


Chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945, trong Lễ Độc lập đầu tiên của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố với thế 
giới, rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã 
thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả 
tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc 
lập ấy!”. Từ đó đến nay, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, dân tộc ta đã từng 
bước phát huy giá trị và tận hưởng thành quả nền độc lập ấy.

Lời văn đanh thép của 
Tuyên ngôn độc lập có 
giá trị như một lời hịch 
kêu gọi toàn dân Việt 
Nam, trước hết là hãy 

nhận thức về giá trị của nền độc lập, 
về quyền công dân của mình, và khi 
đã thấu hiểu giá trị vô giá và quyền 
được hưởng từ nền độc lập, thì 
nghĩa vụ công dân là “quyết đem tất 
cả tinh thần và lực lượng, tính mạng 
và của cải để giữ vững quyền tự do, 
độc lập ấy”.

1. Bây giờ, đọc lại bản Tuyên 
ngôn độc lập bất hủ do 
chính tay Bác Hồ viết, tôi 

có cảm giác như ngày xưa ấy, những 
tay thực dân Pháp không chịu đọc hay 
không chịu hiểu một điều giản dị đến 
chừng ấy, là dân tộc Việt Nam muốn 
gì, và dân tộc ấy sẵn sàng bảo vệ cái 
gì, bằng “tất cả tinh thần và lực lượng” 
của mình.

Trong những chuyển biến của chính 
trị thế giới trong thế kỷ XX và cho tới 
tận bây giờ, chuyện một nước lớn vờ 
không hiểu một nước nhỏ hơn nói gì, 
muốn gì, khát khao và kiên quyết bảo 
vệ cái gì, là chuyện xảy ra khá thường 
xuyên. Chính vì thế, chiến tranh đã 
xảy ra liên miên, từ Thế chiến thứ 2 
tới những cuộc chiến tranh mang tính 
cục bộ nhưng không kém phần khốc 
liệt như cuộc chiến tranh Việt - Pháp 
chính thức nổ ra ngày 19.12.1946, tới 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cực kỳ 
ghê gớm sau này, kéo dài 21 năm trên 
toàn lãnh thổ Việt Nam. Khi những kẻ 
thực dân hiểu ra, thì chủ nghĩa thực 
dân cả cũ và mới ở thế kỷ XX đã chính 
thức cáo chung.

Nhưng ở thế kỷ XXI, tư tưởng thực 
dân, những biến tướng của nó vẫn còn 
hiện diện, và luôn thể hiện ở chỗ này 
chỗ khác. Việt Nam vẫn là cái đích bị 
thực dân “siêu mới” dòm ngó, đe dọa 
bằng “sức mạnh mềm” hiểm độc.

Chính vì thế, mỗi năm khi ngày 
Quốc khánh 2.9 tới với toàn dân 
Việt Nam chúng ta, thì giá trị của 
nền Độc lập trong thời hiện tại và 
trong tương lai cần luôn được thấu 
hiểu bằng những gì cụ thể nhất, cập 
nhật nhất. Và khi đó, bài học rỡ ràng 
về lòng yêu nước của dân tộc Việt 
Nam luôn được nhắc lại để những 
người hôm nay suy ngẫm, vì sao, khi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố bản 
Tuyên ngôn độc lập, thì hơn 90% 
nhân dân ta còn chưa biết chữ hoặc 
bị coi như không biết chữ, vậy mà 
đã hưởng ứng Tuyên ngôn độc lập 
bằng những hành động cụ thể như 
thế nào, bằng ý chí lẫm liệt như thế 
nào, cả thế giới đều biết.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, ngày 2.9.1945.  
        Nguồn: baotanglichsu.vn
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2. Chính sách ngu dân là 
chính sách của thực dân 
Pháp, chính sách cướp của 

giết người là chính sách của phát xít 
Nhật, thì người Việt Nam bằng lòng yêu 
nước vô hạn, bằng niềm tin sắt đá khi 
vùng lên thoát ách áp bức, như trong 
trạng thái xuất thần, đã phản kháng 
bằng tất cả sức mạnh tiềm ẩn sau hàng 
trăm năm nô lệ khốn cùng của mình, để 
bảo vệ cho được nền độc lập, bảo vệ 
bằng được lý tưởng đẹp đẽ nhất trên 
đời: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. 

Ngày đó, nhiều người nghĩ chữ độc 
lập có nghĩa là “đứng một”, đứng một 
mình. Nhưng đứng một mình thì làm 
sao giữ được độc lập ? Bác Hồ và Trung 
ương Đảng đã hiểu điều ấy sâu sắc hơn 
bất cứ ai. Chúng ta kháng chiến để có 
bạn, để tìm bạn, nhất là những bạn 
cùng chí hướng, những bạn có thể ủng 
hộ mình. Cho tới bây giờ, khi Việt Nam 
đã có điều kiện để là bạn với cả thế giới, 
thì bài học tìm bạn, tin bạn hay vì bạn 
để bạn vì mình vẫn là bài học của hôm 
nay, và của cả ngày mai.

Khi những kẻ thù cũ đã thành bạn, 
khi slogan “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” 
đã thành mục tiêu cả dân tộc phấn 
đấu từng ngày để đạt tới, thì vai trò 
của nhân dân lại phải được đặt lên 
cao nhất. “Đẩy thuyền hay lật thuyền 
cũng là dân”, ngày xưa Nguyễn Trãi 
vĩ đại đã nói như vậy. Câu nói ấy bây 
giờ vẫn còn nguyên giá trị. Chắc chắn 

chúng ta đều muốn “Thuyền xô sóng 
dậy, sóng đẩy thuyền lên” theo 6 điều 
tổng kết của Bác Hồ :    

1. Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết;
2. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân;
3. Việc gì cũng bàn với nhân dân, 

giải thích cho nhân dân hiểu rõ;
4. Có khuyết điểm thì thật thà tự 

phê bình trước nhân dân, và hoan 
nghênh nhân dân phê bình mình;

5. Sẵn sàng học hỏi nhân dân;
6. Tự mình phải làm gương mẫu cần 

kiệm liêm chính, để nhân dân noi theo”.
    (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.7, tr.270)
Những điều căn dặn cụ thể tha thiết 

của Bác Hồ về quan hệ với nhân dân 
đã nói lên giá trị và vai trò của nhân 
dân trong lịch sử phát triển đất nước. 

Có thể thấy, giá trị của Độc lập từ 
Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tuyên đọc trên quảng trường Ba 
Đình ngày 2.9.1945 gắn bó chặt chẽ với 
giá trị, quyền sống tự do và độc lập của 
nhân dân Việt Nam. Trong thực tế, suốt 
77 năm nay, công cuộc kháng chiến và 
kiến quốc của Việt Nam đều thể hiện khát 
vọng mà Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng 
định vào buổi chiều ngày 2.9.1945 ấy.

Giờ đây, cả nước đang trong một 
vận hội mới xây dựng đất nước đẹp 
và giàu như Di chúc của Bác Hồ. Trong 
công cuộc xây dựng mới ấy, vai trò của 
trí tuệ, của sáng tạo, của khoa học, của 
tinh thần nhân văn nhân ái, của lối 
sống tử tế lại phải đặt lên hàng đầu. 

Việt Nam không chỉ đẹp và giàu, mà 
còn phải là một quốc gia tử tế, một 
dân tộc văn minh.

3. Khi viết bài này cho Báo 
Bình Định đặc san kỷ 
niệm ngày Quốc khánh, 

tự nhiên trong đầu tôi lại nghĩ ngay tới  
Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo 
dục liên ngành (ICISE, tọa lạc tại  TP Quy 
Nhơn).  Theo tôi, đó là công trình đáng 
giá nhất của TP Quy Nhơn và của tỉnh 
Bình Định đã hoàn thành từ mấy năm 
nay, nơi hằng năm đều có những hội 
thảo khoa học tầm quốc tế, nơi những 
nhà khoa học hàng đầu thế giới thường 
đến và đóng góp trí tuệ của mình cho 
Việt Nam, từ một nơi tuyệt đẹp sát biển 
Quy Nhơn - Thung lũng Quy Hòa. 

Tháng 7.2022 vừa rồi tại trung tâm 
khoa học này đã diễn ra hội nghị khoa 
học quốc tế  “Điện tử lượng tử Tôpô 
tương tác trực diện”, với sự tham dự của  
GS Duncan Haldane - Giải Nobel Vật 
lý 2016, hiện đang giảng dạy tại ĐH 
Princeton (Mỹ), và GS Đàm Thanh Sơn, 
Trường ĐH Chicago (Mỹ), một người Việt 
Nam đã được trao Huy chương Dirac - 
giải thưởng danh giá nhất của giới Vật 
lý lý thuyết. 

GS Duncan tiếp xúc với nhiều nhà 
khoa học trẻ Việt Nam tại hội nghị này, 
và ông đã nói:  “Động lực để giới trẻ học 
và tiếp thu được khoa học trong thời 
đại ngày nay không nhất thiết phải phụ 
thuộc vào sách vở hay chờ sự dìu dắt 
từ những nhà khoa học lớn. Việc giáo 
dục và truyền cảm hứng nghiên cứu 
khoa học cho học sinh, sinh viên phải 
được thực hiện càng sớm càng tốt, từ 
lúc họ còn ngồi trên ghế nhà trường.” 

Những lời tâm huyết ấy từ một nhà 
khoa học là chủ nhân giải Nobel Vật lý 
2016, nói trước ngày Quốc khánh Việt 
Nam hơn một tháng, đã khiến chúng 
ta cảm động và suy nghĩ. 

Ngày Quốc khánh năm nay, sau 
những tai họa của dịch bệnh, chúng ta 
lại hướng tới những giá trị tốt đẹp nhất 
của đất nước.  Tôi nghĩ, những hoạt động 
khoa học ở tầm cao tại ICISE là một trong 
những điểm nhấn mà chúng ta hướng 
tới, khi mà giá trị của nền Độc lập Việt 
Nam đã ở vào tầm cao mới, sau ngót 80 
năm chiến đấu và xây dựng.               T.T

Bản Tuyên ngôn  Độc lập được Chủ tịch  
Hồ Chí Minh đọc trong ngày 2.9.1945. 
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Tết Độc lập - Tết Tự do

Trong không khí của mùa 
thu, của Tết Độc lập, người 
Việt bồi hồi nhắc nhau về 
nguồn cội, về giá trị của 
hòa bình, về lịch sử hào 
hùng của dân tộc. 

THỜI KHẮC LỊCH SỬ
Ngày 2.9.1945, hàng chục vạn 

người với cờ, hoa, băng rôn, khẩu 
hiệu tề tựu trước quảng trường Ba 
Đình, Hà Nội. Đúng 14 giờ, trên lễ 
đài lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay 
mặt Chính phủ lâm thời trang trọng 
đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên 
bố với quốc dân đồng bào cả nước 
và toàn thể nhân loại trên thế giới, 
khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa - nhà nước công nông đầu 
tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam.

Tiếng của vị Cha già vang vọng 
khắp quảng trường. Lời Người lan 
truyền khắp non sông, khẳng định: 
“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự 
do và độc lập, và sự thực đã trở thành 
một nước tự do và độc lập. Toàn thể 
dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả 
tinh thần và lực lượng, tính mạng 
và của cải để giữ vững quyền tự do 
và độc lập ấy”.

Từ ngày ấy, Tổ quốc Việt Nam là 
một thực thể thống nhất, thiêng liêng, 
dẫu có bị chia cắt hai miền Nam - Bắc 
trong nhiều năm đầy gian khổ, hy 
sinh. Khát vọng độc lập, tự do và lời 
khẳng định về một nước Việt Nam độc 
lập, tự do trong Tuyên ngôn Độc lập 
năm ấy đã gắn kết triệu triệu trái tim 
người Việt Nam. Điều đó giải thích 

t NGUYỄN MUỘI

Treo cờ Tổ quốc trong những dịp lễ lớn của dân tộc là một nét đẹp văn hóa, đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2.9, đây là niềm tự hào của mỗi 
người dân Việt Nam. 
- Trong ảnh: “Đường cờ Tổ quốc” trên tuyến đường ven biển Xuân Diệu (TP Quy Nhơn).                                                                                             Ảnh: TRỌNG LỢI

PHAN THÀNH MINH

Đất nước 
Đất nước mình đâu cũng đẹp 

như tranh 
Biển bạc rừng vàng nhân tình 

đôn hậu
Miền đất ngọt cho cây lành 

neo đậu
Năm bốn mùa gạo trắng 

nước trong

Về Nghĩa Lĩnh sơn chiêm bái các 
Vua Hùng

Nghe cây lúa nặng ơn người 
khai hóa

Bốn nghìn năm gian lao vất vả 
Mưa nắng bão bùng vẫn sáng 

một màu xanh

Vẫn áo nâu nu 
Vẫn nụ cười lành
Dẫu chìm nổi nhưng cánh buồm 

vẫn đứng
Vào lộng ra khơi tay chèo 

vẫn vững
Biển đảo là quê 
Mưa nắng là nhà

Có vạn con thuyền nằm giữ 
Trường Sa

Có vạn anh linh đã thành 
cột mốc

Một giọt máu cũng là Tổ quốc
Hồn cốt tiền hiền linh hiển 

chắn che

Mắc câu ru lên oi bức trưa hè
Ngụm nước ngọt nặng ơn

 tần tảo
Tiếng trẻ ê a mát lòng lính đảo
Con đến trường 
Mẹ đến sân phơi

Con nục con thu thơm vị biển 
vị trời

Ngày của nắng là canh me 
canh sấu

Biển như ngủ khi tàu về neo đậu
Rộn rã tiếng cười trên bến 

dưới âu

Đất nước mình đâu cũng đẹp 
như nhau

Cũng biển bạc rừng vàng nhân 
tình son sắt

Một ý chí cho ngàn trăm 
vùng đất

Chịu khó chịu thương để nòi 
giống trường tồn.

cho những chiến công thần kỳ mà 
dân tộc ta đã làm được trong lịch sử 
đấu tranh giữ nước và dựng nước. 

