yếu để tôi 
chọn đầu tư vào Bình Định: 
Thứ nhất, đây là quê hương 
của tôi; thứ hai, tôi muốn tận 
dụng nguồn nhân sự từ nhóm 
sinh viên các trường đại học 
ở miền Trung, nhân sự ổn 
định hơn, trong khi ở TP Hồ 
Chí Minh, Hà Nội cạnh tranh 
nhân sự sẽ lớn hơn nhiều, và 
thứ ba là sự tâm huyết, quyết 
liệt, không tư duy nhiệm kỳ 
của lãnh đạo tỉnh Bình Định. 

Năm 2017, khi anh 
Nguyễn Thanh Tùng, Bí 
thư Tỉnh ủy, anh Hồ Quốc 
Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh 

TS Nguyễn Hữu Lệ.        
    Ảnh: NVCC

Các nhân viên kỹ thuật và 
thực tập sinh Trường ĐH Quy 
Nhơn đang làm việc tại TMA.                                          

Ảnh: HỒNG HÀ
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Luôn trăn trở, 
luôn hết mình

Trước khi tham gia ứng 
cử ĐBQH khóa XV, cái 
tên Nguyễn Lân Hiếu 
không còn xa lạ với cán 
bộ, nhân dân Bình Định. 
Dần dà, hình ảnh về 
một chuyên gia y tế đầu 
ngành, người đại biểu 
tận tụy, hết lòng vì dân, 
luôn trăn trở với những 
vấn đề dân sinh càng 
hiện rõ. Những ngày 
cuối năm 2021, PGS.
TS.BS Nguyễn Lân Hiếu 
đã dành cho phóng viên 
Báo Bình Định cuộc trao 
đổi thân mật. 

u NGUYỄN VĂN TRANG (Thực hiện)

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu phát biểu về y tế cơ sở tại hội trường kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.                              Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trong một lần điều trị cho bệnh nhân Ấn Độ.                                                                                          
Ảnh: NVCC

PGS.TS.BS NGUYỄN LÂN HIẾU

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu sinh năm 
1972, quê ở phường Phùng Chí Kiên,  
TX Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ông là thành 
viên của dòng họ Nguyễn Lân nổi tiếng, 
là con trai của GS Nguyễn Lân Dũng, 
cháu nội Nhà giáo Nhân dân Nguyễn 
Lân, cháu ngoại cố Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục Nguyễn Văn Huyên. 

Hiện tại, ông đảm nhận nhiều chức 
vụ: Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, Phó 
Trưởng bộ môn Tim mạch (Trường ĐH Y 
Hà Nội), Phó khoa Q2 Viện Tim mạch Việt 
Nam (Bệnh viện Bạch Mai), Giám đốc 
Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện ĐH Y Hà 
Nội), Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người 
Việt Nam ở nước ngoài, Thành viên Hội 
Hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Pháp, 
ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Bình Định, 
Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

KHÔNG THỂ CÀO BẰNG 
KHI ĐẦU TƯ CHO  
Y TẾ CƠ SỞ

● Nhìn lại thời gian chống 
dịch Covid-19 căng thẳng 
nhất, chúng ta đã thu nhận 
được rất nhiều bài học quý 
giá, đặc biệt là nhìn nhận lại 
hệ thống y tế cơ sở. Là người 
xông pha ở nhiều tâm dịch, 
nhiều lần giữ vai trò “thủ 
lĩnh” của các cơ sở điều trị 
Covid-19, ông có nhận định 
như thế nào về vấn đề này?  

- Chính phủ và lãnh đạo 
ngành Y tế đều nhiều lần 
nhắc đi nhắc lại một thực 
tế: Hệ thống y tế cơ sở của 
chúng ta tưởng là nhiều, 
là mạnh, “được cả thế giới 
ngưỡng mộ”, nhưng đã thể 
hiện rõ nhiều điểm yếu khi 
dịch xảy ra. Đại dịch như 
cơn lốc tràn qua, quét sạch 
cái vỏ “sơn son thếp vàng”, 
bộc lộ cái ruột vừa yếu về cơ 
sở vật chất, đặc biệt yếu về 
chuyên môn, con người. 

Tôi đã thăm rất nhiều 
trạm y tế xã. Gần như 100% 
các trạm y tế không có máy 
shock điện - một phương 

các trạm hầu hết đã trên tuổi 
50. Phải cải thiện mức thu 
nhập “ba cọc ba đồng”, tạo 
điều kiện cho anh em phát 
triển chuyên môn. Khi trạm 
y tế xã thành phòng khám, 
phát triển dịch vụ y tế hiện 
đại, quản lý chăm sóc được 
bệnh mạn tính, ứng dụng 
công nghệ điều trị tại nhà, có 
nguồn thu thì mức thu nhập 
mới nâng cao bền vững, 
nhân viên y tế mới có động 
lực để làm việc và đạt thành 
quả xứng đáng với thu nhập 
của mình.

ĐỂ BÁC SĨ TỰ HÀO VỀ 
BỆNH VIỆN CỦA MÌNH

● Mở rộng câu chuyện về 
thu nhập của nhân viên y tế, 
có thể nói đây là điều kiện 
quan trọng để thu hút và giữ 
chân nhân lực trình độ cao. 
Tuy nhiên, dường như đó 
chưa phải là điều kiện cao 
nhất... 

- Đúng vậy. Đa số những 
bác sĩ giỏi, chuyên gia đầu 
ngành tôi quen biết khi làm 
thêm ở bệnh viện tư vẫn chỉ 
“khoe” bệnh viện công nơi 
mình đang công tác. Vấn đề 
đặt ra là phải làm sao để cho 
bác sĩ tự hào, để nhân viên y 
tế yêu bệnh viện của mình;  
tạo niềm tin rằng bệnh viện  
sẽ ngày càng đi lên, càng  
phát triển. 

14 năm xây dựng và phát 
triển, Bệnh viện ĐH Y Hà 
Nội đã tập trung cho những 
lĩnh vực cần đầu tư. Chúng 
tôi mua những cái máy đắt 
tiền nhất cho khoa Hồi sức 
cấp cứu; xác định phải giữ 
được bệnh nhân thì thương 
hiệu mới ngày càng khẳng 
định giá trị. Cái gì làm được 
thì phải làm sâu, làm thật 
hiệu quả. Có người tài thì 
phải giữ, khoa này phát triển 
thì sẽ kéo khoa kia lên theo.

Và, phải nói thẳng với 
nhau rằng, thu nhập của 
nhân viên y tế không thể 
chi trả theo kiểu “cá mè 
một lứa”. Một người làm 
việc quần quật từ 5 giờ sáng 
đến 5 giờ chiều vẫn trả thu 
nhập như cái anh sáng cắp 
ô đến, chiều cắp ô về thì sao 
tạo được động lực, cố gắng 

trong công việc? 
Mặt khác, ngành Y tế các 

địa phương phải biết “đấu 
tranh” với các cơ quan, đơn 
vị liên quan để đảm bảo 
quyền lợi cho nhân viên y 
tế với tính chất công việc 
hết sức đặc thù. Một năm có 
15 ngày phép, họ chỉ nghỉ 
5 ngày, 10 ngày còn lại đi 
làm thì phải trả tiền công 
cao hơn ngày làm việc bình 
thường chứ...

● Ít nhiều cũng liên quan 
đến câu chuyện này, đến nay 
hợp tác công - tư trong lĩnh 
vực y tế vẫn còn những cách 
nhìn nhận khác nhau, thậm 
chí trái chiều. Ông có thể 
chia sẻ quan điểm của mình?

- Tôi đi nhiều nơi trên thế 
giới, rất ít bệnh viện sống 
được bằng tiền của người 
dân theo kiểu cứ đẩy giá 
dịch vụ khám chữa bệnh cao 
lên để người bệnh chi trả. 
Bệnh viện của họ sống bằng 
3 nguồn: Tài trợ, nghiên 
cứu khoa học (chủ yếu liên 
quan đến sản xuất các loại 
thuốc) và đào tạo. Song, ở 
nước ta cả 3 nguồn này gần 
như “zero”, chúng ta phải 
cố gắng có nguồn thu theo 
hướng này. 

Hợp tác công - tư là một 
giải pháp tốt trong giai đoạn 
hiện nay, nhưng phải rõ 
ràng trong cơ chế, chính sách 
vận hành. Tôi ví dụ, ở cái 
quán có yếu tố “hợp tác công 
- tư”, với 2 cốc nước chanh, 
1 do tư nhân pha, 1 do nhà 
nước pha, thì người bán sẽ 

mời khách hàng ly nào? 
Nguyên lý khi hợp tác 

công - tư là ai mạnh cái gì 
thì phát triển cái đó, với đích 
đến cuối cùng là tạo nên 
“giá trị thương hiệu”. Bệnh 
viện của nhà nước thì yếu 
về quản trị công, mạnh về 
chuyên môn, nên phải tìm 
cách phối hợp, bổ khuyết 
với đơn vị tư nhân; cái khó 
là hành lang pháp lý chưa 
thuận lợi. 

Tôi rất quan tâm đến hoạt 
động của BVĐK Bình Định 
(trước đây là BVĐK tỉnh - 
phần mở rộng), mô hình 
bệnh viện kết hợp công - tư. 
Nếu mô hình này không phát 
huy được hiệu quả thì sẽ lãng 
phí cả tài sản của tỉnh.

BẮT TAY VÌ NGƯỜI BỆNH
● Trong chương trình 

hành động ứng cử ĐBQH 
tại Bình Định của ông, 
nhiều người ấn tượng với lời 
khẳng định: “Dù có trúng cử 
hay không trúng cử ĐBQH, 
chương trình Telehealth 
tư vấn chữa bệnh từ xa sẽ 
vẫn bao phủ tất cả các địa 
phương cấp huyện của Bình 
Định. Người dân và ngay cả 
các nhân viên y tế sẽ luôn 
được sự hỗ trợ của các chuyên 
gia, các giáo sư, bác sĩ đầu 
ngành”. Đến nay, lời hứa ấy 
đã trở thành hiện thực. Xin 
ông thông tin thêm về một số 
hoạt động cụ thể?

- Thực hiện lời hứa với cử 
tri và người dân Bình Định, 
ngày 26.11, Bệnh viện ĐH Y 

Hà Nội và BVĐK tỉnh Bình 
Định đã ký kết biên bản ghi 
nhớ hỗ trợ đào tạo, chuyển 
giao kỹ thuật theo Đề án 1816 
của Bộ Y tế và làm việc về 
vấn đề kết nối khám, chữa 
bệnh từ xa (Telehealth).

Theo nội dung ký kết, 
Bệnh viện ĐH Y Hà Nội sẽ 
kết nối trực tuyến với BVĐK 
tỉnh Bình Định và các bệnh 
viện, TTYT ở Bình Định để 
chuyển giao kỹ thuật và hỗ 
trợ về chuyên môn. Cụ thể, 
thực hiện kết nối làm việc 
trực tuyến qua ứng dụng 
Telehealth tại hội trường, 
chẩn đoán hình ảnh, kết nối 
phòng mổ can thiệp và  
nội soi. 

Thông qua các kết nối 
này, hồ sơ thông tin, hình 
ảnh về người bệnh và hình 
ảnh trực tiếp từ phòng mổ 
ở Bình Định sẽ được truyền 
đến Bệnh viện ĐH Y Hà Nội 
để các bác sĩ, chuyên gia tư 
vấn, hỗ trợ. Sắp tới, chúng 
tôi sẽ triển khai các app tư 
vấn cho người bệnh; sau khi 
khám chữa bệnh trực tiếp 
tại cơ sở y tế ở Bình Định, 
bệnh nhân có thể dùng app 
để nhận được sự hỗ trợ của 
bác sĩ Bệnh viện ĐH Y  
Hà Nội.

Mới đây, ngày 16.12.2021, 
đoàn công tác Bệnh viện ĐH 
Y Hà Nội do tôi làm trưởng 
đoàn đã đến làm việc tại 
BVĐK khu vực Bồng Sơn, 
TTYT TX Hoài Nhơn và 
Phòng Y tế huyện Phù Mỹ 
với mục đích đẩy mạnh kết 

nối khám chữa bệnh từ xa và 
hỗ trợ công tác phòng,  
chống dịch.

Trên cơ sở trang thiết bị 
đã khá đầy đủ, tôi cho rằng, 
các cơ sở y tế cần đẩy nhanh 
kết nối vào mô hình khám 
chữa bệnh từ xa với Bệnh 
viện ĐH Y Hà Nội, vừa hội 
chẩn ca lâm sàng, vừa để hỗ 
trợ chống dịch trực tuyến, 
nâng cao chất lượng y bác 
sĩ, tạo được sự tin tưởng cho 
người dân.

Tôi tin rằng, hoạt động 
hợp tác sẽ góp phần cho uy 
tín của tất cả chúng ta đều 
được nâng lên. Mục tiêu cuối 
cùng là phục vụ tốt nhất 
người bệnh. 

● Khám, chữa bệnh từ xa 
là xu thế tất yếu, mang lại 
lợi ích thiết thực, nhất là 
trong giai đoạn chống dịch 
Covid-19 hiện nay. Song, vẫn 
còn không ít lý do khiến các 
cơ sở y tế ngần ngại, nhất là 
về hạ tầng công nghệ  
thông tin...

- Tôi hiểu vấn đề này. 
Công nghệ hiện nay rất rẻ, cả 
hệ thống công nghệ thông tin 
phục vụ cho kết nối khám, 
chữa bệnh từ xa ở TTYT cấp 
huyện chưa tới 50 triệu đồng. 

Nguồn đầu tư ở đâu? Bên 
cạnh trông chờ nguồn từ trên 
cấp, chúng ta cũng nên tính 
đến các khoản tiết kiệm được 
sau khi ứng dụng công nghệ 
thông tin. Như Bệnh viện ĐH 
Y Hà Nội của tôi, từ đầu năm 
2020 đã không sử dụng phim, 
khoản tiết kiệm được rất lớn. 

Kết quả nội soi, xét nghiệm 
cũng không in nữa, tiết kiệm 
đáng kể chi phí in ấn, vật tư. 

Bên cạnh đó, công nghệ 
thông tin còn giúp chúng 
ta lành mạnh hóa hệ thống 
quản lý, đặc biệt liên quan 
đến vấn đề đấu thầu vốn 
nóng bỏng trong thời gian 
gần đây. 

● Và, công nghệ thông tin 
ắt hẳn là công cụ đắc lực cho 
nhà quản lý, nhất là những 
người “trăm công nghìn việc” 
như ông. Vừa quản lý bệnh 
viện, trực tiếp tham gia đào 
tạo, vừa chăm lo chuyên 
môn, tất bật chống dịch, chủ 
công trong những hoạt động 
thiện nguyện, viết báo (năm 
2021, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu 
đã xuất bản tập sách “Câu 
chuyện từ trái tim”)... Giữa 
kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 
XV, có mấy ngày trống đã 
thấy ông tất bật ở trời Âu... 

- (Cười vui vẻ) Chắc chắn 
rồi, nếu không có công nghệ 
hiện đại hỗ trợ, sao tôi có thể 
hoàn thành cùng lúc từng ấy 
công việc. Bật mí chút nhé, 
trong đợt tiếp xúc cử tri tại 
Bình Định sau kỳ họp thứ 2 
vừa rồi, tôi vẫn tham gia 4 
cuộc họp, chấm 1 luận văn 
thạc sĩ và 1 luận án tiến sĩ, 
tất cả chỉ thực hiện trên chiếc 
smart phone mà thôi!

● Xin cảm ơn ông về cuộc 
chuyện trò rất thú vị này. 
Mong ông luôn tràn đầy năng 
lượng giữa bộn bề công việc, 
mang lại ngày càng nhiều lợi 
ích cho cộng đồng!  

“Tôi muốn dùng kiến thức, khả năng của mình để 
lan tỏa sự hiểu biết, suy nghĩ mà tôi cho là đúng, 
hy vọng nó sẽ tạo ảnh hưởng tốt tới sự phát triển 

của xã hội. Đó là lý do tôi ứng cử và trở thành 
ĐBQH, chứ không phải để trở thành ngôi sao, 

càng không phải vì tham vọng chính trị”.
PGS.TS.BS NGUYỄN LÂN HIẾU

tiện có thể bắt gặp ở nhiều 
địa điểm công cộng tại các 
nước phát triển.

Các trạm y tế hầu như 
chỉ làm nhiệm vụ dự phòng 
là chính, chỉ tiêm chủng, 
chữa cảm cúm, khâu vết 
thương và phát thuốc điều 
trị các bệnh mãn tính... Ngày 
thường, nhân viên khá nhàn 
rỗi, nhưng khi dịch xảy ra lại 
là nơi vất vả nhất với trăm 
việc đổ lên đầu.

● Vậy theo ông, đâu là 
giải pháp hữu hiệu để y tế cơ 
sở thật sự đủ mạnh, khẳng 

”
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định vị trí, vai trò của mình?
- Giờ đây, quyết định 

kết quả cuộc chiến với đại 
dịch Covid-19, “chìa khóa” 
không phải là các trung tâm 
hồi sức Covid-19 ở tuyến 
cuối, mà chính là hệ thống y 
tế cơ sở cấp huyện, xã. Các 
nhân viên y tế cơ sở không 
còn làm nhiệm vụ phát hiện, 
truy vết, khoanh vùng mà 
sẽ tham gia chẩn đoán, phân 
loại và điều trị sớm F0. Có 
như vậy, chúng ta mới yên 
tâm mở cửa, phục hồi kinh 
tế, đời sống người dân mới 
bình an.

Tìm hướng đi tốt nhất để 
tháo gỡ khó khăn cho y tế 
tuyến huyện, xã để duy trì 
thành quả chống dịch là vấn 
đề tôi đã đề cập nhiều lần 
trên diễn đàn Quốc hội. Cơ 
chế, chính sách phải thay đổi 
để biến trạm y tế xã thành 
phòng khám chịu quản lý 
trực tiếp cả về hành chính 
lẫn chuyên môn của TTYT 
huyện, chứ không chỉ đơn 
thuần làm chức năng dự 
phòng. Đầu tư cho trạm y tế 
không thể cào bằng, những 
nơi khó khăn, xa xôi, cách 
trở không thể như ở trung 
tâm thành phố, sát ngay các 
bệnh viện lớn. 

Bên cạnh cơ sở vật chất, 
yếu tố con người cũng cực 
kỳ quan trọng mà từ lâu 
chúng ta chưa quan tâm 
đúng mức. Hơn một nửa số 
trạm y tế xã, phường ở TP 
Hồ Chí Minh chưa có trưởng 
trạm. Hay như huyện Phù 
Mỹ - nơi tôi ứng cử ĐBQH, 
nhiều năm qua không tuyển 
được bác sĩ trẻ; các bác sĩ ở 



v 

2. Đội dịch tễ Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh và TTYT TX Hoài Nhơn 
lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 
xuyên đêm tại ổ dịch Tam Quan Bắc  
(Hoài Nhơn).                        Ảnh: L.X.PHƯỚC

3. Trạm y tế lưu động phường Hải Cảng 
(TP Quy Nhơn) cấp thuốc, thăm hỏi 
sức khỏe bệnh nhân Covid-19 tại nhà.

Ảnh: T. KHUY

2 năm chống dịch Covid-19, hàng nghìn nhân viên y 
tế chưa một ngày ngưng nghỉ. “Chúng tôi gần như 
không biết ngày đêm là gì!”, Giám đốc Sở Y tế Lê 
Quang Hùng trải lòng. 

u THU HIỀN (Thực hiện)

KHÔNG BIẾT NGÀY ĐÊM...
Chúng tôi gần như
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 Suốt 2 năm qua, đặc biệt 
khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện 
dịch Covid-19 và lây lan, điều 
gì đã giúp chúng ta vượt qua 
khó khăn, thưa ông?

- Ngày 29.6.2021, ca 
Covid-19 xuất hiện đầu tiên 
tại Hoài Nhơn. Hơn một tháng 
triển khai các biện pháp chống 
dịch tại nơi này đã giúp đúc 
kết rất nhiều bài học từ chỉ 
đạo, điều hành, huy động lực 
lượng, truyền thông, truy vết, 
xét nghiệm, cách ly, phong tỏa 
đến an sinh, ổn định cuộc sống 
người dân và phát triển KT-XH.

Dịch lan rộng Hoài Ân, Phù 
Cát, An Nhơn, Quy Nhơn…, 
len lỏi vào DN. Mục tiêu là 
“zero Covid”, hoạt động 
phòng chống dịch được triển 
khai rất quyết liệt. Trong bối 
cảnh tiếp cận vắc xin còn rất 
hạn chế, thuốc điều trị chưa có 
thì biện pháp chống dịch tốt 
nhất vẫn là giãn cách xã hội, 
xét nghiệm tầm soát, cách ly y 
tế F0, F1, F2, phong tỏa ổ dịch 
triệt để. Không biết bao nhiêu 
công sức, tiền của đã bỏ ra để 
đảm bảo an toàn phòng dịch!

Đến ngày 15.10.2021, bước 
sang giai đoạn thích ứng an 
toàn, linh hoạt tạo “luồng gió 
mới” cho đời sống người dân, 
hoạt động KT-XH, nhưng cũng 
tăng ca bệnh gây áp lực lớn 
cho hệ thống y tế, áp lực đè 
nặng lên nhân viên y tế khi 
phải điều trị ca bệnh tại bệnh 
viện, cơ sở thu dung điều trị 
mở rộng, tại nhà. Sự chủ động 

thích ứng tình hình mới được 
thể hiện rõ khi tốc độ tiêm 
vắc xin được đẩy mạnh, thực 
hiện cách ly F1 và quản lý F0 
tại nhà, tăng cường năng lực 
điều trị ca bệnh nặng…, nhờ 
đó dịch được kiểm soát tốt, ca 
bệnh tăng nhưng tử vong giảm 
rõ (0,2%) thấp hơn nhiều cả 
nước (2%). 

Trong suốt hành trình đó, 
ngành Y tế nhận được sự quan 
tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời 
của lãnh đạo tỉnh; sự phối hợp 
chặt chẽ của sở, ngành, địa 
phương, đặc biệt lực lượng 
CA, quân đội đồng hành trên 
mọi nẻo đường; sự hỗ trợ sức 
người, sức của hết sức to lớn 
của người dân và DN.

CĂNG MÌNH, KHÔNG BIẾT  
NGÀY ĐÊM LÀ GÌ!
 Ông từng chia sẻ đợt dịch 

này là thách thức chưa từng có 
với ngành Y tế…? 

- Hơn 5.000 cán bộ, nhân 
viên y tế từ tỉnh đến cơ sở đều 
được huy động chống dịch 
với khối lượng công việc lớn 
không thể tả. 

Những ngày đầu có ca F0, 
mục tiêu tối thượng là phải 
giảm được ca mắc, ca bệnh 
nặng và tử vong. Một yếu tố 
không nhỏ quyết định khống 
chế thành công số ca mắc và 
tử vong ở mức thấp là truy vết 
thần tốc, tăng tốc xét nghiệm, 
khoanh vùng phong tỏa, thiết 
lập cơ sở cách ly và tập trung 
điều trị. Có những thời điểm, 

chỉ 1 F0 đã phải xét nghiệm 
sàng lọc hàng nghìn người để 
truy vết, bóc tách F0.

Tháng 8.2021, xuất hiện ổ 
dịch ở xã Cát Tường (huyện 
Phù Cát), để lại cho ngành Y tế 
chúng tôi rất nhiều suy nghĩ. 
Thay vì phong tỏa rộng, chúng 
tôi chia các ổ dịch theo quy mô 
nhỏ nhất, đến thôn/khu vực, 
xóm/tổ - chính điều này giúp 
nhìn rõ hơn về ổ dịch, từ đó 
đưa ra biện pháp phong tỏa, 
cách ly, xét nghiệm phù hợp. 
Chiến lược này được phổ biến 
áp dụng toàn tỉnh và phù hợp 
với chỉ đạo chiến lược của 
Trung ương, Bộ Y tế. 

Chiến dịch tiêm chủng 
cũng vậy, hàng nghìn nhân 
viên y tế, tình nguyện viên 
được huy động triển khai toàn 
tỉnh. Trong khi đó, chúng tôi 

vẫn phải tiếp tục truy vết, 
xét nghiệm, cách ly y tế, điều 
trị nhằm dập bằng được các 
ổ dịch phát sinh trong cộng 
đồng. Khó khăn, thiếu thốn 
về nhân lực, nhưng ngành Y 
tế vẫn cử các đội y tế hỗ trợ 
chống dịch tại Đà Nẵng,  
TP Hồ Chí Minh, Bình Dương. 

Cho đến giai đoạn thích 
ứng an toàn, tỉnh ta triển khai 
điều trị F0, quản lý cách ly F1 
tại nhà; trong điều trị giảm tối 
đa biến chứng nặng, hạn chế 
thấp nhất tử vong. Chúng tôi 
mở rộng cơ sở điều trị từ 1.200 
lên 3.000 giường, 54 trạm y tế 
lưu động ra đời quản lý, điều 
trị tại nhà hàng nghìn F0…

Một khối lượng công việc 
cực kỳ lớn, căng mình, gần 
như không biết ngày đêm. Đã 
có những nhân viên y tế gần 

Từ chiến lược “zero 
Covid-19” cho đến “sống 
chung với Covid-19”, chúng 
tôi phải nêu những biện pháp 
mà khi áp dụng phải có hiệu 
quả. Những quyết định áp 
dụng giãn cách xã hội; chuyển 
đổi mô hình tháp điều trị 3 
tầng sang điều trị F0 tại nhà… 
cực kỳ khó khăn vì “sai một ly 
đi một dặm”.
 Càng “mở cửa” số ca 

bệnh ngày càng tăng, vậy 
chúng ta đã có kế hoạch ứng 
phó ra sao?

- Covid-19 hiện có xu 
hướng lây lan theo kiểu cúm 
mùa - lây nhanh, âm thầm, 
không có triệu chứng. Hy vọng 
lớn nhất của chúng tôi đó là ca 
bệnh mắc nhiều, nhưng số ca 
bệnh nặng và tử vong thấp.

Hiện nay tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 vẫn là giải 
pháp quan trọng nhất để kiểm 
soát dịch. Tỉnh ta đang đẩy 
mạnh tiêm vắc xin, kết thúc 
năm 2021 tỷ lệ được tiêm ít 
nhất 1 liều đã bao phủ 98% và 
gần 85% tiêm đủ 2 mũi; đầu 
năm 2022 chúng ta triển khai 
tiêm mũi 3; đẩy mạnh tiêm 
cho trẻ 12-17 tuổi, đến đầu 
tháng 1.2022 đã đạt 65% trẻ 
được tiêm mũi 1; rà soát để 
tiêm đạt tỷ lệ tối đa cho người 
50 tuổi trở lên, người mắc 
bệnh nền, phụ nữ có thai, cho 
con bú, người khuyết tật. Việc 
điều trị các ca bệnh ở mức độ 
vừa và nặng là rất quan trọng 
nhằm giảm tối đa tử vong khi 
mắc bệnh.

Tôi cũng nhấn mạnh, có 
thành quả chống dịch như 
hiện nay đều nhờ tổng hòa 
công sức của rất nhiều người, 
nhiều ngành. Ngành Y tế đã 
nỗ lực, nhưng nếu người dân 
không hỗ trợ bằng cách thực 
hiện tốt phòng, chống dịch 
thì cuộc chiến này sẽ còn khó 
khăn hơn rất nhiều. Bởi vậy, 
ý thức và thực hành phòng, 
chống dịch của người dân cực 
kỳ quan trọng. 
 Xin cảm ơn ông!        
                                           T.H

như mấy tháng trời không về 
nhà. Không ít người trở thành 
F0 vẫn làm việc… Những câu 
chuyện như thế không thể nào 
kể hết được!

SẼ KHÓ THÀNH CÔNG  
NẾU KHÔNG CÓ NGƯỜI DÂN
 Đứng đầu ngành Y tế - cơ 

quan tham mưu cho tỉnh, vậy 
những lo ngại, cân nhắc nào 
được đưa ra trong mỗi quyết 
định, thưa ông?

- Công tác ứng phó dịch 
Covid-19 được Ban chỉ đạo 
tỉnh chuẩn bị kịch bản rất chủ 
động và công phu, nhưng 
Covid-19 là chưa từng có tiền 
lệ, hoạt động phòng, chống 
dịch vừa phải làm vừa phải 
dựa vào thực tiễn để phân 
tích, đánh giá, quyết định phù 
hợp từng giai đoạn. 

22 Nhâm Dần

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng kiểm tra túi thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trạm y tế lưu động khu phố 5 
(phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn).                                                                                                                                                           Ảnh: N.HÂN

Có một nơi đã biến những điều 
không thể thành có thể, mang 
đến niềm hạnh phúc thiêng liêng 
được làm cha, làm mẹ cho những 
cặp đôi hiếm muộn. Đó là Đơn 
nguyên hỗ trợ sinh sản, khoa  
Phụ sản, BVĐK tỉnh. 

HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO
Ngày 19.12.2019, tại BVĐK tỉnh,  

em bé đầu tiên được sinh bằng phương 
pháp thụ tinh trong ống nghiệm 
(TTTON) đã cất tiếng khóc chào đời 
trong niềm vui vỡ òa của sản phụ  
cùng ê kip các bác sĩ BVĐK tỉnh và Bệnh 
viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh). Bé trai 
vừa ra đời nặng 4,8 kg, kháu khỉnh, 
khỏe mạnh. 

Chị L.T.N.T. và anh P.V.T. (phường 
Quang Trung, TP Quy Nhơn) cưới 
nhau đã 3 năm, đi thăm khám và điều 
trị nhiều nơi vẫn thất bại. Khi nghe tin 
Bệnh viện Từ Dũ sắp chuyển giao kỹ 
thuật TTTON cho BVĐK tỉnh, vợ chồng 
chị đến đăng ký. Qua thăm khám, chị 
bị rối loạn phóng noãn nên kinh nguyệt 
không đều, còn chồng có số lượng tinh 
trùng yếu ở mức độ nhẹ. Tháng 3.2019, 
phép màu xuất hiện khi chị T. mang thai 
thành công ngay từ lần chuyển phôi 
đầu tiên. Sau hơn 9 tháng mang thai với 
nhiều nỗi lo lắng, phập phồng và phải 
nhập viện vài lần do động thai và dọa 
sinh non, cuối cùng vợ chồng chị T. đã 
chạm tới niềm hạnh phúc được làm cha,  
làm mẹ.

Vợ chồng anh H.Đ. và chị Đ.T.H.Y. 
(huyện Phù Mỹ) cũng đã 12 năm mà vẫn 
chưa có con sau nhiều lần ra Bắc vào 
Nam chữa trị. Trong lần tìm vận may tại 
BVĐK tỉnh, hạnh phúc đã mỉm cười với 
anh chị. Đầu năm 2021, chị Y. vượt cạn 
thành công, hạ sinh bé gái nặng 3,1 kg. 
Cả anh Đ. và chị Y. đều không thể kìm 
nén được những giọt nước mắt hạnh 
phúc khi bế trên tay cô công chúa bé 
bỏng mà bao năm hằng mơ ước. 

“Đây là những thành tựu ban đầu. 
Nếu sau này hoàn tất quy trình xin phép 
thẩm định, BVĐK tỉnh sẽ trở thành trung 
tâm hỗ trợ sinh sản cho khu vực Duyên 
hải miền Trung. Điều đó mở ra cơ hội 
mới cho tất cả các cặp vợ chồng hiếm 
muộn, vô sinh không chỉ ở Bình Định 
mà còn ở tại Phú Yên, Khánh Hòa và khu 
vực Tây Nguyên”. 

Bác sĩ CKII NGUYỄN BÁ MỸ NHI, 
Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ

“Các cặp vợ chồng vô sinh hiếm 
muộn có thể yên tâm đến Đơn nguyên 
hỗ trợ sinh sản, BVĐK tỉnh để được 
khám, tư vấn và điều trị về các bệnh lý 
vô sinh hiếm muộn mà mình đang gặp 

phải, khỏi phải đi vào những trung tâm 
TTTON xa xôi như ở TP Hồ Chí Minh hoặc 
Huế, Hà Nội để điều trị, vốn rất tốn kém 
và mất nhiều thời gian chờ đợi”. 

Bác sĩ CKII HỒ VIỆT MỸ, 
nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh

“Sở KH&CN sẽ phối hợp với các sở, 
ngành liên quan kiến nghị UBND tỉnh 
tiếp tục hỗ trợ thiết bị cần thiết để nâng 
cao hơn nữa chất lượng em bé được 
sinh ra từ kỹ thuật TTTON. Sở cũng sẽ 
tăng cường truyền thông công nghệ 
mới này đến với người dân; đồng thời, 
phối hợp với các sở, ngành xây dựng 
chính sách giá phù hợp”. 

TS LÊ CÔNG NHƯỜNG, Giám đốc Sở KH&CN

Niềm vui vỡ òa của ê kip bác sĩ khi đón em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên chào đời.                         
Ảnh: BVĐK tỉnh

1. Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Phong - 
Da liễu Trung ương Quy Hòa tham gia 
chống dịch tại TP Hồ Chí Minh thể hiện 
tinh thần quyết tâm, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao.                    Ảnh: BV

Nơi vun đầy hạnh phúc

Tôi đến thăm anh chị trong một ngày 
đầu đông, ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng 
cười hạnh phúc. Cũng như bao đứa trẻ 
trạc 1 tuổi, bé H.Y.N. có thể vịn vào 
các vật dụng xung quanh để đứng, cố 
gắng tập đi, miệng bi bô “baba” rất 
dễ thương. Chị Y. khoe: “Bé phát triển 
bình thường cả về thể chất lẫn tinh 
thần, giống như mọi trẻ mang thai tự 
nhiên khác. Chúng tôi rất biết ơn các 
bác sĩ BVĐK tỉnh đã cho chúng tôi có 
cơ hội được làm cha, làm mẹ”.

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ
Năm 2018, BVĐK tỉnh ký hợp đồng 

tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật TTTON 
từ Bệnh viện Từ Dũ. Dưới sự hỗ trợ 
của các bác sĩ bệnh viện đầu ngành về 
hiếm muộn và thụ tinh nhân tạo này, 
từ tháng 12.2018 đến tháng 7.2021, 
Đơn nguyên hỗ trợ sinh sản đã hoàn 
tất điều trị cho 40 cặp vợ chồng có chỉ 
định TTTON. Đến nay, đã có 17 trong 
tổng số 40 cặp vợ chồng điều trị đã 
mang thai, tỷ lệ thành công là 42,5%. 
Đây là con số thật sự ấn tượng đối với 
một đơn nguyên còn non trẻ. Trong 
17 cặp mang thai, hiện đã có 14 em bé 
chào đời khỏe mạnh. 

Ngày 7.2.2021, Bộ Y tế ra quyết 
định công nhận BVĐK tỉnh được độc 

lập thực hiện kỹ thuật TTTON mà 
không cần có sự hỗ trợ từ tuyến  
trung ương.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Tiến, Phó 
trưởng khoa Phụ sản, phụ trách Đơn 
nguyên hỗ trợ sinh sản (BVĐK tỉnh) 
chia sẻ: “Kỹ thuật TTTON là lựa chọn 
hàng đầu hiện nay để điều trị vô sinh. 
Nó giải quyết hầu hết những trường 
hợp mà các phương pháp điều trị 
khác không mang lại hiệu quả. Trong 
kỹ thuật TTTON bệnh viện đang 
triển khai, hầu hết các phôi thụ tinh 
đều được trữ đông trước khi đưa vào 
cơ thể sản phụ (thay vì chuyển phôi 
tươi), giúp giảm chi phí và tránh 
được tình trạng đa thai. Ngoài ra, 
chúng tôi còn áp dụng kỹ thuật phôi 
thoát màng, giúp tăng khả năng có 
thai. Điều đó đã đem lại niềm vui cho 
những cặp vợ chồng vô sinh trước đây 
tưởng chừng không còn hy vọng”.

Hiện, cơ sở vật chất và trang thiết 
bị tại Đơn nguyên đảm bảo thỏa mãn 
những tiêu chí cao nhất trong y khoa. 
Đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh, chuyên viên 
phôi học của Đơn nguyên có thể độc 
lập thực hiện hầu hết các quy trình kỹ 
thuật của TTTON.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tiến cho biết: 
Tỷ lệ vô sinh ở Bình Định vào khoảng 
7,7%. Với dân số hơn 1,5 triệu người, 
nhu cầu điều trị vô sinh khá cao. Thời 
gian qua, hơn 100 cặp vợ chồng vô 
sinh, hiếm muộn đã đăng ký tại Đơn 
nguyên, trong đó đa số là người Bình 
Định, còn lại đến từ các tỉnh lân cận. 
Việc triển khai kỹ thuật TTTON tại 
BVĐK tỉnh đã mở ra hy vọng mới 
cho người dân trong và ngoài tỉnh, 
góp phần giảm chi phí điều trị, thời 
gian đi lại, nhất là trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid-19 phức tạp cũng 
như giảm áp lực, căng thẳng tâm lý 
cho bệnh nhân. Đồng thời, đây cũng 
là bước tiến mới, khẳng định vị thế 
của BVĐK tỉnh. “Sắp tới, Bệnh viện 
sẽ tiếp tục cử bác sĩ đi học nâng cao 
thêm một số kỹ thuật mới để tăng tỷ 
lệ thành công kỹ thuật TTTON”, bác 
sĩ Tiến chia sẻ.

H.H

u HỒNG HÀ 
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Trăn trở không ngừng, họ quyết 
định chọn lối đi khó trên con đường 
nghiên cứu khoa học lắm chông gai, 
miệt mài cho ra đời nhiều sản phẩm 
nghiên cứu nhằm đổi mới phương 
pháp dạy học đồng thời ứng dụng 
hiệu quả vào đời sống.

u Bài, ảnh: MAI HOÀNG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
PHẢI QUAY LẠI PHỤC VỤ 
ĐỜI SỐNG

TS Đỗ Phương Anh trở 
thành “người quen” của các 
hội thi sáng tạo kỹ thuật. 
Năm 2021, anh bổ sung vào 
bảng thành tích đáng nể của 
mình 2 giải thưởng Sáng 
tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 
XII, gồm giải nhất cho đề tài 
“Nghiên cứu, chế tạo mực 
dẫn điện ứng dụng trong 
thiết kế mạch điện tử” và 
giải khuyến khích cho đề tài 
“Tổ chức, quản lý hoạt động 
nghiên cứu khoa học và định 
hướng dạy học STEAM ở 
Trường THPT Trần Cao Vân”.