Với khát vọng độc lập, tự do, với 
tinh thần Quốc khánh 2.9, 77 năm qua, 
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam 
không ngừng đấu tranh bảo vệ nền 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân 
tộc và quyền tự do, hạnh phúc của 
nhân dân với tinh thần “Không có gì 
quý hơn độc lập tự do”. Việt Nam luôn 
tích cực ủng hộ, đóng góp trách nhiệm 
cho hòa bình, quan hệ bình đẳng và 
sự phồn vinh trên thế giới theo tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh:  “Phải 
gắn liền độc lập dân tộc với đoàn kết 
quốc tế; lấy tinh thần thiện chí, hòa 
bình để giải quyết những bất đồng, 
trên cơ sở gắn lợi ích dân tộc với lợi 
ích các nước trong khu vực và lợi ích 
chung của nhân loại tiến bộ”.

KÝ ỨC VÀ TỰ HÀO 
Dấu ấn mùa thu lịch sử, Quốc 

khánh 2.9 in đậm trong trái tim mỗi 
người Việt Nam. 

77 năm trước, khi đang ở tuổi 11, 
ông Trần Văn Nhẫn (nguyên Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách 
của Quốc hội khóa IX, nguyên Chủ 
tịch UBND tỉnh) là Liên đội phó đội 
thiếu nhi thôn ở xã Cát Tân, huyện 
Phù Cát. Ngày 2.9.1945, ông cùng 
thiếu nhi địa phương tham gia cổ 
động ủng hộ Chính phủ, ủng hộ Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh. 

“Không khí cách mạng sôi sục, 
đầy tự hào của ngày Quốc khánh 
2.9 khắc sâu vào trái tim tôi. Với bản 
thân tôi, đó là một cơ may, một vinh 
dự lớn lao khi được tưới tắm trong 
dòng chảy của cách mạng từ lúc còn 
rất nhỏ; dẫn dắt tôi đi theo lý tưởng 
của Đảng, Bác Hồ. 14 tuổi mồ côi 
mẹ, 16 tuổi mồ côi cha, tôi trưởng 
thành trong sự chăm lo, giáo dục 

của Đảng, đoàn thể, sự giúp đỡ của 
đồng chí, đồng nghiệp, sự bao bọc 
của nhân dân và nỗ lực tự rèn luyện, 
học tập của bản thân. Tôi rất tự hào 
khi trong 77 năm qua, Đảng đã dẫn 
lối dân tộc đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác, đất nước có được vị 
thế, uy tín cao trên trường quốc tế”, 
ông Nhẫn xúc động bày tỏ. 

Sinh ra trong thời bình, chưa 
từng biết đến chiến tranh, nhưng 
những người trẻ hôm nay đã có 
chung niềm tự hào mỗi khi sống 
trong không khí của mùa thu cách 
mạng, Quốc khánh 2.9 cận kề. Với 
các bạn, khát vọng hòa bình và tinh 
thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc 
lập ngày 2.9.1945 đã khắc sâu vào 
trái tim và khối óc. 

Nguyễn Thị Kiều Oanh (20 tuổi, 
sinh viên chuyên ngành Sư phạm 
Lịch sử - Địa lý khóa 44, Khoa Sư 
phạm, Trường ĐH Quy Nhơn) cho 
biết: Thông qua những thước phim 
tài liệu về ngày Quốc khánh, hình 
ảnh vị lãnh tụ dân tộc trong trang 
phục giản dị với câu hỏi: “Tôi nói, 
đồng bào có nghe rõ không?” và 
hơn 50 vạn người cùng đáp “Có!” 
khẳng định sự đồng lòng, đoàn kết 
của toàn thể dân tộc đã làm bạn xúc 
động, ấn tượng.  

“Để đi đến “Độc lập - Tự do - Hạnh 
phúc”, biết bao nhiêu xương máu 
của rất nhiều thế hệ cha ông đã đổ 
xuống. Lòng yêu nước đã trở thành 
một giá trị mang tính bất biến xuyên 
suốt dòng chảy lịch sử dân tộc. May 
mắn và hạnh phúc khi được sống 
trong hòa bình, người trẻ như tôi 
ngày nay càng phải ra sức phấn đấu 
rèn luyện, trau dồi đạo đức, là lực 
lượng xung kích, tiên phong trong 
mọi công tác, phong trào, luôn bảo 
vệ Tổ quốc thiêng liêng, phát huy tinh 
thần Quốc khánh 2.9”, Kiều Oanh nói. 

N.M Tra
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Cách mạng Tháng Tám 
ở Bình Định

Cách mạng Bình Định là 
một bộ phận của cách 
mạng cả nước, dưới sự 
lãnh đạo thống nhất 
của một Đảng; do đó, có 
mối quan hệ chặt chẽ, 
biện chứng với cách 
mạng cả nước. Cách 
mạng Tháng Tám ở Bình 
Định đã có những đóng 
góp rất quan trọng 
cho cách mạng cả nước 
trong giai đoạn này. 

Lễ trao ấn kiếm của chính quyền phong kiến cho Ủy ban Kháng chiến Việt Minh Nguyễn Huệ tại Quy Nhơn tháng 8.1945 (ảnh chụp lại tranh 
trưng bày  tại Bảo tàng tỉnh).                                                                                                                                                                                                                              Ảnh: M.LÂM

t LÊ VĂN MINH
CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, 
CHỚP THỜI CƠ GIÀNH 
CHÍNH QUYỀN

Tại Bình Định, sự bóc lột nặng 
nề, chính sách khủng bố tàn khốc 
của Pháp - Nhật tuy gây ra nhiều 
khó khăn nhưng không thể ngăn 
chặn được các phong trào cách 
mạng như phong trào chống chính 
sách “kinh tế thời chiến”, đấu tranh 
chống chế độ hà khắc trong nhà tù.

Ngày 9.3.1945, Nhật đảo chính 
Pháp. Theo tinh thần chỉ thị “Nhật - 
Pháp bắn nhau và hành động của 
chúng ta” của Trung ương Đảng, giữa 
tháng 4.1945, Ủy ban vận động Cứu 
quốc tỉnh được thành lập. Không bao 
lâu sau, Ủy ban vận động cứu quốc 
huyện và tổng thành lập ở nhiều địa 
phương. Cuối tháng 5.1945, Ủy ban 
vận động Việt Minh do đồng chí Võ 
Xán làm Bí thư được thành lập. Cả 
hai hệ thống tổ chức trên tìm cách 
bắt liên lạc với tổ chức Đảng và Việt 
Minh cấp trên, tiếp tục tuyên truyền 
chủ trương, chính sách của Mặt trận 
Việt Minh nhằm tập hợp các tầng lớp 
nhân dân, xây dựng lực lượng tự vệ 
cứu quốc, chuẩn bị điều kiện giành 
chính quyền.

Tối 13.8, tuy chưa nhận được 
lệnh khởi nghĩa của Trung ương, 
nhưng trên cơ sở nhận được tin 
phát xít Nhật đầu hàng, căn cứ tinh 
thần chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau 
và hành động của chúng ta” và tình 
hình cụ thể của địa phương, Ủy ban 
vận động Việt Minh họp khẩn cấp 
tại ga Quy Nhơn do đồng chí Võ Xán 
trực tiếp chỉ đạo. 

Hội nghị quyết định thành lập 
Ủy ban khởi nghĩa do đồng chí Võ 
Xán lãnh đạo và xây dựng Đội tự vệ  

cứu quốc.
Ngày 18.8, Hội nghị Ủy ban vận 

động cứu quốc tỉnh được triệu tập 
tại An Sơn (Hoài Nhơn) nhận định: 
Quần chúng và cán bộ, đảng viên 
có quyết tâm, song phong trào so 
với các nơi khác còn yếu, lệnh khởi 
nghĩa của Trung ương chưa nhận 
được, phải thận trọng và quyết định 
thành lập Ủy ban khởi nghĩa tỉnh. 

Ngày 23.8.1945, Ủy ban vận 
động Việt Minh huy động trên 
10.000 quần chúng và lực lượng 
tự vệ cứu quốc chiếm Quy Nhơn, 
lật đổ chính quyền bù nhìn, thành 
lập chính quyền cách mạng lâm 
thời tỉnh với tên gọi UBND cách 
mạng lâm thời tỉnh Nguyễn Huệ do 
đồng chí Võ Xán làm Chủ tịch, mở 
đầu cho phong trào vũ trang khởi 
nghĩa toàn tỉnh. Ngày 24.8, huyện 
Phù Mỹ khởi nghĩa giành chính 
quyền thành công, tiếp đó là huyện 
Hoài Ân (ngày 26.8), Hoài Nhơn  
(ngày 27.8)… 

Ngày 31.8, Hội nghị liên tịch giữa 
đại biểu Ủy ban vận động Cứu quốc 
tỉnh và Ủy ban vận động Việt Minh 
quyết định thống nhất lực lượng Việt 
Minh toàn tỉnh và tuyên bố thành 
lập UBND cách mạng lâm thời mới 
tỉnh Bình Định vào ngày 3.9.

Như vậy, chỉ hơn 1 tuần lễ (ngày 
23 - 31.8), nhân dân Bình Định đã 
vùng lên giành chính quyền trong 
toàn tỉnh. Nguyên nhân cơ bản 
là Đảng bộ tỉnh đã biết vận dụng 
sáng tạo đường lối, chủ trương của 
Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào 
tình hình, điều kiện cụ thể của địa 
phương; biết tạo thời cơ và chớp lấy 
thời cơ; đặc biệt đã biết dựa vào dân, 
biết phát huy sức mạnh to lớn của 

nhân dân với tinh thần “lấy sức ta  
giải phóng cho ta”.

ĐÓNG GÓP CỦA  
CÁCH MẠNG BÌNH ĐỊNH

Trước khi Cách mạng Tháng Tám 
nổ ra, Bình Định đã góp phần chuẩn 
bị những điều kiện cần thiết cho 
cách mạng cả nước.

Trong giai đoạn 1930 - 1945, Bình 
Định tiến hành chuẩn bị về tổ chức. 
Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt 
Nam được thành lập, từ 1930 - 1945, 
tại Bình Định đã thành lập các chi 
bộ: Nhà máy Đèn (Quy Nhơn), Đề Pô 
Diêu Trì (Tuy Phước), Trường Quốc 
học (Quy Nhơn), Cửu Lợi (Hoài Nhơn), 
Trà Quang (Phù Mỹ), Vạn Đức (Hoài 
Ân), Hồng Lĩnh (An Nhơn). Về tổ chức 
Đảng cấp huyện, ngay từ năm 1930 
đã thành lập được hai tổ chức ở Quy 
Nhơn và Hoài Nhơn. Năm 1937, Tỉnh 
ủy lâm thời được thành lập.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 
1930 - 1945, dưới sự lãnh đạo của 
Tỉnh ủy Bình Định, tổ chức Mặt trận 
và các tổ chức quần chúng yêu nước 
với các tên gọi khác nhau được 
thành lập. Đặc biệt, giai đoạn 1939 - 
1945, đã thành lập được hai hình 
thức Mặt trận rất quan trọng để tập 
hợp lực lượng (Ủy ban vận động Việt 
Minh và Ủy ban vận động Cứu quốc).

Về lực lượng, cùng với cả nước, 
qua các cao trào cách mạng (1930 - 
1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945), Tỉnh 
ủy Bình Định đã đưa các tầng lớp 
nhân dân (công - nông làm nòng cốt) 
tham gia các phong trào đấu tranh. 
Điển hình như cuộc biểu tình cây  
số 7 Tài Lương (23.7.1931); phong 
trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ  
(1936 - 1939); phong trào chống 

“chính sách thời chiến” của Pháp, 
phong trào đấu tranh trong nhà tù, 
phong trào kháng Nhật… (1939 - 
1945) đã góp phần xây dựng và 
rèn luyện về tinh thần, bản lĩnh và 
phương pháp đấu tranh của lực 
lượng chính trị chuẩn bị cho cách 
mạng Tháng Tám.

Qua cao trào cách mạng 1939 - 
1945, đặc biệt là năm 1945, Tỉnh 
ủy Bình Định đã lãnh đạo, chỉ đạo 
xây dựng LLVT và lực lượng nửa vũ 
trang, sắm sửa vũ khí để chuẩn bị 
cho cách mạng Tháng Tám. 

Có thể nói, đến trước Tháng Tám 
năm 1945, ở Bình Định, những điều 
kiện thiết yếu cho một cuộc cách 
mạng đã được chuẩn bị chu đáo. 
Nhân dân Bình Định chỉ chờ tiếng 
kèn xung trận là xông lên như nước 
vỡ bờ nhấn chìm bè lũ cướp nước và 
bán nước tại địa phương.

Trong cách mạng Tháng Tám, 
Bình Định có đóng góp cực kỳ quan 
trọng qua việc dự báo, chớp thời 
cơ, kịp thời phát động khởi nghĩa 
giành chính quyền tại địa phương 
(23.8.1945). 

Cách mạng Tháng Tám ở Bình 
Định là một bộ phận của cách mạng 
cả nước. Do đó, chủ trương của 
Đảng “khởi nghĩa từng phần, giành 
chính quyền từng bộ phận” được 
thực hiện thắng lợi ở Bình Định đã 
góp phần thực hiện thắng lợi chủ 
trương của Đảng ở miền Trung 
(Cách mạng Tháng Tám ở Huế cũng 
thành công vào ngày 23.8.1945) và 
trên phạm vi cả nước.

Cách mạng Tháng Tám ở Bình 
Định đã góp phần tạo thành cơn 
bão táp cách mạng trên phạm vi  
cả nước.                                                          L.V.M
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t HỒNG PHÚC

Một thời hoa lửa hào hùng

Khẩu súng DKZ 82 của Tiểu đoàn 50 được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh. 
Qua 2 năm chiến đấu (1973 - 1974) khẩu súng này đã bắn sập 126 lô 
cốt, bắn cháy 20 xe tăng và xe bọc thép của địch.                                 Ảnh: H.P

TIỂU ĐOÀN BỘ BINH 
ĐẦU TIÊN VÀ NHỮNG 
CHIẾN CÔNG 
LẪY LỪNG

Tiểu đoàn 50 ra đời ngày 
19.8.1963 tại xã Ân Hữu 
(huyện Hoài Ân) với nòng 
cốt là Đại đội Tây Sơn (tiền 
thân là Đội tuyên truyền vũ 
trang 2.9). Đây là tiểu đoàn 
bộ binh đầu tiên của tỉnh 
Bình Định, do đồng chí Bùi 
Văn Riêng làm Tiểu đoàn 
trưởng và đồng chí Đinh 
Bá Lộc làm Chính trị viên.

Trong những tháng ngày 
khốc liệt nhất của cuộc chiến 
chống đế quốc Mỹ ở Bình 
Định, Tiểu đoàn 50 đã để lại 
nhiều chiến công hiển hách. 

Ngay sau khi được thành 
lập, đêm 13.9.1963, Đại đội 2 
của Tiểu đoàn 50 cùng bộ đội 
huyện Phù Cát đột nhập vào 
các “ấp chiến lược”  Thạch 
Bàn (Cát Sơn), Long Định 
(Cát Hiệp), vận động nhân 
dân phá ấp rồi phóng lửa đốt 
toàn bộ ấp chiến lược xã Cát 
Sơn. Cũng trong đêm này, trên 
hướng Hoài Ân, Đại đội 1 tập 
kích trụ sở xã Ân Hữu, diệt 
gọn một trung đội dân vệ. 
Lần đầu tiên ra quân, Tiểu 
đoàn 50 đã lập công xuất 
sắc, đánh dấu bước trưởng 
thành về trình độ tổ chức chỉ 
huy cũng như khả năng hợp 
đồng tác chiến tập trung.

Chiến công nối tiếp chiến 
công, trong đó phải kể đến 
các trận đánh quân Nam 
Triều Tiên, diệt xe tăng và 
tiến công giải phóng Quy 
Nhơn. Mỗi trận đánh là một 
chiến công oanh liệt, khiến 
quân thù bạt vía. 

Cuối tháng 8.1968, đơn 
vị về đứng chân ở khu vực 
Phương Phi, Phương Thái và 
Trung Lương (xã Cát Chánh, 
huyện Phù Cát), làm nhiệm 
vụ củng cố, huấn luyện bổ 
sung chuẩn bị cho chiến 
dịch Thu Đông. 7 giờ ngày 
10.9.1968, một đại đội lính 
Nam Triều Tiên khoảng hơn 
100 tên từ đồn Mỹ Long 

Liên tục chiến 
đấu suốt 12 năm 
(1963 - 1975), 
Tiểu đoàn 50 đã 
lớn mạnh không 
ngừng, lập nhiều 
chiến công hiển 
hách trong kháng 
chiến chống Mỹ 
cứu nước.

Các CCB nguyên là chiến sĩ của Tiểu đoàn 50 gồm Lê Văn Hương, Trần Minh Hoàng và Nguyễn Văn Sự (từ phải 
qua) thường xuyên gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm thời hoa lửa.                                               Ảnh: H.P

Với những chiến công to 
lớn đã đạt được, năm 1973, 
Tiểu đoàn 50 được tặng danh 
hiệu Anh hùng LLVT nhân 
dân. Đó chính là sự ghi nhận 
xứng đáng cho những đóng 
góp của cán bộ, chiến sĩ Tiểu 
đoàn trong công cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước.

xuống chợ Phương Phi 
để càn quét, ta bố trí trận 
địa phục kích sẵn. Khoảng  
10 giờ 30 phút, địch đi đúng 
ý định của ta. Đại đội 1 chặn 
đầu nổ súng, Đại đội 2 đánh 
chính diện, Đại đội 3 khóa 
đuôi, bộ đội ta xung phong 
truy kích bọn lính Nam Triều 
Tiên chạy la khóc giữa trưa 
nắng trên cánh đồng trước 
chợ Phương Phi. Trận đánh 
diễn ra hơn 30 phút, ta đã 
tiêu diệt hoàn toàn đại đội 
lính Nam Triều Tiên.

Những ngày cuối tháng 
6.1974, địch tập trung quân 
chủ lực với nhiều xe tăng 
nhằm chiếm lại Mỹ Tài, Mỹ 
Chánh và các xã phía Đông 
Phù Mỹ. Trước tình hình này, 
Sở chỉ huy tiền phương Tỉnh 
đội đã điều động 4 Tiểu đoàn 
bộ binh của tỉnh gồm: 50, 
52, 8, 55 và bộ đội huyện 
Phù Mỹ, du kích các xã phía 
Đông huyện tập trung về 
khu chiến Mỹ Chánh để 
chống địch phản kích. Tiểu 
đoàn 50 làm nhiệm vụ chủ 
công, tổ chức trận địa phục 
kích từ thôn Trung Thuận đến 
Chánh Thiện. 

9 giờ ngày 23.6.1974, 
ngay khi địch lọt vào trận 
địa của ta, các đại đội của 
Tiểu đoàn 50 đã dùng hỏa lực 
bắn cháy thành công nhiều 
xe tăng của địch. Cánh quân 
thứ nhất bị diệt; địch cay cú, 
điều đoàn tăng thứ 2 từ Mỹ 
Tài sang Chánh Thiện. Lợi 
dụng địa hình, địa vật, quân 
ta tiếp tục làm cho địch thua 
đau, gần chục chiếc xe tăng 
bị ta bắn cháy; bộ binh của 
chúng cũng bị tổn thất nặng. 
Tổng cộng, trong trận này 
ta đã bắn cháy 2 đợt với 19 
xe tăng, tiêu diệt 1 đại đội 
biệt động. Đây cũng là trận 

ta tiêu diệt xe tăng của địch 
nhiều nhất.

Thực hiện chỉ đạo của 
Thường vụ Tỉnh ủy, từ ngày 
25 - 31.3.1975, ta đã giải 
phóng các huyện trong 
tỉnh. 20 giờ ngày 31.3, Tiểu 
đoàn 50 đã bắt liên lạc, phối 
hợp với đội biệt động Quy 
Nhơn, đặc công Đ30 và Đ20 
đánh chiếm, cắm cờ trên 
tiền sảnh Tòa hành chính 
ngụy quyền tỉnh và Trung 
tâm tiểu khu Bình Định - cơ 
quan đầu não về chính trị, 
hành chính, quân sự của 
địch. Đây là thời điểm giải 
phóng TX Quy Nhơn và toàn 
tỉnh Bình Định.

TỰ HÀO TRONG 
GIAN KHỔ

Hơn nửa thế kỷ trôi 
qua, nhưng mỗi khi nhắc 
đến những năm tháng đấu 
tranh hào hùng, ánh mắt của 
những người lính thuộc Tiểu 
đoàn bộ binh đầu tiên của 
tỉnh một thời hoa lửa ấy vẫn 
ánh lên niềm tự hào.

Mỗi khi nhắc đến CCB 
Trần Minh Hoàng (biệt danh 
là Trần Khánh, nguyên Đại 
đội trưởng Đại đội 2 năm 
1969, hiện ở TP Quy Nhơn), 
nhiều người lính từng chiến 
đấu ở Tiểu đoàn 50 luôn bộc 
lộ sự thán phục. Bởi, ông đã 
trực tiếp chỉ huy và tham gia 
nhiều trận đánh ác liệt của 
đơn vị. Bước qua độ tuổi thất 
thập, sức khỏe giảm nhiều 
nhưng ông chưa bao giờ 
quên những năm tháng ở 
chiến trường khói lửa. 

Ông kể lại rành mạch: 
“Sau trận Phương Phi bị thất 
bại muối mặt, hầu như tháng 
nào lính Nam Triều Tiên cũng 
đưa quân càn quét, lùng 
sục khu vực Núi Bà. Tháng 
5.1969, Đại đội 2 bí mật trở 
lại Núi Bà để huấn luyện. 
Ngày 27.5.1969, một trung 
đội lính Nam Triều Tiên 45 tên 
từ đồn Mỹ Long đi xuống tới 
chợ Phương Phi để lùng sục. 
Phát hiện địch, tôi cùng đồng 
chí Ba (Tham mưu trưởng của 
Tiểu đoàn 50) tổ chức cho bộ 
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đội đánh tập kích địch. Chỉ 
trong vòng hơn 1 tiếng đồng 
hồ, quân ta đã diệt gọn một 
trung đội địch, thu toàn bộ 
vũ khí quân dụng”.

Chiến tranh đã lùi xa, 
nhưng những người bước 
ra từ cuộc chiến vẫn lưu giữ 
những kỷ niệm thời hoa lửa. 
Năm 1972, vừa tròn 18 tuổi, 
chàng thanh niên Nguyễn 
Văn Sự (68 tuổi, ở TP Quy 
Nhơn, nguyên Trung đội 
trưởng Trung đội Trinh sát 
thuộc Tiểu đoàn 50) tạm 
biệt gia đình lên đường 
nhập ngũ tại Tiểu đoàn 50. 
Được giao làm lính trinh 
sát, nhiệm vụ của ông Sự 
là do thám địa hình, địa vật, 
quân số địch, các loại vũ khí 
trang bị của địch, báo cáo 
chỉ huy để bàn chiến thuật 
tác chiến. 

“Là lính trinh sát phải “đi 
không dấu, nấu không 
khói, nói không tiếng”, lấy 
đêm làm ngày, tuyệt đối bí 
mật. Trong mọi hoàn cảnh, 
mình phải nắm chắc được 
tình hình của địch, bởi đây 
là một trong những yếu tố 
then chốt để ta giành được 
lợi thế trong các trận đánh”, 
ông Sự chia sẻ.

Khó khăn, gian khổ 
không dập tắt được ý chí 
của người lính, bởi họ luôn 
có niềm tin rằng cuộc chiến 
đấu này tất sẽ thắng lợi. 
Cũng một thời vào sinh ra tử 
cùng đồng đội, CCB Lê Văn 
Hương (72 tuổi, ở TP Quy 
Nhơn, nguyên Tiểu đoàn 
Phó Tiểu đoàn 50) vẫn nhớ 
như in khoảnh khắc cùng 
đồng đội đánh chiếm Tòa 
hành chính ngụy quyền tỉnh 
và Trung tâm tiểu khu Bình 
Định. “Khoảnh khắc lá cờ 
Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam được 
cắm lên, ai ai cũng vui mừng 
khôn xiết, người người đều 
lâng lâng. Từ nay quê hương 
được giải phóng hoàn toàn!”, 
ông Hương bộc bạch.                

                             H.P
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Một gia tộc

Gia tộc ông Trần 
Cừu (ở thôn Dương 
Thiện, xã Phước Sơn, 
huyện Tuy Phước) có 
4 thế hệ đều tham 
gia cách mạng, đóng 
góp to lớn trong hai 
cuộc kháng chiến 
giải phóng dân tộc. 
Cả gia tộc có 16 liệt 
sĩ và 5 mẹ Việt Nam 
anh hùng.

t MINH NHÂN

Chúng tôi tình 
cờ biết được 
truyền thống 
cách mạng hào 
hùng của gia 

tộc ông Trần Cừu (đã qua 
đời) trong một chuyến công 
tác tại thôn Dương Thiện. 
Những đóng góp, hy sinh 
to lớn của gia tộc ông Cừu 
cho sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, thống nhất 
Tổ quốc thôi thúc chúng tôi 
thực hiện bài viết này. Tuy 
nhiên, quá trình thu thập, 
tìm hiểu tư liệu gặp nhiều 
khó khăn do hầu hết những 
người con, cháu thuộc thế 
hệ đời thứ ba của ông Cừu 
đều đã mất hoặc già yếu.