Nghiên cứu, chế tạo mực 
dẫn điện ứng dụng trong 
thiết kế mạch điện tử thành 
công dựa trên nguồn nguyên 
liệu đơn giản muối bạc, kết 
hợp với các hoạt chất dựa 
trên phương pháp polyol 
cải tiến để tạo ra vật liệu 
có khả năng ứng dụng cao. 
Nghiên cứu kết hợp thiết bị 
dễ có, dễ dùng để phục vụ 
trong giảng dạy ở chương 
trình Vật lý phổ thông, Công 
nghệ điện, Điện tử. Thiết bị 
còn sử dụng cho nghiên cứu 
trong tổng hợp vật liệu nano 
dạng hạt và dạng sợi theo 
công nghệ vừa đồng bộ, thân 
thiện môi trường và khá mới 
tại Việt Nam.

“Nhưng tôi tâm huyết 
nhất là nghiên cứu định 

Đó là hai nhà giáo 
tiêu biểu trên 
lĩnh vực nghiên 
cứu khoa học của 

tỉnh: Th.S Lê Ngọc Vịnh -  
Phó trưởng Phòng Giáo dục 
trung học (Sở GD&ĐT) và  
TS Đỗ Phương Anh - Bí 
thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 
Trường THPT Trần Cao Vân 
(TP Quy Nhơn).

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH

Trong chủ đề bài học “Ô 
nhiễm không khí” dành cho 
lớp 8, học sinh vận dụng tích 
hợp môn Vật lý, Hóa học, 
Sinh học, học sinh sẽ tìm hiểu 
và giải mã được thế nào là ô 
nhiễm, lý do ô nhiễm, ô nhiễm 
như thế nào, hậu quả của ô 
nhiễm, làm thế nào để giảm ô 
nhiễm. Thông qua hướng dẫn 
của giáo viên, học sinh chủ 
động tìm tòi từ sách giáo khoa, 
tài liệu ở thư viện, internet, 
thí nghiệm, trải nghiệm thực 
tế… để từ đó hiểu được tính 
chất và vai trò to lớn của nước 
trong đời sống.

Đó là một trong 6 chủ đề 
dạy học tích hợp môn Khoa 
học tự nhiên ở bậc THCS được 
Th.S Lê Ngọc Vịnh xây dựng 
thành công, với phương pháp 
dạy học dự án trong “Nghiên 
cứu vận dụng phương pháp 
dạy học theo dự án hướng tích 
hợp khoa học tự nhiên (Vật lý, 
Hóa học, Sinh học) ở trường 

THCS”, đã đạt giải 
nhất Hội thi Sáng 
tạo kỹ thuật 
tỉnh lần thứ XII 
(năm 2020 - 
2021). 

Từ chủ đề 
bài học, học 
sinh tự thực 
hiện các bước từ 
phát hiện vấn đề 
(đề xuất và xác định 
những câu hỏi nghiên 
cứu); giải quyết vấn đề 
(xác định giả thuyết nghiên 
cứu, phương án thực nghiệm 
tìm tòi, kỹ thuật thực hiện các 
phương án như thí nghiệm, 
thu thập thông tin, phân tích 
sách giáo khoa và tài liệu, tổng 
hợp thông tin từ internet...); 
báo cáo kết quả. 

“Thực hiện đầy đủ các hoạt 
động học tập như trên giúp 
học sinh phát triển thêm nhiều 
kỹ năng mới có giá trị trong 
cuộc sống mà cách học bình 
thường hiện nay chủ yếu nghe 
giảng, ghi chép, luyện tập 
những kiến thức trong sách 
vở khó đạt được”, ánh mắt 
anh Vịnh sáng lên khi nói về 
sản phẩm tâm huyết ấp ủ từ 
năm 2015 đến cuối năm 2017 
bắt tay vào xây dựng và hoàn 
thành 2 năm sau. 

Là người mê nghiên cứu 
khoa học, từ giáo viên dạy 
Hóa học ở Trường THPT số 
1 Phù Cát về Sở GD&ĐT làm 
công tác quản lý, anh Vịnh đặc 

biệt tâm huyết với các nghiên 
cứu đổi mới phương pháp dạy 
học để khơi dậy, phát triển 
năng lực giải quyết vấn đề và 
sáng tạo của học sinh. Anh 
cũng là người nghiên cứu và 
đặt nền móng cho vận dụng 
phương pháp dạy học “bàn 
tay nặn bột” nâng cao năng 
lực nghiên cứu khoa học sư 
phạm ứng dụng cho giáo viên 
Hóa học, và đạt giải nhất Hội 
thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần 
thứ XI năm 2018 - 2019. 

Anh cho biết, Chương trình 
giáo dục phổ thông tổng thể 
2018 nhấn mạnh “năng lực 
giải quyết vấn đề và sáng tạo” 
là một trong những năng lực 
chung. Hiện nay, chương trình 
giáo dục phổ thông ở Việt 
Nam nói chung và môn Khoa 
học tự nhiên nói riêng đã được 

nghiệm bằng chính sản phẩm 
nghiên cứu tạo ra. Không 
chỉ thế, thầy hiệu trưởng còn 
truyền lửa nghiên cứu, trực 
tiếp hướng dẫn học sinh của 
mình tham dự nhiều cuộc thi 
KHKT, sáng tạo thanh thiếu 
niên nhi đồng cấp tỉnh, quốc 
gia đạt giải cao. “Nghiên cứu 
khoa học phải xuất phát từ 
nhu cầu thực tiễn, do vậy các 
nghiên cứu cũng phải trở lại 
phục vụ đời sống, sản xuất”, 
anh bày tỏ.

Đó là "kim chỉ nam" để 
anh mở rộng “Nghiên cứu 
chế tạo nano bạc sinh học 

và ứng dụng trong nông 
nghiệp” (giải khuyến khích 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 
tỉnh 2015) thành công nghệ 
tổng hợp mới “Nghiên cứu 
thiết kế thiết bị cao áp ứng 
dụng trong giảng dạy Vật lý 
và tổng hợp vật liệu nano” 
(giải ba Hội thi Sáng tạo Kỹ 
thuật tỉnh 2019). Thiết bị này 
có 2 hai tính năng, vừa tạo 
chùm electron dùng giảng 
dạy Vật lý trong chương trình 
THPT (Việt Nam hiện chưa 
có phòng thí nghiệm trường 
phổ thông có thiết bị về tạo 
chùm electron mà có thể điều 
khiển bằng điện áp ngoài) và 
với chức năng kết hợp điện 
hóa - plasma để tổng hợp 
nano bạc dạng công nghiệp, 
thay thế cho đề tài trước đó 
tổng hợp vật liệu nano bằng 
dịch chiết sinh học có tính ổn 
định và độ lặp không cao. 

Trong khi đó, nghiên cứu 

nano sinh học cũng cho ra 
sản phẩm phục vụ sản xuất 
nông nghiệp sạch. Ông Châu 
Văn Quang, Giám đốc HTX 
Chế tác đá hoa cương Bảo 
Thắng, cho hay: “Từ lúc bắt 
tay vào làm trang trại sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ 
sinh thái Tùng Hoàng (ở xã 
Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) với 
35,79 ha đầu tư trồng trọt và 
chăn nuôi hữu cơ, chúng tôi 
sử dụng các sản phẩm dung 
dịch nano nghiên cứu của 
TS Đỗ Phương Anh, kết quả 
rất tốt. Hiện chúng tôi sử 
dụng nano titan phun giàn 
nhà lưới diệt khuẩn ngoài, 
chống rêu mốc, hấp thụ 
nhiệt và làm mát không khí 
trong nhà lưới; dùng nano 
bạc và nano đồng phun cây 
trồng diệt khuẩn, diệt nấm 
và là phân vi lượng kích 
thích sinh trưởng”.            

    M.H

thắp ngọn lửa 
đam mê nghiên cứu

Nhà giáo
hướng dạy học STEAM. 
Mất 6 năm mới hoàn thành. 
Nghiên cứu giúp học sinh 
có được kiến thức tổng quát 
trong bài học liên môn thông 
qua hoạt động trải nghiệm 
sáng tạo, gồm các môn Sinh 
học, Hóa học, Vật lý, Tin học, 
Công nghệ - môi trường…”, 
TS Phương Anh chia sẻ.

Ở Trường THPT Trần Cao 
Vân, giáo viên quá quen với 
hình ảnh thầy giáo trẻ miệt 
mài trong phòng thí nghiệm 
sau mỗi giờ làm việc, còn học 
sinh hào hứng với những 
tiết giảng thầy đứng lớp thí 

Th.S Lê Ngọc Vịnh. 

Học sinh báo cáo một sản phẩm học tập theo phương pháp dạy học dự án 
chủ đề tích hợp Khoa học tự nhiên, trong nghiên cứu của Th.S Lê Ngọc Vịnh.

TS Đỗ Phương Anh 
miệt mài trong phòng 
thí nghiệm.

Trang trại Tùng Hoàng sử dụng sản phẩm  
nghiên cứu nano phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Chính những năm tháng tuổi thơ đầy 
cơ cực đã trang bị cho Nguyễn Tiểu 

My nghị lực mạnh mẽ để luôn hướng 
về phía trước. Cô gái quê Hoài Ân 

hiện là quản lý kinh doanh một công 
ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực
cung cấp dịch vụ chiến lược, tư vấn 

kỹ thuật số, công nghệ.

Ngoài thời gian dành cho công việc, 
Tiểu My còn dạy trực tuyến Tiếng Anh miễn 

phí cho các em nhỏ ở quê và thỏa mãn sở thích 
khám phá những vùng đất mới.   Ảnh: NVCCu LÊ NA

GẬP GHỀNH ĐƯỜNG 
ĐẾN TRƯỜNG

Khi mới 3 tuổi, cha mẹ My 
chia tay, cô cùng cậu em 
trai 2 tuổi theo mẹ vào Bình 
Thuận sinh sống. Cuộc sống 
bấp bênh, lúc My học lớp 5, 
ba mẹ con lại dắt díu nhau 
vào Đồng Nai. Trong suốt 5 
năm ở Đồng Nai, mẹ con My 

chuyển trọ hàng chục lần, mẹ 
cô phải bươn chải rất nhiều 
nghề để nuôi 2 con ăn học. 

“Mẹ bán thịt, cá ở chợ, rồi 
bán trái cây ở vỉa hè, bán ăn 
sáng, làm công nhân, giúp 
việc nhà… Thời gian đó em 
đã bắt đầu phụ giúp mẹ, có 
những hôm sau giờ học, 2 mẹ 
con bán trái cây ở vỉa hè, mỗi 
người ngồi một góc đường, 

bán đến khuya khi nào hết 
thì 2 mẹ con đẩy xe về”, Tiểu 
My kể. Khi mẹ bán quán ăn 
sáng, My được giao nhiệm 
vụ đi chợ mua nguyên liệu 
hoặc đi chở củi, phụ mẹ sơ 
chế, rửa tô. Hình ảnh cô bé 
nhỏ xíu như… “thằn lằn đu 
xe đạp” hằng ngày phụ mẹ 
khiến không ít thực khách 
vừa buồn cười vừa thương. 
Cô còn theo mẹ phụ giúp 
việc nhà để có tiền trang trải 
cuộc sống.

Học xong lớp 10, chi phí 
ăn ở và học hành ngày càng 
lớn, mẹ quyết định gửi hai 
chị em về lại Hoài Ân sống 
với bà ngoại, một mình ở lại 
Đồng Nai làm công nhân. 
Hai năm cuối cấp THPT, 
hằng ngày Tiểu My vẫn miệt 
mài đến trường, dẫu phải 
đạp xe cả chục cây số. Cô hồn 
nhiên kể: “Lúc em về chưa 
quen chạy xe đạp đường dốc, 
đá sỏi nên “đo đường” rách 
quần rách áo hoài, có mấy 
lần rớt luôn xuống ruộng, 
cực nhưng giờ nghĩ lại thấy 
rất vui”.

KHÔNG ĐƯỢC BỎ HỌC!
Đến cuối năm lớp 12, mẹ 

quyết định về quê hẳn với 2 
chị em My và bà ngoại. Nhưng 
chỉ một thời gian sau mẹ đau 
nặng, My phải đưa đi chữa 
trị khắp nơi. Tự biết gia đình 
không đủ khả năng để lo cho 
mình học các trường tại TP 
Hồ Chí Minh, My chọn thi 
vào Trường ĐH Nha Trang. 
Thực tế, cô cũng chỉ muốn thi 
để biết cảm giác thế nào, chứ 
không hy vọng đậu và cũng 
nghĩ sẽ không thể đi học trong 
hoàn cảnh như vậy. Thậm chí, 
bà ngoại đã “định hướng” cho 
My phương án… “nghỉ ở nhà 
ngoại luộc trứng vịt lộn cho 
bưng lên đầu xóm ngồi bán”. 
My kể: “Mẹ luôn dặn em dù 
có thế nào cũng không được 
bỏ học, nên khi nhận giấy 
báo đậu đại học, em nửa vui 
nửa lo. Rồi em quyết định xin 
trường cho bảo lưu kết quả để 
về chăm mẹ, nhưng chỉ sau đó 
vài hôm mẹ qua đời”. 

Chương trình đại học 
chuyên ngành ngoại ngữ đều 
học bằng Tiếng Anh, giai đoạn 

đầu Tiểu My hầu như không 
tiếp thu được gì, và cô đã định 
chuyển ngành. Nhưng với số 
tiền chỉ đủ sống đến hết học 
kỳ đầu, My chỉ có lựa chọn 
duy nhất là tiếp tục cố gắng 
theo học. Tập trung “học điên 
cuồng”, đến cuối kỳ cô được 
nhận học bổng về thành tích 
đứng trong top 3 của lớp.

Hết học kỳ I, My bắt đầu đi 
làm thêm, từ bán hàng, phục vụ 
quán ăn, gia sư, đến công nhân 
thời vụ. Tiểu My tâm sự: “Nhờ 
khoảng thời gian đó mà sau 
này em dễ thích nghi với mọi 
hoàn cảnh. Do vậy, các bạn sinh 
viên dù có điều kiện tốt vẫn 
nên đi làm thêm để có nhiều 
kinh nghiệm hơn, ít nhất là khi 
phỏng vấn xin việc. Bên cạnh 
đó, mình cũng dạn dĩ, năng 
động hơn và có nhiều mối quan 
hệ tốt sau khi ra trường”.

CẢM ƠN CUỘC ĐỜI!
Tốt nghiệp đại học, sau khi 

trải qua một vài công việc tại 
TP Nha Trang (Khánh Hòa), 
năm 2017, Nguyễn Tiểu My 
được tuyển dụng vào làm việc 

tại Công ty Accenture PLC 
chi nhánh ở Kuala Lumpur 
(Malaysia). Đây là công ty tư 
vấn quản lý chuyên cung cấp 
dịch vụ chiến lược, tư vấn kỹ 
thuật số, công nghệ. Trong 
năm 2020, công ty báo cáo 
doanh thu 44,33 tỷ USD, với 
hơn 569 nghìn nhân viên phục 
vụ khách hàng ở 120 quốc gia. 
Chỉ sau 3 năm, cô được bổ 
nhiệm vào vị trí quản lý kinh 
doanh, quản lý và làm việc với 
các đối tác ở thị trường Đông 
Nam Á, trong đó chủ yếu là 
các nhà phát triển, phát hành 
tại Việt Nam.

Theo Tiểu My, việc học 
trường nào không quan trọng, 
bởi ở đâu cũng sẽ có những 
người bạn, người thầy giỏi dạy 
mình nhiều điều, quan trọng 
là bản thân mình có chịu học 
hỏi hay không. Đối với một số 
ngành như Ngoại ngữ, năng 
lực thực sự mới là thứ cốt lõi 
quan trọng, chứ không phải 
tên ngôi trường mình học.

Luôn biết ơn sâu sắc từng 
sự giúp đỡ của hội khuyến học 
xã và bà con ở quê, hiện giờ 

Tiểu My vẫn hỗ trợ cho các 
bạn có hoàn cảnh khó khăn 
thực sự muốn đi học. Trong 
2 năm qua, sau giờ làm việc, 
cô tranh thủ dạy trực tuyến 
Tiếng Anh miễn phí cho gần 
40 bạn nhỏ ở thôn Phú Văn. 
Trong đó, My chú trọng giúp 
các em phát âm chuẩn từ đầu 
để thuận lợi hơn trong những 
môi trường mới.

My chia sẻ: “Em chưa bao 
giờ cảm thấy bản thân mình 
bị thua thiệt hay khổ sở gì cả. 
Ngược lại, em biết ơn hoàn 
cảnh đã cho mình nhiều thử 
thách, nhờ vậy mình mới khai 
thác hết khả năng, hiểu được 
giới hạn bản thân. Nếu không 
gặp những thử thách như vậy, 
thì chắc em sẽ không nỗ lực 
đẩy mình lên nhiều được như 
suốt quãng thời gian qua”.

Hài lòng với công việc hiện 
tại, nhưng Tiểu My cũng ấp ủ 
xây dựng cho mình một cơ sở 
riêng để sau vài năm nữa sẽ 
quay về Việt Nam với mong 
muốn “tự mình làm chủ vẫn 
thích hơn”. 

L.N

Ở đội 7, thôn Phú Văn, 
xã Ân Hữu, huyện Hoài 
Ân, không ít gia đình coi 
Nguyễn Tiểu My là tấm 
gương vươn lên trong cuộc 
sống. Thời gian sống tại quê 
hương không nhiều, nhưng 
hành trình vượt qua nhiều 
trắc trở để đạt đến thành 
công như hôm nay của cô gái 
sinh năm 1994 khiến nhiều 
người nể phục. 

hãy dám đương đầu 
thử thách...

ạn còn trẻ, B

đổi mới nhằm tạo điều kiện 
dạy học hướng đến phát triển 
các năng lực chung và năng 
lực đặc thù cho học sinh, trong 
đó có năng lực giải quyết vấn 
đề và sáng tạo. 

Giải pháp nghiên cứu đã 
được Sở GD&ĐT quan tâm 
triển khai thực hiện tại các 
trường THCS. Qua thực tế 
giải pháp được nhiều giáo 
viên đón nhận, tìm hiểu và 
áp dụng đạt hiệu quả ở nhiều 
mức độ. Tuy nhiên, việc 
giảng dạy gặp không ít khó 
khăn do năng lực dạy học 
của một số giáo viên, mục 
tiêu đòi hỏi phát triển năng 
lực sáng tạo trong giải quyết 
nhiệm vụ học tập là phức 

tạp cần nhiều thời gian và 
công sức. Bên cạnh đó, còn 
giáo viên, phụ huynh chưa 
sẵn sàng đổi mới, quan điểm 
học chỉ để ứng thí và có bằng 
cấp chứ không xuất phát từ 
nhu cầu phát triển bản thân, 
học để phục vụ cuộc sống… 
Trước thực tế đó, anh và các 
cộng sự tiếp tục hoàn thiện, 
cập nhật những điểm mới 
và sát với thực tiễn. “Đây là 
những yêu cầu mới và rất 
khó đối với giáo dục phổ 
thông, để đạt được đòi hỏi 
quá trình nỗ lực thường 
xuyên của tập thể giáo viên 
nhà trường chứ không thể áp 
dụng ngày một ngày hai”, 
Th.S Lê Ngọc Vịnh chia sẻ.
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CHUNG TAY 
GÌN GIỮ

Từng tham 
dự các kỳ liên 
hoan quốc tế võ 
cổ truyền Việt 

Nam và dành nhiều thời gian 
nghiên cứu về võ cổ truyền 
Bình Định, nhà sử học Dương 
Trung Quốc nhìn nhận: 
Dường như trong sự đa dạng 
có phần chưa thực chuẩn tắc 
thì địa danh “Bình Định” 
luôn được nhắc tới như một 
không gian đặc thù tạo nên 
một nền võ thuật đặc sắc 
khó trộn lẫn. Nhìn lên bản 
đồ, vùng Bình Định lùi sâu 
vào Nam Trung Bộ, càng xa 
phương Bắc càng thuần Việt 
hơn và chắc hẳn có những tố 
chất của đế quốc Phù Nam 

rồi một văn minh Chămpa 
quá vãng, lại có khả năng lên 
núi với Tây Nguyên thượng 
đạo và ra biển với cửa Thị 
Nại hướng vào đất liền theo 
dòng sông Côn, lại có cả 
những lưu dân từ phương 
Bắc đến cư ngụ thành những 
Minh hương thời các chúa 
Nguyễn và thông đường 
xuống phương Nam để tới 
lưu vực con sông Cửu Long 
màu mỡ.

Những lưu dân Việt từ các 
xứ Thanh, Nghệ rồi Quảng 
với những phẩm chất như 
sách xưa từng viết “gan 
dạ, can trường, sĩ khí hiên 
ngang” đến mảnh đất Bình 
Định lại gặp trúng thời Tây 
Sơn dấy nghĩa. Tất cả đã tạo 
cho võ Bình Định đậm chất 

riêng biệt mà cốt lõi là một 
võ Việt chung đúc nhiều 
tinh hoa không riêng của 
phương Bắc.

Thật vậy, võ cổ truyền 
Bình Định là sự kết tinh và 
hòa quyện cao độ giữa các 
dòng võ, môn võ, phái võ 
khác nhau và quy tụ nhiều 
anh hùng hào kiệt, nhiều 
võ quan, võ sư nổi tiếng 
tạo nên sức mạnh tổng hợp, 
chắt lọc tìm ra cái tinh túy 
nhất để bồi đắp, bổ sung 
vào kho tàng di sản võ học 
của dân tộc. Người học võ cổ 
truyền Bình Định hướng đến 
việc rèn luyện kỹ năng, nâng 
cao khả năng tự vệ, hướng 
tới sự hòa hợp về thể chất và 
tinh thần. Không những vậy, 
thông qua việc tập luyện võ 

Võ cổ truyền Bình Định ra đời, tồn tại và phát triển song hành cùng lịch sử đất 
và người Bình Định, hòa vào dòng chảy dựng nước và giữ nước của dân tộc. 
Trải qua nhiều thế hệ lưu giữ, bồi đắp, nâng tầm, võ cổ truyền đã phát triển, 
lan tỏa rộng khắp và là nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Bình Định…

CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH

nghệ còn khơi dậy lòng yêu 
nước, tự hào truyền thống 
thượng võ, giáo dục truyền 
thống uống nước nhớ nguồn, 
tôn sư trọng đạo, kính tổ 
trọng thầy. 

Những ý nghĩa sâu sắc đó 
được nối tiếp bởi những võ 
sư nhiều tâm huyết, hết lòng 
truyền dạy cho thế hệ sau để 
giữ gìn nét văn hóa đặc sắc 
của cha ông. Trên mảnh đất 
Bình Định có rất nhiều làng 
võ, dòng võ, cùng những võ 
sư mang trong mình những 
sở trường riêng, tạo nên sự 
đa dạng, phong phú cho kho 
tàng võ học. “Không ai làm 
giàu bằng nghề võ” - đó là 
câu nói được lưu truyền từ 
nhiều đời, nhưng cũng ít ai 
giàu tình nghĩa như những 
võ sư chân chính. Bởi không 
chỉ truyền dạy những đòn 
thế, bí quyết của môn phái, 
các võ sư còn tận tâm uốn 
nắn, rèn giũa cho học trò đạo 
làm người.

Điều quý giá nhất của võ 
cổ truyền Bình Định trong 
suốt quá trình lịch sử của 
vùng đất này có lẽ là sở hữu 
nhiều thế hệ võ sư tâm huyết. 
Họ luôn coi việc truyền lại 
cho thế hệ kế cận là nhiệm vụ 
cần phải thực hiện. Nhờ đó, 
dù trải qua nhiều năm tháng 
thăng trầm, nhiều bài võ 
bí truyền vẫn được lưu giữ 
vẹn nguyên bằng những con 
người rất đỗi bình thường. 

Đã ở tuổi bát tuần, Đại võ 
sư quốc tế Phi Long Vịnh vẫn 
luôn nhiệt tình tham gia các 
hoạt động võ thuật. Ông tâm 
sự: “Võ cổ truyền Bình Định 
chứa đựng rất nhiều tinh hoa 
của dân tộc, vì vậy, cần phổ 
biến rộng rãi để các thế hệ 
lưu giữ, phát huy”.

TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ, 
PHÁT HUY DI SẢN

Nhận thấy việc bảo tồn, 
phát huy võ cổ truyền Bình 
Định là yêu cầu cấp thiết để 
gìn giữ nét văn hóa quý báu 
của dân tộc, nhiều thế hệ lãnh 
đạo tỉnh đã dành sự quan tâm 
đặc biệt với di sản này. 

Trong đó, việc đưa vào 
hoạt động Trung tâm Võ 
thuật cổ truyền Bình Định 
năm 2013 là một trong những 
bước đi hết sức quan trọng, 
nhằm tập trung nguồn lực, 
trí tuệ của đội ngũ cán bộ, 
võ sư, HLV… xây dựng võ 
cổ truyền phát triển toàn 
diện, sinh động hơn trong 
bối cảnh mới của xã hội. 
Đồng thời, kịp thời đề xuất 
những ý tưởng thiết thực để 
tỉnh xây dựng và triển khai 
nhiều chính sách hỗ trợ cho 
các võ đường, võ sư, võ sinh; 
từng bước đầu tư cơ sở vật 

đường, CLB tham gia. Võ cổ 
truyền đã trở thành hoạt động 
không thể thiếu, mang đậm nét 
truyền thống văn hóa và góp 
phần làm trang trọng các ngày 
lễ, Tết, các sự kiện trọng đại 
của tỉnh.

Việc đưa võ cổ truyền 
vào trường học trên địa bàn 
tỉnh cũng được thực hiện từ 
năm 2016. Các trường học 
đều đưa võ cổ truyền Bình 
Định vào giảng dạy cho học 
sinh trong chương trình 
ngoại khóa. Các trường đại 
học, cao đẳng đều có CLB 
võ cổ truyền, thu hút đông 
đảo sinh viên tham gia tập 
luyện thường xuyên. Cùng 
với đó, việc đưa võ cổ truyền 
vào nội dung thi đấu tại Hội 
khỏe Phù Đổng góp phần 
thúc đẩy mạnh mẽ phong 
trào tập luyện trong học 
sinh. Đối với thể thao thành 
tích cao, từ nhiều năm qua, 
võ cổ truyền đã trở thành 
môn thể thao mũi nhọn của 

tỉnh. Tại các giải đấu quốc 
gia, đội tuyển võ cổ truyền 
Bình Định đạt thành tích 
nằm trong tốp đầu. 

Công tác quảng bá võ cổ 
truyền Bình Định được đẩy 
mạnh thông qua các chương 
trình, giải đấu trong nước 
và quốc tế. Từ năm 2016 đến 
nay, chương trình "Đêm Võ 
đài Bình Định" được tổ chức 
vào các dịp lễ, mùa du lịch 
tại TP Quy Nhơn, trở thành 
nơi giao lưu, cọ xát của các 
võ đường trong và ngoài 
tỉnh; đồng thời là sản phẩm 
du lịch đặc trưng, góp phần 
thu hút đông đảo khách đến 
tham quan miền đất Võ. Giải 
võ cổ truyền các võ đường, 
CLB - tranh cúp Hoàng đế 
Quang Trung được tổ chức 
hằng năm là cơ hội để các 
CLB, võ đường đưa những 
võ sĩ xuất sắc tham gia thi 
đấu, giới thiệu những nét 
đặc trưng của môn phái đến 
với đông đảo công chúng. 

chất, khuyến khích và tạo 
điều kiện cho các võ đường 
phát triển.

Để giữ gìn và phát huy 
những giá trị của võ cổ 
truyền Bình Định, công tác 
đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng 
đội ngũ võ sư, HLV được chú 
trọng để truyền dạy cho thế 
hệ kế cận. Nhờ đó, số lượng 
võ sư, HLV trên địa bàn tỉnh 
ngày càng tăng. Hiện toàn 
tỉnh có 2 đại võ sư quốc tế,  
27 đại võ sư, 19 võ sư cao 
cấp, 101 võ sư, 48 chuẩn võ 
sư và 500 trợ giáo các cấp. Số 
lượng các võ đường, CLB, võ 
sinh cũng ngày càng tăng. 
Đến nay, toàn tỉnh đã có 
185 võ đường, CLB với hơn 
12.000 võ sinh tham gia tập 
luyện thường xuyên. Hằng 
năm, các cấp, ngành, địa 
phương trong tỉnh tổ chức 
nhiều giải đấu, võ đài liên 
tỉnh thu hút đông đảo các võ 

Hành trình một di sản
Đặc biệt, Liên hoan quốc tế 
Võ cổ truyền Việt Nam được 
tổ chức định kỳ 2 năm một 
lần từ năm 2006 đã thu hút 
đông đảo lực lượng võ sư, 
võ sinh đến từ nhiều quốc 
gia, vùng lãnh thổ tham gia, 
qua đó đã góp phần quảng 
bá rộng rãi võ cổ truyền Bình 
Định đến với bạn bè quốc tế. 

Phó Giám đốc Sở VH&TT, 
Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật 
cổ truyền Bình Định, đại võ sư 
Bùi Trung Hiếu chia sẻ: Võ cổ 
truyền Bình Định là nét văn 
hóa mang đặc trưng riêng của 
Bình Định. Vì vậy, chúng tôi 
luôn ý thức giữ gìn và phát 
huy để nâng tầm giá trị di sản. 
Với việc võ cổ truyền Bình 
Định đang được triển khai lập 
hồ sơ di sản đề nghị UNESCO 
ghi danh là Di sản văn hóa 
thế giới, chúng ta còn phải có 
nhiều hành động thiết thực 
hơn nữa để bảo tồn và giới 
thiệu “đặc sản” này đến với 
bạn bè quốc tế.                   L.C

u LÊ CƯỜNG

Đại võ sư quốc tế Phi Long Vịnh vẫn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động 
võ thuật.                                                                                                             Ảnh: HOÀNG QUÂN

 Đối luyện.    
Ảnh: HOÀNG QUÂN

 

Truyền thống tôn sư 
trọng đạo luôn được 
các thế hệ võ sinh võ cổ 
truyền trân trọng giữ gìn. 
- Trong ảnh: HLV, VĐV 
Trung tâm Võ thuật cổ 
truyền Bình Định dâng 
hương trong lễ giỗ tổ võ. 
Ảnh: HOÀNG QUÂN
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u NGUYỄN THANH MỪNG

Tôi hay đến Khu Đô thị 
Khoa học Giáo dục Quy 
Hòa, không những do 
các cuộc hội thảo, triển 
lãm hoặc hòa nhạc, mà 

còn vì thích đi dạo trên bãi cát, lắng 
lòng nghe cuộc thay đổi huyền nhiệm 
của gương mặt Quy Nhơn, gương mặt 
Bình Định. 

Nhìn vóc vạc Bình Định trên bản 
đồ đất nước, tôi thấy có dáng một 
cánh buồm mở. Cánh buồm ấy đã đi 
qua nền văn hóa rực rỡ cổ trung đại, 
ngoài lũy thành đền tháp, giờ thỉnh 
thoảng giới khảo cổ trưng ra một vài 
chứng tích huy hoàng của người tiền 
trú. Những trang sức, vật gia dụng của 
văn hóa Sa Huỳnh hay những kiệt tác 
của điêu khắc Champa nói với tôi về 
sự giao thương giữa lục địa và hải đảo, 
giữa đất này và láng giềng Philippines, 
Đài Loan, Indonesia, Thái Lan, và xa 
rộng hơn đến Ấn Độ, các nước khu 
vực Trung Á, Trung cận đông... 

Và thật thú vị, bức phù điêu nữ 
thần Mahishasuramardini từ Bình 
Định vừa được công nhận bảo vật 
quốc gia chính là hiện thân của Devi 
Durga sùng kính, vợ của thần Shiva, 
sở hữu sức mạnh hóa thân của nhiều 
vị thần tạo dựng vũ trụ. Tôi cứ tưởng 
tượng miền linh địa Vijaya, lưu dấu 
thiên niên kỷ xa xưa như sàn nhảy 
hoàn vũ của thần Shiva, hiện diện điệu 
múa quyền uy và nõn nà của nữ thần 
phu nhân đại diện năng lượng tinh 
khiết, sự quyến rũ siêu nhiên ấy. 

Hai tiếng vũ trụ xưa nay luôn có 
mẫn cảm riêng với cơ vận lịch sử văn 
hóa Bình Định. Quy Nhơn thập kỷ qua 
được gọi kèm cụm từ “Cửa sổ nhìn ra 
vũ trụ” bắt đầu từ cung biển Ghềnh 
Ráng - Trung tâm Quốc tế Khoa học 
và Giáo dục liên ngành (ICISE) - cung 
điện vật lý cho đến nay đã in bóng 
những nhà vật lý lượng tử, vật lý thiên 
văn, vật lý vũ trụ hàng đầu của thế 
giới đương đại. 

Miền đất Quy Nhơn với những 
chương trình Gặp gỡ Việt Nam và các 
hội nghị hội thảo khoa học có đẳng 

đất dụng VõĐất Võ trong vận hội

cấp quốc tế đã trở thành thành phố 
độc đáo có một không hai của khu vực 
Đông Nam Á khi làm nơi hội tụ các tên 
tuổi lớn trong diễn trình khoa học toàn 
cầu, còn lưu kỷ niệm trong khu vườn 
Nobel với những cây hoa sứ, tùng la 
hán, phát tài núi... Từ ICISE có Viện 
Nghiên cứu IFIRSE với 2 nhóm nghiên 
cứu Vật lý lý thuyết và Vật lý hạt cơ 
bản neutrino và Trung tâm Khám phá 
Khoa học với hệ thống mô hình hệ 
mặt trời, trái đất và tài nguyên thiên 
nhiên, các quy luật của tự nhiên... 
nhằm đời thường hóa đời sống vũ trụ, 
đưa những tinh cầu xích lại với công 
chúng, kích thích tình yêu khoa học 
của thế hệ trẻ. 

Bên cạnh việc tìm hiểu và thưởng 
thức khung cảnh thơ mộng của không 
gian ICISE với tên tuổi vợ chồng  
GS Trần Thanh Vân & Lê Kim Ngọc, 
tôi cũng hay ghé Thung lũng sáng 
tạo Quy Nhơn với Công viên Sáng 
tạo TMA Bình Định (TMA Innovation 
Park- TIP) của vợ chồng TS Nguyễn 
Hữu Lệ & Bùi Ngọc Anh. Nếu  
GS Trần Thanh Vân có hy vọng biến 
nơi này thành Princeton của Việt Nam 
thì TS Nguyễn Hữu Lệ có khát vọng 
trao truyền nguồn cảm hứng ở thời 
chất xám người Việt trẻ ghi danh lên 
bản đồ thế giới. Với niềm tin “muốn 
thế giới biết đến Việt Nam”, từ đầu 
thế kỷ XXI, ông đã quyết tâm về Việt 
Nam, sau những năm tuổi trẻ và trung 
niên làm việc với Nortel - Tập đoàn 

viễn thông lớn nhất Bắc Mỹ ở Canada, 
lần lượt Giám đốc Trung tâm Nghiên 
cứu của Nortel tại Nhật Bản, Phó Chủ 
tịch Tiếp thị Toàn cầu của Nortel, 
Tổng Giám đốc Công ty Paragon 
Châu Á - Thái Bình Dương, phụ 
trách Paragon Solutions Việt Nam và 
Paragon Solutions Ấn Độ, ông về nước 
toàn tâm toàn ý với TMA Solutions. 
Từ đôi tay của một chú bé “phải bò 
mình trên ruộng bùn không có nước để 
bắt từng con cá” của thời niên thiếu cơ 
cực ở Mỹ Chánh đến chủ sở hữu một 
TMA Solutions - công ty phần mềm 
hàng đầu Việt Nam và khách hàng là 
những tập đoàn công nghệ cao hàng 
đầu thế giới, là khoảng cách của một 
ý chí, một trí tuệ, một bản lĩnh Bình 
Định trong thời đại công nghệ 4.0. 
Riêng Công viên Sáng tạo TMA (TMA 
Innovation Park - TIP) phong phú, 
hiệu quả nhiều chuỗi hoạt động, kết 
nối hài hòa trong không gian Thung 
lũng Sáng tạo Quy Nhơn, góp phần 
cùng Khu nghiên cứu và phổ biến 
khoa học đưa Quy Nhơn hiện thực 
hóa dự án khu đô thị khoa học đầu 
tiên của cả nước.

Theo cách nhìn địa - văn hóa bây 
giờ, Bình Định nằm ở mặt tiền, cánh 
buồm thường trực ánh mắt hướng 
biển. Mặt tiền của những thế kỷ quá 
khứ mà các cảng thị luôn mở ra, giao 
lưu và tiếp biến với thế giới, và lưu 
lại ngày nay những ký ức đại dương 
kết nối với lục địa cùng những phẩm 

vật văn hóa tuyệt trần. Từ điệu múa 
sáng thế trong quan niệm vũ trụ cổ 
đại phương Đông đến thế giới hạt và 
sóng của vật lý hiện đại phương Tây là 
khoảng cách thiên niên kỷ của những 
thức nhận, tương tác, sẻ chia, lan tỏa... 
trong cõi nhân quần. Tôi không rõ 
năng lượng vũ trụ nào trên cánh buồm 
Bình Định đã tạo nên cái mà phân tâm 
học gọi là “cổ mẫu” còn bàng bạc ở xứ 
sở này hay không, mà thơ Hàn Mặc 
Tử luôn quấn quít đất trời này: “Tôi 
ưa nhìn Bắc Đẩu rạng bình minh/ Chiếu 
cùng hết khắp ba ngàn thế giới”... 