Sau nhiều ngày “lục 
lọi”, chúng tôi may mắn 
gặp được bà Trần Thị Xuân 
Hương (SN 1948, cháu 
cố của ông Cừu) khi bà 
từ TP Hồ Chí Minh về Tuy 
Phước giải quyết công 
việc gia đình. Dù sống xa 
quê hương đã nhiều năm, 
nhưng bà Hương luôn khắc 
ghi và tự hào về những mất 

Bà Trần Thị Xuân Hương thắp hương tưởng nhớ ông, cha trong một dịp về quê nhà Tuy Phước.               Ảnh: M.N

giàu truyền thống cách mạng

mát, hy sinh của các thế hệ 
trong gia tộc. Nhờ truyền 
thống “cha truyền, con nối”, 
bà Hương nắm rõ quá trình 
tham gia, hoạt động cách 
mạng của các thế hệ trước 
trong gia tộc.

Theo bà Hương, ông 
Cừu tham gia kháng chiến 
chống Pháp khi bà chưa ra 
đời, chỉ biết được qua lời 
kể. Ông Cừu có 4 người con 
trai là Trần Kim Anh, Trần 
Thuần (ông nội bà Hương), 
Trần Thể và Trần Hạo. Cả 
4 người đều noi theo cha 
hoạt động cách mạng 
trong 2 cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ. 

Nối tiếp truyền thống 
yêu nước của gia đình, 

những người cháu của 
ông Cừu, trong đó có ông 
Trần Cấp (cha bà Hương), 
bà Trần Thị Mười, ông Trần 
Minh Châu (con ông Trần 
Thuần) và cả bà Hương tiếp 
tục tham gia hoạt động liên 
lạc, nuôi giấu cách mạng 
tại địa phương. Ngoài ra, có 
người thoát ly, trực tiếp ra 
tiền tuyến chiến đấu.

“Trong 2 cuộc kháng 
chiến, nhà ông cố, ông nội 
của tôi là cơ sở hoạt động, 
nuôi giấu nhiều cán bộ của 
Tỉnh ủy Bình Định, Huyện 
ủy Tuy Phước và xã Phước 
Sơn. Bản thân tôi tham gia 
công tác giao liên, liên lạc 
từ năm 1962; được phân 
công phụ trách đưa đón 

cán bộ từ vùng kháng chiến 
vào hoạt động trong lòng 
địch; nắm tình hình hoạt 
động của địch, rồi báo cho 
mật cứ. Ngoài ra, tôi còn 
cất giấu vũ khí, chuyên chở 
thương binh, tiếp tế lương 
thực cho cách mạng”, bà 
Hương hồi tưởng.

Ông Phan Phương (SN 
1933, hiện ở thôn Kỳ Sơn, 
xã Phước Sơn), người tham 
gia hoạt động cách mạng 
cùng thời với cha bà Hương, 
kể: Trong giai đoạn kháng 
chiến chống Mỹ, mặc dù 
bị địch khủng bố ác liệt, 
nhưng những người con, 
cháu của ông Cừu bất chấp 
nguy hiểm, tiếp tục tham 
gia cách mạng. Ngoài ra, 

họ còn làm cơ sở vững chắc 
nuôi giấu cán bộ, trong đó 
có đồng chí Nguyễn Trung 
Tín - nguyên Ủy viên Trung 
ương Đảng, nguyên Bí thư 
Tỉnh ủy Bình Định. 

Suốt 2 cuộc kháng 
chiến giải phóng dân tộc, 
16 người con, cháu trong 
gia tộc ông Trần Cừu đã 
anh dũng hy sinh, góp 
phần giành độc lập dân 
tộc, thống nhất non sông. 
Ghi nhận công lao này, 
Nhà nước công nhận liệt 
sĩ cho những người đã ngã 
xuống; đồng thời, phong 
tặng danh hiệu cao quý 
Bà Mẹ Việt Nam anh hùng 
cho 5 mẹ là bà Nguyễn Thị 
Đức (vợ ông Trần Thuần, 
có 5 con là liệt sĩ); Đoàn 
Thị Mắn (vợ ông Trần Thể, 
có 3 con là liệt sĩ); Nguyễn 
Thị Nhơn (vợ ông Trần Hạo, 
có 2 con là liệt sĩ); Trần Thị 
Khang (con ông Trần Thể, 
có chồng và 2 con là liệt sĩ); 
Trần Thị Nguyệt (con ông 
Trần Thuần, có chồng và 2 
con là liệt sĩ).

Với truyền thống vẻ 
vang  4 thế hệ cùng tham 
gia cách mạng, gia tộc ông 
Trần Cừu xứng đáng là “địa 
chỉ đỏ” tại xã Phước Sơn nói 
riêng, huyện Tuy Phước nói 
chung. Ngoài những danh 
hiệu mà Nhà nước đã ghi 
nhận, chính quyền cấp xã, 
huyện nên có hành động, 
việc làm thiết thực để tri ân 
công lao to lớn mà gia tộc 
này đã đóng góp cho cách 
mạng. Qua đó, biến “địa 
chỉ đỏ” này thành nơi giáo 
dục truyền thống, lòng yêu 
nước cho các thế hệ trẻ  
sau này.                                      M.N

&

Chiếc mũ tai bèo
Đã theo cha
Đi dọc Trường Sơn          
Mang hào khí một thời đánh Mỹ
Cha ngã xuống giữa chiến trường
Trong vòng tay đồng đội
Chiếc mũ tai bèo kỷ vật cha để lại
Mẹ trao con theo tiếng gọi lên đường
         
Ngày chia tay mẹ giấu nỗi nhớ 

thương

Ngắm nhìn con trong đoàn quân 
ra trận

Lòng bồi hồi bao niềm vương vấn
Mũ tai bèo vẫy chào mẹ 
Quê hương!
Chiếc mũ tai bèo theo con trên khắp 

chiến trường
Theo con trên tuyến đầu diệt quân Mỹ, 

ngụy
Mùi thuốc súng khét nồng từng 

đường kim mũi chỉ

Bỗng xanh thắm sắc trời ngày giải 
phóng miền Nam

 
Con trở về
Gửi lại cha chiếc mũ tai bèo
Trên bàn thờ mùi hương nồng ấm
Như có hình bóng cha trong đoàn 

quân chiến thắng
Anh dũng, oai hùng vang khúc 

khải hoàn ca

NGUYỄN ĐẠI DUẪN Mũ tai bèo,Mẹ và Quê hương

6



t PHẠM ĐƯƠNG

Tướng Nguyễn Chánh
Đánh giặc giỏi 

          lại mê hát tuồng

VỊ TƯỚNG THƯ SINH
Trong hồi ký của mình, đại tướng 

Võ Nguyên Giáp có nhắc lại chi tiết, 
trước khi tiễn các tướng lĩnh quân đội 
Pháp về nước, ông hỏi họ là có cần 
phía Việt Nam hỗ trợ gì không? Tướng 
De Beaufort, Tư lệnh quân viễn chinh 
Pháp ở chiến trường Tây Nguyên, đề 
nghị cho ông được gặp người chỉ huy 
chiến trường Tây Nguyên bên phía 
Việt Minh. Tướng Giáp có gợn trong 
đầu một chút là không rõ De Beaufort 
gặp vị tướng bên Việt Minh ấy để làm 
gì, song ông vẫn đáp ứng yêu cầu 
của vị khách. 

Nhận lệnh của vị Tổng chỉ huy 
quân đội, Nguyễn Chánh đến sớm 
hơn giờ hẹn. Khi tướng Giáp và 
những vị khách đến chỗ hẹn gặp 
thì thấy Nguyễn Chánh đã ngồi đợi 
ở đó. Sau khi nghe tướng Giáp giới 
thiệu: “Đây là người mà ngài muốn 
gặp!”, De Beaufort quá đỗi ngạc nhiên 
vì trong tưởng tượng của ông, đây 
không thể là người từng làm ông thất 
điên bát đảo, người dạn dày trận mạc  
9 năm trước đó, vì trông Nguyễn 
Chánh quá đỗi thư sinh so với tuổi 40. 

Trước khi chia tay, tướng De 
Beaufort có nói với Nguyễn Chánh: 
“Nếu hồi đó (5.1954), ngài đánh 
mạnh lên Buôn Mê Thuột thì tôi 
sẽ thành tù binh của ngài rồi!”. Số 
là, sau khi đánh tan tác cuộc hành 
binh Atlante lấn ra Phú Yên - Bình 
Định của tướng Henri Navarre, tiêu 
diệt cứ điểm Măng Đen, giải phóng 
Kon Tum, Pleiku, trên đường tiến 
vào Buôn Mê Thuột - nơi Pháp đặt 
tổng hành dinh của chiến trường 
Tây Nguyên, thì có lệnh ngừng bắn. 
Tướng Nguyễn Chánh lập tức chấp 
hành mệnh lệnh từ Trung ương, kết 
thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp.

Nguyễn Chánh được xem như 
“linh hồn” của Đội Du kích Ba 
Tơ và là “tổng đạo diễn” toàn bộ 
cuộc kháng chiến chống Pháp 
ở vùng tự do Liên khu 5 vào 
giai đoạn cuối. Ông còn được 
biết đến như một nhà lãnh đạo 
có công rất lớn trong việc khôi 
phục, phát triển nghệ thuật 
tuồng và các hình thức dân ca 
kịch truyền thống ở Khu 5.

Chân dung Nguyễn Chánh

Nguyễn Chánh sinh năm 1914 
tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 
Quảng Ngãi, là con thứ 8 trong một 
gia đình có người cha chuyên làm bờ 
xe nước trên sông Trà. Thông minh, 
hoạt bát và có tố chất thủ lĩnh, ngay 
từ nhỏ Nguyễn Chánh luôn là người 
đứng ra làm trung gian hòa giải nhiều 
cuộc mâu thuẫn trong làng. Ông tham 
gia cách mạng từ sớm, mới 21 tuổi 
(1935) đã là Bí thư  liên tỉnh Nghĩa-  
Bình - Phú. Ông bị Pháp bắt giam 
nhiều lần và bị đày ở nhiều nhà tù 
cho đến tháng 3.1945, Nhật đảo chính 
Pháp, thoát ngục Thừa Phủ (Huế), ông 
về quê nhà Quảng Ngãi. Tuy không 
trực tiếp tham gia cuộc khởi nghĩa 
Ba Tơ trước đó, nhưng ông được Tỉnh 
ủy Quảng Ngãi phân công chỉ huy 
đội quân du kích non trẻ ấy. Cũng 
chính Nguyễn Chánh là người chủ 
trương đưa quân đội tiến về đồng 
bằng, mở rộng địa bàn hoạt động của 
đội du kích, thành lập thêm nhiều 
đơn vị vũ trang. Chủ trương này vô 
cùng quan trọng, góp công lớn trong 
việc khởi nghĩa giành chính quyền 
sớm ở Quảng Ngãi trong Cách mạng 
Tháng Tám.

Đội du kích Ba Tơ, lực lượng vũ 
trang đầu tiên của Khu 5, từ vài chục 
tay súng đã nhanh chóng trưởng 
thành, cùng với nhân dân khu vực 
miền Trung bảo vệ toàn vẹn vùng 

tự do Liên khu 5 suốt 9 năm kháng 
chiến chống Pháp. Đội quân ấy được 
vị chỉ huy trẻ tuổi Nguyễn Chánh trực 
tiếp lãnh đạo với tư cách là Chính ủy 
kiêm Tư lệnh Liên khu 5. Những trận 
đánh kinh điển về chiến tranh nhân 
dân, lấy ít địch nhiều được Nguyễn 
Chánh vận dụng linh hoạt, sáng tạo 
khiến cho quân đội Pháp trên chiến 
trường miền Trung - Tây Nguyên liên 
tục hứng hết thất bại này đến thất 
bại khác, góp phần chia lửa rất hiệu 
quả với chiến trường Điện Biên.

Người ta gọi Nguyễn Chánh là 
“tướng không sao, không vạch” là vì 
đầu năm 1958, khi Nhà nước phong 
tướng cho một số vị chỉ huy quân đội 
trong kháng chiến chống Pháp thì 
ngày 24.9.1957, Nguyễn Chánh đột 
ngột qua đời ở tuổi 43 trên cương vị 
Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND 
Việt Nam!

NGƯỜI BẠN LỚN CỦA 
VĂN NGHỆ SĨ

Nếu như ở Khu 4, các văn nghệ sĩ 
trong kháng chiến chống Pháp coi 
Nguyễn Sơn là một vị tướng luôn 
luôn quan tâm và chia sẻ những tâm 
tư nguyện vọng của họ thì ở Khu 5 
có Nguyễn Chánh. 

Nhà văn Nguyên Ngọc có kể lại 
rằng, năm 1953, Khương Thế Xương, 
con trai nhà thơ Khương Hữu Dụng 

tham gia chiến dịch đánh đồn Tú 
Thủy, An Khê và hy sinh trong trận 
đánh đó. Bộ ba Khương Thế Xương- 
Phan Tứ - Nguyên Ngọc nức tiếng 
học giỏi ở Hội An, cùng vào bộ đội. 
“Nếu còn sống, Khương Thế Xương 
sẽ là một nhà văn mà tên tuổi của 
anh ấy sẽ không “làng nhàng” như 
tôi và Phan Tứ đâu”, Nguyên Ngọc 
đánh giá về văn tài của bạn mình. 
Hay tin Khương Thế Xương hy sinh, 
Nguyễn Chánh rất đau xót. Nguyễn 
Chánh cũng là người phát hiện ra 
tài năng của Nguyên Ngọc ngay từ 
lúc nhà văn này còn phụ trách một 
bản tin của trung đoàn.

“Mơ ước của đời tôi là được tham 
gia một đoàn tuồng nào đó để đi 
biểu diễn khắp nơi chứ không phải 
mặc áo lính như thế này”, Nguyễn 
Chánh đã có lần tâm sự với Nguyên 
Ngọc khi nhà văn hỏi ông học đánh 
trống chầu lúc nào mà trông rất 
chuyên nghiệp.

Chính vì mê tuồng và các hình 
thức dân ca kịch, ngay từ năm 1952, 
lúc cả Liên khu 5 còn đang gặp vô 
vàn khó khăn khi thực dân Pháp 
liên tục mở các đợt tấn công hòng 
chiếm lại vùng tự do Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, trong một hội 
nghị Thường vụ Liên khu ủy, Nguyễn 
Chánh đã đưa chủ trương khôi phục 
các hình thức ca kịch dân tộc truyền 
thống. Ông nói vùng đất từ Quảng 
Nam đến Phú Yên là đất tuồng xưa 
nay, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hát 
tuồng và nhiều soạn giả về tuồng, 
nhân dân lại mê tuồng và bài chòi, 
vậy nên rất cần thành lập một đoàn 
hát tuồng của Liên khu, sau đó nếu 
có điều kiện thì mỗi tỉnh nên có một 
đoàn. Như vậy, vừa phục vụ đời sống 
tinh thần của nhân dân, vừa giữ gìn 
và phát triển một bộ môn nghệ thuật 
truyền thống quý báu, lại không để 
các nghệ sĩ ưu tú trên lĩnh vực này bị 
mai một, lãng quên. 

Từ ý kiến đó, Liên Khu ủy đã ra nghị 
quyết về việc khôi phục, phát triển nghệ 
thuật tuồng và các hình thức dân ca 
truyền thống Khu 5. Đoàn Hát bội Liên 
khu 5 ra đời ngay trong kháng chiến 
chống Pháp do nhà nghiên cứu tuồng - 
GS  Hoàng Châu Ký phụ trách. Hàng loạt 
những nghệ sĩ tên tuổi như Nguyễn 
Nho Túy, Ngô Thị Liễu, Tống Phước 
Phổ… đã có một mái nhà chung từ 
đoàn hát bội này.

Nguyễn Chánh qua đời ở  
tuổi 43, không chỉ là một mất mát 
lớn cho quân đội mà những văn 
nghệ sĩ trong kháng chiến chống 
Pháp trên chiến trường Khu 5 còn 
mất đi một người bạn lớn.

P.Đ
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tTRẦN ĐĂNG

Cứ cho là trên đường Nam 
tiến sau ngày toàn quốc 
kháng chiến (19.12.1946), 
hành quân những 700 - 800 
cây số từ Bắc vào nhưng 
chỉ đến khi đặt chân lên 
đất Quảng Ngãi, thấy bờ xe 
nước sông Trà đẹp quá, nhà 
thơ mới bật lên:  “Trăng 
nghiêng trên sông Trà Khúc/ 
Mây lồng và nước reo”, mở 
đầu cho thi phẩm bất hủ 
Tình sông núi.

Bờ xe nước sông Trà.  
Ảnh: NGUYỄN NGỌC TRINH

Chiến 
sĩ cách 
mạng - 
nhà thơ 
Trần Mai 
Ninh.

Tình sông núivới
Lan man

KHÔNG PHẢI “NAM TIẾN”!
Là tôi suy diễn từ tiểu sử không 

đầy đủ về Trần Mai Ninh - tác giả bài 
thơ, rằng ông quê Thanh Hóa, bạn 
đồng hương với Hữu Loan, tác giả 
bài thơ Đèo Cả nổi tiếng không kém, 
Nam tiến ngay từ những ngày đầu 
toàn quốc kháng chiến. Nhưng khi 
đọc bút ký Ngọn gió chuyên cần và 
phóng túng của nhà văn Nguyễn Chí 
Trung, người từng tham gia kháng 
chiến vùng cực Nam Trung bộ với 
Trần Mai Ninh thì mới biết rằng, tác 
giả Tình sông núi tên thật là Nguyễn 
Thường Khanh, sinh năm 1917 tại 
Hà Tĩnh, lớn lên và học tại Thanh 
Hóa. Sau đó ông ra Hà Nội học ban 
Tú tài và tham gia hoạt động cách 
mạng tại đây. 

Đầu năm 1941, Trần Mai Ninh 
về lại Thanh Hóa và lên chiến khu 
Ngọc Trạo tham gia đội quân du 
kích. Đến tháng 10 cùng năm, ông 
bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 
năm tù, đày lên nhà giam Buôn Ma 
Thuột. Ngày 9.3.1945, Nhật đảo 
chính Pháp, Trần Mai Ninh cùng 
các bạn tù đã vượt ngục. Ông được 
phân công về Ninh Hòa tham gia 
lãnh đạo khởi nghĩa giành chính 
quyền. Suốt trong những năm 
đầu sau ngày khởi nghĩa 1945, 
Trần Mai Ninh đã đi lại thường 
xuyên giữa ba tỉnh Quảng Ngãi, 
Bình Định và Phú Yên - những tỉnh 
được xem là “vùng tự do” của Liên 
khu 5 lúc bấy giờ. 

Những ngày đầu toàn quốc 
kháng chiến, mặt trận Nha Trang -  
Khánh Hòa trở nên nóng bỏng 
hơn lúc nào hết, Trần Mai Ninh bấy 
giờ đang ở Phú Yên. Ông muốn đi 
đường bộ vượt đèo Cả để đến Nha 
Trang. Nhưng cuối cùng Trần Mai 
Ninh chọn đường biển bằng một 
chuyến tàu bí mật vẫn thường chở 
vũ khí và lương thực cung cấp cho 
mặt trận Khánh Hòa, bắt đầu từ cửa 
Tiên Châu thuộc xã An Ninh, huyện 
Tuy An. 

Bà Võ Thị Anh Túc, một tình 
báo viên thuộc Trung đoàn 803 ở 
Nha Trang, sau này là cán bộ giảng 
dạy của Trường ĐH Tổng hợp Hà 
Nội cho biết, Trần Mai Ninh bị bắt 
tại vùng biển ngoài khơi Hòn Hèo 
thuộc huyện Ninh Hòa. Bà Anh Túc 
cũng cung cấp thông tin là Trần 
Mai Ninh bị tra tấn trong tù cho 
đến chết. Hơn 50 năm sau, không 
một ai trong số bạn bè đồng đội 
biết được Trần Mai Ninh hy sinh 
ngày tháng nào của năm 1947 nên 
ông vẫn chưa được công nhận là 

liệt sĩ. Năm 2000, nhà văn Nguyễn 
Chí Trung và một số người hoạt 
động cùng thời đã kiến nghị với 
các cấp công nhận cho liệt sĩ Trần 
Mai Ninh, lấy ngày 27.7 làm ngày 
giỗ của nhà thơ!

Bài thơ Tình sông núi được Trần 
Mai Ninh viết trong giai đoạn ra 
vô giữa Quảng Ngãi, Bình Định và 
Phú Yên trước khi ông vào mặt trận 
Khánh Hòa rồi hy sinh ở đó.

CHẤM PHÁ SÔNG NÚI 
QUA THƠ

Trở lại với bài thơ Tình sông núi, 
chưa rõ cụ thể Trần Mai Ninh sáng 
tác vào thời gian nào, nhưng chắc 
chắn là sau năm 1945 và trước khi 
ông bị thực dân Pháp sát hại trong 
tù năm 1947. 

Mở đầu bài thơ, tác giả nhắc 
đến sông Trà Khúc cùng ánh trăng: 
“Trăng nghiêng trên sông Trà Khúc/ 
Mây lồng và nước reo”. Những ai quê 
Quảng Ngãi, từng chứng kiến những 
guồng xe nước chậm rãi quay đều, 
bọt nước bắn ra như thể dát vàng 
trên sông vào mỗi đêm trăng thì mới 
hiểu một cách thấu đáo hai câu thơ 
này. Tả vẻ đẹp của bờ xe nước trên 
sông Trà vào ban đêm, lúc “trăng 
nghiêng”, hình ảnh hòa cùng âm 
thanh như thế, thật là tinh tế vậy.

Đang tả vẻ đẹp “không đụng 
hàng” của bờ xe nước sông Trà, đột 
ngột tác giả “nhảy cóc” vô Bình Định: 

“Nắng bột chen dừa Tam Quan
Gió buồn uốn éo
Bồng Sơn dìu dịu như bài thơ
Mờ soi Bình Định trăng mờ
Phú Phong rộng
Phù Cát lỳ
An Khê cao vun vút
Giá lạnh - Rừng buồn
Mượn ai kín hộ nước nguồn về đây”
Mạch thơ dồn dập bằng lối phá 

cách thể thơ truyền thống nghiêm 
ngặt vần điệu lúc bấy giờ, Trần Mai 
Ninh đã lột tả vẻ đẹp của “nước non 
Bình Định” mà ông từng đi qua và 
chứng kiến. Mỗi địa danh, nhà thơ 
lại gắn vào một đặc điểm, “định vị” 

địa danh ấy luôn. 
Còn nhớ, hơn 20 năm trước, 

một đồng nghiệp quê Hà Nội 
cùng tôi đi cứu trợ đồng bào vùng 
Tam Quan bị thiệt hại do bão, bất 
ngờ anh đọc câu thơ của Trần 
Mai Ninh “Nắng bột chen dừa Tam 
Quan”, rồi hỏi cắc cớ: “Nắng bột ở 
đây là bột gì vậy?”. Tôi không giải 
thích trực tiếp câu hỏi ấy mà chỉ 
hẹn với anh là đợi đến mùa hè, 
mời anh vào đây, đi trong những 
rừng dừa khép tán ở Tam Quan thì 
sẽ thấy “nắng bột” nó kỳ diệu như 
thế nào!

Trong thơ, đừng nghĩ diễn đạt 
nội tâm để tìm sự đồng điệu của 
người đọc là phần khó nhất, mà tả 
cảnh vật quanh mình sao cho người 
đọc “ồ” lên rằng, “tôi cũng thấy vậy 
mà tả không được”, điều đó có khi 
còn khó hơn. Diễn tả cái nắng ở xứ 
dừa Tam Quan như rây bột là một 
ví dụ. Hoặc “Bồng Sơn dìu dịu như 
bài thơ” rồi “Mờ soi Bình Định trăng 
mờ”… là những câu thơ không phải 
đặc tả, chỉ là chấm phá vài nét thôi. 
Ấy thế mà, tác giả cho ta cả một sự 
hình dung về vẻ đẹp của “sông núi” 
vùng quê này.

“Mờ soi Bình Định trăng mờ”, bạn 
có thấy những tháp Chăm trầm 
mặc, ảo diệu dưới ánh trăng không? 
Bạn có thấy cả một sự cổ kính pha 
lẫn huyền hồ sương khói nơi mảnh 
đất từng có thời là kinh đô của một 
vương quốc?

XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC 
VINH DANH

Năm 2007, Trần Mai Ninh được 
tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn 
học nghệ thuật. Chỉ với hai bài thơ 
“Tình sông núi” và “Nhớ máu” đã 
đóng đinh tên ông trên thi đàn nước 
Việt. Tính tuổi thì Trần Mai Ninh 
cùng thời với những nhà thơ nổi 
danh trước Cách mạng tháng Tám 
như Xuân Diệu, Huy Cận, Tế Hanh… 
nhưng xu hướng “lãng mạn” như các 
nhà thơ vừa nhắc không hề có trong 
các trước tác của Trần Mai Ninh. 

Ông đã thổi vào thơ ca những 
năm sau Cách mạng tháng Tám một 
luồng gió mới: Không chịu ràng buộc 
với cách diễn đạt màu mè trau chuốt 
mà tung hứng theo cảm xúc tràn 
chảy của nhà thơ. Ngay cả tình cảm 
của thi nhân dành cho đất nước mình 
lúc đang có giặc cũng được diễn đạt 
bằng một hàm lượng chữ nghĩa khác 
trước. Tình sông núi không chỉ “điểm 
mặt” những địa danh tác giả từng đi 
qua mà thông qua những địa danh ấy, 
nhà thơ muốn giới thiệu rằng: “Không 
thấy nơi nào không đẹp/ Không giàu”, 
để rồi: “Khi vui non nước cùng cười/ Khi 
căm non nước với người đứng lên”!

Quyết liệt không khoan nhượng, 
cả trong thơ lẫn trong vai trò của một 
người lính ra trận, Trần Mai Ninh đã 
thành một biểu tượng dấn thân cho 
Tổ quốc mà nhiều thế hệ nhà thơ - 
chiến sĩ sau này xem ông như một 
thần tượng. Trần Vũ Mai, tức Vũ Xuân 
Mai, tác giả của trường ca Ở làng 
Phước Hậu nổi tiếng một thời, là một 
trường hợp như thế. Chỉ vì mê Trần 
Mai Ninh “đồng hương Thanh Hóa” 
mà Vũ Xuân Mai đã đổi họ Trần làm 
bút danh cho mình và tình nguyện đi 
thẳng vào vùng cực Nam Trung bộ, 
lần theo dấu chân mà Trần Mai Ninh 
đã từng đi hàng chục năm trước đó.