Khi nói về Bình Định với danh 
xưng miền đất võ, người ta thường 
hiểu bằng khái niệm đất phát tích, 
kết tinh từ những sáng tạo, hợp lưu, 
tiếp biến của các dòng võ thuật ở một 
vùng đất, hình thành và phát triển từ 
những thế kỷ phên giậu của đất nước, 
qua đấu tranh thiên nhiên, đấu tranh 
xã hội, thăng hoa thành đẳng cấp quốc 
gia khi cấu thành trên sa bàn binh 
pháp của triều đại Tây Sơn. Trong ý 
nghĩa nguyên khí có thể hiểu là “võ 
dụng đất” ấy, đã dung chứa nghĩa 
song hành, và mở rộng hơn, là “đất 
dụng võ”, dang tay đón nhận như môi 
trường thi triển và đắc dụng của tiềm 
lực và khát vọng, và tất nhiên, không 
chỉ ở võ thuật. 

Bao nhiêu hảo hớn, nho gia Đàng 
Ngoài, Đàng Trong thời tụ nghĩa, qua 
huân nghiệp văn trị võ công thành 
tuấn kiệt hiền tài trong thời đại Tây 
Sơn, đã minh chứng cho điều ấy. Trải 
qua những thế kỷ cổ trung cận đại cho 
đến bây giờ, đi qua những biến thiên 
long trời lở đất, tính cách người dân 
xứ sở này trong sự bộc trực chân thành 
vẫn ẩn chứa những thâm trầm kín 
đáo cần thiết. Ngay cả người con trai 
tiêu biểu nhất của đất võ cũng hết sức 
khiêm cung trước ánh hào quang tột 
đỉnh, tự nhận mình là “người áo vải” 
“không một thước đất” dù ông biến 
miền đất chôn nhau cắt rốn của mình 
thành biểu tượng rực rỡ cho đời sau 
khí chất “đất võ” và phẩm cách “đất 
dụng võ”.                              N.T.M

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục 
 liên ngành - ICISE (phường Ghềnh Ráng,  

TP Quy Nhơn). Ảnh: ICISE
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Vợ chồng GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc (đứng giữa) trao đổi với các đại biểu tại một hội thảo 
khoa học về môi trường diễn ra tại ICISE.                                                                                                               Ảnh: ICISE



Đại võ sư Trần Hải bắt mạch 
để chữa trị cho một người bị 

chấn thương.                                                                         

u Bài, ảnh: HOÀI THU 

Bình Định  
Độc đáo kho tàng 
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NHIỀU BÀI THUỐC TỐT, 
CÁCH CHỮA TRỊ HAY 

Năm 2019, Liên hiệp các Hội 
KH&KT tỉnh phối hợp với Công ty 
CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình 
Định, Bệnh viện Y học cổ truyền 
tỉnh, BVĐK tỉnh thực hiện đề tài 
nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Sưu 
tầm, nghiên cứu tác dụng các bài 
thuốc dùng trong võ cổ truyền, và 
đề xuất hướng bảo tồn, phát huy 
giá trị của võ y Bình Định”. Đây là 
lần đầu tiên võ y Bình Định được 
đặt dưới lăng kính khoa học một 
cách bài bản. Qua khảo sát thực tế 
tại nhà nhiều võ sư, võ nhân Bình 
Định trong và ngoài tỉnh, nhóm 
nghiên cứu sưu tầm được hơn 300 
bài thuốc, trong đó có 80 bài thuốc 
thuộc nhóm “dược phương bí 
truyền” do 25 võ sư, đại võ sư... giữ 
gìn, tinh chọn, phát triển đã nhiều 
năm trong quá trình theo đuổi 
nghiệp võ. 

Hội thảo khoa học sau đó được 
tổ chức với sự tham gia của nhiều 
võ sư, lương y, dược sĩ có kinh 
nghiệm về dược liệu và y học cổ 
truyền... Trước, trong và cả sau Hội 
thảo này, tất cả đã cùng nhau phân 
tích thảo luận về 80 bài thuốc kể 
trên từ nhiều khía cạnh. Kết quả 
bước đầu đã thống nhất những bài 
thuốc trên chủ trị 17 nhóm bệnh 
lý, hầu hết là những chứng thường 
gặp trong thi đấu võ thuật như: 
Chấn thương đầu, ngực, mũi, toàn 
thân, các trường hợp bất tỉnh, thổ 
huyết, sưng tụ máu, trật khớp, gãy 

xương, bong gân và nói chung là bị 
nội thương. Những người tham gia 
phân tích, thảo luận cũng thống 
nhất có 14 phương pháp chế biến 
80 bài thuốc võ, trong đó thông 
dụng nhất là ngâm rượu hoặc sắc 
uống, tiếp đó là các phương pháp 
tán bột hòa rượu uống, tán với 
rượu xoa ngoài, tán bột, sắc nước 
hoặc ngâm rượu. 

Kho tàng võ y Bình Định hàm 
chứa nhiều giá trị đặc sắc, vì thế các 
nhà nghiên cứu cũng thống nhất 
công trình khoa học kể trên chỉ mới 
khai phá bước đầu, giúp phát lộ 
một phần nhỏ di sản tổ tiên để lại. 
Thực tế còn khá nhiều võ sư, đại võ 
sư có nhiều cách chữa trị, bài thuốc 
hay nhưng chỉ lưu truyền nội bộ 
trong môn phái, võ đường mà các 
nhà nghiên cứu chưa tiếp cận và 
công trình khoa học kể trên chưa  
ghi nhận hết. 

Một trong số người có nhiều 
đóng góp cho võ y Bình Định là 
đại võ sư Trần Hải (80 tuổi, ở xã 
Nhơn Lộc, TX An Nhơn), Chưởng 
môn phái Thanh Thiên Việt Võ Đạo, 
người đã chịu khó học hỏi từ nhiều 
thầy giỏi về quyền, binh khí và đặc 
biệt là võ y ở các vùng đất võ An 
Nhơn, Tây Sơn... Ông dành nhiều 
thời gian viết sách y lý trị liệu gồm 
4 phần (mạch, tính dược, phương 
thang, lâm sàng) đúc kết kinh 
nghiệm thực hành rất nhiều năm về 
võ y nói riêng và đông y nói chung, 
cùng nhiều bài thuốc hay để truyền 
lại cho học trò. Sách của ông hiện 

đang ở giai đoạn tinh chỉnh. 
Đại võ sư Trần Hải cho biết: Với 

những học trò đã đủ trình độ để đi 
truyền dạy, tôi thường trao truyền 
thêm về võ y, ít nhất là cũng phải 
biết chữa trị các chấn thương cơ 
bản, thường gặp. 

PHÁT HUY GIÁ TRỊ 
“THUỐC VÕ”

Võ y Bình Định đã khẳng định 
giá trị từ lâu đời, không chỉ phổ 
biến trong giới võ thuật mà còn 
trong cả đời sống. 

Ví dụ tại Liên hoan Quốc tế Võ 
cổ truyền Việt Nam năm 2019 tại 
Bình Định, võ sư Ait Medjber Rabie 
(Algeria) kể chuyện ông đã chữa trị 
nhiều năm mà chưa khỏi một chấn 
thương vùng vai khi tập luyện võ 
thuật. Nghe vậy, TS - võ sư cao cấp 
Hồ Minh Mộng Hùng, Phó trưởng 
khoa Giáo dục thể chất - Quốc 
phòng (Trường ĐH Quy Nhơn) bèn 
nhiệt tình đưa vị khách quốc tế về 
nhờ cha mình là đại võ sư Hồ Minh 
Thế (ở phường Nhơn Phú, TP Quy 
Nhơn) chẩn trị. 

Võ sư Ait Medjber Rabie kể lại: 
“Chỉ trong một thời gian rất ngắn 
và thật đáng ngạc nhiên là chấn 
thương có dấu hiệu thuyên giảm 
rõ rệt. Tôi cũng có nghe kể về võ 
y Bình Định nhưng không nghĩ 
là lại hiệu quả đến thế. Tôi sẽ sắp 
xếp để khi có dịp sẽ quay lại Bình 
Định dành thời gian học hỏi thêm 
về võ y”. 

Chuẩn võ sư Phan Minh Hải  

(30 tuổi) - cháu ngoại cố đại võ sư 
Phan Thọ, chưởng môn đời thứ 
ba của võ đường Phan Thọ - chia 
sẻ: “Tôi ở với ông từ nhỏ đến lớn, 
không chỉ nghe giảng giải lý thuyết 
mà còn được xem ông trực tiếp 
chữa trị chuyên về trật đả như chấn 
thương, nứt, gãy xương khi thi 
đấu, tập luyện võ thuật, thể thao, té 
ngã... Nhiều người trong và ngoài 
tỉnh đến chữa trị, tôi được ông tạo 
điều kiện thực hành thường xuyên. 
Sau khi ông mất năm 2014, tôi nỗ 
lực gìn giữ, phát huy không chỉ các 
bài quyền, binh khí mà còn cả về võ 
y theo tâm nguyện của ông”.     

Một trưa giữa tháng 12.2021, 
ông Nguyễn Văn An (54 tuổi, ở xã 
Iae, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) 
vượt đường xa đến võ đường Phan 
Thọ. “Tôi bị đau lưng và lật sơ mi 
cổ chân do khiêng nặng và té ngã 
khi đi rẫy. Tôi tìm đến thầy Hải qua 
giới thiệu của một người cùng xã 
bị trật khớp vai và đã được thầy 
Hải chữa nhanh, hiệu quả. Chỉ vài 
chục phút được thầy Hải xoa bóp, 
mằn chỉnh kết hợp với thuốc xoa 
mà giảm đau thấy rõ, tôi tin tưởng 
mua thêm thuốc về sử dụng để mau 
khỏi”, ông An cho hay.  

Võ đường Phan Thọ cũng giới 
thiệu thêm về thuốc võ gia truyền 
qua kênh facebook của võ đường, 
thu hút sự quan tâm của nhiều 
người ở các tỉnh, thành trong nước. 
Chuẩn võ sư Phan Minh Hải cho 
biết thêm: “Võ đường có được sự 
kết nối, hỗ trợ từ Bảo tàng Quang 
Trung, các DN lữ hành để đưa 
khách đến tham quan, xem biểu 
diễn võ cổ truyền Tây Sơn - Bình 
Định và mua thuốc võ về sử dụng 
hay làm quà tặng. Thời điểm khi 
chưa có đại dịch Covid-19, Tây 
Sơn - Bình Định thu hút nhiều du 
khách, vào cao điểm mùa du lịch thì 
mỗi tháng võ đường bán được hơn 
1.000 chai thuốc võ. Năm 2021 dịch 
phức tạp hơn, ở xa mua vận chuyển 
cũng tốn kém hơn nhưng nhiều 
khách vẫn đặt mua, như giữa tháng 
12.2021 có người ở tận Cao Bằng đặt 
mua 20 chai thuốc xoa bóp...”.   H.T

"Võ y cần được quan tâm bảo tồn và phát huy theo 
các hình thức phù hợp trong thời đại ngày nay. Những bài 
thuốc, cách thức chữa trị vẫn mang tính hữu dụng cao phục 
vụ người dân khi gặp một số chấn thương, nội thương... 
Một trong những trường hợp cụ thể là cuối tháng 11.2021, 
có cặp vợ chồng ẵm con nhỏ tìm đến nhờ thầy xem giúp 
tay cháu bị thương có chỗ lồi hẳn lên như bị gãy xương, vô 
bệnh viện khám thì bác sĩ bảo cần nhập viện, phẫu thuật. 
Tôi xem sơ và dùng tay mình ấn, lắc nhẹ nhàng đưa khớp 
cổ tay cháu trở lại bình thường chỉ trong vài chục giây...". 

Đại võ sư LÊ XUÂN CẢNH 
(78 tuổi, phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn)

"Để góp phần hỗ trợ công tác lập hồ sơ võ cổ truyền 
Bình Định trình UNESCO xem xét vinh danh di sản văn 
hóa phi vật thể của nhân loại, tôi đang thực hiện đề tài 
nghiên cứu khoa học cấp Bộ về võ cổ truyền Bình Định, 
trong đó có một phần quan trọng là võ y, theo hướng 
khảo sát, nghiên cứu thêm sau khi đã có nghiên cứu 
khoa học cấp tỉnh đầu tiên về võ y Bình Định năm 2019 
mà tôi là thành viên hội đồng đánh giá... Tôi sẽ đi sâu 
phân tích võ y trong những giá trị, ý nghĩa của võ đạo 
Bình Định để cứu giúp người dân, đồng thời có thể phát 
huy phục vụ du lịch". 

TS - võ sư cao cấp HỒ MINH MỘNG HÙNG  

võ y 
Là một phần trong di sản văn hóa phi vật thể quốc gia võ cổ 
truyền Bình Định, võ y Bình Định có tính ứng dụng cao nhờ 
sự kế thừa liên tục, chắt lọc tinh hoa và tiếp nối bởi nhiều 
thế hệ. Trên hành trình vươn đến vinh quang tầm quốc tế 
của võ cổ truyền Bình Định, đóng góp của võ y Bình Định 
không hề nhỏ.



Từ hàng trăm năm trước, võ 
thuật là yếu tố làm cho đất và người 
Bình Định mang một nét lạ trong 
mắt của người đương thời. Những 
người từng sống hay lưu lại Bình 
Định một thời gian, đều thừa nhận 
nét khác biệt của vùng đất này. 

1. Bình Định trong cái nhìn của 
các học giả Đàng Ngoài như 

Phan Huy Chú, Lê Quý Đôn, phủ 
Hoài Nhân thời Lê là một vùng đất 
đặc biệt từ phong thổ đến sản vật. 
Phan Huy Chú phát hiện: “Cho đến 
đàn bà buôn bán hay đi chợ xa cũng 
cưỡi ngựa là thường” (Lịch triều hiến 
chương loại chí). Mấy chữ “cho đến 
đàn bà” bày tỏ ngạc nhiên trước sự 
khác biệt trong sinh hoạt của phụ nữ 
xứ này so với phụ nữ Đàng Ngoài. 

Miền đất đó hơn hai trăm năm 
sau lại càng lạ trong cảm nhận của 
Hà Ngại, một người quê Quảng 
Nam làm tri phủ Phù Cát: “Xứ 
này có rất đông người biết võ 
nghệ”, “nhiều tay khá võ, giỏi võ 
mà lại không có cơ hội trổ được cái 
tài của mình nên sinh ra nhiều hiện 
tượng lạ” (Khúc tiêu đồng). Hiện 
tượng lạ mà Hà Ngại đề cập là các 
võ nhân muốn thử tài nhau đã bí 
mật bày trò ăn - cướp - chơi để có 
người bắt cướp. Hà Ngại hẳn đã có 
sự liên hệ với những vùng ông đã 
từng sống, để lảy ra từ hồi ức một 
nét rất đặc thù của Bình Định.

Từ thế kỷ XVII, một tu sĩ người 
Ý tên là Cristoforo Borri, khi đến 
Đàng Trong truyền giáo, ông dừng 
lại lâu nhất ở Quingnim, tức Qui 
Nhơn, vì sự hấp dẫn của vùng đất 
này, đặc biệt vì thiện cảm với “quan 

u TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

Theo Benedict Andersen, “dân tộc là một cộng đồng có hình ảnh”, 
còn Stuart Hall cho rằng “bản sắc dân tộc không phải là những 
thứ sinh ra đã có mà được hình thành và chuyển dịch trong phạm 
vi và trong mối liên hệ với tính biểu tượng”. Như vậy có thể hiểu 
bản sắc Đất Võ chính là những hình ảnh, biểu tượng do cộng đồng 
người Bình Định xác lập trong lịch sử. 

"Định vị"

miền Đất Võ Cố võ sư Phan Thọ 
truyền dạy võ cổ truyền. 

Ảnh: TỪ HUYỀN TRÂN

trấn tỉnh Qui Nhơn” (chữ của Borri, 
chỉ khám lý quận công Trần Đức 
Hòa, một vị quan rất có uy tín, 
người đã tiến cử Đào Duy Từ cho 
chúa Nguyễn). “Người Đàng Trong 
không giả đò, họ rất hăng hái và 
dũng cảm”, Borri đã viết như vậy 
trong cuốn Xứ Đàng Trong năm 1621 
về những người Qui Nhơn mà ông 
đã tiếp xúc, khi được Trần Đức Hòa 
mời tham dự các “trò chơi và hội hè 
cho dân chúng, khi thì đấu thuyền, 
khi thì đua thuyền”. Ông ghi nhận 
những người chèo thuyền “không 
phải chỉ được dùng để chèo mà còn 
chiến đấu khi cần, và họ chiến đấu 
rất anh dũng”. Cristoforo Borri cảm 
nhận từ họ toát ra sự tự tin của một 
cộng đồng có sức mạnh, đã quen 
với môi trường thiên nhiên khắc 
nghiệt, cũng như đã quen với chiến 
tranh, họ “không bao giờ tỏ ra sợ 
một nước nào trên thế giới”. 

Không riêng Borri, nhiều người 
phương Tây có mặt ở Việt Nam các 
thế kỷ tiếp theo, khi tận mắt chứng 
kiến phương cách các võ nhân Bình 
Định xưa đối diện với kẻ thù, với cái 
chết, đã không giấu sự thán phục 
trước những con người gan dạ, dũng 
cảm khác thường. 

2. Chính trong quá trình phụng 
sự dân tộc, những nhân tố 

xuất sắc nhất, những giá trị tinh túy 
nhất của võ Bình Định đã hiển lộ và 
được thừa nhận trên phạm vi rộng, 
vượt khỏi ranh giới địa phương. 
Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã hình 
thành võ trường lớn tập hợp hầu hết 
các dòng võ, các hệ phái võ trên đất 
Bình Định, mở ra môi trường giao 

lưu võ thuật lý tưởng đến mức hàng 
trăm năm sau, một xác tín Tây Sơn 
ngày càng sâu đậm, trở thành niềm 
tự hào của dân tộc. Quang Trung, 
Tây Sơn từ lâu không chỉ là danh từ 
riêng để chỉ một nhân vật, một địa 
bàn, mà đã trở thành khái niệm gợi 
liên tưởng về tinh thần can trường 
chính nghĩa, về sức mạnh bão táp, 
thần tốc. 

Đơn cử như dòng võ do Tàu 
Sáu Diệp Trường Phát thành lập 
năm 1924 trên đất An Thái, sau 
thời điểm kết cuộc của vương triều 
Tây Sơn cả trăm năm dư, nhưng 
vẫn tự nhận mình là võ Tây Sơn 
phái An Thái. Các môn phái ở 
một số tỉnh khác bắt nguồn từ võ 
Bình Định đều suy tôn vua Quang 
Trung làm Tổ võ như Bình Định 
Sa Long Cương, Tinh Võ Đạo, 
Tây Sơn Bắc phái… Ngay cả Sơn 
Long Quyền, môn phái do cố võ 
sư Nguyễn Đức Mộc thành lập ở 
Pháp, vốn xuất phát từ dòng võ 
Yên Thế nhưng vẫn thờ vua Quang 
Trung. Các dòng võ Bình Định, một 
số môn phái võ Việt trong nước và 
nước ngoài đều hướng niệm truyền 
thống Tây Sơn và vua Quang Trung 
trong tinh thần vọng về nguồn cội. 

Với không ít người, Quang 
Trung là một trong những biểu 
tượng nhận diện võ Việt. Nữ võ 
sĩ Nikokosheva Natalia (Nga), võ 
sinh Tinh Võ Đạo Việt Nam, bồi 
hồi kể lại lần đầu đến Bình Định 
và nhìn thấy tượng đài vua Quang 
Trung ở Bảo tàng Quang Trung: 
“Thời đi học Trường Quan hệ 
quốc tế Moscow, tôi đã đọc lịch sử 
Việt Nam và biết Quang Trung là 
lãnh tụ khởi nghĩa Tây Sơn lừng 
lẫy. Khi theo học Tinh Võ Đạo, 
biết môn phái của mình thờ vua 
Quang Trung, tôi càng tin là có cơ 
duyên với Việt Nam”. 

Cùng với biểu tượng Quang 
Trung, màu áo đỏ cờ đào cũng góp 
phần tạo nên ấn tượng Đất Võ, 
bắt đầu từ sự xuất hiện của nghĩa 
quân Tây Sơn trên con đường lớn 

của lịch sử, như mô tả trong Đại 
Nam quốc sử diễn ca: “Quân dung 
đâu mới lạ thường/ Mũ mao, áo 
đỏ chật đường kéo ra”. Màu áo đỏ 
ấy về sau trở thành màu chủ đạo 
trong võ phục lễ hội Đống Đa - Tây 
Sơn cũng như các lễ hội Bình Định 
có yếu tố võ tham dự. 

3. Truyền thống thượng võ 
Bình Định được xây đắp bởi 

một cộng đồng đã sản sinh và nuôi 
dưỡng những võ nhân nhiệt huyết. 
Trong đời sống của cộng đồng 
này, võ là một giá trị ăn sâu vào 
tâm thức, là yếu tố cấu thành quan 
trọng trong mọi sinh hoạt tinh thần, 
phong tục, tập quán, lễ hội. Nhạc 
võ Quang Trung mười hai trống là 
loại hình nghệ thuật dân gian độc 
đáo đã trở thành tiết mục nhạc lễ 
không thể thiếu trong các sự kiện, lễ 
tiết quan trọng của tỉnh, đồng thời 
là đặc sản trong “thực đơn nghệ 
thuật” của khách tham quan trong 
nước và quốc tế khi đến Bình Định. 

Lão võ sư Nhật Murayama Shuji 
môn phái Battoudo (Bạt Đao Đạo), 
sau khi xem nhạc võ và diễn võ, 
đã phát biểu cảm tưởng trong cuộc 
giao lưu tại chùa Long Phước sáng 
2.8.2014: “Tôi đặc biệt thú vị trước 
không khí võ thuật hào hứng của 
vùng đất này, không thể tìm thấy ở 
nơi nào khác - đây là môi trường võ 
thuật đáng mơ ước với bất cứ quốc 
gia nào trên thế giới”.

Truyền thống thượng võ Bình 
Định được hình thành trên cơ sở 
truyền thống thượng võ Việt Nam, 
tuy nhiên ở Bình Định, sự biểu 
hiện của truyền thống đó đậm đặc 
hơn những nơi khác. Nó có mặt 
trong huyết quản người Bình Định, 
trong bầu khí quyển cộng đồng tự 
tin và chứa chan khát vọng, là tín 
hiệu nhận diện Đất Võ trong lòng 
thế giới, để Bình Định mãi là điểm 
hẹn, mãi là miền lưu luyến vừa mến 
thương vừa kỳ lạ với những người 
từng đến và yêu xứ sở này.                  

T.T.H.T

30 Nhâm Dần



CHẮT LỌC TINH HOA 
Trần Đại Chí từ nhỏ được 

gia đình gửi vào chùa Thiếu 
Lâm học võ, rồi “xuống núi” 
sau hơn chục năm miệt mài rèn 
luyện. Bất mãn với sự hà khắc 
của triều đình Mãn Thanh, ông 
Chí đưa cả gia quyến xuôi về 
phương Nam lập nghiệp tại 
ấp Tây Sơn, tỉnh Bình Định, 
làm nghề bốc thuốc và dạy võ. 
Tương truyền Trần Đại Chí 
là bạn tâm giao với Võ Văn 
Dũng - người về sau trở thành 
một danh tướng rường cột của 
vương triều Tây Sơn. Cùng 
bạn thường xuyên trao đổi về 
võ học, cuối cùng khi lĩnh hội 
được tinh hoa của nhiều dòng 
võ, Trần Đại Chí đúc kết, sáng 
lập Bình Định Gia.

Trải qua 3 đời chưởng môn, 
Bình Định Gia ngày càng phát 
triển, với hệ thống các bài 
quyền, binh khí phong phú. 
Đặc biệt là thập nhị bộ và ngũ 
bộ tinh (Hầu quyền, Xà quyền, 

Theo lịch sử môn phái, 
Bình Định Gia lưu truyền 
trong gia tộc họ Trần ở 
vùng đất Tây Sơn từ thế 
kỷ XVIII, tổ sư sáng lập 
môn phái là Trần Đại Chí, 
sinh ra và lớn lên ở tỉnh 
Thiểm Tây, Trung Hoa. 
Là lưu dân trên đất Bình 
Định, ông sáng lập môn 
phái mang tên vùng đất 
đã bao dung, bảo bọc gia 
tộc ông. 

u MAI THƯ 
 

Hạc quyền, Hùng quyền, Hổ 
quyền), đặc dị và công năng 
chiến đấu cao; cùng nhiều loại 
binh khí, ám khí... Tuy nhiên, 
những công phu đặc sắc chỉ 
được truyền dạy trong gia tộc.   

Đầu những năm 80 thế kỷ 
XX, Chưởng môn đời thứ tư - 
Đại võ sư Trần Hưng Quang 
(SN 1928 tại Cát Trinh, Phù Cát; 
năm 1982, sau khi nghỉ hưu 
ông chuyển ra Hà Nội sống và 
qua đời tại đây vào năm 2014) 
và con trai - võ sư Trần Hưng 
Hiệp (chấp chưởng môn, bị tai 
nạn qua đời năm 1996, được 
truy phong Đại võ sư năm 
2017) xin ý kiến và được các 
bậc lão thành trong dòng họ 
cho phép truyền dạy tinh hoa 
của Bình Định Gia rộng ra cả 
cộng đồng. Mùa xuân năm 
1989, nhận lời mời của Hội Võ 
thuật Hà Nội, Đại võ sư Trần 
Hưng Quang chính thức tham 
gia Hội, đồng thời khai trương 
võ đường Bình Định Gia đầu 
tiên tại Trường Phổ thông cơ sở 
Việt Nam  - Angieri (gọi là võ 
đường Việt - An). 

LAN TỎA SÂU RỘNG 
Bình Đình Gia hiện có lực 

lượng hùng hậu với rất nhiều 
đại võ sư, võ sư cao cấp, võ 
sư, HLV tài năng trong làng võ 

cổ truyền. Chấp chưởng môn 
Bình Định Gia Lê Minh Thu 
(vợ cố Đại võ sư Trần Hưng 
Hiệp) nhấn mạnh: Sự phát 
triển bền vững của môn phái 
có vai trò vô cùng quan trọng 
của Hội đồng gia tộc môn phái 
trong việc đã đồng tâm, hiệp 
sức vạch ra định hướng phát 
triển. Đặc biệt, luôn đề cao tư 
tưởng “Võ học vị nhân - Võ 
công khai trí”, nỗ lực bảo tồn, 
phát huy giá trị võ cổ truyền 
Bình Định nói chung và Bình 
Định Gia nói riêng. 

Theo Đại võ sư Nguyễn Bá 
Mạnh, thành viên ban cố vấn 
chuyên môn của Bình Định 
Gia, Phó Chủ tịch Liên đoàn 
võ thuật cổ truyền Việt Nam, 
môn phái có hệ thống các CLB 
lan tỏa sâu rộng ở nhiều tỉnh, 
thành miền Bắc, thu hút hàng 
vạn võ sinh tập luyện. Hội 
diễn võ cổ truyền Hà Nội mở 
rộng đến nay tổ chức 34 lần, 
Bình Định Gia đứng nhất toàn 
đoàn đến 33 lần. Đặc biệt, Bình 
Định Gia phối hợp truyền dạy 
võ cổ truyền với những đơn vị 
của Bộ CA, Trung tâm Huấn 
luyện cảnh sát cơ động, Bộ Tư 
lệnh Thủ đô Hà Nội, Trường 
Sĩ quan Đặc công... Nhiều 
VĐV xuất thân từ môn phái 
đã đạt thành tích cao ở giải võ 

thuật trong nước 
và quốc tế.

Từ năm 2015, 
Bình Định Gia 
đã phối hợp với 
nhiều trường ở TP 
Hà Nội, hệ thống 
trường Quốc tế Xanh Tuệ 
Đức (mở ở một số tỉnh, 
thành miền Bắc, Trung, 
Nam) để truyền dạy cho 
đông đảo học sinh. 

Những năm qua, 
Bình Định Gia từng 
bước vươn ra quốc tế, 
thu hút ngày càng nhiều 
võ sinh ở các nước: Ý, 
Algeria, Pháp, Lào... 
Võ sư Reda Sultani 
(Algeria) chia sẻ: Tôi 
đã dành rất nhiều thời 
gian về Hà Nội luyện 
tập các bài võ đặc sắc 
của Bình Định Gia 
dưới sự dẫn dắt của 
Đại võ sư Nguyễn Bá 
Mạnh, võ sư Bùi Công 
Phương cùng các võ 
sư trong môn phái. 
Hiện ở Algieria, Bình 
Định Gia có gần 300 
võ sinh. 

HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN 
ĐẤT VÕ BÌNH ĐỊNH 

Theo Đại võ sư Bùi Trung 
Hiếu - Phó Chủ tịch Liên đoàn 
Võ thuật cổ truyền Việt Nam, 
Phó Giám đốc Sở VH&TT - 
nhiều năm qua, Bình Định Gia 
luôn hướng về vùng đất cội 
nguồn, tổ chức các đoàn tích 
cực về tham gia các hoạt động 
giao lưu, thi đấu võ cổ truyền 
tại Bình Định. Môn phái và 
Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
tỉnh cũng bồi đắp mối quan hệ 
gắn kết, trao đổi học hỏi kinh 
nghiệm lẫn nhau. Bình Định 
Gia đã 4 lần tham gia Liên 

hoan Quốc tế Võ cổ truyền 
Việt Nam tổ chức tại Bình 
Định, tạo nhiều ấn tượng đẹp. 

Chấp Chưởng môn Lê 
Minh Thu bày tỏ: “Bình Định 
Gia luôn hướng tâm về Bình 
Định, nhớ ngày giỗ tổ võ cổ 
truyền Bình Định được Trung 
tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh 
tổ chức trang trọng, luôn sẵn 
lòng có mặt chỉ cần Bình Định 
gọi tên... Cũng xin được bày 
tỏ lòng biết ơn Trung tâm Võ 
thuật cổ truyền tỉnh luôn song 
hành cùng Bình Định Gia từ 
những việc lớn, nhỏ cần thiết 
để cùng thực hiện mục tiêu 
chung là bảo tồn và phát huy 
võ cổ truyền Bình Định”.   M.T 

Một dòng chảy đặc sắc
Bình Định Gia

Trong lần tham gia Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tại 
Bình Định năm 2012, cô gái trẻ Châu Mẫn (SN 1990, quê xã Phước 
Thuận, huyện Tuy Phước) nên duyên với một võ sinh của đoàn Bình 
Định Gia. Chuyển ra Hà Nội sống và được truyền dạy các bài võ đặc 
sắc của Bình Định Gia, chuẩn võ sư Châu Mẫn (được công nhận từ 
năm 2016) cùng chồng là võ sư Tạ Phú Thắng không ngừng đóng 
góp tích cực cho hoạt động của môn phái. “Thời gian tới, khi được 
Bình Định Gia cho phép, tôi sẽ trở về quê hương Bình Định để mở 
chi nhánh của môn phái tại “cái nôi” gieo niềm đam mê võ cổ truyền 
cho tôi, nhằm góp phần quảng bá, chia sẻ những tinh hoa của Bình 
Định Gia đã lĩnh hội được”, chuẩn võ sư Châu Mẫn bộc bạch.   

Bình Định Gia hiện có rất 
nhiều đại võ sư, võ sư, 
HLV tài năng.                                                                                                                                           
Ảnh:  Bình Định Gia 

Võ sư quốc tế Bùi Công 
Phương (Bình Định Gia) 

biểu diễn bài thiết phiến.                                       

Ảnh: Bình Định Gia 

Võ sư Tạ Phú 
Thắng biểu diễn 

bài túy quyền 
nổi tiếng của 

Bình Định Gia.                         
Ảnh: Bình Định Gia
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L à người đưa ra ý 
tưởng và giữ vai trò tổ 
chức thực hiện “Đêm võ 
đài Bình Định” khi còn 
là Giám đốc Trung tâm 

Võ thuật cổ truyền Bình Định, đại võ 
sư Bùi Trung Hiếu (hiện là Phó Giám 
đốc Sở VH&TT) chia sẻ: Ngay từ đầu, 
chương trình “Đêm võ đài Bình Định” 
được kỳ vọng là một sản phẩm du 
lịch mang đậm nét đặc trưng của 
Bình Định, tạo ấn tượng với du khách 
khi đến miền đất võ. Bên cạnh đó, 
chúng tôi coi đây là nơi các võ sĩ 
thường xuyên có cơ hội cọ xát, rèn 
luyện, nâng cao trình độ, tạo được 
sức bật cho phong trào võ thuật ở 
các địa phương. 

“Đêm võ đài Bình Định” còn 
mang ý nghĩa lớn trong công tác 
bảo tồn, khi những tên tuổi, lai lịch 
và những thông tin nổi bật của các 
võ đường được nhắc đến thường 
xuyên qua các đêm thi đấu. Qua 
đó, khán giả mê võ có thể hiểu 
thêm về truyền thống võ thuật của 
từng địa phương, võ đường. Vì 
vậy, nội dung chương trình phải 
được cân nhắc kỹ lưỡng, làm sao 
vừa giữ được nét truyền thống 
của võ đài Bình Định, vừa có sự 
mới mẻ để thu hút khán giả trẻ. 

Ngoài các trận đấu ở mỗi 
chương trình, những tiết mục 
biểu diễn lồng ghép xen kẽ được 
chọn từ những bài võ đặc sắc 
của các môn phái vừa giới thiệu 
sự đa dạng, phong phú của võ 
cổ truyền Bình Định, vừa đưa 
tên tuổi các võ đường đến gần 
hơn với khán giả. Nghi thức 
bái tổ trước khi làm nhiệm vụ 
của trọng tài, hay lúc lên sàn 

Võ Bình Định đã vào 
miền Nam từ khi nào? 
Và hiện nay, giữa vùng 
đất mà nền kinh tế đang 
phát triển sôi động này, 
các môn phái võ Bình 
Định (hay có liên quan) 
đang tồn tại trong thực 
tế ra sao? Chúng tôi thử 
tìm trong sử sách, trao 
đổi với các nhà nghiên 
cứu, các võ sư để trả lời 
cho những câu hỏi này.

u Bài, ảnh: VŨ TÙNG

TỪ MỘT MÔN PHÁI CÓ 
MỐI LIÊN HỆ KHÁ MẬT 
THIẾT VỚI VÕ BÌNH ĐỊNH...

Võ phái Võ Lâm Tân 
Khánh Bà Trà là một trường 
hợp khá cụ thể giúp ta có thể 
hình dung sự phát triển và 
tiếp biến của các dòng võ Bình 
Định khi đến với đất phương 
Nam. Tiến sĩ, võ sư Hồ Tường, 
đương kim trưởng tràng phái 
Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà, là 
người đã có hơn 40 năm dạy 
võ và nghiên cứu lịch sử võ 
thuật. Trao đổi với chúng tôi, 
ông cho biết: Môn phái Võ 
Lâm Tân Khánh Bà Trà vừa 
gắn với lịch sử từ thế kỷ XVII 
của những bậc tiền hiền khai 
hoang vỡ đất vùng Tân Phước 
Khánh, đất Đồng Nai thuở 
xưa (nay thuộc TX Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương); lại vừa gắn 
với bước chân lưu lạc của một 
người phụ nữ Bình Định - bà 
Võ Thị Trà, hậu duệ của một 
võ tướng Tây Sơn, đã đến lập 
nghiệp, dạy võ cho người dân 
tại vùng đất này vào giữa thế 
kỷ XIX, để rồi hình thành nên 
môn võ có tên Võ Lâm Tân 
Khánh Bà Trà. 

Võ sư Hồ Tường giải thích, 
từ độ “mang gươm đi mở 
cõi”, những lưu dân Việt từ 
tứ xứ đến đây đã mang theo 
những đường quyền, thế võ 
của quê hương để phòng thân, 
chống lại hùm beo, cọp dữ. 
Vào thời này, các chúa Nguyễn 
cũng thường lưu đày nhiều 
người phạm tội chống lại nhà 
chúa vào Nam. Vì vậy, nhiều 
người Việt ở miền Nam xuất 
thân từ các vùng có truyền 
thống võ nghệ, lại giành 

giật sự sống trong cuộc 
chiến sinh tử với vùng 

quê mới còn hoang dã 
“dưới sông sấu lội, 
trên bờ cọp um”, nên 
hầu hết trong số họ 
rất thành thạo nghệ 
thuật chiến đấu. Vì 

võ họ sử dụng ở chốn 
miệt rừng nên gọi là Võ 
Lâm. Sau khi được bà 
Trà dạy võ, những bài 

bản võ Bình Định ấy 
đã được tích hợp 

cùng vốn võ nghệ 
họ có mà hình 

thành nên 

những bài quyền, thế võ căn 
bản của môn phái Võ Lâm Tân 
Khánh Bà Trà. 

Là người được tập luyện võ 
thuật của môn phái này từ năm 
6 tuổi do đích thân thân phụ - 
cố đại lão võ sư Từ Thiện Hồ 
Văn Lành (1914 - 2005) -  
một cây đại thụ của võ thuật 
miền Nam thế kỷ XX truyền 
dạy, khi tìm hiểu, so sánh tên, 
các lời thiệu bài thảo của Võ 
Lâm Tân Khánh Bà Trà với 
các bài thảo cổ truyền của các 
võ đường ở Bình Định đang 
bảo lưu, truyền dạy, võ sư 
Hồ Tường thấy có sự giống 
nhau đến 70%. Chẳng hạn 
như các bài quyền Ngọc trản, 
Thần đồng, Lão mai, Tứ môn, 
Tấn nhứt… Tuy nhiên, ở đây 
vẫn có đôi chỗ khác biệt. Có 
lẽ vì những cư dân nơi đất 
mới, chốn “rừng thiêng nước 
độc” đã có sự thêm thắt lời 
thiệu, đòn thế cho phù hợp với 
mình. Như lời thiệu bài thảo 
Thần đồng trong các phái võ 
tại Bình Định có 8 câu, trong 
phái Võ Lâm Tân Khánh Bà 
Trà lại tới 20 câu. Binh khí thì 
ngoài thập bát ban binh khí 
giống nhau, các võ khí dân 
gian được sử dụng trong môn 
phái của ông cũng như một số 
phái võ Nam bộ, ngoài một số 
giống võ Bình Định như bừa 
cào, đòn gánh, lại có thêm cả 
câu liêm, chà gạc, mái chèo, 
chập chõa (còn gọi là chũm 
chọe) là những vật dụng địa 
phương; và đặc biệt là khăn 
rằn, thứ khăn thông dụng của 
người Nam bộ, không phải để 
múa chơi mà trong tay cao thủ 
có thể đánh vùn vụt rát mặt 
như một vũ khí nguy hiểm.

...ĐẾN VỚI CÁC VÕ 
ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH  
Ở MIỀN NAM

Theo những võ sư thông 
thạo về các môn phái võ ở 
miền Nam, hiện các tỉnh khu 
vực miền Nam có hơn 20 võ 
đường có nguồn gốc từ võ 
Bình Định hoặc có tên Tây 
Sơn - Bình Định trong danh 
xưng môn phái, như: Bình 
Định Sa Long Cương, Bắc phái 
Tây Sơn Xuân Bình Võ thuật 
đạo, Thiếu Lâm Tây Sơn…

Ở các trung tâm văn hóa 

Môn phái Việt Nam Võ Ta Tây 
Sơn - Bình Định của ông đang 
ngày càng phát triển lớn mạnh 
với 5 chi nhánh ở các quận, 
huyện trên địa bàn thành phố 
với hơn 200 võ sinh theo học. 

Tự hào về những gì làm 
được suốt gần 1/4 thế kỷ qua 
khi đem những tuyệt kỹ của 
võ Bình Định “hành phương 
Nam”, trong lần gặp gỡ gần 
đây nhất với chúng tôi, võ 
sư Hà Trọng Ngự vẫn không 
tránh khỏi nỗi buồn khi nói 
về tình trạng lai tạp đòn thế, 
bài bản ngày càng phổ biến ở 
nhiều võ đường mang danh 
Bình Định. “Võ Bình Định được 
nhiều người, nhiều giới ở Sài 
Gòn theo học vì nó rất độc đáo, 
rất đa dạng. Nhưng gần đây, tôi 
rất buồn khi thấy có những võ 
sư trẻ không giữ được tinh túy 
của bài võ tiền nhân dày công 
nghiên cứu, thiếu rèn luyện 
nghiêm túc võ đức và khổ luyện 
võ công, lại có tâm lý “dựa hơi” 
vào uy danh môn võ Bình Định 
hơn là vốn liếng thực lực. Vậy 
sao coi được?”, võ sư Hà Trọng 
Ngự trăn trở.

Khăn rằn - một 
vũ khí của môn 
Võ Lâm Tân 
Khánh Bà Trà 
(Takhado). 

Một trong các 
thế võ của môn 
phái Việt Nam 
Võ Ta Tây Sơn - 
Bình Định.

tại TP Hồ Chí Minh và các 
địa phương, các điểm truyền 
dạy võ Bình Định cũng rất 
nhiều. Một điểm sáng là Võ 
đường Tây Sơn Phan Thọ ở 
TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
Võ đường này do võ sư Phan 
Thanh Sơn, con đầu của 
danh sư Phan Thọ từ quê 
nhà Tây Sơn vào Bình Dương 
mở năm 2009. Sau khi ông 
mất vào năm 2016, võ sư trẻ 
Phan Thanh Khoa tiếp nối sự 
nghiệp của cha, tiếp tục truyền 
dạy võ thuật cho hơn 100 võ 
sinh ở đây. 

Anh Khoa cho biết, 
tuy võ đường mở muộn 
nhưng giới trẻ địa 
phương vẫn tìm đến 
học ngày càng đông 
vì họ thích các bài 
bản đa dạng, 
đặc biệt là các 
kỹ thuật cận 
chiến vô 
cùng hiệu 
quả của võ 
Bình Định. 
Nhiều võ sư, 
võ sĩ của các môn phái khác, 
trong đó có cả võ sĩ nổi tiếng 
Nguyễn Trần Duy Nhất, người 
được mệnh danh là “Độc cô 
cầu bại” của làng Taekwondo 
Việt Nam, cũng đã từng tìm 
đến với võ đường để trao đổi, 
giao lưu võ thuật.

Nhưng có lẽ, nổi bật nhất 
là phái Việt Nam Võ Ta Tây 
Sơn - Bình Định của võ sư Hà 
Trọng Ngự. Là truyền nhân 
của võ sư Hà Trọng Sơn - một 
gương mặt nổi tiếng của võ 
Bình Định được mệnh danh là 
“hùm xám miền Trung”, võ sư 
Hà Trọng Ngự đã có công đem 
môn võ Tây Sơn Bình Định 
vào phát triển ở đất phương 
Nam năm 1997. 

Đầu tiên, ông mở võ 
đường ở Đồng Nai, sau đó 
chuyển về TP Hồ Chí Minh. 
Ngoài những bài bản phổ 
biến của võ Bình Định vốn 
đã rất phong phú, võ đường 
của ông còn sở hữu và truyền 
dạy những bài quyền đặc dị 
của môn phái như Ba chân hổ, 
Hùng kê nhất túc. Các con của 
ông là Hà Trọng Kha Ly, Hà 
Trọng Kha Vy, Hà Trọng Kha 
Vinh đều theo nghiệp dạy võ. 

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY 
VÕ BÌNH ĐỊNH Ở MIỀN 
NAM, CÂU CHUYỆN 
CÒN BỎ NGỎ...

Theo võ sư Hồ Tường 
và một số nhà nghiên 
cứu võ thuật khác nhận 
định, sẽ rất khó tìm một 
phái võ ở miền Nam xuất 
hiện dù lâu đời hay mới 
mà còn giữ nguyên vẹn 
hoàn toàn bài bản như võ 
Bình Định. 

Trước kia, một phần do 
hoàn cảnh lịch sử chiến tranh 
loạn lạc, cộng với quan điểm 
bí truyền “truyền khẩu bất 
truyền văn” trong các dòng 
họ võ, nặng về thực hành, 
nên những bài bản võ trong 
các tài liệu, sách vở về võ 
thuật người xưa để lại rất ít 
và ngày càng mai một. Bản 
thân các võ sĩ, võ sư trên bước 
đường lưu lạc cũng học nhiều 
thầy của các dòng võ khác 
nhau. Mặt khác, đến với vùng 
đất có nhiều dân tộc cùng cư 
trú như Kinh, Khmer, Hoa và 
nhiều dân tộc bản địa, nhiều 
lớp cư dân sinh sống, đóng góp 
vào sự tồn vong của đất nước, 
võ Bình Định tất yếu có sự biến 
cải, tiếp biến, sự pha trộn ở một 
mức độ nào đó với võ dân gian 
và không loại trừ ảnh hưởng, 
xâm nhập kỹ thuật các môn phái 
khác. Thế kỷ XVII - XVIII, đó là 
các môn võ Tàu từ các đội quan 
binh, các thành viên Thiên Địa 
Hội của phong trào “phản Thanh 
phục Minh” từ Trung Hoa đến 
miền Nam trong giai đoạn lịch sử 
này. Còn nay, đó là ảnh hưởng từ 
các môn võ hiện đại của Hàn Quốc, 
Nhật Bản, võ tổng hợp MMA... Đây 
là một thực tế diễn ra đối với các 
phái võ Bình Định không chỉ ở miền 
Nam, mà còn trên cả nước, kể cả 
môn phái võ Bình Định truyền bá ra 
quốc tế. 

Song, chỉ có những môn phái giữ 
được những bài bản độc đáo, những 
giá trị tinh túy được thử thách kiên 
định qua thời gian, thể hiện được 
những tinh hoa phù hợp với bản sắc 
võ Bình Định thì mới được gọi là phái 
võ Bình Định thực sự. 

Một điều mà võ sư Hồ Tường, võ 
sư Hà Trọng Ngự đều trăn trở và đề 
xuất, là những tinh hoa độc đáo của 
võ cổ truyền nói chung, võ Bình Định 
nói riêng, nên chăng cần được đưa vào 
giảng dạy trên quy mô rộng khắp ở 
các trường học trên toàn quốc như một 
môn giáo dục thể chất. Thế hệ trẻ phải 
được tiếp xúc có hệ thống và lâu dài với 
tinh hoa võ thuật của cha ông, đó mới 
chính là cách bảo tồn và phát huy võ 
truyền thống lâu dài và căn cơ.                     

V.T

Việc sắp xếp những võ sĩ có trình độ 
tương đồng giúp “Đêm võ đài Bình 
Định” tạo sức hút với khán giả nhờ 
những trận đấu nảy lửa, kịch tính.                                                                                                                 
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Cuốn hút
đêm võ đài Bình Định

đài của võ sĩ được bố trí trang trọng, 
thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo 
của người tập võ.

Võ sư Hồng Kha (Hội Võ thuật TP 
Quy Nhơn), chia sẻ: “Tôi từng tổ chức 
hàng trăm đêm võ đài liên tỉnh ở khắp 
các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên nên 
có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 
này. Tuy nhiên, để tổ chức bài bản, 
kết hợp giữa truyền thống và hiện đại 
như “Đêm võ đài Bình Định” thì lại 
là vấn đề khác. Trên hết, đây là nơi lý 
tưởng để võ sinh các võ đường, CLB 
và đội tuyển tỉnh cọ xát, tích lũy kinh 
nghiệm. Tôi tự hào khi đưa những võ 
sĩ người Chăm H’roi thi đấu và được 
khán giả yêu mến”.

Tuy nhiên tâm điểm của chương 
trình vẫn là các trận thi đấu đối 
kháng, do đó, chất lượng chuyên môn 
chính là yếu tố giữ chân khán giả và 
giúp “Đêm võ đài Bình Định” tạo 
được sức lan tỏa với những người 
hâm mộ võ thuật. Dù vậy, để sắp xếp 
được những cặp võ sĩ ngang tài ngang 
sức, tạo nên những trận đấu kịch tính, 
hấp dẫn là không hề đơn giản. Bởi 

ngay cả ở những võ đài liên tỉnh, các 
võ sư, HLV được phép “cáp chạng” 
trực tiếp vẫn còn xảy ra tình trạng 
chênh lệch lớn về chuyên môn.

Với những “Đêm võ đài Bình 
Định” có nhiều VĐV thuộc các võ 
đường, CLB, đội tuyển các tỉnh thành 
khác, việc sắp xếp các cặp đấu lại 
càng khó khăn. Vì vậy, việc chỉ nghe 
qua các chỉ số về chiều cao, cân nặng 
cùng vài dòng giới thiệu sơ lược về 
thời gian tập luyện, thành tích thi 
đấu, người được giao nhiệm vụ “cáp 
chạng” cần phải có nhiều kinh nghiệm 
cả ở các giải đấu phong trào lẫn thành 
tích cao, có thể hình dung được trình 
độ của võ sĩ để ghép với đối thủ 
tương đồng. 

Võ sư Lê Công Bút, HLV đối kháng 
Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình 
Định, cho biết: “Trước mỗi chương 
trình “Đêm võ đài Bình Định” vài 
tuần, chúng tôi gửi danh sách các 
hạng cân cho võ đường, CLB, đội 
tuyển để họ “tiến cử” võ sĩ tham gia 
và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên 
môn. Về cân nặng có thể chênh lệch 
chút ít, nhưng trình độ phải tương 
đương để cống hiến cho khán giả 
những trận đấu gay cấn nhất”.

Không chỉ nhận được sự hưởng 
ứng tích cực từ khán giả, du khách, 
“Đêm võ đài Bình Định” còn được 
các võ đường, CLB, đội tuyển đánh 
giá cao nhờ tính chuyên nghiệp, 
khách quan, tạo nên nét đẹp văn 
hóa ngay trên đất võ. Cùng với đó, 
một số DN đã đồng hành cùng ban 
tổ chức, giúp chương trình nhiều ý 
nghĩa này được nối tiếp, giới thiệu 
nét đặc sắc của Bình Định cho bạn bè 
trong và ngoài nước.                 

      L.N

Tản mạn
về Võ Bình Định 

ở vùng đất phía Nam

Từ ý tưởng tạo 
sản phẩm du lịch đặc 

trưng phục vụ du khách và kích 
thích phong trào võ thuật ở các 

địa phương, chương trình “Đêm võ 
đài Bình Định” ra đời và trở thành 

món ăn tinh thần hấp dẫn 
suốt 6 năm qua.
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GÌN GIỮ TINH HOA 
VÕ THUẬT

Theo ghi chép của môn 
phái Long Hổ Không Hồng, 
người sáng lập môn phái 
là tổ Hư Minh (tên thật là 
Nguyễn Minh Khôi, SN 
1518). Sau khi cha, mẹ lần 
lượt qua đời, năm 16 tuổi, 
Hư Minh di chuyển vào 
phía Nam, ở cùng gia đình 
người quen của cha, được 
cho học cả văn lẫn võ. Qua 
27 năm tìm thầy học tập và 
nghiên cứu bí chiêu võ thuật 
của các trang dũng tướng 
qua nhiều triều đại, năm 
1561, ông chú tâm biên soạn 
thành hệ thống từ thấp đến 
cao, từ đơn giản đến phức 
tạp, đều theo quy luật bát 
quái ngũ hành. Sau 6 năm 
miệt mài, ông đã cho ra đời 
cuốn Lục tướng tằng vương 
phổ minh binh thư chiêu pháp. 
Để lưu giữ những bí kíp 
vô giá của cha ông, trong 
giai đoạn đất nước nhiều 
biến động, năm 1579, ông 
lập nên môn phái Long Hổ 
Không Hồng, thâu nạp đệ 
tử, tổ chức truyền dạy.

Người lưu giữ cuốn Lục 
tướng tằng vương phổ minh 
binh thư chiêu pháp hiện nay 
chính là võ sư Nguyễn Đông 
Hải. Năm 1979, khi vừa tròn 
12 tuổi, Đông Hải xuất gia, tu 
tập tại chùa Lộc Sơn (xã Nhơn 
Thọ, TX An Nhơn). Tại đây, 
ông được sư phụ là Thượng 
tọa Thích Tịnh Quang, hiệu 
Hư Linh Thông - chưởng môn 
đời thứ 12 của Long Hổ Không 
Hồng - truyền cho nhiều tuyệt 
kỹ của môn phái. Theo võ sư 
Đông Hải, cuốn bí kíp này 
không chỉ ghi lại những bài võ 

Với sự kế thừa của những con người tâm huyết, dù hơn 400 
năm đã trôi qua, môn phái Long Hổ Không Hồng vẫn gìn giữ 
được nhiều tuyệt kỹ võ thuật. Bên cạnh đó, nhiều thế hệ võ 
sư, võ sinh của môn phái đã đóng góp rất lớn vào thành tích 
của võ cổ truyền Bình Định ở đấu trường quốc gia.

u ĐỨC MẠNH

một cách đơn thuần, mà còn 
thể hiện những chiêu pháp, 
đòn thế và cả cách dùng binh 
của các danh thần võ tướng 
nước ta ở nhiều thời kỳ. 

Tại chùa Lộc Sơn, võ sư 
Đông Hải (hiệu Hư Linh 
Tử), người sau này trở 
thành chưởng môn đời thứ 
13 của Long Hổ Không 
Hồng, còn được tìm hiểu 
cuốn Tây Sơn danh tướng bí 
kíp mộ hồn thao, với các bài 
võ của các danh tướng nhà 
Tây Sơn. Đây là cuốn sách 
do Nguyễn Trung Như (Hư 
Linh Ẩn) - một võ tướng 
thời Tây Sơn và là chưởng 
môn đời thứ 8 của hệ phái- 
ghi chép lại. Trong đó có 
các bài võ nổi tiếng như: 
Nghiêm thương của Nguyễn 
Huệ, Hiệp hộ đàn thương của 
Nguyễn Trung Như, Song 
phượng kiếm của Bùi Thị 
Xuân, Lôi phong tùy hình 
kiếm của Trần Quang Diệu, 
Lôi long đao của Võ Văn 
Dũng, Hùng kê quyền của 
Nguyễn Lữ…

Hàng trăm bài võ trong 
2 tập sách bằng chữ Hán 
này được võ sư Nguyễn 
Đông Hải dịch ra, tập luyện 
rồi truyền lại cho nhiều 
thế hệ võ sinh ở chùa Long 
Phước, ở xã Phước Thuận, 
Tuy Phước, nơi ông chuyển 
đến tu tập và dạy võ từ 
năm 1987, trong đó có 3 
đệ tử xuất sắc gồm: Trần 
Duy Linh, Võ Văn Tính, 
Nguyễn Đức Thắng. Một 
trong những bài võ đặc sắc 
trong cuốn Tây Sơn danh 
tướng bí kíp mộ hồn thao là 
Lôi long đao của đô đốc Võ 
Văn Dũng. Đến nay, người 

biểu diễn thành công nhất 
bài này chính là võ sư cao 
cấp Trần Duy Linh. Bài võ 
gồm 66 thức, với 8 câu thiệu 
nhưng đầy uy lực và uyển 
chuyển, tính sát thương  
rất cao. 

RẠNG DANH TRÊN 
ĐẤU TRƯỜNG QUỐC GIA

Trong 3 học trò xuất sắc 
ở những lứa đầu tiên của 
võ sư Nguyễn Đông Hải, 
tên tuổi của Nguyễn Ðức 
Thắng gắn liền với bài U 
linh thương; Trần Duy Linh 
mạnh mẽ, thần thái khi biểu 
diễn Lôi long đao; Võ Văn 
Tính thuần thục bài Xích 
đảnh hồng sơn... 

Võ sư cao cấp Trần 
Duy Linh, Quyền Giám 
đốc Trung tâm Võ thuật 
cổ truyền Bình Định, 
kể: Những năm tháng ở 
chùa Long Phước, sư phụ 
Nguyễn Đông Hải dành rất 
nhiều thời gian để nghiền 
ngẫm cuốn Lục tướng tằng 
vương phổ minh binh thư 
chiêu pháp. Nhiều hôm thức 
giấc lúc 1 - 2 giờ sáng, tôi 
vẫn thấy sư phụ ngồi đọc 
sách. Khi dạy, ông yêu cầu 
học trò phải thuần thục 
tất cả động tác cơ bản, do 
đó, khi ráp nối vào các bài 
quyền hay binh khí đều 
tạo nên những đường nét 
chuẩn mực.

Khi môn võ cổ truyền 
của Indonesia là pencak 
silat vừa du nhập vào Việt 
Nam, bằng kiến thức võ 
thuật uyên thâm của mình, 
võ sư Nguyễn Đông Hải đã 
phân tích các đòn thế. Nhờ 
sự chỉ dạy của ông, người 

em ruột cũng là học trò 
Nguyễn Đức Thắng (hiện là 
Chủ tịch Hội Võ thuật TX 
An Nhơn) đã xuất sắc đoạt 
tấm HCĐ đối kháng môn 
pencak silat tại SEA Games 
năm 1997 ngay trong lần 
đầu tham gia.

Võ sư cao cấp Võ Văn 
Tính, HLV nội dung hội thi 
đội tuyển võ cổ truyền Bình 
Định, cho biết, trong Ngũ 
phép hành trì (được xem 
như nội quy của môn phái, 
yêu cầu phải có ở người học 
võ), ngoài những điều răn 
dạy về lòng hiếu thảo với 
cha mẹ, hòa thuận với anh 
em còn có một điều rất quan 
trọng, được coi là “tôn chỉ” 
của môn phái, là: “Nếu gặp 
người oán hay người hung 
bạo, rủi xúc phạm thì tìm 
đường lánh khỏi. Nếu kẻ kia 
hung cường mà lỡ thất thế 
thì phải nương tay, đừng 
đem lòng hiểm độc”.

Đào tạo nên lứa học trò 
xuất sắc gồm Trần Duy 
Linh, Võ Văn Tính, Nguyễn 
Đức Thắng, Nguyễn Thị 
Kim Huệ…, đầu những 
năm 2000, võ sư Nguyễn 
Đông Hải được Sở TDTT 
(cũ) mời về phụ trách đội 
tuyển quyền thuật của 
tỉnh. Năm 1991, khi giải 
vô địch võ cổ truyền quốc 
gia được tổ chức lần đầu 
tiên, các đoàn tham dự 
đã vô cùng ngạc nhiên và 
thán phục khi chứng kiến 
những bài đối luyện có tốc 

độ cao, uyển chuyển, nhuần 
nhuyễn do các VĐV Bình 
Định biểu diễn. 

Sau đó, các học trò của 
võ sư Nguyễn Đông Hải là 
Trần Duy Linh, Võ Văn Tính 
tiếp tục công việc dìu dắt 
các thế hệ VĐV trẻ, giành 
nhiều thành tích xuất sắc ở 
đấu trường quốc gia trong 
2 thập niên qua. Những 
cái tên như Nguyễn Quốc 
Sỹ, Phạm Đình Khiêm, Mai 
Thanh Tuấn, Trần Thị Trà 
Huy, Trần Thị Tuyết Trinh, 
Trần Thị Thảo Hiền… đều ít 
nhiều kế thừa dòng võ của 
Long Hổ Không Hồng. 

Một học trò xuất sắc 
khác của môn phái Long 
Hổ Không Hồng là Nguyễn 
Phi Phụng, sau những năm 
cống hiến cho đội tuyển 
võ cổ truyền Bình Định đã 
vào lập nghiệp tại TP Hồ 
Chí Minh, hiện là HLV nội 
dung hội thi đội tuyển võ 
cổ truyền tỉnh Bình Dương. 
Trong khi đó, sau thời gian 
gắn bó với đội tuyển tỉnh, 
võ sư Nguyễn Thị Kim Huệ 
quay về Tuy Phước, chuyên 
tâm công tác phát hiện, 
đào tạo cơ bản cho lớp võ 
sinh trẻ. Nhờ đó, đội tuyển 
quyền thuật Bình Định 
luôn có lực lượng kế thừa 
dồi dào, với nền tảng cơ 
bản tốt, nằm trong nhóm 
đầu ở các giải quốc gia 
nhiều năm qua.                

Đ.M

Những tuyệt kỹ của môn phái

Từng là học trò của 
võ sư cao cấp Võ Văn 

Tính khi còn ở chùa 
Long Phước, đến nay, 

VĐV Trần Thị Thảo 
Hiền đã giành được 

rất nhiều thành công 
ở các giải quốc gia. 

Ảnh: NVCC

Long Hổ 
Không Hồng



      

u HOÀNG TRỌNG

Nhà Tây Sơn có 7 vị tướng nổi tiếng giỏi võ nghệ, trung nghĩa 
được người đời sau suy tôn là Tây Sơn thất hổ tướng, gồm: Võ 
Văn Dũng, Trần Quang Diệu, Võ Đình Tú, Nguyễn Văn Tuyết, Lý 
Văn Bưu, Lê Văn Hưng, Nguyễn Văn Lộc.

Nghĩa quân Tây Sơn tiến đánh 
thành Phú Yên (tranh tại Bảo tàng 

Quang Trung). Ảnh: H. TRỌNG

Tái hiện hình ảnh đoàn quân Tây Sơn ca khúc khải hoàn vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789) tại 
Festival Tây Sơn năm 2008.                                                                                                                            Ảnh: HIỆP MỸ

Chuyện về các vị tướng này 
còn được ghi chép rải rác 
trong chính sử của triều 
Nguyễn và một số tác 

phẩm như: Tây Sơn lương tướng ngoại 
truyện (Nguyễn Trọng Trì, 1854 - 
1922), Cân Quắc anh hùng truyện, 
Tây Sơn danh tướng chinh nam truyện 
(Nguyễn Bá Huân, 1848 - 1899), Võ 
nhân Bình Định (Quách Tấn - Quách 
Giao), Danh tướng Việt Nam (tập 3 - 
Nguyễn Khắc Thuần)…

TÌNH BẠN CỦA VÕ VĂN DŨNG 
VÀ TRẦN QUANG DIỆU

Năm 1771, khi 3 anh em Nguyễn 
Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ phát 
động khởi nghĩa ở Tây Sơn, Võ Văn 
Dũng, Trần Quang Diệu, Bùi Thị 
Xuân… là những người tụ nghĩa đầu 
tiên. Võ Văn Dũng sinh tại làng Phú 
Phong, huyện Tuy Viễn, phủ Quy 
Nhơn (nay ở thôn Phú Mỹ, xã Tây 
Phú, huyện Tây Sơn). Biệt tài dùng 
đao của Võ Văn Dũng từng được 
Nguyễn Nhạc tán dương: Phá trung 
sơn giặc dị, thắng Văn Dũng đao nan 
(Phá giặc trong núi thì dễ, thắng được 
cây đao của Văn Dũng là rất khó).

Võ Văn Dũng theo Nguyễn Huệ 
vào Nam đánh đuổi quân Xiêm rồi ra 
Bắc đánh tan quân Thanh xâm lược, 
sau đó được giao trọng trách trấn giữ 
Bắc Thành. Ông cũng được cử làm 
chánh sứ dẫn đầu đoàn sứ bộ triều 
Tây Sơn sang Trung Quốc vào năm 
1789 và năm 1791.

Trần Quang Diệu quê ở huyện 
Hoài Ân (có tư liệu cho rằng quê của 
ông ở Quảng Ngãi hoặc Đà Nẵng). 
Ông góp mặt trong hầu hết những 
trận đánh quan trọng của quân 
Tây Sơn như chiếm phủ thành Quy 
Nhơn, đánh quân Xiêm La, đánh Mãn 
Thanh… Lúc thắng trận từ Thăng 
Long trở về, vua Quang Trung bổ 
nhiệm Trần Quang Diệu trấn thủ 
Nghệ An để lo việc xây dựng Phượng 
Hoàng Trung đô. Theo sách Đại 
Nam Liệt truyện (Quốc sử quán triều 

Chuyện về 
Tây Sơn thất hổ tướng

Nguyễn), tháng 9.1792, Quang Trung 
ngã bệnh, bèn triệu Trần Quang Diệu 
về Phú Xuân thương nghị việc dời đô 
về Nghệ An, phó thác triều đình.

Hoàng đế Quang Trung mất, vua 
Quang Toản còn nhỏ, quyền bính đều 
rơi vào tay Thái sư Bùi Đắc Tuyên, 
công thần bị hãm hại, nội bộ lục đục. 
Võ Văn Dũng bị triệu từ Bắc Thành 
về Phú Xuân, sau đó ông loại trừ phe 
cánh Bùi Đắc Tuyên. Hay tin, Trần 
Quang Diệu từ Diên Khánh kéo binh 
đóng ở bờ nam sông Hương để hỏi tội. 
Võ Văn Dũng cũng đem quân đóng ở 
bờ bắc sông Hương, mượn lệnh vua 
để chống lại. Vua Quang Toản dẫn các 
đại thần ra lấy đại nghĩa khuyên can 
nên 2 ông thoái binh. Vua phong Võ 
Văn Dũng làm Đại tư đồ, Trần Quang 
Diệu làm Thái phó, cùng với Thiếu 
bảo Nguyễn Văn Huấn, Đại tư mã 
Nguyễn Văn Danh là tứ trụ triều đình.

Năm 1799, thành Quy Nhơn bị 
quân nhà Nguyễn bao vây, Võ Văn 
Dũng và Trần Quang Diệu kéo quân 
ứng cứu nhưng vào đến Quảng Ngãi 
thì bị chặn đánh, phải lui về giữ 
Quảng Nam. Gian thần sàm tấu với 
vua là do Trần Quang Diệu không 
chịu ứng cứu nên Quy Nhơn mới 
mất. Vua sai người mang mật thư vào 

Quảng Nam bảo Võ Văn Dũng bắt 
Trần Quang Diệu giết đi. Biết là âm 
mưu của gian thần, Võ Văn Dũng báo 
cho Trần Quang Diệu biết để kéo quân 
về Phú Xuân diệt trừ.

Năm 1801, Trần Quang Diệu và Võ 
Văn Dũng dẫn quân chiếm lại được 
thành Quy Nhơn. Khi dẫn quân vào 
thành, Trần Quang Diệu tha cho binh 
sĩ của chúa Nguyễn, tổ chức chôn cất 
cho tướng giữ thành là Võ Tánh và 
Ngô Tùng Châu nên được ca tụng là 
người nhân đức.

Theo sử sách của triều Nguyễn, 
vợ chồng Trần Quang Diệu - Bùi Thị 
Xuân và Võ Văn Dũng bị bắt, xử tử 
vào năm 1802. Tuy nhiên, dòng họ Võ 
ở thôn Phú Mỹ lại kể khác, theo đó khi 
bị quân Nguyễn bắt được, trên đường 
giải về kinh, Võ Văn Dũng trốn thoát 
được. Ông lẩn tránh ở vùng Tây Sơn 
thượng đạo (TX An Khê, Gia Lai), 
mưu chuyện khôi phục nhà Tây Sơn 
nhưng không thành sinh bệnh rồi mất 
năm Ất Mùi (1835).

  
NHỮNG VỊ TƯỚNG CÓ BIỆT TÀI

Tướng quân Võ Đình Tú sinh 
trong một gia đình giàu có ở thôn 
Phú Phong, huyện Tuy Viễn, phủ 
Quy Nhơn. Theo Tây Sơn lương tướng 
ngoại truyện, Võ Đình Tú có đảm lược, 
ưa bàn chuyện binh, lại càng biết rõ 
chuyện ngoài biên cương. Ra trận, 
thường dùng côn sắt, xông vào đâu 
cũng không ai dám chống cự. Bùi Thị 
Xuân cũng vì quý tài ông mà tặng một 
lá cờ đào có thêu 4 chữ vàng “Thiết 

côn vô địch”. Ông còn có tài bắn cung 
thiết thai (cung nòng sắt), có sức khỏe, 
nhảy cao… Võ Đình Tú được Nguyễn 
Huệ tin yêu, hay bàn chuyện quân 
cơ. Có lần, Nguyễn Huệ nói với các 
tướng: “Đình Tú có tài văn, võ, ngày 
sau sẽ là bề tôi rường cột”.

Hoàng đế Quang Trung mất, vua 
Quang Toản phong cho Võ Đình Tú 
chức Binh bộ Tham tri vào coi quân ở 
Phú Yên và Quy Nhơn. Ông bị trúng 
tên rồi mất trong trận chiến giữa quân 
Tây Sơn và quân Nguyễn tại Cần Úc 
(huyện Tuy Phước) năm 1799.

Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết là 
người ở huyện Tuy Viễn, được võ sư 
Trần Kim Hùng (ở thôn Trường Định, 
huyện Tuy Viễn) nhận làm đệ tử. 
Nghe tin Tây Sơn vương chiêu mộ hào 
kiệt, Nguyễn Văn Tuyết liền đầu quân. 
Tháng 10 năm Mậu Thân (1788), quân 
Mãn Thanh tiến vào Thăng Long, 
Nguyễn Văn Tuyết là người cưỡi ngựa 
từ Bắc Hà về Phú Xuân báo cáo tình 
hình. Trong chiến dịch đánh quân 
Thanh xâm lược vào tháng Giêng năm 
Kỷ Dậu (1789), Đô đốc Tuyết dẫn quân 
tấn công đạo quân Thanh đóng ở Hải 
Dương. Khi Nguyễn Ánh chiếm được 
Phú Xuân, vợ chồng Đô đốc Tuyết 
tham gia đoàn hộ giá vua Quang Toản 
chạy ra phía Bắc. Ông bị trúng đạn  
hy sinh, còn vợ ông là nữ tướng Trần 
Thị Lan tự sát để giữ trọn khí tiết  
(năm 1802).

Tướng quân Lê Văn Hưng người 
ở thôn Kiên Dõng, huyện Bình Khê 
(nay thuộc huyện Tây Sơn), là một võ 
sĩ, giỏi đánh trường côn. Ban đầu, ông 
chỉ là lính mộ trong nghĩa quân Tây 
Sơn rồi thăng dần lên võ tướng. Năm 
1778, Nguyễn Ánh sai Lê Văn Quân 
kéo quân ra đánh Bình Thuận, Diên 
Khánh. Nhưng khi ra đến Diên Khánh 
thì bị Lê Văn Hưng chặn đánh, Lê Văn 
Quân kéo tàn quân chạy về Gia Định. 
Từ đó, quân Nguyễn rất sợ Lê Văn 
Hưng, gọi ông là Lê Vô Địch. Thời vua 
Quang Toản, Lê Văn Hưng thường 
hay phản đối những hành động sai 
trái của thái sư Bùi Đắc Tuyên nên bị 
vu tội có ý muốn tạo phản rồi bị chém.

Lý Văn Bưu (còn có tên khác là 
Mưu) chuyên nghề buôn ngựa ở làng 
Đại Khoan, huyện Phù Ly (nay thuộc 
huyện Phù Cát), có biệt tài về chọn 
ngựa, nuôi ngựa, lại biết võ nghệ. 
Khi về với nhà Tây Sơn, Lý Văn Bưu 
được giao trọng trách tổ chức chăn 
nuôi, sản xuất hậu cần và huấn luyện 
đoàn chiến mã. Ông theo Nguyễn Huệ 
trong các trận đánh với quân Xiêm và 
quân Mãn Thanh. Sau khi vua Quang 
Trung băng hà, Lý Văn Bưu xin trở về 
cố hương, sống với nghề nuôi ngựa.

Đô đốc Nguyễn Văn Lộc là người 
làng Kỳ Sơn, huyện Tuy Viễn (nay 
là xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), 
nổi tiếng là người rất khỏe, giỏi võ 
nghệ. Khi Nguyễn Nhạc xưng vương, 
Nguyễn Văn Lộc được phong làm 
Hữu đô đốc, cùng với Tả đô đốc 
Nguyễn Văn Tuyết theo Nguyễn Nhạc 
tiến đánh huyện lỵ Tuy Viễn, rồi tấn 
công thành Quy Nhơn, đánh chiếm 
Phú Yên, Diên Khánh, Bình Thuận… 
Ông cũng theo Nguyễn Huệ tham gia 
các chiến dịch đánh chiếm Thuận Hóa, 
chiến dịch diệt quân Thanh  
xâm lược…

Đô đốc Lộc là người đã đánh bại 
viên tướng khét tiếng của Nguyễn 
Ánh là Võ Tánh ở ngay trên đất làng 
Kỳ Sơn khiến Nguyễn Ánh và tùy 
tướng kiêng nể. Sau đó, ông có  
thêm trên hai chục lần đụng độ với 
quân Nguyễn do các tướng lĩnh cao 
cấp nhất là Lê Văn Duyệt, Nguyễn 
Văn Thành chỉ huy và đều giành  
phần thắng.                                         H.T
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u LÊ CƯỜNG 

“Tôi luôn tự hào 
được sinh ra ở 

Kế thừa dòng máu 
võ thuật từ cha, được 
trui rèn qua nhiều lần 
thượng đài, tài năng của 
Nguyễn Kế Nhơn dần 
được khẳng định. Võ sĩ 
gốc An Nhơn giành được 
vô số danh hiệu ở nhiều 
môn võ khác nhau. Hiện 
anh vẫn là người Việt 
Nam duy nhất sở hữu đai 
vô địch WBC - một trong 
những danh hiệu danh 
giá nhất của làng Muay 
thế giới.

Nguyễn Kế Nhơn (bên phải) trong trận đấu kickboxing với võ sĩ Huỳnh Văn 
Tuấn (vô địch hạng cân 51 kg nam SEA Games 30).                                      Ảnh: NVCC

THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA 
VÕ SĨ NGUYỄN KẾ NHƠN:

l HCĐ hạng 51 kg môn kickboxing Đại hội Thể thao Võ thuật 
châu Á năm 2009. 

l HCV hạng cân 51 kg Giải vô địch kickboxing toàn quốc năm 2011. 
l HCĐ hạng 48 - 51 kg môn Muay Đại hội Thể thao Bãi biển châu 

Á năm 2016. 
l 11 lần vô địch Muay toàn quốc hạng cân 51 kg. 
l HCV hạng cân 54 kg vô địch Muay toàn quốc năm 2019.
l Đai vô địch hạng bantamweight giải bán chuyên nghiệp Coco 

Championship năm 2017. 
l Đai vô địch WBC Muay thế giới chuyên nghiệp hạng 52 kg 

năm 2018.

ĐẤT VÕ”
VÕ SĨ ĐA NĂNG

Nguyễn Kế Nhơn là con 
trai của võ sư Lý Xuân Sang 
(tên thật là Nguyễn Văn Sang, 
học trò của võ sư Lý Xuân 
Hỷ). Nhưng vì nhiều lý do, 
võ sư Lý Xuân Sang không 
muốn hướng con theo nghiệp 
võ. Dẫu vậy, đã đam mê thì 
bất chấp, Kế Nhơn lén xin 
theo học ở võ đường Lý Xuân 
Hảo, tiếp đó là võ đường Năm 
Phương - đều là những lò đào 
tạo võ sĩ đối kháng danh tiếng 
của đất An Nhơn. 

Ông Lý Xuân Hảo kể: “Ấn 
tượng của tôi về Nguyễn Kế 
Nhơn thời đó là một cậu học 
trò nhỏ con nhưng đặc biệt 
rất siêng tập. Cậu ta hầu như 
không nghỉ buổi nào và luôn 
nuốt gọn các giáo án hằng 
ngày tôi đưa ra. Chỉ sau 2 năm 
tập luyện, Nhơn đã giành 
được huy chương ở giải tỉnh”.

Nghe lời cha tập trung cho 
việc học văn hóa, đến năm 
2006, khi đủ 18 tuổi, Nguyễn 
Kế Nhơn rời quê nhà Ngãi 
Chánh, xã Nhơn Hậu, TX An 
Nhơn vào TP Hồ Chí Minh 
học lên tiếp đại học. Mê võ, 
lại từng có được thành tích tại 
các giải trẻ ở Bình Định, anh 

sớm được thử sức tại các 
giải boxing và ngay lập 
tức sở hữu những tấm 
huy chương đầu tiên. 