Tình sông núi đã song hành cùng 
đất nước suốt 75 năm qua và vẫn 
vẹn nguyên như thuở mà tác giả của 
nó đã nghe theo tiếng gọi của non 
sông để lên đường mà chẳng tiếc  
máu  xương.                                                              T.Đ
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t TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

ĐẤT VÕ 

Suốt thời kỳ 
phong kiến và 
hậu phong kiến 
Việt Nam vài 
chục năm, quan 

niệm xã hội hạn chế vai trò 
của phụ nữ trong vòng tam 
tòng, tứ đức. Con gái biết 
võ là hiện tượng hiếm hoi. 
Chỉ các cô xuất thân từ các 
dòng võ mới có cơ hội được 
học, hoặc một vài cô gia đình 
giàu có, được cha mẹ mời 
thầy về dạy vài đòn thế căn 
bản để phòng thân. Và cái 
sự “biết võ” của các cô cũng 
khá kín tiếng, gặp hoàn cảnh 
chẳng đặng đừng mới để 
lộ ra. Con gái giỏi võ không 
phải là điều xấu, nhưng cũng 
không nên và không cần 
phô trương. Nhưng đời sống 
luôn có ngoại lệ. Ngoại lệ đó 
được quy định bởi lịch sử và 
đặc điểm địa - chính trị của 
vùng đất.

Đất Bình Định xưa là 
phủ Hoài Nhân, thuộc 
đạo Quảng Nam do vua 
Lê Thánh Tông định ra 
sau chiến thắng lịch sử 
1471. Năm 1602, chúa Tiên 
Nguyễn Hoàng đổi tên phủ 
Hoài Nhân thành phủ Quy 
Nhơn. Suốt hai trăm năm 
Đàng Trong, Quy Nhơn 
là điểm chịu lực của đòn 
gánh cung ứng tài nguyên, 
nhân lực cho những cuộc 
chiến tranh mà các chúa 
Nguyễn theo đuổi. Nền cai 
trị nặng về quân sự khiến 
vùng đất này thành nơi 
tích tụ những mâu thuẫn 
xã hội gay gắt, đòi hỏi phải 
được giải quyết bằng bạo 
lực, hình thành nếp sống 
thượng tôn võ thuật. Xuất 

phát từ đặc điểm địa - 
chính trị của vùng đất và 
yêu cầu lịch sử như vậy, 
mặc nhiên Quy Nhơn trở 
thành trung tâm võ nghệ 
lớn nhất đương thời. 

Trong vòng ảnh hưởng 
của thời cuộc và xã hội, 
phụ nữ phủ Quy Nhơn xưa, 
tức Bình Định sau này, sớm 
làm quen với kiếm cung võ 
nghệ. Vè Chàng Lía miêu 
tả một người đàn bà nông 
thôn Hoài Ân, Bình Định 
thời chúa Nguyễn Phúc 
Chu:  “Mụ Mân khoảng độ 
bốn hai/ Làu thông võ nghệ 
ít ai sánh bì”. Sau khi lập căn 
cứ khởi nghĩa ở Truông Mây, 
nghe kể về tài đánh côn của 
Thị Mân, chàng Lía liền mời 
bà gia nhập nghĩa quân. 
Một bản vè khác cho biết 
trong nhóm đầu lĩnh Truông 
Mây còn có “một má đào”  
là Đặng Thị Chân, con gái 
thầy võ Đặng Sơn ở thành 
Quy Nhơn. Trong thành 
có tên công tử bột sàm sỡ 
gái nhà lành, cô đá hắn rớt 
xuống sông rồi khăn gói lên 
Truông Mây:  “Chữ rằng: Bình 
thủy hữu duyên/ Xin nàng tụ 
nghĩa nơi miền Truông Mây/ 
Cùng nhau nhàn hạ suốt 
ngày/ Chiêu binh mãi mã sau 
này rửa oan/ Giết cho hết lũ 
tham quan/ Cùng loài trọc 
phú bạo tàn xưa nay” (Vè 
Chàng Lía).

Trước thời Tây Sơn, sinh 

hoạt võ thuật ở Quy Nhơn 
khá nhộn nhịp. Nổi tiếng 
nhất trong các bậc nữ hiệp 
thời đó là Bùi Thị Xuân. 
Theo Nguyễn Bá Huân, tác 
giả Tây Sơn danh tướng anh 
hùng truyện, khi lên An Khê 
tụ nghĩa, Bùi Thị Xuân đã 
có trong tay cả một đàn 
voi chiến. Đội tượng binh 
do bà huấn luyện sau này 
theo Nguyễn Huệ đánh 
trận Ngọc Hồi Thăng Long, 
xuân Kỷ Dậu 1789. Là nữ đô 
đốc duy nhất của quân đội 
Tây Sơn, bà xông pha trận 
mạc không kém gì nam 
nhi. Không chỉ giỏi điều 
binh khiển tướng, bà còn 
có thành tựu trong nghiên 
cứu, sáng tạo các bài võ 
mới. Bài Phượng hoàng 
kiếm do bà sáng tạo, dựa 
trên tư thế bay lượn của đôi 
chim phượng hoàng trong 
mơ, còn lưu truyền đến nay. 

Những thế kỷ tiếp theo, 
không ít nữ nhân Bình 
Định nổi danh trên lĩnh 
vực võ thuật. Thế kỷ XIX có 
Võ Thị Trà, Nguyễn Thị Rịa, 
đều thuộc dòng dõi các 
võ tướng Tây Sơn vào Nam 
lánh nạn. Võ Thị Trà sáng lập 
môn phái võ Tân Khánh - Bà 
Trà tại Sông Bé, đồng thời 
là thủ lĩnh khởi nghĩa Tân 
Khánh. Nguyễn Thị Rịa chỉ 
huy công cuộc khẩn hoang 
vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu 
và mở trường dạy võ tại đây. 

Thế kỷ XX, Trần Thị 
Quyền đất Hoài Nhơn được 
triều đình Huế vinh danh vì 
có công đánh hổ dữ bảo vệ 
dân lành. Người mẹ của võ 
sư huyền thoại Hồ Ngạnh, 
bà Lê Thị Huỳnh Hà cũng 
là người thầy võ đầu tiên 
của con mình. Ban ngày lo 
đồng áng, đêm đến, bà vẽ 
vòng tròn, thắp bốn ngọn 
đèn ở bốn phía, bắt con 
đứng ở giữa luyện roi. Có 
thể nói, công phu và sự 
nghiêm khắc của người mẹ 
đã góp phần không nhỏ để 
Hồ Ngạnh trở thành tay roi 
trứ danh xứ Thuận Truyền.

Nhưng, nhân vật 
nguyên mẫu gần nhất của 
câu ca dao trên có lẽ là 
Tám Cảng, con gái cưng 
của võ sư Đinh Hề (Hương 
kiểm Mỹ) đất An Vinh. Dịp 
lễ hội Đổ giàn ở An Thái 
đầu thế kỷ XX, cô cùng anh 
em trai là Bảy Lụt, Chín 
Giác vượt sông xem hội. 
Lễ tế vừa xong, lệnh xô cỗ 
đổ giàn vừa phát, cô tung 
mình thượng đài cướp heo 
quay. Thông thường, cướp 
heo quay là màn tranh đấu 
hào hứng nhất lễ hội, lần 
đó với sự tham gia của một 
người con gái xinh đẹp 
khiến sự hào hứng tăng 
lên gấp bội. Cuộc rượt 
đuổi, đánh chặn giữa môn 
sinh các lò võ tại các điểm 
mai phục tạo nên cảnh 

huyên náo khắp mọi ngõ 
ngách làng võ. Kết quả con 
heo quay năm ấy thuộc về 
lò võ Hương kiểm Mỹ. Kể từ 
đó vang dội dư âm “trai An 
Thái, gái An Vinh”. Chuyện 
cô Tám Cảng đấu võ kén 
chồng cũng để lại giai 
thoại ly kỳ trong làng võ.

Từ thời Tám Cảng trở 
đi, tạm gọi như vậy, con 
gái Bình Định tham dự các 
cuộc thi võ không còn là 
chuyện kỳ khôi nữa. Đất 
Tây Sơn xuất hiện nữ võ sĩ 
xinh đẹp Thanh Tùng được 
võ giới mệnh danh “cọp 
cái sông Côn”. Kế tiếp là Hồ 
Hoa Huệ, nữ chưởng môn 
Tinh Võ Đạo tại TP Hồ Chí 
Minh. Môn phái của bà phát 
triển cơ sở tại nhiều nước 
trên thế giới. Bà được ghi 
nhận là một trong những 
người có công đưa võ Bình 
Định ra võ đàn quốc tế. 

Võ nhân chỉ xuất chiêu 
khi có hoàn cảnh dụng võ. 
Về Bình Định xem (con gái) 
múa roi, đi quyền, cũng cần 
đúng nơi, đúng dịp. Nơi, 
hoặc võ đài, sân khấu, hoặc 
đơn giản là sân đình, góc 
chợ, nhưng nói đến dịp là 
nói đến lý do, kế hoạch, quy 
mô, thời điểm - một cuộc so 
tài, một trận đấu, một hội 
thi, một lễ hội... 

Từ khi đất nước thống 
nhất, người ta rủ nhau về 
Bình Định ngày càng nhiều 
để xem con gái Bình Định 
bỏ roi đi quyền. Hầu hết 
các chương trình diễn võ 
tại Bảo tàng Quang Trung, 
các lễ hội lớn của tỉnh, Liên 
hoan quốc tế võ cổ truyền 
tại Bình Định... không thể 
thiếu các tiết mục của các 
nữ võ sĩ. Một Kim Thanh uy 
nghi với ngọn đao sắc lẹm 
và đường quyền mai hoa xé 
gió. Một Thu Hồng với ngọn 
roi vút ngang mày uyển 
chuyển. Một Trần Thị Trà 
Huy với bóng kiếm loang 
loáng chập chờn nhân 
ảnh... Và từ các cuộc thi, 
những cô bé mới 7, 8 tuổi 
đã giật huy chương vàng 
võ cổ truyền Bình Định như 
Hồ Thị Thảo, Phạm Thị Thúy 
Quỳnh, Phạm Thị Như Ý... sẽ 
lần lượt bước lên, tiếp tục 
lưu truyền câu ca dao của 
người đất võ.               T.T.H.T

“Ai về Bình Định 
mà coi/ Con gái 
Bình Định bỏ roi đi 
quyền”.
Từ phương xa, đã 
bao giờ câu ca dao 
mời gọi ấy làm 
bạn bận lòng? So 
với các hình thức 
diễn đạt đa dạng 
của truyền thông 
đương đại, lớp áo 
ngôn ngữ của nó 
thật đơn giản và 
có phần chân chất, 
nhưng tôi, một 
người Bình Định, 
luôn có nó trong 
tiềm thức. Bởi vì nó 
chạm đến hồn vía 
của quê hương.

trầm tích một câu ca

Hệ thống tháp Chăm cùng di sản võ cổ truyền là những đặc trưng nổi bật của du lịch Bình Định, thu hút nhiều 
du khách khám phá.                             Ảnh: NGUYỄN DŨNG

9



t NGUYỄN THÚY HƯỜNGLịch sử nghệ thuật tuồng 
Bình Định gắn liền với 
tên tuổi của tiền tổ Đào 
Duy Từ và hậu tổ tuồng 
Đào Tấn. Mảnh đất 

thượng võ tôn văn này là nơi danh 
nhân Đào Duy Từ từng dừng chân 
và cũng là người đặt nền móng 
cho nghệ thuật tuồng. Đặc biệt, từ 
mảnh đất này, nhà soạn tuồng lỗi 
lạc Đào Tấn đã góp công lớn đưa 
nghệ thuật tuồng phát triển lên 
đến đỉnh cao. Ông không những đã 
soạn nhiều vở tuồng kinh điển mà 
còn lập ra Học bộ đình, làm thầy 
dạy tuồng, dạy nhạc cho rất nhiều 
nghệ sĩ kế tục nổi danh. 

Tuồng Bình Định mang đậm 
bản sắc địa phương, thể hiện chất 
võ thuật rất mạnh mẽ, cuốn hút. 
Ngoài tiêu chí “nhất thanh”- hát 
hay của một diễn viên tuồng nói 
chung thì tuồng Bình Định còn 
chú trọng vũ đạo (múa). Diễn 
viên tuồng Bình Định muốn múa 
đẹp phải biết chút ít võ thuật. Võ 
Bình Định được vận dụng nhuần 
nhuyễn, khéo léo trong hát 
tuồng, tạo nên những động tác 
múa đẹp, hài hòa, khỏe khoắn và 
“tới bờ tới góc”, mang phong cách 
riêng, tạo thành thế mạnh của 
tuồng đất Võ. 

Cách hóa trang mặt nạ nhân 
vật trong tuồng Bình Định cũng 
mang đặc trưng riêng so với các 
vùng, miền khác trên cả nước. 
Hầu hết các nghệ sĩ tuồng ở ba 
miền Bắc - Trung - Nam đều sử 
dụng các gam màu chủ đạo là 
đen, trắng, đỏ để vẽ mặt nạ khi 
biểu diễn. Nhưng do ảnh hưởng 
từ văn hóa đặc trưng vùng miền 
nên mỗi nơi thể hiện nét vẽ có 
phần khác nhau. 