Chỉ trong 3 năm (từ 
2007 - 2009), võ sĩ 
đất Võ đoạt 3 HCV 
môn boxing và 1 
HCV môn võ cổ 

truyền ở các giải 
vô địch TP Hồ Chí 

Minh. Nghiện võ tới mức 
về quê vào những dịp lễ, 
Tết, Kế Nhơn đều đến các 
võ đài ở Hoài Ân, An Nhơn, 
Tây Sơn… để cọ xát, tích lũy 
kinh nghiệm.

Mê thi đấu, dù đang là 
sinh viên Trường ĐH TDTT 
TP Hồ Chí Minh, anh sẵn sàng 
nhận lời tham gia cho nhiều 
đơn vị khác nhau ở khu vực 
phía Nam và luôn đạt thành 
tích ấn tượng. Năm 2010, 
Nguyễn Kế Nhơn tham gia 
kỳ Đại hội TDTT toàn quốc 
lần đầu tiên trong màu áo đội 
tuyển Bình Dương, đoạt HCV 
môn vovinam… Từ đó, anh 
đầu quân cho thể thao đất 
Thủ đến nay. Năm 2011, võ 
sĩ sinh năm 1988 tiếp tục thử 
sức với kickboxing và giành 
HCV giải vô địch quốc gia 
hạng cân 51 kg.

TỎA SÁNG VỚI MUAY
Từ năm 2010, Nguyễn Kế 

Nhơn xác định tập trung vào 
Muay. Với niềm đam mê 

võ thuật, ý thức tự 
giác và tính chuyên 
nghiệp cao, anh luôn 
tập luyện nghiêm 
túc. Vì vậy, dù hạn 
chế về thể hình khi 

chỉ cao 1,63 m, 
Nguyễn Kế Nhơn 

vẫn thống trị hạng cân 51 kg 
ở Việt Nam trong suốt chục 
năm. Sự nghiệp của Nguyễn 
Kế Nhơn được định hình rõ 
hơn từ năm 2014, khi anh tập 
luyện tại SSC (Saigon Sport 
Club - một CLB thể thao do 
người nước ngoài mở tại TP 
Hồ Chí Minh). Tại đây, anh 
được các HLV hàng đầu về 
Muay của Thái Lan hướng 
dẫn, để theo con đường thi 
đấu chuyên nghiệp. Năm 
2016, Nguyễn Kế Nhơn được 
gọi vào đội tuyển Muay quốc 
gia, đoạt HCĐ hạng cân 48 - 
51 kg tại Đại hội Thể thao Bãi 
biển châu Á. 

Ngày 27.2.2018, “Già gân” 
(biệt danh của Nguyễn Kế 
Nhơn) đối đầu võ sĩ người 
Nga Sergei Belik tại SVĐ 
Lumpinee (Bangkok, Thái 
Lan) trong trận đấu lớn nhất 
sự nghiệp - tranh đai vô địch 
WBC Muay chuyên nghiệp 
thế giới. Giành được chiến 
thắng để đoạt danh hiệu 
lớn với điểm số chênh lệch, 
Nguyễn Kế Nhơn mừng đến 
phát khóc. Nhưng “dư âm” 
của trận đấu đó khiến anh 
phải nghỉ thi đấu gần 1 năm 
vì chấn thương.

Với chiếc đai vô địch WBC, 
năm 2020, Nguyễn Kế Nhơn 
được WBC Muay thế giới đưa 

vào danh sách 10 võ sĩ xuất sắc 
nhất thế giới (9 cái tên còn lại 
đều là người Thái Lan - quê 
hương của Muay). Dù đã ở 
tuổi 35, Nguyễn Kế Nhơn vẫn 
luôn sẵn sàng cho những thử 
thách mới. Anh chia sẻ: “Tôi 
đang lên kế hoạch thử sức 
ở môn võ tổng hợp chuyên 
nghiệp MMA và Jiu Jitsu vì 
thấy ở đó có nhiều đòn hay. 
Tôi rất thích được thi đấu, nên 
vẫn tiếp tục khi còn có thể”.

ĐỘNG LỰC TỪ GIA ĐÌNH
Nghiêm túc trong tập 

luyện, máu lửa trên sàn đài, 
nhưng Nguyễn Kế Nhơn khá 
nhẹ nhàng, thân thiện trong 
mắt những người từng tiếp 
xúc. Anh tâm sự: “Dù có là 
gì đi chăng nữa, tôi vẫn luôn 
tự hào được sinh ra ở đất Võ 
Bình Định. Vì vậy, khi các đội 
tuyển võ Bình Định vào TP 
Hồ Chí Minh chuẩn bị thi đấu 
giải, tôi rất vui khi gặp mọi 
người và sẵn sàng hỗ trợ, tạo 
điều kiện để đội tập luyện, cọ 
xát nhằm đạt được thành tích 
tốt nhất”.

Giành được khá nhiều 
thành công, nhưng ít ai biết 
rằng đã có 2 lần Nguyễn Kế 
Nhơn tính đến chuyện giã từ 
sự nghiệp. Đó là năm 2011, khi 
anh bị gãy chân do tai nạn giao 
thông. Đang độ tuổi sung sức, 
lại gặp chấn thương nặng, mọi 
thứ như sụp đổ với anh. Nỗ lực 
trở lại thi đấu nhưng chỉ giành 
HCĐ ở giải vô địch quốc gia 
năm 2012 khiến anh chán nản. 
Nhưng nhờ sự động viên của 
người bạn đời, Nhơn đã đứng 
dậy và nhanh chóng lấy lại vị 
thế của mình. Sau đó 1 năm, 
“Già gân” vô địch hạng cân  
51 kg, nhưng bất ngờ không có 
tên trong danh sách đội tuyển 
quốc gia. Cảm thấy có sự thiếu 
công minh, anh lại một lần nữa 
muốn từ giã sân chơi này. 

Kế Nhơn chia sẻ: “Khi đó 
vợ đang mang thai đứa con 
đầu lòng, nên tôi quay lại cố 
gắng tập luyện để lo cho gia 
đình. Cậu con trai là động lực 
lớn, giúp tôi tiếp tục thành 
công ở những giải tiếp theo. 
Cũng vì vậy mà tôi đặt tên con 
ở nhà là Win (tiếng Anh nghĩa 
là chiến thắng), để mình luôn 
tự tin vượt qua những thử 
thách trong cuộc sống”.

Nhắc về việc cha từng 
không muốn mình theo nghiệp 
võ, Nguyễn Kế Nhơn tâm sự: 
“Dù không nói ra, nhưng tôi 
nghĩ ba rất vui vì tôi đã thực 
hiện được ước mơ từ nhỏ của 
mình và tiếp tục đeo đuổi, 
thành công với nghề võ”.  L.C

NGUYỄN KẾ NHƠN - TOP 10 VÕ SĨ MUAY XUẤT SẮC NHẤT THẾ GIỚI

Với chiếc đai vô 
địch WBC giành 
được năm 2018, 
Nguyễn Kế 
Nhơn hiện là võ 
sĩ Việt Nam duy 
nhất sở hữu 
danh hiệu này. 
Ảnh: NVCC
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Gìn giữ tinh hoa 
võ cổ truyền

Dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng truyền thống, 
tinh hoa võ cổ truyền trên đất Tây Sơn vẫn được 
nhiều thế hệ gìn giữ, phát huy.

Hội thi đối kháng võ cổ truyền liên tỉnh là nét đẹp của tinh thần thượng võ Tây Sơn trong những ngày 
đầu xuân.                                                                                                                                                         Ảnh: HỒNG PHÚC                                                        

u HỒNG PHÚC

Tây Sơn
LƯU GIỮ TINH HOA

Nhắc đến võ cổ truyền Tây 
Sơn, ai cũng biết “roi Thuận 
Truyền, quyền An Vinh”. Thuận 
Truyền là một trong 3 làng võ bên 
sông nức tiếng của tỉnh, với bậc 
thầy tuyệt kỹ “roi đánh nghịch” 
là cố võ sư Hồ Nhu (1891 - 1976, 
thường gọi là Hồ Ngạnh). Truyền 
nhân của đường roi danh bất hư 
truyền này là đại võ sư Hồ Sừng, 
năm nay 82 tuổi, cháu nội võ sư 
Hồ Nhu.

Đường roi làm nên thương 
hiệu dòng họ Hồ này được đại 
võ sư Hồ Sừng giảng giải: “Đặc 
điểm roi Thuận Truyền là lấy 
nghịch chế thuận, vận dụng triệt 
để phép âm dương để trả đòn, 
đánh hạ đối thủ. Trong thủ có 
công, trong công có thủ, linh 
hoạt ứng biến. Thủ thì kín kẽ, 
ngầm ẩn sự chuẩn bị phản kích 
bất ngờ, công thì nhanh, hiểm 
hóc”. Đại võ sư Hồ Sừng có 7 
người con, đều theo nghiệp võ. 
Mỗi thành viên đều chung tay 
góp sức phổ biến, lan tỏa tình 
yêu võ cổ truyền. 

Nằm ở thôn Thủ Thiện 

Thượng (xã Bình Nghi), võ 
đường Phan Thọ vẫn còn gìn giữ 
tinh hoa của môn võ Tây Sơn 
do cố đại võ sư Phan Thọ (1925 
- 2014) để lại. Học võ từ năm 15 
tuổi, nhờ kiên trì tập luyện, đại 
võ sư Phan Thọ là một trong 
những võ sư hiếm hoi tinh thông 
thập bát ban binh khí, biểu diễn 
rất bài bản, nắm giữ tuyệt chiêu 
một số bài quyền, roi. Chuẩn võ 
sư Phan Minh Hải (30 tuổi, cháu 
ngoại đại võ sư Phan Thọ) cho 
biết thêm: “Tôi cảm thấy rất may 
mắn vì được đích thân ông ngoại 
trực tiếp truyền dạy tinh túy võ 
thuật từ nhỏ để gìn giữ và phát 
triển võ đường. Điểm đặc biệt 
của võ đường Phan Thọ là ông 
ngoại tôi học nhiều thầy trong và 
ngoài huyện nên đúc kết được 
nhiều tinh hoa của các môn võ và 

dạy đa dạng các môn 
binh khí”.

Gắn liền với võ cổ truyền, Tây 
Sơn còn có một loại hình nghệ 
thuật đặc sắc - nhạc võ. Theo 
các sử gia nghiên cứu về phong 
trào Tây Sơn, nhạc võ Tây Sơn 
được hình thành và phát triển 
từ phong trào khởi nghĩa nông 
dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ 
XVIII. Nhạc võ là phương pháp 
dùng âm thanh để cổ vũ khí thế 
luyện tập võ nghệ cũng như thôi 
thúc ý chí chiến đấu của quân sĩ 
khi xung trận. Nhiều năm qua, 
nhạc võ Tây Sơn đã được các cấp, 
ngành chức năng và chính quyền 
địa phương trân trọng bảo tồn và 
phát huy. 

Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó 
Giám đốc Bảo tàng Quang Trung, 
chia sẻ: Đội Nhạc võ Tây Sơn 
của Bảo tàng có 10 thành viên, 
thường xuyên tập luyện để nâng 
cao trình độ biểu diễn cũng như 
tìm kiếm, duy trì đội ngũ kế cận. 
Mỗi năm, Đội thực hiện hàng 
trăm chương trình biểu diễn 
phục vụ du khách trong và ngoài 
nước khi đến tham quan Bảo 
tàng Quang Trung.

TẠO SỨC BẬT MỚI
Ở Thuận Truyền, hầu như 

mọi người đều học võ, biết võ. 
Sân của Võ đường Hồ Sừng được 
mặc định với hình ảnh võ sinh 
hăng say tập luyện cùng tiếng 
binh khí va vào nhau chan chát, 
sắc lẹm. “Võ đường hoạt động 
quanh năm, nhưng đông đúc hơn 
cả là những ngày hè. Thi thoảng 
người phương xa đến xin học, tôi 
đều thu nhận và chỉ dạy tận tình, 
với mong muốn gìn giữ và quảng 
bá tinh túy võ cổ truyền Tây 
Sơn”, võ sư Hồ Bé tâm tình.

Trong khi đó, đều đặn  
1 tuần 3 buổi, các võ sinh võ 
đường Phan Thọ đều có mặt 
đúng giờ để học. Võ sinh Đào 
Quyết Bằng (quê tỉnh Thanh 
Hóa), chia sẻ: “Tôi rất đam mê võ 
thuật nên đã vào đây học được 2 

năm. Thời gian ở 
đây, tôi được thầy 
truyền dạy nhiều 
bài võ độc đáo 
cũng như các bài 
học hữu ích để rèn tính, rèn khí, 
rèn nghĩa”.

Huyện Tây Sơn hiện có 28 võ 
đường, võ phái, môn phái, CLB 
đang hoạt động với hơn 1.900 võ 
sinh tập luyện thường xuyên. Dù 
là võ đường có truyền thống hay 
CLB mới thành lập đều có nét 
chung là được dẫn dắt bởi những 
người tâm huyết, bền bỉ, bất kể 
đó là chi trên hay chi dưới, nội 
tộc hay ngoại truyền. Đến nay, 
các đơn vị này đã đào tạo hàng 
nghìn võ sinh trong tỉnh và mọi 
miền đất nước. Nhiều người đã 
thành võ sư, huấn luyện viên, 
vận động viên trụ cột của tỉnh và 
nhiều địa phương khác.

Điểm riêng có ở Tây Sơn là 
dịp Tết cổ truyền hằng năm đều 
duy trì hội thi đối kháng võ cổ 
truyền liên tỉnh, thể hiện nét đẹp 
của tinh thần thượng võ Tây Sơn 
trong những ngày đầu xuân. Các 
giải đấu đều quy tụ nhiều võ sĩ 
hàng đầu của các võ đường nổi 
tiếng trong và ngoài tỉnh, nên các 
võ sĩ có cơ hội cọ xát, giao lưu học 
hỏi rất tốt. Qua đó, góp phần phát 
triển phong trào tập luyện võ thuật 
cổ truyền của tỉnh nói chung và 
huyện Tây Sơn nói riêng.

Bên cạnh đó, thực hiện đề án 
Xây dựng và phát triển các lò 
võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh, 
huyện Tây Sơn có 2 võ đường là 
Phan Thọ và Hồ Sừng được đầu 
tư nhiều hạng mục, đảm bảo 
công tác tập luyện, lưu truyền 
những tinh hoa của môn phái. Võ 
sư cao cấp Hồ Văn Sỹ, Chủ tịch 
Hội Võ thuật Tây Sơn, chia sẻ: 
“Ngoài tranh thủ sự hỗ trợ của 
các cấp, ngành, chúng tôi sẽ tích 
cực triển khai công tác xã hội hóa 
và phát huy nội lực của các võ 
đường, nhất là công tác chuyên 
môn để tiếp tục duy trì, phát 
triển, tạo sức bật mới cho võ cổ 
truyền huyện nhà”.              H.P

Biểu diễn võ cổ 
truyền Tây Sơn.

 Ảnh: NGUYỄN DŨNG
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TỐ CHẤT NGƯỜI ĐẤT VÕ
Đến nay, võ sĩ Đặng Hiếu Hiền (ở 

thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) 
vẫn là người Bình Định duy nhất 
được tham dự một kỳ Thế vận hội với 
tư cách là VĐV chính thức. Không 
những vậy, với việc hạ knock-out võ 
sĩ Caballero của Tây Ban Nha ở trận 
đấu hạng 48 kg tại Olympic Seoul 
1988 ngay hiệp đấu thứ 2, ông là võ sĩ 
boxing Việt Nam đầu tiên giành một 

Là nơi hội tụ tinh hoa võ cổ 
truyền, trong suốt chiều dài 
lịch sử, mảnh đất Bình Định 
sản sinh ra nhiều võ sĩ xuất sắc. 
Trong quá trình hội nhập quốc 
tế, miền đất Võ đóng góp không 
ít võ sĩ chất lượng cho các đội 
tuyển quốc gia.

u Bài, ảnh: HOÀNG QUÂN ghi danh 
trên đấu trường quốc tế

Võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga và HLV  
Trần Đình Đô (thứ 3 và 4 từ trái sang) 

trong vòng vây của các CĐV Bình Định 
sau khi giành HCV SEA Games 30. 

trận thắng ở đấu trường Olympic. 
Chiến tích đó của võ sĩ sinh năm 
1966 phải đến 33 năm sau (chính xác 
là ngày 24.7.2021) mới được tái lập, 
khi võ sĩ Nguyễn Văn Đương giành 
chiến thắng trước Tayfur Aliyev 
(Azerbaijan) với tỷ số 3 - 2, ở hạng 
cân 52 - 57 kg nam tại Olympic Tokyo 
2020. Gác lại quá khứ oai hùng, hiện 
ngày ngày HLV Đặng Hiếu Hiền 
tận tâm với việc gầy dựng, đào tạo 
những lứa VĐV boxing mới cho thể 
thao Bình Định.

Tiếp bước đàn anh, trong quá 
trình hội nhập, nhiều thế hệ võ sĩ 
Bình Định cũng đóng góp những 
thành tích quan trọng cho thể thao 
Việt Nam trên đấu trường quốc tế 
như: Nguyễn Đức Thắng (ở phường 
Nhơn Hòa, TX An Nhơn) với tấm 
HCĐ hạng cân 50 kg môn pencak 
silat tại SEA Games 17 năm 1993; 
Nguyễn Hữu Long (ở xã Nhơn Thọ, 
TX An Nhơn) cùng chuỗi thành tích 
ấn tượng gồm HCV hạng cân 75 - 80 

kg môn pencak silat tại SEA Games 20 
năm 1999 và SEA Games 21 năm 2001; 
HCĐ Giải vô địch pencak silat thế giới 
năm 2000; HCV Giải vô địch pencak 
silat thế giới năm 2002; Lê Công Bút 
(ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) 
đoạt HCV hạng cân 48 kg môn wushu 
tại SEA Games 22 năm 2003; Lê Minh 
Tùng (ở xã Phước Sơn, huyện Tuy 
Phước) giành HCB hạng cân 51 kg 
tại SEA Games 23 năm 2005. Gần 
đây nhất là Nguyễn Thị Hằng Nga 
(ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) 
với HCV hạng cân 48 kg nữ môn 
kickboxing tại SEA Games 30 năm 
2019; Đỗ Nhã Uyên (ở xã Cát Tường, 
huyện Phù Cát) với HCB hạng cân 54 
kg nữ môn kickboxing tại SEA Games 
30 năm 2019…

Điều đặc biệt là tất cả các võ sĩ kể 
trên đều có điểm xuất phát là môn sinh 
võ cổ truyền, cho thấy những cái gốc 
cơ bản nếu được chăm chút tốt sẽ phát 
huy mạnh mẽ ở môi trường phù hợp. 
Thành công của võ thuật Bình Định 
ở các đấu trường ngoài yếu tố truyền 
thống còn được cho là xuất phát từ tố 
chất của con người Bình Định. Với sự 
quyết tâm, tinh thần vượt khó, nhiều 
võ sĩ đã tạo nên những dấu mốc đáng 
nhớ, vun đắp thêm bề dày truyền 
thống quý báu của cha ông.

KỲ VỌNG VỚI KICKBOXING 
Kickboxing phát triển ở Việt Nam 

khá muộn, khi giải vô địch quốc gia 
lần đầu tiên được tổ chức năm 2009, 
ngay tại TP Quy Nhơn. Đó cũng là 
một trong những bước khởi đầu cho 
hành trình phát triển môn võ này tại 
Bình Định. Liên tiếp trong những năm 
sau đó, đội tuyển kickboxing Bình 
Định luôn nằm trong tốp những đơn 
vị dẫn đầu ở các giải quốc gia. Không 
những vậy, ngay trong lần đầu tiên 
kickboxing được đưa vào chương trình 
thi đấu chính thức ở SEA Games 30 
năm 2019, võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga 
đã giành được tấm HCV cho đoàn thể 

thao Việt Nam ở hạng cân 48 kg.
Tài năng của nhiều VĐV Bình 

Định được ghi nhận, do đó, trong 
thành phần của đội tuyển kickboxing 
hiện đang tập trung chuẩn bị cho 
SEA Games 31 có đến 3 VĐV đất Võ 
góp mặt, gồm: Nguyễn Thị Hằng 
Nga, Trần Võ Song Thương, Đoàn 
Đăng Nguyên. Bên cạnh đó, trong 
thành phần ban huấn luyện đội tuyển 
kickboxing quốc gia có 3 HLV người 
Bình Định là Trần Minh Tuyến, Trần 
Đình Đô và Võ Đông Sơ.

HLV Trần Đình Đô chia sẻ: “Càng 
gần đến SEA Games, cường độ tập 
luyện ở đội tuyển càng được nâng 
lên. Do đó, các VĐV cần giữ được ý 
thức kỷ luật trong sinh hoạt, tập luyện 
cùng sự tập trung cao độ để hoàn 
thành giáo án do HLV đưa ra. Riêng 
với những VĐV Bình Định ở đội tuyển 
quốc gia, tôi còn quán triệt các em 
phải nỗ lực nhiều hơn những thành 
viên còn lại để không hổ danh sinh ra 
ở miền đất Võ. Điều đó còn giúp các 
em cạnh tranh suất chính thức tham 
dự SEA Games 31 tổ chức tại Việt 
Nam tháng 5.2022”.

Với lối đánh và luật thi đấu có 
nhiều điểm tương đồng với bộ môn 
kickboxing, những năm qua nhiều 
VĐV thuộc Trung tâm Võ thuật cổ 
truyền Bình Định “kiêm nhiệm” 
thi đấu ở 2 bộ môn. Tuy nhiên, việc 
tập luyện và thi đấu theo hình thức 
“chuyên môn hóa” vẫn sẽ đem lại hiệu 
quả cao hơn. Võ sư cao cấp Trần Duy 
Linh, Quyền Giám đốc Trung tâm 
Võ thuật cổ truyền Bình Định, khẳng 
định: Những thành tích đạt được ở bộ 
môn kickboxing suốt hơn 10 năm qua 
đã chứng minh võ sĩ Bình Định có thể 
thi đấu và giành thứ hạng cao với môn 
võ này. Vì vậy, ngành Thể thao đã coi 
đây là một trong những bộ môn mũi 
nhọn, định hướng đầu tư chuyên sâu 
để đào tạo nên những võ sĩ xuất sắc, 
thi đấu tốt hơn nữa ở các giải quốc gia, 
quốc tế.                                          H.QHLV Đặng Hiếu Hiền đang huấn luyện cho các VĐV đội tuyển boxing Bình Định.

Võ sĩ Bình Định
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Nằm ở thành phố biển 
Quy Nhơn xinh đẹp, 
Trung tâm nghiên 
cứu và ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo Quy 
Nhơn (QAI) thuộc Tập 
đoàn FPT đang là điểm 
thu hút các chuyên 
gia, kỹ sư công nghệ 
trẻ khắp cả nước. Niềm 
đam mê nghiên cứu 
trí tuệ nhân tạo, cảm 
mến đất và người xứ 
Nẫu đưa họ về với QAI, 
xây ước mơ biến nơi 
đây trở thành trung 
tâm công nghệ trí 
tuệ nhân tạo tầm vóc 
quốc tế. 

u Bài, ảnh: HỒNG HÀ

Tinh thần dám ước mơ dám thực 
hiện căng tràn trong trái tim nhiệt 
huyết của mỗi chiến binh QAI, quyết 
tâm biến Quy Nhơn trở thành trung 
tâm AI thế giới. 

về Quy Nhơn làm việc. 
Hàng loạt dự án mới của 

QAI trong lĩnh vực healthcare 
(chăm sóc sức khỏe), logistics 
(hậu cần), banking (ngân 
hàng)... ra đời tại nhiều thị 
trường chiến lược như Nhật, 
Mỹ. “Vũ khí” hiện nay của QAI 
là 6 giải pháp AI, bán ra thị 
trường tạo được tiếng vang, 
mang về doanh thu lớn, như: 
akaOCR, akaFocus, đặc biệt 
sản phẩm DeepClinics ứng 
dụng AI trong chẩn đoán bệnh 
da liễu, hay như giải pháp 
camera thông minh akaCam 
góp phần đắc lực trong cuộc 
chiến phòng, chống dịch 
Covid-19. Doanh thu ban đầu 
của trung tâm ước tính 5 triệu 
USD mỗi năm. 

Anh Nguyễn Công Nhật 
Quang bật mí: Sắp tới, QAI 
sẽ tung ra một sản phẩm mới 
dùng để đánh giá tiêu chuẩn 
chất lượng về AI hoàn toàn 
mới. “Dù còn nhiều việc phải 
làm, nhưng ít ra đến thời 
điểm này QAI vẫn có thể 
tự hào là đã “thoát nghèo”, 
không còn ở trong tình trạng 
ăn bữa nay lo bữa mai”, anh 
Quang hóm hỉnh.

Mục tiêu trước mắt của 
QAI là trở thành một trung 
tâm phát triển AI hàng đầu 
Việt Nam, đến năm 2023 - 
2024 vươn tầm ASEAN và 
tiến tới cung cấp dịch vụ đạt 
mức world class (đẳng cấp thế 
giới). Tầm nhìn đến năm 2025, 
QAI sẽ có khoảng 1.200 nhân 
sự chuyên về AI và trở thành 
“cái nôi” thu hút chuyên gia 
công nghệ cả nước và thế giới 
tới làm việc. “Không chỉ xây 
dựng Quy Nhơn trở thành 
thung lũng AI của khu vực và 
thế giới, tôi còn mong muốn 
ứng dụng công nghệ phục vụ 
cho chính quyền và người dân 
địa phương. Đồng thời, thu 
hút nhân tài, nguồn lực lao 
động chất lượng cao về đây, 
tạo ra nhiều công ăn việc làm 
cũng như nền tảng phát triển 
kinh tế cho Bình Định”, anh 
Chiên chia sẻ.                      H.H

QAI& giấc mơ trí tuệ nhân tạo 
tại Quy Nhơn

GIEO HẠT MẦM 
CÔNG NGHỆ

Anh Vũ Hồng Chiên (SN 
1983), Giám đốc QAI nhớ 
lại: “Tôi đến Quy Nhơn lần 
đầu vào năm 2017 và đặc biệt 
ấn tượng vẻ đẹp thơ mộng, 
nguyên sơ nơi đây; con người 
thì hiền hòa, sống tình cảm, ít 
nói nhưng nồng nhiệt. Tôi khá 
bất ngờ khi Quy Nhơn giữ một 
vị trí khá cao trong ngành toán 
học Việt Nam. Tôi nghĩ bụng có 
dịp nhất định sẽ quay lại đây, 
ai ngờ đó lại là cái duyên.

Năm 2020, khi được lãnh 
đạo FPT chấp thuận đề xuất 
thành lập một đơn vị chuyên 
sâu nghiên cứu và phát triển trí 
tuệ nhân tạo (AI), tôi nghĩ ngay 
đến Quy Nhơn, bởi nơi đây hội 
tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân 
hoà”. Hơn hết, lãnh đạo FPT 
ủng hộ, chính quyền Bình Định 
tin tưởng FPT, cam kết tạo điều 
kiện tối đa để xây dựng các dự 
án, đầu tư phát triển. Vậy là 
QAI ra đời”.

Từ QAI, anh Chiên tiếp tục 
ươm tạo các hạt giống nhân 
lực. Một năm trước, Nguyễn 
Công Nhật Quang đang làm 
việc cho Ban Công nghệ của 
FPT Software ở Hà Nội. Khi 
nhận được đề nghị của anh 
Chiên, anh Quang khăn gói rời 
Hà Nội, đón cả gia đình vào 
Quy Nhơn sinh sống. Ở QAI, 
Quang có nhiệm vụ thuyết 
phục nhân tài về đầu quân. 
Đây là bài toán không đơn 
giản và Quang đã quyết định 
bắt đầu từ việc “lôi kéo” người 

của FPT bằng chính sách hỗ trợ 
chuyển vùng nội bộ. 

Anh Quang tâm sự: “Mục 
tiêu trở thành thung lũng AI 
đẳng cấp quốc tế tại một thành 
phố nhỏ của miền Trung của 
QAI khiến không ít người, cả 
trong và ngoài FPT, coi đây là 
chuyện viễn vông, nhưng tôi 
không nghĩ vậy”.

Từ 20 nhân sự chuyển vùng 
đầu tiên, QAI tiếp tục khai thác 
nhân tài từ mọi nơi- đặc biệt là 
người Bình Định hoặc những 
ai muốn đến Quy Nhơn - Bình 
Định làm việc. Cơ duyên đưa 
những cái tên như Mai Thành 
Tấn, Nguyễn Ngọc Tâm đến 
với trung tâm là vậy. Họ đang 
đóng vai trò là những kiến trúc 
sư trưởng của nhiều dự án AI 
tại QAI.

Chưa dừng lại ở đó, QAI 
còn đẩy mạnh chiến lược 

tuyển dụng nhân tài về Quy 
Nhơn để đào tạo, trong đó có 
chương trình AICamp, nhằm 
đào tạo đội ngũ chuyên gia 
trẻ cho trung tâm. Từ chính 
sách đó, QAI có được Nguyễn 
Trương Thành Hưng, một 
du học sinh từ Đức với bảng 
thành tích đáng nể. Hiện 
Hưng là trụ cột của QAI trong 
việc khai thác các dự án AI 
trong và ngoài nước. 

QUẢ NGỌT ĐẦU MÙA
Sau một năm, QAI đạt tăng 

trưởng ấn tượng trên nhiều 
mặt. Đội ngũ chuyên gia về AI 
và Data Science (Khoa học dữ 
liệu) của QAI tăng từ 50 lên 150 
người, trong đó tỷ lệ nhân sự 
người nước ngoài chiếm 5%. 
Trung tâm còn thu hút nhiều 
chuyên gia AI Việt Nam từ các 
nước như Mỹ, Đức, Malaysia… 

“FPT có một giấc mơ, một khát vọng lớn đưa Bình Định 
trở thành trung tâm AI của Việt Nam, của khu vực và của 
thế giới. Để làm được điều này Bình Định cần có 3 điểm khác 
biệt. Một là, nơi đây phải trở thành mảnh đất màu mỡ cho 
các công ty công nghệ, các công ty khởi nghiệp phát triển. 
Hai là, Bình Định phải trở thành cái nôi về đào tạo và nghiên 
cứu AI, với nguồn nhân lực AI được đào tạo bài bản từ khi 
còn là học sinh. Ba là, Bình Định phải trở thành thị trường 
lớn nhất cho AI. Chúng ta cần dấn thân để đến năm 2045, kỷ 
niệm 100 năm độc lập của dân tộc, Bình Định sẽ trở thành 
trung tâm AI hàng đầu khu vực và thế giới. 

Ông TRƯƠNG GIA BÌNH, Chủ tịch HĐQT FPT

Anh Vũ Hồng Chiên, Giám đốc QAI, 
người tin tưởng và chọn Quy Nhơn 

để thực hiện giấc mơ ứng dụng AI để 
nâng cao chất lượng cuộc sống của 

người dân Việt Nam.
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Tùy thuộc mỗi lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh, 
điều kiện đặc thù, doanh 
nghiệp lựa chọn giải pháp 
thích ứng tình hình dịch 
bệnh Covid-19 để phục hồi 
và phát triển; đồng thời 
dồn sức cho những mục 
tiêu lớn trong năm mới.

Đại dịch Covid-19 
là một cú sốc 
lớn đối với DN 
trong nước nói 

chung và Bình Định nói riêng. 
Tuy nhiên, với nỗ lực vượt khó 
của các DN, tình hình sản xuất 
kinh doanh (SXKD) dần hồi 
phục, phát triển.

CHUYỂN ĐỔI LINH HOẠT 
Với nội lực vững vàng, 

Công ty TNHH MTV Hoa 
Sen - Nhơn Hội Bình Định 
(Khu kinh tế Nhơn Hội) vẫn 
hoạt động ổn định và tăng 
trưởng tốt. Năm 2021, dịch 
Covid-19 phức tạp nhưng Hoa 
Sen - Nhơn Hội đã tận dụng 
lợi thế tăng cường xuất khẩu 
sang thị trường châu Âu và 
châu Mỹ, doanh thu ước đạt 
11.000 tỷ đồng, gấp đôi năm 
2020; đóng góp vào ngân sách 
tỉnh hơn 300 tỷ đồng; lương và 
chế độ cho hơn 300 lao động 
vẫn duy trì và tăng 10%.

Ông Văn Thành Trung, Phó 
Giám đốc Công ty, cho hay: 
“Nhà máy chúng tôi chủ động 
áp dụng “3 tại chỗ” từ rất sớm, 
ngay trước thời điểm tỉnh Bình 
Định xảy ra dịch và duy trì 
trong 4 tháng để đảm bảo sản 
xuất liên tục, không đứt đoạn 

Dịch Covid-19 đặt ra yêu cầu lớn cho DN về chuyển đổi công nghệ SXKD, công 
nghệ số.

Năm 2022, Công ty TNHH MTV  
Hoa Sen - Nhơn Hội Bình Định  

tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Dốc sức 

trọng tâm cho mục tiêu 2022, 
ông Lê Minh Thiện nhấn 
mạnh FPA Bình Định sẽ tham 
mưu xây dựng chính sách 
phát triển, phân tích đánh giá 
thị trường thông qua các kênh 
hợp tác với các hiệp hội, tổ 
chức trong nước và quốc tế 
nhằm chủ động đề xuất giải 
pháp tháo gỡ khó khăn cho 
ngành gỗ. Đặc biệt, FPA Bình 
Định phối hợp với Cục Kiểm 
lâm, Sở NN&PTNT, Chi cục 
Kiểm lâm triển khai tuân thủ 
Nghị định 102 của Chính phủ, 
nhất là đạt kết quả phân loại 
DN ngành gỗ. Triển khai mở 
rộng hệ thống trách nhiệm giải 
trình trực tuyến về nguồn gốc 
gỗ của Hiệp hội do Chương 
trình FAO-EU FLEGT tài trợ. 
Phối hợp với Sở Công Thương 
tiếp tục thực hiện đề án “Phát 
triển ngành công nghiệp chế 
biến gỗ tỉnh Bình Định đến 
năm 2025, định hướng 2035”. 
Mở rộng triển khai chiến lược 
phát triển Bình Định trở thành 
một trong những trung tâm sản 
xuất tủ bếp, tủ nhà tắm và ván 
trang trí với các DN tiên phong 
cho thị trường Mỹ, Anh. Tiếp 
tục xây dựng thương hiệu “Đồ 
gỗ Bình Định” cho nhóm hàng 
đồ gỗ ngoài trời và đồ gỗ nội 
thất bằng cách tăng thị phần tại 
những thị trường chính…

Ở khía cạnh cạnh tranh, 
theo ông Đỗ Xuân Lập, Giám 
đốc Công ty CP Kỹ nghệ gỗ 
Tiến Đạt, Chủ tịch Hiệp hội 
Gỗ và lâm sản Việt Nam, các 
DN ngành gỗ đang đứng 
trước khó khăn khi sản phẩm 
ở Việt Nam sản xuất ra có thể 
có giá thành cao hơn so với 
sản xuất tại cơ sở ở các nước 
láng giềng châu Âu, rồi các 
công ty Trung Quốc. Điều này 
đòi hỏi chúng ta cần có những 
chiến lược mới về thị trường, 
chủng loại sản phẩm, công 
nghệ và lao động.   T.H

cho những 
mục tiêu mới

chuỗi cung ứng, duy trì xuất 
khẩu ở mức cao nhất. Đây là 
vấn đề then chốt cho thành 
công năm 2021”.

Dịch Covid-19 khiến DN 
rơi vào khó khăn chưa từng có 
tiền lệ, nhưng cũng giúp DN 
nhận ra rằng, không thể chậm 
trễ trong tái cấu trúc hoạt 
động SXKD, đặc biệt với DN 
xuất khẩu. Các DN xem xét 
yếu tố tác động, đánh giá nội 
lực để cân đối, chuyển dịch cơ 
cấu SXKD; thực hiện giải pháp 
quản lý điều hành hoạt động, 
SXKD uyển chuyển, linh hoạt 
và chuyển đổi số…

Cũng với cách làm chủ 
động như trên, ông Lê Minh 
Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ 
và lâm sản Bình Định (FPA 
Bình Định) cho biết, ngành 
gỗ Bình Định đã vượt qua 
khó khăn để phục hồi và tăng 
trưởng khá, kim ngạch xuất 
khẩu ước đạt 889,64 triệu 
USD, tăng 36% so với cùng kỳ 
năm 2020, chiếm 67% tổng giá 
trị xuất khẩu toàn tỉnh. Hiện 
các DN thành viên FPA Bình 
Định đã có đủ đơn hàng để 
sản xuất đến tháng 5.2022. 

Với những DN quy mô vừa 
và nhỏ, thiếu hụt nguồn lực tài 
chính, nhân lực, kinh nghiệm 
quản lý, việc điều chỉnh 
mô hình kinh doanh và lập 
phương án dự phòng rủi ro 
là biện pháp cần thiết để tăng 
cường “sức đề kháng”. Đồng 
thời, đảm bảo an toàn cho 
người lao động làm nền tảng 
để DN nhập cuộc trở lại.

Chuyên SXKD sản phẩm 
đan nhựa giả mây, nệm, 
mousse xuất khẩu và tiêu thụ 
nội địa, trước đây thị trường 
tiêu thụ chủ yếu của Công ty 
TNHH-TM Hoàng Giang (xã 
Phước An, huyện Tuy Phước) 
là EU thì nay tập trung xuất 
sang Mỹ. “Chúng tôi chuẩn 
bị cụ thể cho từng giai đoạn, 

cùng với hỗ trợ tích cực của 
các sở, ban, ngành, chính 
quyền địa phương, hoạt động 
SXKD được duy trì ổn định, 
doanh thu năm 2021 tăng 20% 
so với năm trước; ổn định việc 
làm cho hơn 1.000 lao động, 
thu nhập 7 - 10 triệu đồng/
người/tháng”, Giám đốc Phan 
Hồng Quý chia sẻ.

SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI  
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC

Thành công đáng kể nhất 
của Bình Định trong thu hút 
DN đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) là việc mời gọi 
thành công Tập đoàn Kurz 
(CHLB Đức). Cuối năm 2021, 
Công ty CP Becamex Bình 
Ðịnh - chủ đầu tư dự án Khu 
Công nghiệp, đô thị và dịch vụ 
Becamex VSIP Bình Định - xây 
dựng chiến lược đột phá nhắm 
đến các DN, tập đoàn công 
nghệ cao đến từ EU. Năm 
2022, đơn vị phối hợp với tỉnh, 
cùng Phòng Công nghiệp và 
thương mại Đức dự kiến các 
hội thảo, xúc tiến đầu tư trực 
tuyến hoặc trực tiếp với các 
DN tại Đức. 

“Trong trạng thái bình 
thường mới, khi Việt Nam 
sớm duy trì, kiểm soát được 
dịch bệnh sẽ mang đến cơ hội 
thu hút các DN FDI, cơ hội 

cũng đến với Becamex VSIP 
Bình Định. Chúng tôi khẩn 
trương về mặt bằng, hạ tầng 
nhằm đón “đại bàng” về Bình 
Định thời gian sớm nhất”, ông 
Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám 
đốc Công ty CP Becamex Bình 
Ðịnh, nhấn mạnh.

Giữ vững thị trường nội 
địa, cùng thị trường xuất khẩu 
châu Âu đã có, khai thác thêm 
thị trường ở Đông Nam Á và 
châu Mỹ để gia tăng sản lượng 
xuất khẩu… là chiến lược mà 
Công ty Hoa Sen - Nhơn Hội 
xây dựng trong năm 2022. 

Phó Chủ tịch Hội Doanh 
nhân trẻ tỉnh Vũ Hồng Quân 
cho rằng, với DN vừa và nhỏ, 
kế hoạch SXKD năm 2022 sẽ 
được cân nhắc phù hợp tình 
hình và nguồn lực mỗi DN, 
dựa trên việc điều chỉnh mô 
hình kinh doanh tinh gọn và 
tiếp cận các chính sách hỗ trợ 
của Nhà nước như tín dụng, 
miễn giảm thuế phí, chính 
sách lao động, hỗ trợ đầu tư. 
Tuy nhiên, với những DN đã 
hoạt động ổn định, thời điểm 
này là cơ hội để rà soát, cải 
thiện, tinh gọn quản trị điều 
hành, cũng như nghiên cứu 
phát triển một số sản phẩm, 
dịch vụ mới để phát triển 
doanh số và thị phần.

Xây dựng những giải pháp 

u Bài, ảnh: THU HIỀN 
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QUY HOẠCH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ VEN BIỂN: 

F HẢI YẾN (Thực hiện)

l Hơn 5 năm gần đây ông 
rất gắn bó với Bình Định, ông 
có góp ý gì cho quy hoạch 
phát triển của tỉnh không? 

- Những ngày tháng ở tại 
TP Quy Nhơn, tôi thích bởi 
các món ăn ở đây rất ngon, 
con người vui vẻ, thân thiện. 
Những năm qua, Bình Định 
phát triển theo hướng phát 
triển kinh tế du lịch biển. Đó 
là hướng đi đúng nhưng tôi 
nghĩ chưa đủ. Những con 
đường ven biển luôn được 
xem là chỉ dấu phát triển 
kinh tế, tuy nhiên cùng với 
đó chúng ta phải tạo ra được 
quỹ đất thương mại. Quỹ 
đất thương mại dọc các con 
đường sát biển là nơi định 
cư, tạo ra không gian giải trí, 
dịch vụ biển với mật độ vừa 
phải, thích hợp, khi ấy con 
đường đó mới thật sự mang 
lại giá trị kinh tế cao. 

Nhiều nơi mà Đà Nẵng 
là một ví dụ, phải sửa sai 
vô cùng khó khăn sau khi 
phân lô cho những khu 
nghỉ dưỡng cao cấp, hệ lụy 
là người dân mất đường ra 
biển. Dù vậy tôi nghĩ vấn đề 
không phải chỉ ở chỗ người 
dân không được sử dụng tài 
nguyên biển một cách thuận 
lợi, mà quan trọng hơn - du 
khách không thể bị cắt rời 
khỏi cộng đồng dân cư, cắt 
đứt mối quan hệ vốn là hữu 
cơ với người địa phương - đó 

mới là vấn đề quan trọng- 
phải có vệt đất sinh hoạt 
cộng đồng, có chỗ cho những 
dịch vụ mà ở đó cư dân địa 
phương và du khách chan 
hòa với nhau. So với những 
tỉnh thành đã trót phân lô, 
điểm xuất sắc của tỉnh Bình 
Định và TP Quy Nhơn là 
dành toàn bộ những đoạn 
đẹp nhất cho cộng đồng! 

Việc quy hoạch, phát 
triển đô thị du lịch phải cân 
đối, đảm bảo quỹ đất cho 
các hoạt động cộng đồng 
của cư dân địa phương, du 
khách đến thư giãn, tham 
quan và chia sẻ hạnh phúc 
cùng cư dân bản địa. Phát 
triển nói chung và đặc biệt 
là phát triển du lịch không 
phải để biến người dân địa 
phương thành người làm 
thuê chuyên nghiệp. Nhờ 
quan điểm chiến lược tốt, 
có định hướng quy hoạch rõ 
ràng, Quy Nhơn phần nào 
đó đã làm được điều này và 
tôi nghĩ những khu du lịch 
nghỉ dưỡng ven biển khác 
trong tỉnh cũng sẽ như vậy - 
không để xảy ra xung đột lợi 
ích với cư dân địa phương. 
l Theo ông ở góc độ quy 

hoạch, Bình Định nên làm gì 
thêm để kinh tế du lịch biển 
phát triển đúng hướng và 
không tách rời, không xung 
đột lợi ích với cộng đồng dân 
cư địa phương?

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất. Ảnh: HẢI YẾN

- Với tôi, khu đô thị khoa 
học Quy Hòa, với Trung tâm 
quốc tế Khoa học và Giáo 
dục liên ngành (ICISE) của 
giáo sư Trần Thanh Vân trở 
thành một điểm sáng của 
Việt Nam, khu vực Đông 
Nam Á và quốc tế trong việc 
thu hút, giao lưu giữa các 
nhà khoa học lừng danh thế 
giới. Khu đô thị này sẽ là 
điểm nhấn rất đặc biệt của 
Bình Định. 

Liên tục nhiều thế hệ 
lãnh đạo Bình Định đã trải 
thảm đỏ quyết tâm thực hiện 
quy hoạch thành phố khoa 
học. Đó là hướng đi đặc biệt 
hứa hẹn nhiều thành công. 
Mỗi đô thị, vùng đất cần 
điểm tựa chiến lược riêng 
của mình để phát triển. Do 
đó, quy hoạch phát triển khu 
đô thị khoa học gắn kết với 
du lịch, phục vụ cho khách 
tham dự các hội nghị khoa 
học tầm quốc tế là bước phát 
triển đúng đắn và khác biệt. 

Nhưng đó cũng chưa 
phải là du lịch bền vững, du 
lịch cộng sinh với cộng đồng 
địa phương. Rất nhiều địa 
phương đã thu hút được dự 
án du lịch lớn. Chủ đầu tư 
tạo những khu du lịch nghỉ 
dưỡng cao cấp như thiên 
đường, tách biệt hẳn với 
cuộc sống bên ngoài. Người 
dân đến khu du lịch này làm 
thuê, hết ngày làm việc họ 

lên xe trở về nhà hoặc đến 
khu vực riêng của mình. 
Quy hoạch này gây ra sự bất 
bình đẳng lớn cho cư dân 
bản địa, đây là xu hướng 
ít nhân văn, thân thiện và 
không còn hợp thời nữa. 
Như tôi vừa nói ở trên, đến 
giờ Bình Định không vướng 
vào tình trạng này, nhưng 
thành thật mà nói du lịch 
cộng sinh với địa phương 
vẫn chưa hình thành, hoặc 
có nhưng chưa rõ nét. 
l Vậy theo ông, sức hấp 

dẫn ở đây không chỉ bắt 
nguồn từ tài nguyên thiên 
nhiên, mà còn đến từ chiến 
lược phát triển đô thị dựa 
trên những dự án và công 
trình đặc biệt ở những vị trí 
đặc biệt?

- Bình Định có nhiều 
vùng biển, vịnh biển đẹp 
như thiên đường, tôi xin 
phép không liệt kê lại những 
thắng cảnh tuyệt đẹp đó 
nhé! Bình Định cũng là xứ sở 
có lịch sử lâu đời rất đáng tự 
hào, có nền văn hóa đa dạng, 
phong phú rất nên đến để 
chiêm ngưỡng, tìm hiểu…

Tôi nghĩ lãnh đạo Bình 
Định nên tính toán quy 
hoạch các khu nghỉ dưỡng, 
khách sạn với khu vui chơi, 
giải trí để giúp du khách tiêu 
tiền, đồng thời cũng phục 
vụ cả nhu cầu của người 
dân địa phương. Bình Định 

không ào ạt xây dựng các 
khu biệt thự triệu đô ven 
biển hay lấy hết quỹ đất giá 
trị nhất để làm du lịch mà đã 
phối trí mọi thứ tương đối 
hài hòa… Hiện tại, TP Quy 
Nhơn đã có các công trình 
công cộng xen kẽ các tòa nhà 
cao tầng để tối đa hóa không 
gian, chứa đựng nhiều tiện 
ích đan xen và thuận tiện. 
Nhưng những phân khu 
chức năng cốt lõi tạo ra nhu 
cầu về ăn uống, mua sắm, 
vui chơi giải trí lại không 
nhiều. Điều này diễn ra ngay 
tại TP Quy Nhơn và rất dễ 
kiểm chứng!

Tôi mong rằng Bình 
Định sẽ có những hướng 
quy hoạch không gian đô 
thị biển sinh thái xanh, nơi 
con người được thụ hưởng 
những lợi thế mà thiên nhiên 
ban tặng. Đó là phát triển du 
lịch cộng sinh địa phương, 
nơi có các nguồn tài nguyên 
được quy hoạch sử dụng lâu 
bền cho cộng đồng cư dân, 
nơi các giá trị sinh thái nhân 
văn, lịch sử cần được bảo tồn 
để phát triển bền vững. Điều 
đó rất cần các nhà lãnh đạo 
Bình Định xây dựng chiến 
lược đúng và trúng. Các bạn 
đang đi đúng hướng nhưng 
cần dấn bước nhanh hơn, 
mạnh hơn!
l Xin cảm ơn kiến trúc sư!

H.Y

Bình Định có bờ biển dài 134 km - một lợi thế lớn để phát triển kinh tế du 
lịch hướng biển. Và thực tế, những năm gần đây nhiều dự án lớn, nhiều khu 
đô thị ven biển đã dần hình thành. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất - Ủy viên Hội 
đồng hành nghề kiến trúc, Ủy ban Hành nghề Hiệp hội Kiến trúc châu Á -  đã 
trò chuyện với Báo Bình Định về quy hoạch kiến trúc đô thị ven biển. 

Phát triển du lịch 
cộng sinh với địa phương 

Bình Định có nhiều vùng biển, vịnh biển đẹp như thiên đường, 
đây là một lợi thế lớn để phát triển kinh tế du lịch hướng biển. 
- Trong ảnh: Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn 
(xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn).                                            Ảnh: FLC Quy Nhơn

41Nhâm Dần



Họa sĩ Lê Sa Long tự nhận mình là người viết nhật 
ký đại dịch Covid-19 bằng tranh. Anh ghi chép, tái 
hiện đời sống quanh mình và truyền đi năng lượng 
tính cực bằng những sắc màu để vượt qua đau 
thương, khốn khó do dịch bệnh gây ra.

NHẬT KÝ BẰNG TRANH
2021 là một năm đáng nhớ 

trong cuộc đời họa sĩ Lê Sa 
Long. Những tháng ngày  
TP Hồ Chí Minh chìm trong 
đau thương cũng là khi anh 
miệt mài sáng tác và hàng 
trăm bức tranh, trong đó có 
Sài Gòn những ngày giãn cách 
với nhiều dấu ấn đã ra đời 
trong tâm dịch. 

Sự khốc liệt của đại dịch 
được Lê Sa Long khắc họa 
thông qua hình ảnh, chân 
dung của những con người, 
thân phận cụ thể. Ðó là những 
con người lam lũ, nghèo khó 
mưu sinh trên đường phố; 
là những lao động nghèo bị 
đánh bật ra khỏi thành phố và 
lũ lượt xuôi vạn lý tìm về cố 
hương; là những phận người 
mất mát đau thương... 

Cuộc chiến chống dịch 
khốc liệt của các lực lượng 
tuyến đầu, từ các y bác sĩ, 
LLVT đến các tình nguyện 
viên, nhà hảo tâm lao vào 
điểm nóng hỗ trợ, cứu giúp 
đồng bào trong cơn hoạn 
nạn…, đều truyền cảm hứng 
cho anh và được anh tái hiện, 
khắc họa một cách chân thực, 
sinh động, gây cảm xúc mạnh 
cho người xem. 

Những con đường, góc 
phố Sài Gòn thân quen, vốn 
sôi động bỗng trở nên vắng 
lặng, bí bách giữa những 
hàng rào thép gai phong tỏa 
cũng ùa vào tranh Lê Sa Long 
với nhiều cung bậc cảm xúc. 
“Trong lúc thành phố mình 
gắn bó và cả đất nước đang 
đau thương, tôi không cho 
phép mình vẩn vơ cùng trăng 
sao hay mây gió. Tôi lao vào 
dòng chảy của hiện thực cuộc 
sống…”, Lê Sa Long chia sẻ. 
Với anh, “người nghệ sĩ phải 
có trách nhiệm công dân và 
tôi ghi chép hiện thực cuộc 
sống hôm nay để các thế hệ 
mai sau hiểu được chúng ta 
đã có những lúc đau thương 
như thế, để từ đó biết quý 
trọng và nâng niu cuộc sống”.

Ngay trong những ngày 
dịch diễn biến phức tạp nhất, 

u Bài, ảnh: ĐẠI DƯƠNG

Bức tranh họa sĩ Lê Sa Long vẽ một 
bác sĩ ở Quy Nhơn bịn rịn chia tay 
con gái trước lúc lên đường hỗ trợ 
bà con TP Hồ Chí Minh vượt qua 
đại dịch.

Tác phẩm trong bộ 
tranh “Sài Gòn những 
ngày giãn cách” của họa 
sĩ Lê Sa Long.

Người viết 

khiến người xem luôn có cảm 
giác bi nhưng không lụy, cùng 
nhưng không tắc… Nhờ thế, 
những tác phẩm có giá trị như 
liều thuốc tinh thần, nâng đỡ  
tâm hồn những phận đời  
khốn khó.  

Bão dịch Covid-19 tràn qua 
khiến hàng triệu người rơi vào 
vòng xoáy và để lại rất nhiều 
tổn thương cả về thể xác lẫn 
tinh thần. Vì vậy, người xem 
không khỏi rưng rưng trước 
những bức tranh của Lê Sa 
Long mô tả về thân phận con 
người, về những mất mát đau 
thương do dịch gây ra, đặc 
biệt đối với trẻ em. Song, dẫu 
mô tả sự khốc liệt của dịch 
bệnh nhưng gam màu sáng 
và hơi ấm tình người vẫn 
là mạch chủ đạo bao trùm, 
xuyên suốt các tác phẩm của 
Lê Sa Long. Ðó là nữ bác sĩ 
quân y ôm bệnh nhi sơ sinh 
trong cơn nguy kịch chạy đi 
cấp cứu; là nữ bác sĩ dành 
khoảng thời gian nghỉ ngơi 
quý báu để ôm ấp, chăm sóc 
đứa con bé bỏng của sản phụ 
F0 như nâng niu, chăm sóc 
chính đứa con mình dứt ruột 
đẻ ra; là các nữ tình nguyện 
viên đã tạm biệt con thơ, gia 
đình để đến chăm sóc những 
đứa trẻ sơ sinh là con của các 
sản phụ F0; là các chiến sĩ áo 
xanh, áo trắng lưu luyến chia 
tay những đứa con bé bỏng 

của mình để lao vào vòng 
hiểm nguy… 

Những hình ảnh ấy đã thôi 
thúc Lê Sa Long cầm cọ. Anh 
tâm sự: “Nhiều lúc bận, mệt 
muốn ngừng vẽ, buông cọ, 
nhưng không thể ngừng được 
tiếng nói của con tim”. Vì thế, 
anh lại tiếp tục miệt mài vẽ 
với mong muốn lan tỏa thật 
nhiều hơi ấm tình người trong 
cơn hoạn nạn và truyền đi sức 
mạnh tinh thần để mọi người 
cùng vượt qua khốn khó.

Không chỉ ghi chép, tái 
hiện cuộc sống đa thanh âm, 
sắc màu, Lê Sa Long còn vẽ 
bằng những suy tưởng, chiêm 
nghiệm về những giá trị của 
cuộc sống, về sự hy sinh và 
dâng hiến. Tác phẩm “Những 
thiên thần đã về với bầu trời 
xanh” ra đời từ một giấc mơ, 
mà thực ra đó là sự chiêm 
nghiệm của anh về sứ mệnh 
của con người. “Trong mơ, tôi 
thấy những thiên thần mặc đồ 
bác sĩ, điều dưỡng bay lượn 
ngoài cửa sổ…. Bỗng nhiên 
có một luồng ánh sáng từ trên 
cao rọi xuống, họ cùng vút bay 
lên với bầu trời. Bóng họ nhỏ 
dần, chỉ có những cánh tay 
xanh xao gầy guộc của bệnh 
nhân F0 khe khẽ vẫy theo… 
Tôi hiểu họ là Thiên Sứ đã 
làm xong nhiệm vụ mang lại 
sự yên bình cho mọi người, 
rồi về trời xanh. Tỉnh dậy lúc 

kim đồng hồ chạm 
con số 2. Tôi ngồi vẽ 
mải miết với cảm xúc 
dâng trào về hình 
ảnh những thiên thần 
trong giấc mơ ấy”, Lê 
Sa Long trải lòng. 

NẶNG TÌNH VỚI  
QUÊ HƯƠNG

Họa sĩ Lê Sa Long 
hiện là giảng viên mỹ 
thuật Trường ĐH Mở 
TP Hồ Chí Minh. Anh 
sinh ra và lớn lên trên 
quê hương Bình Định. 
Dù đi xa và dù bộn 
bề công việc, anh vẫn 
dành những tình cảm 

yêu thương sâu nặng cho quê 
hương xứ sở. 

Ðất và người Bình Ðịnh 
luôn là một phần không thể 
thiếu trong tranh Lê Sa Long. 
Ðó là ông già chuyên mài dao 
kéo và sống lương thiện ở cuối 
đường Võ Mười (Quy Nhơn); 
là hoàng hôn trên bãi tắm 
Hoàng Hậu và những phong 
cảnh thiên nhiên đâu đó 
miền đất Võ, là những chiến 
binh áo trắng từ Quy Nhơn 
tăng cường cho TP Hồ Chí 
Minh chống dịch hoặc những 
chuyến hàng nghĩa tình từ 
Bình Ðịnh vào với bà con hoạn 
nạn Sài Gòn…

Giờ phút chia tay người 
thân để cùng đồng đội vào 
TP Hồ Chí Minh chống dịch, 
trái tim bác sĩ Phạm Y Khoa 
(Bệnh viện Phong - Da liễu 
Trung ương Quy Hòa) như 
tan chảy bởi phút bịn rịn chia 
tay cô con gái bé bỏng trước 
lúc lên đường lao vào điểm 
nóng. Hai cha con bác sĩ Phạm 
Y Khoa là nguyên mẫu cho 
một bức tranh của Lê Sa Long 
và lập tức chạm đến trái tim 
người xem. Lê Sa Long gọi đó 
là “một người quê Bình Ðịnh 
truyền cảm hứng để cùng bà 
con Sài Gòn vượt qua  
đại dịch”.

Sinh ra trong gia đình có 
truyền thống hội họa, có cha 
từng là giáo viên mỹ thuật và 
tất cả 7 anh chị em hiện đều là 
họa sĩ, Lê Sa Long có sự nhạy 
cảm của một người nghệ sĩ và 
sự chỉn chu, nghiêm cẩn của 
một nhà giáo. Anh tìm thấy 
mạch nguồn của cảm xúc, 
sáng tạo từ quê cha đất tổ và 
luôn níu giữ sợi dây vô hình 
đó. Hơn thế nữa, anh vẽ về 
quê hương như là cách để tri 
ân mảnh đất nơi mình sinh ra 
và khôn lớn.                          Đ.D

nhật ký đại dịch
bằng tranh

Họa sĩ Lê Sa Long đang thực hiện tác phẩm “Nhận quà Trung thu 
mùa Covid-19”.

nhiều bức tranh của Lê Sa 
Long đã được TP Hồ Chí Minh 
dựng làm pano nơi công cộng 
nhằm khích lệ, lan tỏa tình yêu 
thương, chung tay chống dịch, 
vượt qua gian khó trong  
cộng đồng. 

Bộ tranh Sài Gòn những 
ngày giãn cách với gần 80 bức 
và cuốn sách cùng tên cũng 
được ra mắt công chúng dịp 
cuối năm 2021. “Khi xem lại 
các bức tranh, cuốn nhật ký, 
tôi vẫn không thôi xúc động 
vì đôi mắt những người trong 
hình thao thiết lắm; cứ như 
muốn gửi gắm lại cho tôi và 
nhiều thế hệ sau nữa, những 
câu chuyện bi thương mà 
nghĩa tình trong những ngày 
cơn bão Covid-19 tràn qua 
thành phố”, họa sĩ bày tỏ.

NÂNG ÐỠ TÂM HỒN  
QUA CƠN KHỐN KHÓ

Lê Sa Long thiên về tả thực 
và tác phẩm của anh thường 
được bắt đầu từ những câu 
chuyện, con người thật nên 
cảm xúc chân thực, gần gũi 
như chính những gì cuộc sống 
đang diễn ra. Song, anh thổi 
vào đó những thông điệp 
mang giá trị nhân văn và 
nguồn năng lượng tích cực, 

Họa sĩ Lê Sa Long đã thực 
hiện nhiều triển lãm cá nhân, 
tham gia nhiều triển lãm 
và dành nhiều giải thưởng 
trong và ngoài nước. Tác 
phẩm của anh có mặt trong 
nhiều bộ sưu tập cá nhân 
trong nước và ở các quốc gia 
như: Pháp, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, 
Thái Lan, Singapore…

42 Nhâm Dần
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Dù đi đâu, ông vẫn hoài 
vọng về quê nhà, luôn dành 
những hồi ức ấm áp về quê 
hương nơi góc nhỏ tim mình. 
Những ngày cuối năm 2021, 
chúng tôi có dịp được trò 
chuyện cùng ông, lắng nghe 
ông sẻ chia về sáng tác và 
những thân thương dành cho 
xứ Nẫu.
l Thưa nhà văn, dường 

như gần đây ông đang khá bận 
rộn với những tác phẩm của 
mình?

- Ngoài các tác phẩm mình 
in trước đây như tập Hành 
trang ngày trở lại (tập truyện 
ngắn, NXB Trẻ, 2007), tiểu 
thuyết Bàn tay nhỏ dưới mưa 
(2011), Milano - Sài Gòn đang 
về hay sang (2018) và một số 
sách dịch, gần đây, sau chuyến 
bay về tâm dịch Ý đầu năm 
2020 thì tháng 6.2020 tôi ra 
mắt tiểu thuyết Trò chuyện với 
thiên thần. Đến tháng 10.2020, 
tôi đứng tên chung cùng nhiều 
bạn viết trong cuốn Cùng… 
bay về tâm dịch.

Tôi cũng vừa gửi cho một 
nhà xuất bản bản thảo 2 tập 
truyện ngắn, có lẽ sách sẽ in 
trong năm 2022.
l Ông có thể chia sẻ đôi 

điều về 2 tập bản thảo vừa rồi?
- Hạt bụi lênh đênh và 

Nỗi đau ngọt ngào là tên hai 
tập bản thảo sắp in. Trong 
đó, Hạt bụi lênh đênh là tập 
truyện dịch của “con dâu 
Tây Sơn” - Elena Pucillo 
Truong. Các truyện được 
chọn lọc về các chủ đề về 
Phật giáo dưới góc nhìn của 
một người Ý sống ở Việt 
Nam. Ngoài ra còn có các 
truyện ngắn chọn lọc khác 
và các bài viết về  Leonardo 
da Vinci, viết về Hà Nội, 
những suy nghĩ trong đại 
dịch Covid-19, các cuộc gặp 
bạn văn, chuyến đi làm từ 
thiện ở quê nhà Tây Sơn…

Về cuốn Nỗi đau ngọt ngào 
thì đây là tập truyện ngắn & 

tản văn mà hai vợ chồng tôi in 
chung. Các truyện ngắn phần 
lớn đều có chủ đề về gia đình. 
Nỗi đau ngọt ngào vì gia đình 
là nơi êm ấm nhất nhưng nếu 
thiếu “tình”, thiếu sự đồng 
cảm san sớt, thì cũng sẽ mang 
lại cho ta nhiều đau khổ.
l Tôi nghe tin ông cũng 

vừa hoàn thành hai bản thảo 
tiểu thuyết?

- Đúng vậy! Tôi vừa hoàn 
thành bản thảo 2 tiểu thuyết 
trong mùa dịch Covid: Ước 
hẹn cuối cùng và Lỗi định mệnh. 
Khác với hai tiểu thuyết đã 
xuất bản là Bàn tay nhỏ dưới 
mưa và Trò chuyện với thiên 
thần dự báo tai họa của thế 
giới và đề cập đến vấn đề xã 
hội và toàn cầu hóa, hai tiểu 
thuyết mới này được viết theo 
lối truyền thống, nói về tình 
yêu nhưng tiếp cận qua các 
góc nhìn rất khác nhau. 

Với Ước hẹn cuối cùng, câu 
chuyện bắt đầu từ một tình 
cờ của lịch sử xảy ra 8 thế kỷ 
trước khi 2 thanh niên đến từ 2 
châu lục khác gặp nhau ở một 
thành phố biển tại Ý, bối cảnh 
là TP Milano. Tình yêu của họ 
là một sự hòa hợp vẹn toàn, 
hạnh phúc ngập tràn nhưng 
khổ đau cũng lắm khi chạm 
trán vô thường. Tiểu thuyết có 
nhiều đối thoại triết lý về tình 
yêu, về lẽ tử sinh… và đoạn 
kết là một tiếng sét bất ngờ, 
gây tranh luận và làm chấn 
động dư luận Ý, đến những 
vấn đề lớn của thời đại mà 
hiện nay nhiều nước trên thế 
giới vẫn còn đang tranh cãi. 

Lỗi định mệnh lấy bối cảnh 
ở Bãi Mơ - một làng chài 
cách thành phố biển Quy 
Nhơn không xa. Đây là một 
chuyện tình muộn màng, 
dù “một đời chưa đủ để yêu 
nhau” nhưng nhờ sự đồng 
cảm và yêu thương, chung 
thủy, hai người đã dành tình 
yêu sâu nặng cho đến cuối 
đời. Tình yêu ấy làm cho bất 

Còn đây 
tiếng vọng quê nhà…

Nhà văn Trương Văn Dân sinh năm 1953 tại Tây Sơn. 
Sau khi tốt nghiệp tú tài năm 1971, ông du học ở Ý và 
trở thành chuyên gia hóa dược. Sau gần nửa thế kỷ 
sống và làm việc ở nước ngoài, gần đây ông cùng vợ 
là nhà văn, tiến sĩ ngôn ngữ học Elena Pucillo về Việt 
Nam, sống tại TP Hồ Chí Minh. Ông giảng dạy bậc đại 
học, và viết văn.

kỳ ai cũng đều mơ ước.
l Bình Định xuất hiện 

thường xuyên trong sáng tác 
của ông?

- Bình Định như mạch 
ngầm chảy mát hồn tôi. Nơi ấy 
có những bè bạn ấu thơ, có ký 
ức một thời nghèo khó nhưng 
ấm cúng. Đây cũng là nơi giàu 
trầm tích văn hóa, con người 
đôn hậu nhiệt thành. Mọi thứ 
quện quyện trong ký ức, trong 
hôi hổi những hạnh ngộ hôm 
nay, là nguồn chất liệu dồi dào 
trong nhiều trang văn của tôi.

Năm 1996 tôi có viết 1 
truyện ngắn Hành trang ngày 
trở lại. Truyện ngắn lấy bối 
cảnh là TP Quy Nhơn. Sau 
được in và làm tựa đề cho một 
tập truyện cùng tên. Rải rác 
trong các trang viết tôi có nhắc 
về Tây Sơn, về Bình Định. Đặc 
biệt là trong tiểu thuyết sắp 
xuất bản - Lỗi định mệnh thì có 
nói nhiều về lịch sử Bình Định, 
biển Quy Nhơn, về Gò Lăng, 
Phú Lạc, các món ăn đặc sản ở 
Phú Phong…
l Là người hoài niệm, xa 

nơi chôn nhau cắt rốn hẳn 
ông còn lưu giữ nhiều ký ức 
quê nhà?

- Tây Sơn ắp đầy nơi tôi 

nhiều kỷ niệm. Đây là nơi tôi 
sinh ra và lớn lên, tuổi mới lớn, 
biết yêu, biết làm thơ…  trở 
thành những ký ức sâu đậm 
trong những ngày xa xứ. Sau 
này vì hoàn cảnh, tôi ít về quê 
hương. Còn các bạn cũ thất lạc 
nhiều. Tuy vậy, hơn 10 năm 
nay, năm nào tôi cũng cố gắng 
thu xếp về, vui gặp bạn cũ. Tôi 
thường về vào tháng 7, vì lễ Vu 
Lan năm nào cũng tháp tùng 
gia đình đi làm từ thiện.

Lúc còn ở Ý, vợ chồng tôi 
có tham gia hoạt động trong 
QTT - Quỹ tương trợ người 
Việt tại Ý - thành lập 2002 
bởi sự gợi ý của 6 sáng lập 
viên nhằm quy tụ người Việt 
định cư tại đây với mục đích 
hướng về quê hương Việt 
Nam. QTT hoạt động chủ yếu 
tại 3 lãnh vực: Từ thiện, văn 
hóa, xã hội. Tính đến 2010 thì 
QTT đã cấp khoảng 1.000 học 
bổng cho học sinh, sinh viên 
nghèo ở Việt Nam, đã xây 
dựng lại trường Tây Thuận 
(Tây Sơn, Bình Định) bị đổ 
nát vì bão lũ, đóng góp hơn 
300 triệu đồng cho các công 
tác từ thiện khác (cứu trợ bão 
lụt, giúp trẻ em mồ côi, trẻ em 
khuyết tật…). Tôi có về Việt 

Nam thì vẫn còn nhiều bạn 
khác tiếp tục duy trì hoạt động 
của QTT. Tôi mong quỹ sẽ còn 
hoạt động dài lâu để hỗ trợ 
phần nào đó cho những người, 
những nơi cần sự giúp đỡ.
l Những ngày cuối năm, ai 

xa xứ hầu như đều chung tâm 
trạng bùi ngùi nhớ tết quê?

- Tôi cũng không ngoại lệ. 
Xa quê từ năm 1971, mãi đến 
năm 2009 tôi mới về lại Việt 
Nam. Cũng ngót nghét 40 
năm mới lại đón cái tết truyền 
thống quê hương, không khí 
tết, cách đón tết, phong tục… 
mọi thứ đều đã ít nhiều khác 
xưa. Nhưng tết đến luôn làm 
mình xúc động dù thời đại đã 
khác. Sau năm 2009, thì tôi về 
nhiều lần. Lần nào về, cũng 
nôn nao. Dù đã có nhiều thay 
đổi, nhưng tết quê người Việt 
chúng ta vẫn mang những 
đầm ấm sum vầy. 

Điều may mắn là vợ tôi 
cũng rất thích về Việt Nam, 
phải nói là vợ tôi rất yêu mến 
Việt Nam. Cô ấy đã tổ chức 
nhiều hội thảo ở Ý về Việt 
Nam. Đặc biệt, còn tham gia 
tổ chức cả hội thảo “Tết Việt 
Nam, phong tục và truyền 
thống”. Ở Ý, những người 
Việt xa quê như chúng tôi vẫn 
đón tết cổ truyền hằng năm. 
Như Tết 2020, chúng tôi tổ 
chức tại Milano vào trưa Chủ 
nhật với sự hiện diện của gần 
400 bạn bè Việt - Ý, các hội 
đoàn, thân hữu. Buổi họp mặt 
ngoài chương trình đoàn tụ 
còn có các tiết mục biểu diễn 
võ thuật, ca nhạc, trình diễn 
áo dài, giới thiệu sách, múa 
lân... rất ấm áp, hoành tráng. 

Bản thân tôi, vẫn luôn 
mong được đón tết cổ truyền 
trên chính quê nhà. Đi là để 
trở về, chúng tôi cũng luôn 
mong muốn có dịp về thăm lại 
Tây Sơn, các nơi ở Bình Định. 
Chính vì vậy, hai vợ chồng tôi 
cố gắng chủ động sắp xếp để 
có thể trở về.
l Cám ơn nhà văn về 

cuộc trò chuyện này. Mong 
yêu thương từ quê nhà sẽ 
luôn được ủ ấm mặc cho bao 
khoảng cách về địa lý. Kính 
chúc ông và gia đình thật 
nhiều sức khỏe và bình an, 
đón một cái tết đầm ấm, nhiều 
niềm vui.

V.P

Bình yên đầm Thị Nại. 
Ảnh: CÔNG TÂM
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Đồng bào Hoài Nhơn đón bộ đội 
về giải phóng quê hương. 
Ảnh tư liệu Sư đoàn 3 Sao Vàng

Sau những ngày 
hành quân với khí 
thế phấn khởi khi 
vừa giải phóng 

Minh Long (Quảng Ngãi), 
Sư đoàn 3 Sao Vàng trở về 
Bình Định - vùng đất đã 
sinh ra mình trong niềm hân 
hoan chào đón của nhân 
dân. Trung đoàn 22 (Quyết 
Tâm) đứng chân ở Hoài 
Nhơn: Tiểu đoàn 7 ở Hoài 
Châu, Tiểu đoàn 8 ở Tam 
Quan Nam, Tiểu đoàn 9 ở 
Hoài Hảo...

BẺ BÁNH ĐA BẰNG… 
ĐẦU

Từ rừng núi, các anh trở 
về đồng bằng đóng quân, 
ở với dân để chuẩn bị đón 
tết Bính Ngọ. “Nhìn những 
bông mai, bông cúc nở vàng 
rực rỡ trong vườn các gia 
đình, chúng tôi thấy nhớ Tết 
ở miền Bắc, thèm khát một 
sắc đỏ hoa đào và những hạt 
mưa bụi bay bay trên không 
trung hoặc rơi trên mái tóc 
của người yêu trong tiết trời 
se lạnh”, trung tá Trần Quý 
Đôn (Đại đội 73, Tiểu đoàn 7) 
nhớ lại.

Đại đội 73 đóng quân ở 
thôn An Quý, Hoài Châu. 
Chàng trai trẻ Trần Quý Đôn 
và 2 đồng đội ở cùng gia đình 
má Nguyễn Thị Thám. Má 
trên 50 tuổi, còn khỏe mạnh, 
tính tình vui vẻ và hiền hậu, 
có 5 người con. Sau này, má 
có 2 người con trai là liệt sĩ; 
chồng má đã hy sinh đầu 
năm 1965.

Ba chàng lính trẻ được 
ở trong ngôi nhà lá ba gian 
thoáng mát, phía trước sân có 
vườn cây cảnh, phía sau có 
nhà bếp, chuồng heo, chuồng 
gà. Tất cả đều gọn gàng, sạch 
sẽ. Trên khu đất của má còn 
trồng gần chục cây dừa suốt 
ngày tỏa bóng mát.

Những ngày giáp Tết, trên 
đường làng bà con đi chợ 

CCB Trần Quý Đôn (thứ hai từ phải sang) dự kỷ niệm 50 năm thành lập Sư đoàn 3 
Sao Vàng (1965 - 2015).                               Ảnh: QUỐC BẢO

56 năm đã trôi qua, tết 
Bính Ngọ (1966) vẫn 
vẹn nguyên trong ký 
ức của những cựu binh 
Trung đoàn 22 (Sư đoàn 
3 Sao Vàng). Lần đầu 
tiên, những chàng lính 
trẻ đất Bắc đón Tết cổ 
truyền ở miền Nam, 
giữa những mái nhà xứ 
Dừa nặng ân tình.

ở miền Nam
Ấm áp cáiTếtđầu tiên

đông vui. Bộ đội cùng với 
nhân dân vệ sinh nhà cửa, 
vườn tược, ngõ xóm, không 
khí rất nhộn nhịp. Vui nhất là 
3 ngày 27, 28, 29 Tết, nhà nào 
cũng đỏ lửa suốt ngày đêm 
nấu bánh tét, làm bánh in và 
trang hoàng nhà cửa...

Sau một tuần tập luyện 
các tiết mục văn nghệ, đêm 
29 tháng Chạp, Tiểu đoàn 
7 tổ chức biểu diễn tại sân 
trước nhà thờ Quy Thuận để 
tặng đồng bào các thôn. Đội 
văn nghệ của 4 đại đội đóng 
góp trên 10 tiết mục, có cả 
những làn điệu chèo, những 
bài dân ca quan họ Bắc Ninh. 
Bà con nô nức rủ nhau đến 
xem và vỗ tay không ngớt 
sau từng tiết mục. 

“12 giờ khuya mới kết 
thúc đêm văn nghệ nhưng 
bà con vẫn chưa muốn ra về. 
Trên đường về nhà, em Thu 
(con gái của má Thám) và 
hai cô gái đi cùng cười đùa: 
“Không ngờ chú diễn kịch và 
hát hay thế”. Sau đêm đó, tôi 
dành mấy đêm dạy cho ba 
chị em họ hát trong ngôi nhà 
của má Thám thân thương. 
Đến giờ phút giao thừa,  
3 anh lính chúng tôi cùng má 
Thám, em Thu đứng trước 
bàn thờ thắp hương và khấn 
vái cầu mong một năm mới 
có nhiều may mắn với gia 
đình và những người lính”, 
ông Đôn nhớ lại.

Còn thiếu tá Nguyễn 
Ngọc Chiểu, nguyên Trợ lý 
tác chiến Trung đoàn 22, khi 
mới về ăn Tết ở thôn Phụng 
Du (Hoài Hảo) rất bỡ ngỡ, cứ 
ngẩn người ra khi trò chuyện 

vì chưa hiểu hết giọng nói, 
cách nói của mọi người. Các 
má, các chị, các em rất quý 
mến, thương yêu, có cái gì 
quý hiếm, ngon lành đều để 
dành cho các chiến sĩ. Từng 
tiểu đội nấu ăn, nhưng dân 
không cho nấu mà “bắt” các 
chiến sĩ ở nhà nào phải ăn 
cùng nhà ấy để dân được 
nuôi bộ đội. 

Bữa cỗ đầu tiên ngày Tết 
trên chiến trường ở nhà bác 
Nguyễn Văn Đại (thôn Tấn 
Thạnh, Hoài Hảo), anh lính 
trẻ Nguyễn Văn Đạo và đồng 
đội ngạc nhiên khi thấy mâm 
cỗ đơn giản, mỗi đĩa thịt chỉ 
xếp 5 - 7 miếng mỏng tanh, 
nhưng ăn hết thứ gì thì tiếp 
lên thứ khác, nên mâm cỗ lúc 
nào cũng như nguyên vẹn. 
Bánh thì rất phong phú: Bánh 
tét, bánh ú, bánh nổ, bánh in, 
bánh khảo... Đặc biệt nhất là 

bát canh cá chuồn nấu với lá 
giang, tuyệt vời không khác 
nào canh cá lá me miền Bắc. 

Và, ấn tượng nhất là khi 
ngồi xuống mâm, chủ nhà 
hoặc người nhiều tuổi nhất 
đội mấy cái bánh đa (bánh 
tráng) lên đầu mà bẻ làm tư, 
làm năm thì mới đúng phong 
tục ở địa phương. Trước khi 
ăn phải uống ly rượu, ăn vài 
miếng bánh đa trước, sau đó 
mới ăn các thức ăn khác tùy 
theo khẩu vị từng người.  

BÁNH IN RA TRẬN ĐỊA
Không khí vui vẻ và đầm 

ấm ấy kéo dài đến 7 giờ 
mùng 8 tháng Giêng (tức 
ngày 28.1.1966) thì chấm dứt. 
Những loạt bom B52 nổ rền 
trên dãy núi Hưng Nhượng 
(giáp ranh Hoài Nhơn - An 
Lão) mở đầu cho cuộc hành 
quân “Cái Chày” của Sư 

đoàn Không vận Mỹ. Dứt 
bom, bầu trời chưa kịp yên 
tĩnh thì đạn pháo dồn dập 
dội xuống các làng mạc thuộc 
Hoài Hảo, Hoài Châu, Hoài 
Sơn, Tam Quan. 

Sau đó, hàng trăm chiếc 
trực thăng kết thành từng 
bầy liên tiếp phóng rốc két 
và đổ quân xuống Chợ Cát, 
Trường Xuân, An Thái, ga 
Chương Hòa... Mũi tên lớn 
của cuộc phản công chiến 
lược mùa khô lần thứ nhất 
đánh vào Bắc Bình Định đã 
được khai diễn. Toàn Sư 
đoàn 3 Sao Vàng được lệnh 
chiến đấu. Lúc đó ở Hoài 
Nhơn, Trung đoàn 22 bắt đầu 
nổ súng. 

Thời điểm ấy, các gia 
đình vẫn chuẩn bị đi thăm 
họ hàng ở các thôn, xã khác, 
bất ngờ nghe tiếng bom nổ 
dữ dội. Mọi người lao ra khỏi 
nhà nhìn lên dãy núi phía 
Tây nơi B52 đang ném bom 
rải thảm. Khoảng 30 phút 
sau, hàng trăm quả đạn pháo, 
đạn rốc két trên trực thăng 
dội liên tiếp xuống các thôn 
của xã Hoài Châu. Khoảnh 
khắc ấy làng xóm chìm trong 
khói lửa, nhà cháy, cây đổ 
ngổn ngang. Nhân dân ẩn 
nấp ở các hầm, chiến sĩ ôm 
súng lao ra công sự sẵn sàng 
chiến đấu.

Khoảng 10 giờ mùng 8 
Tết, Tiểu đoàn 7 bắt đầu 
nổ súng chiến đấu với 2 
tiểu đoàn Mỹ, 2 tiểu đoàn 
Cộng hòa ở đèo Bình Đê, ga 
Chương Hòa, Tam Quan... 
“Mới hôm qua, các ba má, 
chị em đã chúc rượu chúng 
tôi mà hôm nay lại phải 
mang cơm với bánh in lao 
ra trận địa cho chúng tôi ăn 
để chiến đấu suốt ngày. Và 
trong những trận đánh ác 
liệt này, không ít người dân 
đã ngã xuống cùng đồng 
đội chúng tôi trong một 
đường hào, trong một công 
sự dưới gốc dừa. Những 
thẻ nhang trầm tỏa hương 
thơm dịu nhẹ trong ngày 
Tết, nay lại cắm trên các 
ngôi mộ mới của người dân 
và đồng đội ở vườn dừa và 
ngoài gò đồi. Những làn 
khói nhang bay lên tan dần 
trong ánh nắng xuân, đượm 
màu đỏ đau thương”, ông 
Trần Quý Đôn xúc động 
nhớ lại. 

Những trận đánh của tết 
Bính Ngọ đã mở đầu cho 
hàng loạt trận đánh ác liệt 
của Trung đoàn 22 Anh hùng 
với Sư đoàn Không vận số 1 
Mỹ, Nam Triều Tiên và quân 
ngụy Sài Gòn trong suốt 40 
ngày đêm. Địch đã thất bại 
nặng nề trên chiến trường 
trọng điểm Bắc Bình Định.                   

  H.N
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Tháng 4.1778, Toàn quyền Anh 
quốc ở Bengal Warren Hastings 
phái một sứ đoàn đến xứ Đàng 
Trong để khởi lập mối hữu nghị 
giao thương. Người được ủy nhiệm 
thực hiện nhiệm vụ này là Charles 
Chapman, nhân viên của Công 
ty Đông Ấn thuộc Anh ở Bengal. 
Sứ đoàn rời Calcutta hôm 16.4 
với 2 thương thuyền 3 cột buồm là 
Amazon và Jenny… Ba tháng sau, 
ngày 13.7.1778 họ đã đến Quy Nhơn.

Đôi tàu Anh trên đến một 
làng chài vùng duyên 
hải Sông Cầu gần đảo Cù 
lao Xanh (Pulo Gambir 

de Terre) để lấy nước, được một ngư 
dân ở đây tình nguyện dẫn đường ra 
Quy Nhơn. Nhờ đó Amazon và Jenny 
cập cảng Quy Nhơn vào ngày 13.7.1778. 

Ngay sau khi buông neo, Chapman 
cho viên thư ký lên bờ trình báo với 
quan trấn cảng, người trên tàu liền 
được cung cấp nước ngọt và thực phẩm. 
Ngày hôm sau đích thân quan trấn 
cảng lên tàu, ông tặng cho đoàn một 
con heo làm quà. Như vậy có thể thấy 
được từ cư dân cho đến viên chức nhà 
Tây Sơn đều lịch thiệp, thân thiện khi 
nhiệt tình giúp đỡ sứ đoàn ngoại quốc. 

Theo đề nghị của quan trấn cảng, 
Chapman cử viên thư ký tới chào hỏi 
và tặng quà cho “em của nhà vua” 
ở gần đó (chưa đoán định được là 
Nguyễn Huệ hay Nguyễn Lữ). Ghi 
chép của Chapman cho biết, sứ đoàn 
cũng đã gặp phò mã của nhà vua, đó 
là một người còn rất trẻ, nhưng đã là 
một viên quan đầu triều (chưa rõ là 
Vũ Văn Nhậm hay Trương Văn Đa) 
và ông cũng đã lên tàu thăm sứ đoàn 
vào ngày 16.7. 

Những cuộc tiếp xúc đó chỉ là thủ 
tục sơ khởi chuẩn bị cho cuộc hội kiến 
chính thức giữa sứ đoàn Anh quốc 
với Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc 
(Chapman chép tên là Ignaack). Quả 
thật chỉ vài hôm sau theo sắc chỉ của 
nhà vua, Chapman được phép diện 
kiến Thái Đức Hoàng Đế. 

Theo tường trình của Chapman 

(trích trong Journal of the malayan 
branch royal asiatic society, in tại Kuala 
Lumpur, Malaysia, 1961), điểm rất bất 
ngờ và mới mẻ là Hoàng đế Tây Sơn 
bấy giờ không buộc người Tây dương 
phải quỳ gối tiếp chỉ. Tiếp chỉ xong, 
vốn rất muốn sớm được gặp Hoàng 
đế Thái Đức, Chapman quyết định 
sẽ khởi hành vào chiều hôm sau, tối 
nghỉ đêm ở nhà quan trấn cảng để 
sáng sớm bữa mốt là có thể lên đường 
để kịp đến Hoàng thành trong ngày. 
Ông nhờ quan trấn cảng lo liệu giúp 
cho ông cáng, ngựa dành cho thành 
viên của đoàn cùng một số dân phu 
để gánh mang tặng phẩm dâng nhà 
vua và tư trang của sứ đoàn. 

Chiều 22.7, Chapman lên bờ, nghỉ 
đêm ở nhà quan trấn cảng, sứ đoàn 
người Anh đã được chiêu đãi bằng 
điệu múa của một đoàn vũ nữ. Theo 
Chapman nhận xét thì cách buổi trình 
diễn có tiết tấu ít rộn rã, khác với kiểu 
của người Ấn. Còn nhạc cụ thì đủ các 
loại kèn, trống phách, và một loại đờn 
kéo giống tựa violon (hẳn là đàn nhị), 
khiến họ tưởng mình như đang ở Ấn 
Độ. Nhưng điều làm ông thích thú hơn 
hết là cách tán thưởng những màn trình 
diễn ở xứ Đàng Trong. Quan trấn cảng 
mang đến cho ông một xâu tiền, khi 
nào tán thưởng bất kỳ tiết mục nào thì 
ném lên thưởng cho người trình diễn. 

Sáng hôm sau sứ đoàn lên đường 
đến thành Hoàng Đế. Chapman đi 
bằng một cái cáng 2 phu khiêng; rất 
dễ chịu khi nằm trong cáng, Chapman 
lưu tâm quan sát những gì thấy được 
trên đường đi. Tường trình chi tiết của 

sứ đoàn Anh quốc 
u PHAN TRƯỜNG NGHỊ

Năm 1778

Cầu trên đường 
Thiên lý ngày xưa. 
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chừng một giờ đi ngựa nữa là kịp đến 
cung điện của nhà vua, nhưng quan 
hướng đạo đề nghị sứ đoàn ở lại đây 
nghỉ qua đêm, vì đã quá muộn để được 
phép đi vào Hoàng thành. 

Chưa thể khẳng định Chapman 
cùng quan hướng đạo có phải ăn trưa 
là ở Mỹ Điền, Thạnh Thế ngày nay, 
nhưng có thể hình dung từ xã Phước 
Lộc sứ đoàn đi tiếp lên cầu Gành - cầu 
Tân An - sau đó đến chợ Gò Chàm - rồi 
qua cầu Đập Đá. Họ nghỉ đêm ở đâu 
đó có lẽ là quãng từ chợ Gò Chàm 
(Lam Kiều Thị) tới Đập Đá (Thạch Yển), 
cung đường chỉ một giờ đi ngựa là đến 
Hoàng thành. 

Sáng hôm sau sứ đoàn Anh quốc 
được triều đình Nguyễn Nhạc tiếp đón 
trọng thể ở thành Hoàng Đế. Sau nhiều 
tranh biện, hai bên cùng thỏa thuận chi 
tiết thuế phí thuyền buôn người Anh 
cập cảng Quy Nhơn. Chapman đánh 
giá triều đình của Nguyễn Nhạc khá 
chi tiết. “Cho dù thiếu những thứ cần 
thiết tạo nên sự lộng lẫy như những ông 
hoàng phương Đông khác, nhưng ở đây 
mọi thứ có quy củ, đúng mực, chúng tạo 
nên ấn tượng về sức mạnh của một chúa 
tể cùng với bầy tôi vây quanh”.

Ngoài buổi triều kiến chính thức, 
sứ đoàn Anh quốc còn được vua Thái 
Đức tiếp riêng ở ngay tại nơi mình 
ở. Theo ghi chép của Chapman, Thái 
Đức Nguyễn Nhạc là người có tư duy 
thương mại quốc tế rất cao khi ông chia 
sẻ cởi mở ý định sẵn sàng tạo dựng 
quan hệ thương mại với Anh quốc cũng 
như cả thế giới phương Tây, biến Đàng 
Trong thành một vùng kinh tế mở. 

Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc 
cũng dành sự quan tâm đặc biệt với 
những khí tài hiện đại, có sức mạnh 
vượt trội như đại bác, súng trường và 
đặc biệt là tàu chiến cũng như những kỹ 
thuật quân sự khác; đáng chú ý Nguyễn 
Nhạc cũng rất quan tâm đến việc khai 
thác các mỏ, sử dụng tài nguyên khoáng 
sản ở khu vực mà Hoàng đế làm chủ 
và sẽ làm chủ, chính vì thế ngài cũng 
rất quan tâm đến ưu thế kỹ thuật của 
phương Tây trong lĩnh vực này. 

Đặc biệt trong tư duy của mình 
Nguyễn Nhạc rất quan tâm việc làm 
chủ mặt biển, không chỉ ở khu vực 
miền Trung mà còn quán xuyến cả 
phương Nam và cả khu vực vịnh Thái 
Lan ngày nay. Có lẽ nhờ ấn tượng từ 
việc được người dân ở Sông Cầu giúp 
đỡ cộng vào đó là do tiếp xúc gần 
với người bản xứ trong hành trình từ 
Quy Nhơn ra gặp thành Hoàng Đế, 
Chapman ghi nhận sâu sắc sự thân 
thiện của cư dân xứ Nẫu, có thể thấy 
rằng sự thân thiện, chân thành này đã 
có nhiều trăm năm tuổi.             P.T.N

đã đến Bình Định
Chapman giúp ta hình dung được khá 
nhiều không gian, đường sá, đời sống 
sinh hoạt đương thời. 

“Thoạt đầu chúng tôi đi dọc theo bờ 
một dòng sông lớn, rồi đến một thung 
lũng trồng trỉa màu mỡ, núi cao bao quanh 
khắp mặt”. 

Khởi đầu đi ven một dòng sông. 
Không con sông nào khác hơn đó chính 
là nhánh Hà Thanh chảy xuống cầu sông 
Ngang để ra ngõ cầu Đôi. Hoàng Việt 
Nhất thống Dư địa chí của Lê Quang 
Định biên soạn năm 1802 cũng ghi nhận 
đường từ Vĩnh Thế xuống Chợ Giã là 
đi dọc theo sông Phú Hòa Đông. Đoạn 
tiếp theo hẳn là đến vùng đồng bằng 
Vinh Thạnh, Vĩnh Hy núi non vây bọc 
chung quanh, nào Kỳ Sơn, núi Úc, Phủ 
Sơn, núi Quảng Tín, núi Thị Thiện…  

“Trong thung lũng này, chúng tôi đi 
suốt qua ba hay bốn làng khá trù phú. Làng 
nào cũng như làng nào, trên đường đều 
có hàng quán bán nước chè tươi (loại kém 
giá trị thương phẩm), trái cây, và thức ăn 
thức uống cho khách bộ hành”.

Những hàng quán đó Chapman gọi 
là công quán (public houses), nước chè 
tươi loại kém giá trị thương phẩm chắc 
là nước trà lá vối, một thức uống phổ 
biến của quán xá Bình Định ngày xưa. 

“Đúng trưa, chúng tôi dừng chân ở 
một hàng quán, nơi đã sớm sửa soạn bữa 
cơm thân mật dành cho quan chức đồng 
hành với chúng tôi. Chúng tôi đã cùng tham 
dự và chi trả cho bữa tiệc. Nó gồm thịt gà 
cắt ra từng miếng nhỏ bóp muối bao phủ 
lên một ít rau xanh, vài món cá và trà”. 

Có lẽ đây là loại quán mở ra ở mỗi 
dịch trạm ngày xưa để phục vụ, giúp 
đỡ người đi đường. Ở Quảng Nam 
hiện có địa danh còn giữ tên ngày xưa 
là “Quán Hộ”. Xâu chuỗi các hình ảnh 
trên, có thể hình dung ra đường từ Quy 
Nhơn lên thành Hoàng Đế năm 1778, 
phải là đoạn sau đó trở thành đường 
Thiên lý triều Nguyễn chạy suốt chiều 
dài đất nước. Đường Thiên lý luôn hiện 
diện nhà trạm với quán hộ. 

Tầm tháng 7 có lẽ trời khá nồng nực 
nên sứ đoàn nghỉ chân tới 4 giờ chiều 
mới tiếp tục lên đường. Lúc đến được 
một làng khác thì trời đã tối, chỉ còn 
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GIAN KHÓ CÓ BỘ ĐỘI
Trong “cuộc chiến” trường kỳ 

chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến 
sĩ LLVT tỉnh đã thể hiện rõ vai trò 
của lực lượng nơi tuyến đầu. 

Có thâm niên công tác gần 17 
năm trong quân đội, thượng úy 
quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn 
Thị Điểm (Trung đoàn Bộ binh 
739, Bộ CHQS tỉnh) nói rằng công 
việc chính của mình là nuôi quân, 
năm nay thêm nhiệm vụ “nuôi 
dân”. Nấu ăn phục vụ công dân 
trong khu cách ly tập trung, chị 
Điểm thường bắt đầu công việc từ 
3 giờ sáng và luôn tay luôn chân 
đến sau 19 giờ. Gần 6 tháng qua, 
chị phải ở lại đơn vị để làm nhiệm 
vụ. Gác lại nỗi nhớ gia đình, mỗi 
ngày chị nỗ lực bảo đảm cơm chín, 
nước sôi, đầy đủ dinh dưỡng và 
an toàn vệ sinh thực phẩm trong 
từng bữa ăn. “Công việc tuy vất vả 
nhưng tôi luôn có sự hậu thuẫn, 
đồng cảm sâu sắc từ gia đình. 
Ngoài ra, các công dân đang cách 
ly cũng thường xuyên gọi điện hỏi 
thăm và gửi những lời cảm ơn ấm 
áp. Đây thực sự là động lực rất lớn 
để tôi và đồng đội vượt qua mệt 
mỏi, làm tốt nhiệm vụ được giao”.

Chị Điểm chỉ là một trong số rất 
nhiều điển hình của LLVT tỉnh đã 
và đang thầm lặng hằng ngày, hằng 
giờ góp sức mình cho cuộc chiến 
phòng, chống dịch Covid-19, mà 
một trong số những phần việc đó là 
tổ chức tiếp nhận cách ly tập trung 
đúng quy định, đảm bảo an toàn 
cho gần 19.560 công dân tại 7 điểm 
của tỉnh và 55 điểm cấp huyện.

Chuyện khó nhất, có bộ đội. 
Đó là việc Bộ CHQS tỉnh tổ chức 
tiếp nhận trang trọng, chu đáo 
tro cốt của đồng bào trong tỉnh 
không may qua đời vì Covid-19 
tại các tỉnh phía Nam, đưa về cho 
thân nhân. Bà Trịnh Thị Băng (57 
tuổi, xã Cát Minh, huyện Phù 
Cát), em ruột một nạn nhân mất vì 
Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh, chia 
sẻ: “Chị tôi mất nhưng được bộ 
đội và chính quyền lo chu đáo. Gia 
đình được an ủi nhiều”.

Theo đại tá Trần Thanh Hải, 
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, 
không chỉ trong công tác phòng, 
chống dịch, tinh thần “vì nhân dân 
quên mình”, “vì nhân dân phục 
vụ” của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh 
còn thể hiện ở hình ảnh người lính 
xuyên đêm cứu người, di dời tài 
sản người dân trong nước lũ hay 
sạt lở đất. Đó còn là bóng dáng 
những đoàn quân áo xanh mũ cối 
giúp dân khắc phục hậu quả sau 

khi lũ rút… “Hình ảnh người lính 
đã trở thành biểu tượng trong việc 
giúp dân vượt qua những thời 
khắc khó khăn nhất”, đại tá Hải 
bày tỏ.

BÁM CHỐT, BÁM BIÊN, 
BÁM ĐỊA BÀN

Bám sát diễn biến của dịch 
Covid-19, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
đã 3 lần điều động cán bộ, chiến 
sĩ chi viện cho các “điểm nóng” 
nhằm đảm bảo giữ vững thành 
trì chống dịch ở cửa ngõ biên giới 
phía Tây Nam.

Khi được hỏi “Anh có chút 
đắn đo nào không khi quyết định 
xung phong lên đường chi viện 
cho biên giới Tây Nam?”, thượng 
úy Lê Minh Chung (cán bộ Phòng 
Trinh sát BĐBP tỉnh Bình Định, 
hiện là Chốt trưởng chốt số 6, Đồn 
Biên phòng Vĩnh Điều, BĐBP tỉnh 
Kiên Giang) không ngần ngại đáp: 
“Tôi là người lính, khi Tổ quốc 

cần là xung phong lên đường. Tôi 
coi đây là cơ hội để cống hiến và 
trưởng thành hơn”.

Quyết tâm của thượng úy 
Chung cũng là suy nghĩ của tất cả 
120 cán bộ, chiến sĩ thuộc BĐBP 
tỉnh đã và đang được tăng cường 
làm nhiệm vụ kiểm soát, bảo vệ 
biên giới và phòng, chống dịch 
Covid-19 ở biên giới Tây Nam. 
Không ai kể về những khó khăn, 
vất vả trên biên giới, nhưng hình 
ảnh từ những ngày đầu tiên lạ 
nước lạ cái ở địa bàn mới đã nói 
lên phần nào sự kiên cường của 
lính quân hàm xanh trên mặt trận 
chống dịch. Đó là cao điểm mùa 
mưa, bộ đội biên phòng đi tuần 
tra phải lội sình, khi nước lớn thì 
bằng vỏ lãi, điều kiện ăn ở bất 
tiện, muỗi nhiều vô kể, khó mà 
tròn giấc... Tuy vậy, các anh luôn 
động viên nhau duy trì trực chốt 
24/24 giờ, kiểm soát tất cả các khu 
vực để giữ vững địa bàn.

Gác lại niềm riêng, hoãn việc 
cưới vợ, trung úy Võ Tấn Nhất 
(Đồn Biên phòng Mỹ An) lên 
đường tăng cường làm Chốt 
trưởng chốt số 1, Đồn Biên phòng 
Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (BĐBP 
tỉnh Kiên Giang). Quá trình làm 
nhiệm vụ, trung úy Nhất cùng các 
đồng đội đã lập được chiến công 
khi ngăn chặn được 1 vụ nhập 
cảnh trái phép và bắt 1 vụ buôn 
lậu 750 gói thuốc lá. “Tội phạm 
buôn lậu hay người có ý định xuất 
nhập cảnh rất tinh vi, nếu họ thấy 
mình không “động tĩnh” thì sẽ lợi 
dụng để hành động. Nên dù ban 
ngày hay ban đêm, việc tuần tra, 
kiểm soát phải được duy trì liên 
tục, không lơ là, mất cảnh giác”, 
anh Nhất chia sẻ.

Có thể nói, trên trận tuyến 
không tiếng súng chiến đấu với 
“giặc” Covid-19, lực lượng BĐBP 
tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, 
gian khổ, cùng các lực lượng và 
nhân dân lập nên phòng tuyến 
vững chắc trên các tuyến biên giới, 
biển đảo. Đại tá Phan Trường Sơn, 
Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 
nhấn mạnh: “Tất cả cán bộ, chiến 
sĩ BĐBP tỉnh đều tự nhận thấy 
vai trò, trách nhiệm của bản thân, 
quyết tâm kiểm soát, bảo vệ vững 
chắc biên giới và phòng, chống 
dịch Covid-19 hiệu quả”.     

  H.P

Trên mọi mặt trận, bộ 
đội luôn có mặt, vững 

tư tưởng, bền ý chí, sắt 
son một lòng với Đảng, 

hy sinh quên mình vì 
cuộc sống bình yên của 

nhân dân. 

u HỒNG PHÚC

Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở núi Cấm (xã Cát Thành, huyện  
Phù Cát).                                                                     Ảnh: HỒNG PHÚC

Bộ đội biên 
phòng tặng và 
cùng treo cờ 
Tổ quốc trên 
tàu cá đánh 
bắt xa bờ của 
ngư dân Hoài 
Nhơn. 
Ảnh: THANH BÌNH

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh được tăng cường tham gia tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới với 
Campuchia tại tỉnh Kiên Giang.                                      Ảnh: M.C 

Hạnh phúc của nhân dân 
là niềm vui của người lính

Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tiếp nhận cách ly tập trung đúng quy định, đảm bảo an 
toàn, chu đáo cho gần 19.560 công dân.                                                 Ảnh: HỒNG PHÚC
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Cuộc chiến khốc liệt chống 
dịch Covid-19 vẫn chưa 
ngừng nghỉ. Giai đoạn 
dịch bùng phát mạnh, “càn 
quét” tại TP Hồ Chí Minh hồi 
giữa năm ngoái, những 
người con Bình Định 
ở đây cảm nhận rõ 
hơn bao giờ hết 
hơi ấm tình đồng 
hương, bản quán.

ngày dịch giã
m tình đồng hươngẤ

SAN SẺ YÊU THƯƠNG
Đại dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp tại TP Hồ Chí 
Minh đã khiến bao người xa 
quê làm ăn nói chung và dân 
Bình Định nói riêng rơi vào 
cảnh khốn khó. Trong cơn 
dịch giã ấy, hơn lúc nào hết 
nghĩa đồng bào được phát 
huy cao độ. UBND tỉnh đã 
kết nối với Hội đồng hương 
Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh (Hội ĐHBĐ) triển khai 
nhiều chương trình hỗ trợ, 
giúp đỡ bà con, đặc biệt triển 
khai đưa người dân về quê 
bằng máy bay và các chuyến 
xe miễn phí. Hội ĐHBĐ cũng 
huy động mọi nguồn lực xã 
hội, kêu gọi các nhà hảo tâm, 
tình nguyện viên góp sức để 
san sẻ với đồng bào trong 
đại dịch. 

Nhiều lãnh đạo các hội 
đồng hương huyện, thị xã, 
thành phố, cùng các tình 
nguyện viên của Hội ĐHBĐ 
đã không ngại hiểm nguy 
ngày đêm có mặt trên mọi 
nẻo đường, ngõ hẻm tại 
TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ 
bà con Bình Định, như TS 
Phạm Đình Chi, Chủ tịch 
Hội đồng hương An Nhơn - 
cánh chim đầu đàn của Hội 
đồng hương An Nhơn. Anh 
cùng tham gia điều phối các 
hoạt động Hội trong mùa 
dịch, cho mượn nhà của 
mình làm kho chứa lương 
thực, thực phẩm từ Bình 
Định gửi vào và trực tiếp 
đánh xe đưa quà đến tận các 
khu phong tỏa, khu cách ly 
để hỗ trợ bà con. 

Hay anh Quách Phong, 
Phó Chủ tịch Hội đồng 
hương Tây Sơn, vừa tham gia 
điều phối các chương trình 

Hội ĐHBĐ tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ người dân Bình Định ở TP Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn trong cơn 
đại dịch.                Ảnh: Hội ĐHBĐ

UBND tỉnh kết nối với Hội ĐHBĐ tại TP Hồ Chí Minh đưa người dân về quê 
tránh dịch bằng máy bay và các chuyến xe miễn phí. Ảnh: Hội ĐHBĐ
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thiện nguyện, đưa bà con về 
quê, vừa tài trợ toàn bộ chi 
phí bảo hiểm các chuyến xe 
đưa bà con về quê. Rồi anh 
Trần Như, giám đốc một 
DN xây lắp điện - là người 
xông xáo tham gia hỗ trợ 
hoạt động của Hội ĐHBĐ, 
Hội đồng hương An Nhơn từ 
tháng 7 đến tháng 10.2021. 
Anh cũng ủng hộ vật chất để 
hỗ trợ bà con với mong muốn 
ai cũng đủ ăn đủ mặc trong 
đợt dịch…

Là người có mặt trong tất 
cả các chương trình do Hội 
ĐHBĐ, Hội đồng hương An 
Nhơn tổ chức trong đợt dịch, 
anh Phan Văn Phúc - Ủy viên 
Ban chấp hành Hội đồng 
hương An Nhơn, thành viên 
Ban hỗ trợ đồng hương về 
quê - tâm tình: “Chúng tôi 
không quản ngại khó khăn 
để hỗ trợ cho bà con về quê, 
bà con bị mắc kẹt tại các khu 

phong tỏa. Có những nơi 
rào chắn phong tỏa hai ba 
lớp, chúng tôi tìm mọi cách 
để đến tặng quà cho bà con, 
khi bị lực lượng chức năng 
ngăn lại, mình năn nỉ ỉ ôi, 
giải thích đủ các kiểu để họ 
hiểu và cho mình đến gửi 
quà cho bà con. Nhận những 
cuộc gọi, những tin nhắn của 
bà con chúng tôi không thể 
ngoảnh mặt làm ngơ. Dù biết 
rằng nguy cơ nhiễm bệnh là 
rất cao khi anh em đến các 
khu phong tỏa, khu cách 
ly để gửi quà cho bà con, 
nhưng nếu ngại chúng tôi đã 
không làm…”.

LAN TỎA NGHĨA TÌNH 
Trong cơn đại dịch, một 

lần nữa những người con 
Bình Định xa xứ lại đùm 
bọc nhau, nghĩa tình xứ 
Nẫu càng thêm thắm đượm. 
Những người may mắn 

được Hội ĐHBĐ kết nối đưa 
về quê hầu hết đều rất khó 
khăn, nhưng người bị kẹt lại 
cũng khó khăn không kém. 

Anh Nguyễn Ý Nhạc - 
Chủ tịch Hội đồng hương 
Hoài Ân, Phó ban truyền 
thông Hội ĐHBĐ - kể: “10 
chuyến bay và 109 chuyến 
xe miễn phí đưa hơn 4.000 
người dân hồi hương đã để 
lại trong tôi ấn tượng sâu 
sắc mà giờ nhắc lại vẫn xúc 
động nghẹn ngào. Có nhiều 
trường hợp liều mình tìm 
cách đi xe máy về quê nhưng 
không được và khi quay lại 
thì chủ nhà trọ không cho ở. 
Nhiều người còn không có 
gì để ăn, phải đi hái rau dại 
luộc ăn cầm chừng. Người 
còn ít gạo nẫu cháo loãng 
cầm cự qua ngày. Nhà có 
con nhỏ không tiền mua sữa, 
bệnh tật không tiền lo thuốc 
thang… Họ mong được về 

quê lắm. Nhu cầu nhiều, 
nhưng số lượng có hạn, anh 
em phải căng mình làm việc 
xuyên đêm để “cân đo, đong 
đếm” từng trường hợp xét 
đưa bà con về quê đúng 
người, đúng quy định”.

Thời điểm đó, tại quê nhà 
Bình Định, dịch bệnh cũng 
diễn biến phức tạp, số ca F0 
tăng cao, điều kiện cách ly 
khi bà con về quê còn hạn 
chế. Bởi vậy nhiều hoàn cảnh 
khác muốn về quê mà không 
thể về được. Nhớ lại quãng 
thời gian đó, anh Phạm Khắc 
Toàn, Phó Chủ tịch Hội 
ĐHBĐ, chia sẻ: Khi dịch 
bệnh hoành hành, khó khăn 
bủa vây mới thấy đường về 
nhà sao mà xa thế. Những 
chuyến xe chở đầy ắp nghĩa 
tình, nào rau củ, gạo, mì, 
mắm muối.... của quê nhà 
Bình Định gửi vào hỗ trợ 
bà con trong đợt dịch với 
những quả bầu, trái bí viết 
kèm lên những dòng chữ 
đơn sơ “Sài Gòn ơi cố lên”, 
“Việt Nam chiến thắng”, 
“Miền Nam cố lên”... khiến 
chúng tôi cũng như bà con 
thương lắm những vòng tay 
nhân ái của quê nhà, nhớ 
sao mà nhớ hình ảnh quê 
hương dịu hiền”. 

“Hội ĐHBĐ đang tiếp 
tục kêu gọi, vận động các 
nguồn lực để hỗ trợ đồng 
bào Bình Định thông qua 
các hoạt động, chương trình 
thiện nguyện mà Hội sẽ có kế 
hoạch tổ chức trong thời gian 
tới, nhất là dịp tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022. Chúng 
tôi sẽ cố gắng giúp đỡ nhau 
trong cuộc sống nhiều hơn 
để thắt chặt nghĩa tình đồng 
hương…”, anh Đồng Trần 
Việt Ái, Phó Chủ tịch Hội 
ĐHBĐ, tâm tình.             

B.M



Họ có khá nhiều điểm chung - là người Bình Định đang sinh sống, 
làm việc tại TP Hồ Chí Minh, chung niềm yêu thích lịch sử và đều thực 
hiện nhiều dự án viết sách, làm phim về đề tài lịch sử, đặc biệt là 
phần lịch sử liên quan đến quê nhà. 

Người trẻ Bình Định 
kể chuyện sử

Cô gái họ Trần “xuyên 
không” về thời đại Đông A

Phát triển từ đồ án tốt nghiệp 
chuyên ngành thiết kế đồ họa, 
Trường ĐH Mỹ thuật TP Hồ Chí 

Minh trong năm 2019, Trần Tuyết Hàn (25 
tuổi, quê ở thị trấn Cát Tiến, huyện Phù 
Cát) đã thành công với tác phẩm artbook 
(sách ảnh nghệ thuật) mang tên Hành trình 
Đông A. Cuốn sách do Nhà xuất bản Kim 
Đồng phát hành 2.000 cuốn trong tháng 
4.2021, đã mang đến cho độc giả góc nhìn 
mới mẻ về lịch sử dân tộc xoay quanh 
triều đại nhà Trần.  

Nói về quá trình “thai nghén” cuốn 
sách, Tuyết Hàn tâm tình: “Từ nhỏ tôi 
thích vẽ, sau này đi học tôi thích viết 
văn. Gia đình tôi sở hữu một căn nhà cổ, 
những lúc ngắm nhìn các họa tiết chạm 
khắc tinh tế trên những cột kèo, xà nhà, 
tôi tự hỏi những họa tiết ấy đến từ đâu, có 
hàm nghĩa gì, sao người xưa lại khéo tay 
chế tác được như vậy? Những chi tiết như 
thế hút tôi về phía lịch sử và văn hóa, lôi 
cuốn tôi tìm hiểu sâu hơn”.

Tác giả thể hiện Hành trình Đông A 
theo cách hóa thân vào nhân vật Trần 
Đông A để “xuyên không” về thời nhà 
Trần. Qua những lời kể, những nét vẽ 
theo lối điêu khắc gỗ thể hiện bằng hai 
mảng màu đen trắng chủ đạo minh họa 
cho từng trang sách, tác phẩm mang điểm 
nhấn riêng khi thể hiện bối cảnh lịch sử, 
các nhân vật trong từng trang sách. 

Sau thành công của Hành trình Đông A, 
Trần Tuyết Hàn tiếp tục hợp tác với Nhà 
xuất bản Kim Đồng minh họa tranh cho 
một số sách ảnh về lịch sử khác; trong đó, 
có cuốn sách Hỏa long trận phát hành cuối 
năm 2021. Tuyết Hàn chia sẻ thêm: “Hiện 
tôi đang tập trung sáng tác tác phẩm 
artbook về triều đại nhà Lê với cách xây 
dựng nhân vật nhiều hơn, nội dung gần 
gũi hơn, phong cách vẽ cũng sẽ khác Hành 
trình Đông A”.

N.N

Chàng trai trẻ Đào Nguyên Khánh 
(34 tuổi, quê ở TP Quy Nhơn) là 
con của nhiếp ảnh gia nổi tiếng 

Đào Tiến Đạt. Dù vậy, anh không nối nghiệp 
cha mà lại đam mê lịch sử nước nhà và đã 
miệt mài cất công sưu tầm, tìm tòi tài liệu để 
sáng tác sách về đề tài lịch sử.

Anh Khánh chia sẻ: “Tuy làm công việc 
marketing nhưng tôi đặc biệt yêu thích lịch 
sử, đặc biệt tôi rất kính ngưỡng hoàng đế 
Quang Trung - Nguyễn Huệ, cùng triều đại 
Tây Sơn oai hùng, điều này thôi thúc tôi thực 
hiện sách về lịch sử triều Tây Sơn. Điều đặc 
biệt ở cuốn sách của tôi là khai thác sâu vào 
sức mạnh quân đội thời Tây Sơn qua lời dẫn 
kèm nhiều hình ảnh minh họa sinh động, 
giúp bạn đọc tiếp cận lịch sử với những trải 
nghiệm mới mẻ qua góc nhìn khác về triều 
đại Tây Sơn. Được mọi người động viên, 
nhất là cha mẹ khuyến khích, tôi đang cố 
gắng hoàn thiện cuốn sách”.

Cuốn sách đã được anh Khánh đặt tên 
là Tây Sơn thần tốc - Lịch sử bằng hình ảnh về 
quân đội Tây Sơn, dự kiến sẽ xuất bản vào 
quý I/2022. Cuốn sách gồm các chương: Bộ 
binh; Hỏa khí; Tượng binh; Thủy binh; Trận 
Rạch Gầm - Xoài Mút đánh quân Xiêm (Thái 
Lan); Trận Ngọc Hồi - Đống Đa đánh quân 
Thanh (Trung Quốc), được anh tổng hợp 
từ nhiều nguồn tư liệu lịch sử, tranh ảnh, 
hiện vật đã cất công sưu tầm tại các bảo tàng 
trong nước và quốc tế như Mỹ, Pháp, Anh và 
Đài Loan (Trung Quốc), trình bày cô đọng.