Mặt nạ tuồng Bình Định có 
cách hóa trang công phu, đường 
nét sắc sảo và mang vẻ độc đáo 
riêng. Tiêu biểu là nét vẽ chủ đạo 
trong hóa trang nhân vật tuồng 

Tuồng Ra đời trên mảnh đất có 
truyền thống thượng võ 
nên nghệ thuật tuồng 
Bình Định mang nét đặc 
trưng riêng, khác biệt so 
với các vùng khác như 
tuồng cung đình Huế, 
tuồng Bắc hay hát bội  
TP Hồ Chí Minh… đất Võ

Bình Định là kiểu mặt chim (khác 
với hát bội Nam bộ có cách hóa 
trang giống kiểu mặt thú…), bởi 
chỗ mũi của nhân vật giống như 
hai con chim đang châu đầu lại, 

bộc lộ được hồn cốt, tính cách và 
nét tinh tế của vai diễn. 

Một trong những yếu tố độc 
đáo nữa góp phần tạo nên nét 
đặc sắc của tuồng Bình Định là 

đôi hia. Nếu như hia tuồng của 
các đơn vị tuồng khác trong cả 
nước cũng là hia cong nhưng đế 
hia thường hơi bằng, độ cao chỉ 
khoảng 2 - 3 phân, mũi hia hơi 
hất lên, thì hia tuồng Bình Định 
mang phong cách rất riêng: Hia 
cao từ 5 phân trở lên, mặt tiếp 
xúc đất chỉ chiếm một khoảng rất 
nhỏ ở giữa đế (chừng khoảng  
2 phân), mũi hia cong vút như 
mũi thuyền. Hia trông chòng 
chành như chiếc sõng nhưng 
người nghệ sĩ khi đã chinh phục 
được nó rồi thì lướt nhẹ như 
không. Vì thế, hia Bình Định được 
giới chuyên môn gọi là “hia lanh”.  
Đối với những nghệ sĩ đi hia 
thành thạo thì nó là đạo cụ giúp 
cho vũ đạo của diễn viên thêm 
phần linh hoạt, đẹp mắt. Nếu 
không có đôi hia này - với mặt 
tiếp xúc mỏng nhỏ (vì đi, đứng 
đều bằng gót) - các động tác bê, 
lỉa, xiến, xoay… sẽ khó nhanh, 
khó lướt đẹp, nhẹ. Khi giậm chân 
xuống sàn sân khấu gỗ tạo âm 
thanh ấm, vang nhờ chất liệu hia 
làm từ củ tre ngà. Riêng về nghệ 
thuật đi hia, nghệ sĩ tuồng Bình 
Định được bạn nghề trong cả 
nước vui vẻ tôn vinh lên cao hơn 
một bậc vì những điều như thế.

Tại Bình Định hiện còn có 
hàng chục đoàn hát tuồng không 
chuyên hoạt động sôi nổi. Những 
“nghệ sĩ chân đất” ấy là minh 
chứng sống động cho niềm đam 
mê hát tuồng bất tận của vùng 
đất này. Ban ngày, họ có thể là 
những người nông dân chân lấm 
tay bùn, nhưng ban đêm, họ lại 
hóa thân thành những ông vua, 
bà chúa, sống cùng nhân vật 
và cháy hết mình với tình yêu 
nghệ thuật tuồng. Đây cũng là 
nét đặc sắc của tuồng Bình Định, 
luôn song hành bảo tồn và phát 
triển cả tuồng chuyên nghiệp và 
tuồng không chuyên. 

Trải qua những biến cố, thăng 
trầm cùng lịch sử dân tộc, đến 
nay, nghệ thuật tuồng Bình Định 
vẫn giữ được bản sắc vốn có và 
đáp ứng kịp thời nhu cầu thưởng 
thức của công chúng khắp nơi. 
Tiếng trống chầu của tuồng Bình 
Định đã có dịp vang xa trên đất 
khách: Anh, Đức, Pháp, Nga, Hàn 
Quốc… để lại ấn tượng tốt đẹp 
trong lòng bạn bè quốc tế. 

Kế tục truyền thống và nhằm 
giới thiệu về nét văn hóa đặc sắc 
của quê hương Bình Định, nghệ 
thuật tuồng vinh dự được biểu 
diễn phục vụ nhiều đồng chí lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo 
các bộ, ngành Trung ương và địa 
phương, nhiều đoàn khách quốc 
tế đến thăm và làm việc tại Quy 
Nhơn - Bình Định. Đặc biệt, vốn 
là một bộ môn nghệ thuật sân 
khấu cổ truyền tiêu biểu của dân 
tộc nên nghệ thuật tuồng từng 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính 
yêu quan tâm, nhận xét: “Tuồng 
tốt đấy, đó là vốn quý của dân tộc 
nhưng cần phải cải tiến, không 
nên giẫm chân tại chỗ. Tuy nhiên, 
chớ có gieo vừng ra ngô”. Lời căn 
dặn của Người trở thành kim chỉ 
nam trong việc bảo tồn và phát 
huy bộ môn nghệ thuật truyền 
thống này.                                 N.T.H

  

Đặc sắc

Một cảnh trong vở Trảm Trịnh Ân do diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh 
Bình Định biểu diễn.                                                                                                             Ảnh: THÚY HƯỜNG

Một cảnh trong vở Đào Tam Xuân loạn trào do diễn viên Nhà hát 
Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định thể hiện. Ảnh: THÚY HƯỜNG

Một cảnh trong vở Mộng Bá Vương do diễn viên Nhà hát Nghệ 
thuật truyền thống tỉnh Bình Định biểu diễn. Ảnh: THÚY HƯỜNG
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tTRẦN ĐĂNG

Tình sông núi

Trải qua quá trình dài 
không ngừng được bồi 
đắp, tình đoàn kết đặc biệt 
và sự hợp tác toàn diện 
giữa hai nước Việt Nam - 
Lào có thêm những bước 
phát triển vững chắc. Bình 
Định là một trong số các 
địa phương đóng góp tích 
cực trong nhiều năm qua.  

t HOÀI THU 

Tại Lễ kỷ niệm 60 năm 
Ngày thiết lập quan 
hệ ngoại giao Việt 
Nam - Lào (5.9.1962 - 
5.9.2022) và 45 năm 

Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và 
Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 
18.7.2022) được tổ chức trọng thể 
tại TP Hà Nội ngày 18.7.2022, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: 
“Chúng tôi luôn luôn mong muốn hợp 
tác, hỗ trợ đất nước Lào với tinh thần 
“giúp bạn là giúp mình”, xem đây là 
nhiệm vụ chiến lược… Dù thế giới có 
đổi thay thế nào chăng nữa, chúng 
ta vẫn quyết tâm cùng nhau gìn giữ 
và phát huy mối quan hệ đặc biệt 
thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào 
theo đúng như ý nguyện của Chủ 
tịch Kaysone Phomvihane: “Núi có 
thể mòn, sông có thể cạn, song tình 
nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi vững bền 
hơn núi, hơn sông”... 

HỒI ỨC “ĐẶC BIỆT” CỦA 
NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH 

Đầu tháng 8.2022, chúng tôi tìm 
đến nhà đại tá Tăng Xuân Ngọc (quê 
An Lão, hiện ở TP Quy Nhơn). Năm 
17 tuổi, ông xung phong đi bộ đội, 
được đào tạo ở lớp tình báo đầu 
tiên của quân khu V. Năm 19 tuổi, 
ông tham gia quân tình nguyện Việt 
Nam chiến đấu ở Lào, gắn bó, cống 
hiến ở nước bạn suốt 35 năm. Ông 
đóng góp tích cực vào quá trình 
chuẩn bị và có mặt ở nhiều sự kiện 
quan trọng giữa hai nước, trong đó 
có Ngày thiết lập quan hệ ngoại 
giao Việt Nam - Lào (5.9.1962) và 
Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp 
tác Việt Nam - Lào (18.7.1977).

Ông Ngọc năm nay 91 tuổi, 
nhưng còn minh mẫn. Ông từng 
có nhiều năm làm Trưởng Ban liên 
lạc quân tình nguyện và chuyên gia 
quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Bình 
Định. “Bác Hồ từng nói với đoàn 
chuyên gia chúng tôi ở Lào, thực ra 
giúp bạn cũng là tự giúp mình. Từ 
lịch sử đã chứng minh nếu không 
có sự hi sinh, kề vai sát cánh của 
lãnh đạo và nhân dân Lào, Việt Nam 
khó có thể thống nhất đất nước 
và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ 
quốc cho đến ngày nay… Bác cũng 

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bình Định tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
(2.12.1975 - 2.12.2020).                                                                                                                                                                                                                                                        Ảnh: Sở Ngoại vụ

Thắm sâu tình 
hữu nghị đặc biệtViệt - Lào

Ông Tăng Xuân 
Ngọc chụp ảnh 
lưu niệm bên 
bức trướng Bác 
Hồ tặng Vua Lào 
trong chuyến 
thăm Việt Nam 
năm 1963, được 
trưng bày trang 
trọng tại Bảo 
tàng Cung điện 
Hoàng gia (Lào).                                                                                        
Ảnh: Nhân vật 
cung cấp

Trong giai đoạn 
2016 - 2021, tỉnh Bình 

Định đã chi hơn 30 tỷ đồng từ 
nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện 
các hoạt động hợp tác, hỗ trợ 4 tỉnh 

Nam Lào. Trong đó, tài trợ 10 tỷ đồng xây 
dựng một công trình dãy phòng học mới 

ở tỉnh Champasak; hỗ trợ 4 tỉnh Nam 
Lào tổng cộng 3 tỷ đồng để góp phần 

khắc phục hậu quả thiên tai, lũ 
lụt và phòng, chống dịch 

Covid-19…

căn dặn lúc nào cũng dành thuận 
lợi cho bạn và nhận khó khăn cho 
mình; thành tích nào trên đất Lào 
thì đều là của bạn và những thiếu 
sót, khuyết điểm nếu có thì mình 
nên nhận hết. Điều quan trọng này 
được quân tình nguyện và chuyên 
gia Việt Nam tại Lào thực hiện rất 
nghiêm”, ông Ngọc chia sẻ. 

Một trong những kỷ niệm sâu 
sắc của ông Ngọc là sau 
Ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam - 
Lào, tháng 3.1963, 
Vua Lào Xrixavang 
Vátthana cùng 
Hoàng thân, các 
thành viên trong 
đoàn khách quý 
Lào sang thăm 
hữu nghị nước 
ta. Trong buổi lễ 
chia tay vua Lào 
cùng đoàn trước khi về 
nước tại sân bay Gia Lâm  
(Hà Nội), ông Ngọc và đồng chí 
phiên dịch đứng gần ngay phía 
sau Bác Hồ. “Khi Bác lần đầu tiên 
đọc bốn câu: “Thương nhau mấy núi 
cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy 
đèo cũng qua/ Việt - Lào hai nước 
chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng 
Hà, Cửu Long”, đồng chí phiên dịch 
lúng túng do chưa chuẩn bị trước 

nên hỏi “Ngọc, 4 câu này dịch thế 
nào, chứ mình chịu”. Bác nghe vậy, 
nói cháu chỉ cần dịch ý để các thành 
viên khác hiểu thôi, chứ Vua Lào 
từng học ở Hà Nội nên thông thạo 
tiếng Việt…”, ông Ngọc xúc động 
 kể lại. 

HỢP TÁC BỀN CHẶT,  
THIẾT THỰC

Theo Sở Ngoại vụ, thực 
hiện chủ trương của 

Đảng và Nhà nước, 
tỉnh Bình Định đã 

thiết lập quan 
hệ hợp tác với 
tỉnh Champasak 
vào năm 1979, 
sau đó lần lượt 
mở rộng đến 

các tỉnh Attapeu, 
Sekong và Salavan. 

Đến nay, quan hệ 
hợp tác giữa Bình Định 

và 4 tỉnh Nam Lào đã nâng 
lên tầm cao mới và phát triển khá 

toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 
Một trong những lĩnh vực nổi 

bật là đầu tư. Bình Định hiện có 3 DN 
đang thực hiện dự án tại Sekong, 
Champasak, với tổng vốn đầu tư 
khoảng 37,5 triệu USD, nhằm khai 
thác tiềm năng, thế mạnh về dược 
phẩm, chế biến gỗ, cao su, cà phê... 

Hầu hết các dự án đầu tư đều mang 
lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo 
việc làm cho người dân địa phương 
và được lãnh đạo các tỉnh bạn đánh 
giá cao. 

Bên cạnh đó, Bình Định luôn 
quan tâm hỗ trợ đào tạo nguồn 
nhân lực có chất lượng cho các tỉnh 
bạn. Tính riêng từ năm 2016 đến 
nay, Bình Định đã cấp 243 suất học 
bổng cho lưu học sinh 4 tỉnh Nam 
Lào sang học tại các trường đại học, 
cao đẳng ở TP Quy Nhơn.  

Latsamy Phongsawat, sinh viên 
năm 3 khoa Lý luận chính trị - Luật 
và Quản lý nhà nước (Trường ĐH 
Quy Nhơn), chia sẻ: “Tôi cùng các 
bạn sinh viên Lào được nhà trường 
quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện 
thuận lợi để thích nghi và nỗ lực 
học tập, sau này về đóng góp cho 
quê hương mình”.  