“Tôi đang tập trung hoàn thiện chương 
cuối của cuốn sách viết về trận Rạch Gầm - 
Xoài Mút và tinh chỉnh lại bản thảo, thiết kế 
hình ảnh, bìa của cuốn sách. Hy vọng cuốn 
sách sử này khi phát hành sẽ được độc giả 
tích cực đón nhận”, anh Khánh bộc bạch.

Đào Nguyên Khánh 
tái hiện lịch sử triều Tây Sơn

Sau thành công của phim webdrama Nhất 
đại tông sư ra mắt công chúng vào ngày 
17.4.2021, anh Phan Văn Phúc (40 tuổi, quê 

xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn), Giám đốc Công ty 
Bảo Phúc Media cùng ê kíp ấp ủ dự án phim điện 
ảnh Nhất đại tông sư và phim webdrama Tây Sơn 
thất hổ tướng, sau đó phát triển thành dự án điện 
ảnh thể loại võ thuật hành động cổ trang. 

Tây Sơn thất hổ tướng kể về câu chuyện của các 
tướng lĩnh, thủ lĩnh quân sự của nhà Tây Sơn ở 
thời kỳ đầu, gồm: Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú, Trần 
Quang Diệu, Nguyễn Văn Tuyết, Lê Văn Hưng, Lý 
Văn Bưu, Nguyễn Văn Lộc. 7 vị tướng, mỗi người 
có xuất thân và tính cách riêng, đều là những người 
tài năng, võ công cao cường, khí phách anh hùng. 
Dưới sự lãnh đạo của Tây Sơn tam kiệt, từ những 
người “vô danh”, họ đã trở thành các danh tướng 
lừng lẫy trọn đời theo nhà Tây Sơn lập nên nhiều 
chiến công hiển hách. 

Anh Phúc chia sẻ: “Chúng tôi là người Bình 
Định nên muốn làm phim để giới thiệu cho khán 
giả cả nước biết đến hàng ngũ võ tướng nhà Tây 
Sơn trên đất Bình Định, nổi bật là Tây Sơn thất hổ 
tướng - những vị tướng mà chỉ cần nghe tên cũng 
khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía. Cũng giống như 
Nhất đại tông sư, phần lớn các cảnh quay của Tây 
Sơn thất hổ tướng sẽ được thực hiện ngay tại quê 
hương Bình Định”.

Dự án phim Tây Sơn thất hổ tướng đã được 
chuẩn bị về kịch bản, diễn viên, đạo diễn, quay 
phim, chỉ đạo võ thuật… để trong năm 2022 triển 
khai thực hiện. “Năm nay do ảnh hưởng dịch 
Covid-19 nên dự án phim điện ảnh Nhất đại tông sư 
và webdrama Tây Sơn thất hổ tướng bị ảnh hưởng 
tiến độ thực hiện, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng 
mọi khâu để năm tới bắt tay thực hiện hoàn thành 
các dự án phim này để sớm ra mắt khán giả”, anh 
Phúc thổ lộ.

Bảo Phúc Media với dự án 
phim “Tây Sơn thất hổ tướng”

u NGỌC NHUẬN 
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Cởi mở, chân thành trong tiếp nhận
& phát triển văn hóa

VINH DANH NHỮNG NGƯỜI SÁNG TẠO RA CHỮ QUỐC NGỮ:

F ĐÔNG A

Năm 1618, khi đón các giáo 
sĩ phương Tây: Francesco 
Buzomi, Christoforo Borri, 
Francisco de Pina từ Hội An 
vào Quy Nhơn rồi đưa về lưu 
trú tại Nước Mặn, quan 
Khám lý phủ Quy Nhơn Trần 
Đức Hòa không thể hình 
dung được rằng mình đã 
gián tiếp giúp dân tộc Việt 
Nam có được một thành tựu 
cực kỳ quan trọng - có được 
chữ viết của mình, vì lẽ chỉ 
ít lâu sau các giáo sĩ này đã 
dùng chữ cái Latin để ghi 
âm tiếng Việt. Chữ Quốc 
ngữ đã phôi thai như thế ở 
xứ Nẫu Bình Định.

VINH DỰ LÀ NƠI 
CHỮ QUỐC NGỮ PHÔI THAI

Tại Hội thảo “Bình Định với chữ 
Quốc ngữ” diễn ra vào 13.1.2016 tại 
TP Quy Nhơn, GS Phan Huy Lê nhận 
định: “Chữ Quốc ngữ trong trạng thái 
phôi thai ra đời sớm nhất ở ba trung 
tâm: Nước Mặn (Bình Định), Hội An, 
Thanh Chiêm (Quảng Nam), trong đó 
Nước Mặn có phần sớm hơn”.

Trong tập Kỷ yếu Hội thảo “Bình 
Định với chữ Quốc ngữ”, nhà sử học 
Dương Trung Quốc có nhận định 
rất thú vị: “Đặc biệt, trong quá trình 
hình thành chữ viết của tiếng Việt 
từ chữ Nôm đến chữ viết theo mẫu 
tự Latin (chữ Quốc ngữ), có sự đóng 
góp không nhỏ của đất và người Bình 
Định. Đó là việc vua Quang Trung 
chính thống hóa chữ Nôm trong các 
văn bản nhà nước. Đó là việc quan 
trấn phủ Quy Nhơn - Trần Đức Hòa, 
các “văn nhân” tại Nước Mặn (Phước 
Quang, Tuy Phước, Bình Định ngày 
nay) cùng các giáo sĩ phương Tây 
sáng tạo, phôi thai hình thành chữ 
Quốc ngữ vào đầu thế kỷ XVII; Nhà 
in Làng Sông - Quy Nhơn là nơi phát 
triển, truyền bá chữ Quốc ngữ và văn 
học Quốc ngữ cuối thế kỷ XIX - đầu 
thế kỷ XX”.

Năm 2018, nhân sự kiện “400 năm 
chữ Quốc ngữ tại Bình Định (1618- 
2018)”, khi nói về những người có 
công hình thành chữ Quốc ngữ, nhà 
nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang 
khẳng định: Tại Nước Mặn, cha bề 
trên Buzomi và hai linh mục của giáo 
đoàn ông là Pina và Borri - những 
giáo sĩ Dòng Tên người Ý, Bồ Đào 
Nha đi tiên phong trong việc nghiên 
cứu, phiên âm, sáng tạo ra chữ 
Quốc ngữ. Nói cách khác, họ chính 
là những người viết tờ khai sinh 
cho chữ Quốc ngữ tiền Đắc Lộ (tức 
Alexandre de Rhodes).

CỞI MỞ TIẾP NHẬN, 
CHÂN THÀNH VINH DANH 

Năm 2011, Tòa Giám mục Quy 
Nhơn xây dựng công trình ghi danh 
3 linh mục Dòng Tên gồm: Francesco 
Buzomi, Christoforo Borri (Ý), 
Francisco de Pina (Bồ Đào Nha) và tu 
huynh António Dias (Bồ Đào Nha). 
Công trình biểu tượng này mượn 
dáng cây cổ thụ có nhiều nhánh, biểu 
trưng cho nguồn cội, sự phát triển 
của Công giáo và Quốc ngữ bắt đầu 
phôi thai từ nơi này. Tuy nhiên, ngoài 
điều này, hiện tại vẫn chưa có một 
việc làm, hành động nào cụ thể để 
tưởng nhớ đến công lao của những 

Tiểu chủng viện Làng Sông, nơi đặt 1 trong 3 nhà in chữ Quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam, 
nhờ đó chữ Quốc ngữ có thêm nhiều cơ hội để bắt rễ vào đời sống văn hóa nước ta. 

- Trong ảnh: Tiểu chủng viện Làng Sông.  Ảnh: B. PHÙNG

người đã phôi thai chữ Quốc ngữ tại 
Bình Định mặc dù nhiều năm qua 
vấn đề này vẫn được đề cập đến khá 
nhiều lần.

Nhà thơ Thanh Thảo - người đã 
tham gia nhiều sự kiện liên quan đến 
vấn đề “nguồn gốc chữ Quốc ngữ” - 
chia sẻ: Ghi nhớ công đầu với những 
tu sĩ sáng tạo ra chữ Quốc ngữ là 
việc làm tốt đẹp, đúng truyền thống 
uống nước nhớ nguồn của dân tộc 

Việt Nam. TP Quy Nhơn, huyện Tuy 
Phước của tỉnh Bình Định và thậm 
chí là cả TX Hoài Nhơn - quê hương 
của quan Khám lý phủ Quy Nhơn 
Trần Đức Hòa - cũng có thể lấy tên 
các tu sĩ này đặt tên đường phố hoặc 
công viên. Không chỉ có vậy, ta còn 
nên ghi nhận đóng góp lớn lao của 
họ bằng hình thức xây dựng một 
Bảo tàng chữ Quốc ngữ ở Bình Định, 
tổ chức Lễ hội chữ Quốc ngữ như 
một điểm nhấn trong Lễ hội Đô thị 
Nước Mặn - nơi nó được sinh ra… 
Tôi nghĩ những việc làm này chứng 
tỏ năng lực tiếp nhận và phát triển 
văn hóa của người Bình Định. Nó là 
một cách gắn kết tình cảm của người 
Bình Định với du khách quốc tế, đặc 
biệt là người Ý, Bồ Đào Nha, Pháp… 
Chứng tỏ người Bình Định cởi mở và 
chân thành! 

ĐỂ CHỨNG TỎ BÌNH ĐỊNH 
SẴN SÀNG HỘI NHẬP SÂU RỘNG 
VỚI THẾ GIỚI

Một số người băn khoăn về yếu 
tố người nước ngoài, liên hệ từ việc 
truyền giáo đến cuộc đô hộ của thực 
dân Pháp. Về điều này xin được trao 
đổi như sau, cứ tạm tính thời điểm 
các nhà truyền giáo đến Việt Nam 
vào năm 1615 và họ bắt đầu ghi âm 
tiếng Việt bằng những ký tự Latin 
sáng tạo chữ Quốc ngữ vào năm 1618. 
Và xin nhắc lại ngày 1.9.1858, liên 
quân Pháp - Tây Ban Nha gồm 16 tàu 
chiến được trang bị vũ khí thuộc loại 
hiện đại nhất tấn công vào Đà Nẵng, 
mở đầu cuộc xâm lược nước ta. Như 

vậy hai sự kiện cách nhau 240 năm, 
có lẽ quá nhiều cho một cuộc gán 
ghép như thế. 

Tuy phi lý nhưng dẫu có thế đi 
chăng nữa thì lại xin nhắc tiếp, khi 
bắt nhổ lúa trồng đay, phát xít Nhật 
đã gây ra cái chết cho 2 triệu đồng 
bào Việt Nam trong nạn đói năm 
1945. Hoặc như ngay tại Bình Định, 
binh lính Hàn Quốc gây ra nhiều vụ 
thảm sát, có vụ như vụ thảm sát Bình 
An ở huyện Tây Sơn khiến hơn 1.000 
đồng bào ta thiệt mạng vào năm 1966. 
Nhưng ngày nay, quan hệ hữu nghị 
giữa Việt Nam với 2 quốc gia này rất 
nồng ấm trên nhiều phương diện, 
thậm chí ngay trung tâm TP Quy 
Nhơn còn có đường phố Yongsan; 
ngược lại chính quyền quận Yongsan 
cũng đã đặt tên đường mang tên Quy 
Nhơn tại khu đô thị trung tâm sầm 
uất của TP Seoul, Hàn Quốc. Chúng 
ta đã khép lại quá khứ đau buồn như 
thế và đã mở ra tương lai rõ ràng là 
tốt đẹp hơn.

Ở nước ta, theo “Quy chế đặt tên, 
đổi tên đường, phố và công trình 
công cộng” ban hành kèm Nghị định 
số 91/2005/NĐ-CP ngày 11.7.2005 
(Nghị định 91), việc đặt tên đường 
ngoài “góp phần thực hiện tốt công 
tác quản lý đô thị, quản lý hành 
chính...” thì còn “góp phần giáo dục 
truyền thống lịch sử - văn hóa dân 
tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất 
nước, lòng tự hào dân tộc, tình hữu 
nghị đoàn kết quốc tế”. 

Hãy hình dung tới đây sẽ có 
những người Ý, Bồ Đào Nha, Pháp 
thích thú như thế nào khi nghe kể về 
chuyện vì sao ở tỉnh Bình Định của 
Việt Nam lại có đường phố Francesco 
Buzomi, Christoforo Borri, quảng 
trường Francisco de Pina hoặc vườn 
hoa António Dias… Những câu 
chuyện thú vị như thế sẽ thú vị nhất 
khi được nghe kể tại Lễ hội đô thị 
Nước Mặn hoặc trong khu vườn sao 
đen cổ thụ trăm tuổi ở Tiểu chủng 
viện Làng Sông, bạn có đồng ý như 
thế không? 

Việc sáng tạo ra chữ Quốc ngữ 
thật sự đóng góp rất lớn cho tiến 
trình phát triển văn hóa Việt Nam, 
đây là điều không ai có thể phủ nhận. 
Quá trình hình thành chữ Quốc ngữ 
là công trình tập thể, trong đó vai trò 
các nhà truyền giáo nói trên đã được 
khẳng định. Việc vinh danh những 
người sáng tạo ra chữ Quốc ngữ còn 
cho thấy tỉnh Bình Định cởi mở, đã 
sẵn sàng hội nhập sâu rộng với thế 
giới như thế nào.                        Đ.A

Câu chuyện thú vị về những người Ý, người Pháp, người Bồ Đào Nha sáng tạo ra chữ Quốc ngữ sẽ 
thêm tuyệt vời khi được kể ra tại Lễ hội đô thị Nước Mặn. 
- Trong ảnh: Lễ hội đô thị Nước Mặn thường xuyên thu hút nhiều du khách khắp nơi trong về dự.
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Ở Bình Định có câu hát ru phổ 
biến tự xa xưa và lưu truyền 
đến ngày nay: Ai về nhắn với 

nậu nguồn/ Măng le gửi xuống, cá chuồn 
gửi lên… Một số địa phương vùng Nam 
Trung bộ cũng cho câu hát ru trên là 
của quê hương mình, nhưng không thể 
phủ nhận phương ngữ nậu/nẩu/nẫu của 
Bình Định. Lại có dị bản thay “măng le” 
bằng “mít non”, nhưng tôi nghĩ có lẽ 
măng le hợp lý hơn, vì măng le là đặc 
sản vùng nguồn, mít non thì nơi nào 
cũng có. Câu hát ru đã cho ta hình ảnh 
một thời giao lưu, trao đổi hàng hóa 
giữa miền xuôi với nguồn.

1.Theo Đại Nam Quấc Âm Tự Vị 
của Huình Tịnh Paulus Của, 

nguồn: Ngọn suối, lên nguồn: Đi lên 
các xứ mọi ở trên nguồn. “Nguồn” hiểu 
như một đơn vị hành chính ra đời từ 
thời Lê sơ, dưới thời các chúa Nguyễn 
“nguồn” được xác lập với tư cách là 
một đơn vị hành chính cơ sở đặc biệt 
tại khu vực trung du và miền núi. 

Theo ghi chép của Lê Quí Đôn, 
nguồn ở vùng thượng du như là tổng 
ở đồng bằng. Trong Phủ biên tạp lục, Lê 
Quí Đôn đánh giá rất cao tính vượt trội 
về các mặt hàng xứ Quảng mà phần 
lớn do phủ Qui Nhơn sản xuất như: 
“Thóc gạo, trầm hương, tốc hương, 
sừng tê, ngà voi, vàng bạc, đồi mồi, trai 
ốc, bông, sáp, đường, mật, dầu sơn, hồ 
tiêu, cá muối…”. Đánh giá về sản vật 
của phủ Qui Nhơn, trong Lịch triều hiến 
chương loại chí của Phan Huy Chú cũng 
ghi nhận: “Sản vật có nhiều như trầm 
hương, tốc hương, sừng tê, vàng, bạc, 
đồi mồi, châu báu, sáp ong, đường mật, 
dầu, sơn, cau tươi, hồ tiêu, cá, muối và 
các thứ gỗ đều tốt, thóc lúa không biết 
bao nhiêu mà kể…”. Đầu thế kỷ XVII, 
Qui Nhơn nhanh chóng trở thành vùng 
đất trù phú của các ngành sản xuất và 
giữ vai trò đầu mối giao lưu hàng hóa 
ở khu vực.

Nguồn không phải là một đơn vị 
hành chính chính thức, không có chức 
năng thực thụ của một cấp hành chính 
địa phương. TS. Andrew Hardy trong 
bài viết “Nguồn” trong kinh tế hàng 
hóa ở Đàng Trong, xác định: Nguồn có 
ba chức năng chính: Trước hết là một 
cái chợ; thứ hai, là địa điểm đánh thuế 
hàng hóa, nơi đây có sự hiện diện của 
quân đội; cuối cùng, là một đơn vị hành 
chính, gần tương đương với một tổng 
ở đồng bằng. 

Theo TS Trương Anh Thuận trong 
bài viết “Bước đầu nghiên cứu các hệ 
thống nguồn ở Bình Định trong các thế 
kỷ XVII, XVIII, XIX”, đối chiếu, so sánh 
các sử liệu trong Phủ biên tạp lục (soạn 
1776), Đại Nam thực lục (soạn từ 1821) 
và Đại Nam nhất thống chí, dưới thời 
chúa Nguyễn, toàn bộ khu vực miền 
núi phủ Qui Nhơn chỉ có 6 nguồn, bao 
gồm: Hà Nghiêu, Trà Đinh, Trà Vân, 
Ô Kim, Cầu Bông, Đá Bàn, đến thế kỷ 
XIX, tăng lên 18 nguồn, nhiều nhất so 
với các địa phương ở Nam Trung bộ 
lúc  bấy giờ, bao gồm: An Tượng, Cầu 
Bông, Đá Bàn, Đồng Trí, Hà Thanh, 

Với vị trí địa lý khá đặc biệt 
từ xa xưa vùng đất Bình Định 
là một trung gian kết nối thị 
trường Đông và Đông Bắc Á 
với thị trường Nam và Tây Á với 
các thương cảng: Thị Nại (thế 
kỷ X - XV), Nước Mặn (thế kỷ 
XVI - XVIII), Quy Nhơn (từ thế 
kỷ XIX). Từ đó, một hệ thống 
“nguồn” ở Bình Định được hình 
thành để quản lý, khai thác 
thuế, trao đổi hàng hóa và 
nguồn ở Qui Nhơn/Bình Định 
phát triển mạnh nhất Nam 
Trung bộ ở thế kỷ XIX.

Ai về nhắn với 
nậu Nguồn… 

Sông Hà Thanh bắt 
nguồn từ huyện 

Vân Canh chảy qua 
huyện Tuy Phước và  

TP Quy Nhơn rồi đổ ra 
đầm Thị Nại. 

Ảnh: HUỲNH KIM
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NGUYỄN THANH MỪNG

Dữ liệu 
từ nẻo phượt
Bồng Sơn
Phượt
Gặp căn nhà tuổi thơ
Gặp mái trường tuổi thơ
Uống một ly trà gừng
Ghé quán gió bờ đê sông Lại
 Này non nước mẫn cảm ơi
Nàng chở ta đi
Những tiếng bánh xe không giáo điều
Những vòng tay ôm không quan liêu
Làn môi hoa dừa tung hứng
Đám mây ve kêu
Nhịp rồ ga rít phanh ấn chứng
Biết nói thế nào đêm mơ hồ bông sầu đâu

 lêu bêu
Ta đã đọc
Nhật ký viết bằng rêu
Của sông Lại bưởi bòng cá bống
Phượt
Từ Bình Chương
Qua đập Dâng, gò Cúc
Lượn ngang Thiết Đính, Liêm Bình
Vòng về Trung Lương, Phụ Đức
Có tương thích cuộc chuyển dữ liệu từ

Chrome sang Firefox
Ríu rít nhấn bookmark trên trình duyệt lô xô
Vẫn mơ hồ nhịp chuông mõ Cốc Sư Cô
Ta đã đọc
Dòng nhật ký mục đồng chép bằng lửa bỏng
Lá bắp khô nướng trái bắp non tơ
Cọng rơm vàng rang hạt cốm vàng mơ
Hỏi lửa giác hay khói từ huyễn mộng
Ta vẫn đọc nhật ký bằng hoa dừa viết lên 

phù sa Lại Giang
Mầm bồ ngót đỗ xanh nhú lên nõn nà có

ước mình 
không bị nghiến dưới hàm răng dế trũi dế cơm
Con dế đĩnh đạc oai phong có ước mình 
không kết cục phanh thây làm mồi câu cá rô

cá bống
Con cá bống phong lưu có ước mình 
không được sum họp với nghệ tiêu trứ danh
cùng phong thánh trên bảng thực đơn
Những câu hỏi quỷ thần xao động
 Một im ắng nghìn trùng vang vọng
Vệt dấu lặng cô đơn
Nét trầm mặc lẫy lừng

KHỔNG VĨNH NGUYÊN

Xuân lạnh
bây giờ xuân lạnh rồi em
hoa cô đơn nở hương đem về rừng
em vui phố thị ngập ngừng
anh ngồi lặng ngắm mấy từng mây xanh
chim bay gọi nắng rung cành
em về đan áo để dành mùa sau
em về xuân lạnh mưa mau
đốt hương trầm giả nhớ nhau sặc sừ

Hà Nghiêu, Hà Náo, Hải Đông, Kiều 
Bông, Lộc Động, Phương Kiệu, Ô Kim, 
Ô Liêm, Thạch Bàn, Trà Văn (Trà Vân), 
Trà Bình (Trà Đinh), Trà Sơn, Trà Đính. 
Sự gia tăng đột biến này chủ yếu từ 
việc chia nhỏ khu vực miền núi phía 
Tây Bình Định thành nhiều nguồn khác 
nhau vào thế kỷ XIX, nhằm quản lý 
sâu sát và khai thác thuế lâm thổ sản 
của triều đình trung ương đương thời 
đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số. 

2. Nhà nước phong kiến suốt 
nhiều thế kỷ liền đã khai thác 

triệt để thế mạnh tài nguyên của mỗi 
nguồn trên địa bàn Qui Nhơn/Bình 
Định. Trong đó, tập trung vào một số 
nguồn có tiềm năng cung cấp nhiều 
loại sản vật khác nhau như: Hà Thanh 
(cách huyện Tuy Phước hơn 100 dặm 
về phía Tây Nam, thủ sở ở địa phận 
hai thôn Quang Thuận và Cảnh Vân), 
Trà Vân (Tây Bắc huyện Bồng Sơn, 
cách huyện hơn 60 dặm, giáp huyện 
Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, thủ sở ở 
địa phận hai thôn An Đỗ và An Hội), 
Trà Bình (cách huyện Bồng Sơn hơn 70 
dặm lệch về phía Tây Bắc, thủ sở ở địa 
phận thôn Hưng Nhân)... 

Các chúa Nguyễn khoán cho quan 
thân cận nắm giữ thủ sở các nguồn, nộp 
về triều một khoản thu nhất định dựa 
vào mức giao dịch trao đổi, mua bán; 
ngoài ra các quan tự đặt một khoản thu 
khác cho mình, việc thu loại thuế này 
tại một số nguồn ở phủ Qui Nhơn được 
Lê Quí Đôn ghi lại rất chi tiết trong Phủ 
biên tạp lục, ông ghi ra đến từng chĩnh 
mật ong, từng cuộn chiếu mây… Sách 
Thiên Nam dư hạ tập cũng có một số ghi 
chép tương tự.

Ngoài chức năng là một địa điểm 
đánh thuế hàng hóa, có sự hiện diện 
của quân đội và một đơn vị hành chính, 
các nguồn còn đảm nhận vai trò quan 
trọng là chợ giao thương, buôn bán 
giữa miền ngược và miền xuôi. Các 
nguồn thiết lập ở vùng miền núi, hoạt 
động như những điểm thu gom hàng 
hóa và thu thuế đối với hàng hóa di 
chuyển giữa miền núi và đồng bằng. 

Ở các nguồn thường có trường sở buôn 
bán hay trường giao dịch do triều đình 
lập ra và quản lý. 

Sách Đại Nam nhất thống chí có đề 
cập đến sự tồn tại của các trường giao 
dịch tại một số nguồn ở Bình Định như 
sau: “Nguồn Thạch Bàn: Ở cách huyện 
Phù Cát hơn 20 dặm về phía Tây, thủ 
sở ở địa phận hai thôn Thạch Bàn và 
Hội Sơn. Lại có hai trường giao dịch 
ở Hà Vị. Nguồn Phương Kiệu: Ở cách 
huyện Tuy Viễn hơn 150 dặm về phía 
Tây, thủ sở địa phận thôn An Khê, trước 
có trường giao dịch”. 

Sách Dân làng Hồ của P. Dourisboure 
(Les Sauvages Bahnars. P. Dourisboure 
de la Société des Missions Étrangères. 
Paris 1929) cũng ghi nhận: “Suốt dọc 
ranh giới phía Tây của miền Trung 
vương quốc, trong khoảng cách từ hai 
đến ba ngày đường, các dãy núi rừng 
do người Thượng cư ngụ, đều thường 
có thương buôn người Kinh qua lại, 
trao đổi hàng hóa với thổ dân”. 

Tại nguồn Phương Kiệu thế kỷ 
XVIII, Nguyễn Nhạc đã làm hai nghề: 
Người buôn bán với người Thượng 
và thu thuế cho chính quyền ở nguồn. 
Nguyễn Nhạc có mối quan hệ chính trị 
gần gũi với người Thượng cũng như 
truyền thống của họ và khởi nghĩa Tây 
Sơn đã bắt đầu từ một trong những 
nguồn quan trọng ở Đàng Trong - nguồn 
Phương Kiệu. Hiện nay, ở An Khê còn 
di tích An Khê Trường, sở giao dịch 
ngày xưa thuộc nguồn Phương Kiệu. 
Đây cũng là trung tâm đồn lũy ban 
đầu của ba anh em nhà Tây Sơn trong 
buổi đầu khởi nghiệp. An Khê Trường 
đã được Bộ VHTT&DL công nhận là 
di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1991.

3. Đến thế kỷ XIX, mặc dù trong 
tài liệu do Quốc sử quán triều 

Nguyễn biên soạn không thấy thống 
kê cụ thể về mức thuế thu được từ các 
nguồn ở Bình Định qua từng năm, 
nhưng việc tồn tại hệ thống trạm giao 
dịch tại đây với sự đồn trú thường trực 
của quân đội và quan lại triều đình như: 
Trạm Hà Vi ở nguồn Thạch Bàn, trạm 
An Khê (An Sơn) ở nguồn Phương 
Kiệu... là một trong những cứ liệu khoa 
học cho phép khẳng định triều Nguyễn 
vẫn tiếp tục duy trì hoạt động trưng thu 
loại thuế này đối với các nguồn trên địa 
bàn tỉnh Bình Định. 

Qui Nhơn - vùng đất mới được xác 
lập vào nửa sau thế kỷ XV, nhưng với 
vị trí địa lý là cửa ngõ của khu vực Bắc 
Tây Nguyên, ưu thế về đường biển, hệ 
thống giao thông Đông - Tây và Bắc - 
Nam thuận lợi (đường thiên lý thượng 
đi theo chân dãy Trường Sơn, đường 
thiên lý hạ chạy dọc bờ biển) cùng với 
sự phong phú về sản vật đã sớm tạo cho 
vùng đất này vừa là đầu mối giao thông 
liên lạc, vừa là trung tâm giao lưu hàng 
hóa của xứ Đàng Trong, từng là chỗ dựa 
cho chúa Nguyễn mở cõi về phương 
Nam và có nhiều đóng góp về kinh tế 
cho triều Nguyễn sau này, trong đó có 
sự đóng góp không nhỏ của các nguồn ở  
Bình Định.                                             N.T.Q
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1 Nơi đá ở thường là núi. 
Người Bình Định cư trú 
trong sự che chở của những 

dãy núi thuộc hệ sơn mạch Nam 
Trung bộ mưa nhiều nắng gắt. 
Núi Bình Định phần lớn là cốt đá 
cứng rắn làm điểm tựa cho đất đai 
nhuần nhị. Những tòa sơn thạch 
vạm vỡ bám sâu vào đất, vươn 
vai đỡ lấy mái rừng xanh thẫm 
bên trên. Khác với các hang động 
thạch nhũ thơ mộng kỳ ảo từ vùng 
Quảng Bình ra Bắc, trong lòng núi 
Bình Định có nhiều hang đá cứng 
và kín gió, không gian sinh trú lý 
tưởng của nhiều loài động vật quý. 
Theo Phan Huy Chú trong Lịch 
triều hiến chương loại chí, hang 
núi Bình Khê là vùng sản sinh 
nhiều ngựa rừng, còn theo truyền 
ngôn dân gian, hang Ngà Voi thuộc 
dãy Hội Sơn là linh địa của voi núi, 
những cụ voi già đi xa núi cũ đến 
đâu cũng tìm về đây trút ngà trước 
khi hóa kiếp. 

Phía Tây Bình Định còn có 
những vách núi đặc sắc, đá chồng 
lên đá tầng tầng lớp lớp. Thắng 
cảnh Tà Cơn ở Vĩnh Sơn chính là 
nơi đá tự xây thành. Từ kẽ đá rêu 
trổ vàng trổ xanh ngoạn mục, rễ 
cây quấn quýt như đan như khâu 
các phiến đá thành tấm áo giáp 
của sơn thần. Sau bức thành đá 
bí ẩn đó là dải rừng nguyên sinh 
rậm rạp, chốn ngụ cư của muông 
chim muông thú. Vượt lên nhiều 
loài, rùa núi vàng Vĩnh Sơn xếp 
vào hàng dược phẩm cực quý, chữa 
nhiều bệnh hiểm nghèo về tim 
mạch, sốt rét rừng. Tôi biết một 
nghệ nhân Bana ở Vĩnh Sơn, vài ba 
tháng anh mới xuống Quy Nhơn 
một lần, lưng gùi nồng nàn hương 
núi: Mật ong, rau rừng, măng khô, 
thỉnh thoảng có rùa núi vàng. Có 
lần anh mang tới nhà bác sĩ Thái 
Phục Hanh một cụ rùa trăm tuổi, 
thân vừa bằng bàn tay người lớn, 
lưng vàng ruộm với những khía 
mai khi bắt nắng ánh lên màu 
huyền lục. 

Một người Pháp bạn của bác 
sĩ Thái Phục Hanh, ông Frank 

Bãi tắm Hoàng Hậu còn gọi là bãi Trứng 
(ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) với 

những viên đá xanh hình tròn, mặt nhẵn như 
quả trứng, xếp chồng lên nhau trên bãi biển.  

Ảnh: NGUYỄNPHƯỚC  HOÀI

Hòn Chuông thuộc dãy núi Bà ở xã Mỹ Tài 
(huyện Phù Mỹ).  Ảnh: H.K.P

Polidano - kỹ sư thiết kế thủy điện 
Vĩnh Sơn - quan sát cụ rùa một 
cách thú vị rồi ngỏ lời đặt mua vài 
chú rùa núi con. Người Bana xua 
tay: “Rùa con nhiều tiền mấy mình 
cũng không bắt”. “Tại sao?”. “Già 
làng dạy mình phát rừng không 
chặt cây non, không hại thú mang 
thai, chim ấp trứng, không bắt 
thú non, chim con trong tổ. Vậy 
mới còn rừng nuôi mình sống 
chớ!”. Câu trả lời của anh khiến 
những người có mặt ngạc nhiên 
và xúc động. 

Vẻ đẹp thượng nguồn thấm 
đẫm những người như anh chàng 
nghệ nhân Vĩnh Sơn. Phải chăng vì 
có họ ở đấy, nên khi tôi ngước mắt 
lên, thành đá Tà Cơn không còn là 
cõi hoang linh bí hiểm mà ngược 
lại, đầy ắp sinh khí đại ngàn, thứ 
sinh khí được trời đất và con người 
cùng dang tay bảo vệ?!

2 Bình Định của tôi là không 
gian mà di sản Chăm có 
mặt khắp nơi để xác tín 

một nền văn minh đá. Cùng với các 
di chỉ tháp cổ, Bình Định có những 
pho tượng đá nguyên khối bị chìm 
lấp bởi các cơn địa chấn, ôm hồn 
phách đợi chờ trong lòng đất hàng 
trăm năm, đến khi xuất lộ trở lại 
vẫn lồng lộng vẻ đẹp hiển linh vô 
tả. Ấy là cặp tượng ông Đen ông 
Đỏ chùa Nhạn Sơn, tương truyền 
nhà ai có trẻ sơ sinh hay khóc đêm, 
cha mẹ về chùa thắp hương rồi 
chuyền đứa nhỏ dưới thân tượng 
là sẽ yên. Ấy là đôi voi đá thành Đồ 
Bàn, bước chân uy mãnh của voi 
vương dường như muốn tiến gần 
hơn đến bên voi hậu xinh đẹp với 
diềm cổ kết hoa, với vương miện 
điệu đà đang vẫy tai nũng nịu cách 
đó chưa đầy trăm thước. Bao lứa 
đôi đã tìm đến Đồ Bàn, khẽ khàng 
chạm vào đôi voi, thầm khấn 
nguyện một tình yêu son sắt. 

Ghé thăm Bảo tàng Điêu khắc 
Chăm Đà Nẵng, bạn sẽ gặp những 
pho tượng thần, những bộ linh vật 
sinh thực khí linga - yoni bằng đá 
đẹp nhất ghi xuất xứ từ Bình Định. 
Phong cách điêu khắc ấy không 
hề xa lạ với những bảo vật đang 
được trưng bày tại Bảo tàng Bình 
Định. Vẫn là năng lực sáng tạo và 
hủy diệt bao trùm vũ trụ tỏa ra từ 
dáng ngồi thẳng nghiêm nghị, 
đôi tay bắt quyết trước ngực và 
những cánh tay khác giương 
cao pháp khí của thần 
Brahma. Trong khi 

đó, khát vọng hạnh phúc phảng 
phất ở cái nghiêng đầu duyên dáng 
với nụ cười mơ hồ trên gương mặt 
nữ thần Sarasvati ba đầu, tay trái 
cầm hoa sen, tay phải cầm chuỗi 
ngọc, hai tay chắp trước ngực giữ 
túi thiêng. Mỗi nếp lượn tỉ mỉ của 
hoa văn sóng nước ở các bệ tháp, 
mỗi nét chuốt cánh chim vẫy bay 
mềm mại trên đỉnh tháp Cánh 
Tiên, cho thấy tiền nhân Vijaya 
bản địa của chúng ta rất giỏi chế 
tác đá trong kiến trúc và điêu 
khắc, để đời đời cảm nhận tiếng 
nghìn xưa vang vọng. 

3 Đá Bình Định phân bố 
trùng điệp từ núi xuống 
biển. Những danh thắng 

biển đẹp nhất của Bình Định như: 
Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng, Trung 
Lương, Lộ Diêu đều có sự góp mặt 
của đá, bởi đó là những nơi núi 
nhoài ra biển để nói với trùng khơi 
về vẻ đẹp hùng tráng, về tình yêu 
và bản lĩnh của mình.

Đối ngẫu với danh thắng biển 
là chuỗi danh thắng Núi Bà đã và 
đang không ngừng được bổ sung 
bởi các công trình nhân tạo. Nhưng 
sức thu hút của các quần thể mới 
vẫn chưa thể địch nổi các thắng 
tích nguyên thủy từng thách thức 
bể dâu. Điển hình là chùa Ông Núi 
với hang Tổ gồm ba thớt đá đen 
khổng lồ tạo lập giang sơn bên 
mạch suối Dũng Tuyền. Dọc đường 
về Chung Sơn, Núi Bà kỳ vĩ bày rất 
nhiều thạch trận. Đá ngồi, đá đứng, 
đá cõng nhau, đá tình nhân, đá phu 
thê, đá phụ tử, đá mồ côi... đủ loại. 

Vô số mỏm đá trắng ngoạn mục 
nhô ra từ ngách núi hay vắt vẻo 
bên sườn núi, có cả ông đá nghịch 
ngợm ngồi một mình trên đỉnh núi 
ngắm mây qua.

4 Người Bình Định may 
mắn sở hữu một nguồn 
tài nguyên đá dồi dào 

cùng với di sản lịch sử - văn hóa 
quý giá mà tiền nhân đã kiến tạo 
trên nền tài nguyên sông núi. Sẽ là 
may mắn nếu chủ nhân di sản biết 
khai thác và kế thừa để phát huy. 
Nhưng dường như mấy chục năm 
qua, chúng ta chỉ đẩy mạnh chẻ đá 
mà chưa chú ý đúng mức đến việc 
kế thừa. Khi mải mê chẻ đá, nhiều 
khi ta lãng quên sự vặn mình nung 
nấu và đau đớn của tự nhiên, thậm 
chí không cần cân nhắc vũ trụ phải 
mất bao nhiêu thời gian để các loại 
khoáng chất kết thành tinh thể. 
Chính trên kẽ hở lãng quên này, 
đã có những hang núi sập, và rồi 
những ngọn núi sẽ lần lượt ra đi.

Ngày trước, Hàn Mặc Tử bỗng 
dưng thất tình muốn khóc, định lên 
non mượn đá để ngồi:

Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi, hết ước mơ 
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
Ngồi lên để thả cái hồn thơ...
Những mỏm đá trắng mà Hàn 

Mặc Tử muốn tìm thuở ấy, chúng 
rủ nhau về ngồi ở Núi Bà. Nhưng 
với cái đà người ta đua nhau xẻ 
đá, không biết sau này, người 
Bình Định muốn tìm đá trắng, sẽ 
tìm nơi đâu?                   

      T.T.H.T

Có người nói rằng một trong những 
thành tố làm nên hồn vía và vẻ đẹp 
của Bình Định là... đá. Thử hình dung 
xem, nếu không có những vừng đá 
trời cho, nước non Bình Định liệu có 
hùng vĩ và diễm lệ 
như chúng ta từng biết?

u TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

gọi
Nghe lời 
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