Trường ĐH Quy Nhơn bắt đầu đào 
tạo lưu học sinh Lào từ năm 2002, 
đến nay đã cấp chứng chỉ tiếng Việt 
cho hơn 1.000 lưu học sinh, cấp bằng 
cho 405 lưu học sinh trình độ đại học 
và 25 lưu học sinh trình độ thạc sĩ. 
Nhà trường hiện có hơn 100 lưu học 
sinh Lào đang theo học ở trình độ 
đại học và thạc sĩ với nhiều ngành và 
chuyên ngành khác nhau. Năm 2012, 
nhà trường vinh dự đón Thủ tướng 
Lào đến thăm, được đánh giá rất cao 
và mong muốn trường phát huy hơn 
nữa các hoạt động đào tạo nguồn 
nhân lực, hợp tác về nghiên cứu khoa 
học, giáo dục với các tỉnh Nam Lào... 

Theo ông Võ Đình Kha, Phó Giám 
đốc Sở Ngoại vụ, trong giai đoạn 
2021 - 2025, Sở đề xuất củng cố và 
mở rộng các nội dung hợp tác theo 
hướng toàn diện trên nhiều lĩnh vực, 
ngày càng đi vào chiều sâu và thực 
chất. Trong đó, tập trung đẩy mạnh 
và nâng cao chất lượng đào tạo 
lưu học sinh Lào, hỗ trợ xây dựng 
các công trình hữu nghị (trạm y tế, 
trường học, nhà văn hóa thanh thiếu 
niên…) cho các tỉnh Nam Lào.      H.T
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       Đổi mới, hiệu quả, thực chất 
Trong sự phát triển  

KT-XH, sự ổn định về 
quốc phòng -  an ninh, 
trật tự xã hội của tỉnh  
thời gian qua có sự đồng 
hành, đóng góp tích cực 
của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp. Vai trò của MTTQ 
trong xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc và 
phát huy dân chủ, đại diện 
cho quyền và lợi ích chính 
đáng của nhân dân ngày 
một rõ nét, đi vào thực 
chất. 

Cán bộ Mặt trận thôn Chánh Danh và xã Cát Tài (huyện Phù Cát) giám sát các công trình đầu tư của cộng đồng.                                            Ảnh: N.M

ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN
Thông qua các cuộc vận động, 

phong trào thi đua, MTTQ các cấp 
trong tỉnh đã huy động được sức 
dân, phát huy sức sáng tạo của nhân 
dân, góp phần thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu phát triển KT-XH. 

Với cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”, từ năm 2019 đến 
nay, MTTQ các cấp đã huy động 
nhân dân hiến hơn 80.400 m2 đất, 
đóng góp trên 14,3 tỷ đồng, hàng 

chục nghìn cây lâu năm; đóng góp 
trên 18.800 ngày công lao động để 
xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 
trên địa bàn tỉnh đã có 83/113 xã 
đạt nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao; 5 huyện, 
thị xã, thành phố công nhận đạt 
chuẩn/hoàn thành nông thôn mới 

và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới. Toàn tỉnh có trên 
2.135 mô hình tự quản trên các lĩnh 
vực tại các khu dân cư, góp phần 
hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 
trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng Phong trào “Cả nước 

chung tay vì người nghèo - không 
để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các 
cấp tổ chức nhiều hoạt động hỗ 
trợ người nghèo hiệu quả, thiết 
thực gắn với thực hiện an sinh xã 
hội, được các cấp, các ngành, DN 
và nhân dân hưởng ứng tích cực. 
Gần đây nhất, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - 
xã hội tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp 
phân công nhận giúp đỡ, hỗ trợ hộ 
nghèo thoát nghèo bền vững giai 
đoạn 2022 - 2024. 

Ở cấp huyện, Mặt trận và các tổ 
chức chính trị - xã hội huyện miền 
núi Vĩnh Thạnh ký kết Kế hoạch hỗ 
trợ, giúp đỡ 177 hộ nghèo; phấn đấu 
giúp 59 hộ nghèo thoát nghèo, xây 
dựng 2 - 3 mô hình mới và nhân rộng 
các mô hình hiệu quả; xây mới, sửa 
chữa 1 - 3 nhà Đại đoàn kết cho hộ 
nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh 
khó khăn về nhà ở mỗi năm. Mặt 
trận và các tổ chức chính trị - xã hội 
huyện Tuy Phước đã ký kết giúp đỡ, 
hỗ trợ 700 hộ nghèo trong giai đoạn 
2022 - 2024, phấn đấu giúp 352 hộ 
nghèo thoát nghèo bền vững.

Từ năm 2019 đến nửa đầu năm 
2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp 
trong tỉnh đã huy động trên 102,2 
tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, nhiều hoạt 
động thiết thực như: Hỗ trợ khám 
chữa bệnh, hỗ trợ chi phí học tập, 
thăm, tặng hàng trăm nghìn suất 
quà cho người nghèo, học sinh 
nghèo; xây, sửa nhà Đại đoàn kết; 
hỗ trợ hộ nghèo sản xuất, kinh 
doanh đã được triển khai. 

Chị Võ Thị Bích Quyền (46 tuổi, 
ở khu phố 8, phường Ngô Mây, 
TP Quy Nhơn) được Quỹ “Vì người 
nghèo” thành phố hỗ trợ 20 triệu 
đồng mua máy móc, vật liệu làm 

nghề may tại nhà) cho biết: “Tôi mắc 
bệnh ung thư, đang nuôi con ăn học 
nên nhiều năm liền rơi vào diện hộ 
nghèo của địa phương. Năm 2021, 
gia đình tôi được hỗ trợ chi phí mua 
sắm máy móc theo nguyện vọng, 
năng lực của tôi. Vì thế, đến nay, tôi 
từng bước cải thiện được thu nhập 
gia đình, thoát nghèo”. 

Trước đại dịch Covid-19, trận 
chiến chưa từng có tiền lệ, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì phối 
hợp các đoàn thể trong tỉnh tuyên 
truyền, kêu gọi và tổ chức phát 
động, tiếp nhận ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 của các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp 
nhận tiền và hiện vật quy ra tiền trên 
104 tỷ đồng, kịp thời góp phần hỗ 
trợ nhân dân khắc phục khó khăn, 
sớm ổn định cuộc sống. 

GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN 
HIỆU QUẢ
Công tác giám sát, phản biện 

xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các cấp trong tỉnh ngày càng đi 
vào chiều sâu, có nền nếp, hiệu 
quả. “Đặc biệt, khi Quyết định 217/ 
QĐ-TW được ban hành, MTTQ Việt 
Nam các cấp đã chủ động hơn 
trong lựa chọn hình thức, nội dung, 
đối tượng giám sát và phản biện xã 
hội. Trong đó, nội dung giám sát 
và phản biện xã hội tập trung liên 

quan trực tiếp đến quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của các tầng 
lớp nhân dân. Những kiến nghị 
sau giám sát, phản biện được các 
cơ quan có thẩm quyền, đối tượng 
giám sát, phản biện tiếp thu, ghi 
nhận; góp phần tạo được sự đồng 
thuận trong nhân dân”, bà Hồ Thị 
Kim Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh, cho biết.

Từ năm 2019 đến nay, MTTQ các 
cấp trong tỉnh đã chủ trì thành lập 
hơn 1.000 đoàn, tổ chức giám sát 
gần 3.500 cơ quan, đơn vị với nhiều 
nội dung thiết thực, những vấn đề 
nổi cộm mà nhân dân đang quan 
tâm trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa, xã hội...

MTTQ các cấp đã tổ chức 30 
hội nghị phản biện xã hội, tham 
gia góp ý và tổ chức lấy ý kiến góp 
ý xây dựng hơn 378 văn bản quy 
phạm pháp luật của Trung ương và 
địa phương về các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước phù hợp với thực tiễn.

MTTQ các cấp cũng phát huy tốt 
vai trò của ban thanh tra nhân dân, 
ban giám sát đầu tư của cộng đồng 
trong giám sát hoạt động của chính 
quyền địa phương và đầu tư xây 
dựng cơ bản ở các địa phương. Trong 
3 năm qua, ban thanh tra nhân dân 
đã tổ chức giám sát trên 1.000 vụ 
việc; ban giám sát đầu tư của cộng 
đồng đã giám sát trên 2.200 công 

trình được xây dựng ở địa phương. 
Công tác đối thoại giữa người 

đứng đầu cấp ủy Đảng, chính 
quyền các cấp với nhân dân ngày 
càng được quan tâm, mang lại hiệu 
quả thiết thực. MTTQ các cấp trong 
tỉnh phối hợp tổ chức 274 cuộc đối 
thoại trên một số lĩnh vực về: Các dự 
án, đề án quy hoạch, xây dựng, phát 
triển kinh tế, xã hội ở địa phương… 
Qua đó, người dân được trực tiếp 
bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến 
nghị và nghe lãnh đạo Đảng, chính 
quyền địa phương trả lời trực tiếp 
các vấn đề nhân dân quan tâm, 
bước đầu tạo được sự đồng thuận, 
tin tưởng của nhân dân đối với sự 
lãnh đạo của Đảng và điều hành 
của cơ quan Nhà nước.

Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh 
đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn 
với nhân dân phường Bùi Thị Xuân 
(tổ chức tháng 7.2022), ông Võ 
Ngọc Thái (người dân phường Bùi 
Thị Xuân) bày tỏ: “Chúng tôi rất vui 
mừng khi người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền trực tiếp lắng nghe 
dân, trao đổi, giải thích, chỉ đạo thực 
hiện, giao nhiệm vụ cho các cơ quan 
liên quan giải quyết các vấn đề bức 
xúc của nhân dân. Điều này làm 
tăng sự tin tưởng, ủng hộ của nhân 
dân đối với các chương trình, dự án, 
quyết sách của lãnh đạo thành phố 
trong thời gian tới”.                      

Với sự chung sức của MTTQ các 
cấp, tuyến đường phía Tây tỉnh 
(còn gọi là tuyến ĐT 638), kết nối 
TP Quy Nhơn với huyện Vân Canh 
đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 
phục vụ phát triển KT-XH. Ảnh: DŨNG NHÂN

NGUYỄN MUỘI  -  DƯƠNG LINH  - XUÂN NHÂM (Thực hiện)

Từ trong lòng dân, đại diện cho nhân dân, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp trở thành chất keo gắn kết, tập 

hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại 
đoàn kết dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần 

xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. 
Chuyên đề “Mặt trận trong dân, mở lòng dân” ghi nhận 

những kết quả nổi bật từ sự vào cuộc tích cực của đội 
ngũ cán bộ, tập thể Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Mặt trận trong  dân, 
mở lòng dân
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 Khó vạn lần, dân liệu cũng xong
Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, 
khó vạn lần dân liệu cũng xong”, MTTQ Việt 
Nam các cấp trong tỉnh tích cực phối hợp với 
các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện 
tốt công tác dân vận trong thực hiện các 
chương trình, dự án. 

DÂN ĐỒNG THUẬN,  
ẮT THÀNH CÔNG

Từ thực tiễn triển khai 
các dự án đầu tư phát triển 
KT-XH cho thấy công tác 
bồi thường, giải phóng mặt 
bằng là khâu phức tạp, khó 
khăn, dễ phát sinh khiếu 
kiện, làm chậm tiến độ dự 
án. Thực tiễn này đòi hỏi 
mọi chủ trương, chính sách 
phải hợp lòng dân, xuất 
phát từ lợi ích, nguyện vọng 
chính đáng của nhân dân, 
lấy ý kiến của người dân 
trước khi quyết định. 

Phát biểu tại Hội nghị 
giao ban công tác dân vận 
6 tháng đầu năm 2022 do 
Ban Dân vận Trung ương tổ 

Người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn huyện Phù Cát gửi gắm ý kiến, 
nguyện vọng tại Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư.                                                                             Ảnh: TRƯỜNG GIANG

chức, bà Nguyễn Thị Phong 
Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn 
mạnh: Thời gian qua, MTTQ, 
các tổ chức chính trị - xã hội 
và chính quyền, chủ đầu tư, 
cơ quan nhà nước có liên 
quan đã phối hợp thực hiện 
công tác dân vận ngay từ 
khi công khai quy định các 
dự án. Đồng thời, chủ động 
minh bạch các thông tin nội 
dung của dự án: Quy hoạch, 
chủ trương đầu tư, kế hoạch 
sử dụng đất, phương án 
thu hồi đất, chính sách bồi 
thường, tái định cư… cho 
nhân dân trong vùng dự án 

biết, tham gia ý kiến và giám 
sát việc thực hiện. 

Cán bộ Mặt trận và các 
tổ chức chính trị - xã hội các 
cấp cũng thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền, vận động 
đoàn viên, hội viên và nhân 

dân vùng dự án hiểu đầy 
đủ ý nghĩa, tầm quan trọng 
của các chương trình, dự án 
đối với sự phát triển KT-XH, 
quyền lợi của người dân ở 
địa phương khi thực hiện dự 
án. Với phương châm linh 

hoạt, kiên trì, thận trọng, 
thông qua những người có 
uy tín trong cộng đồng dân 
cư, MTTQ, các tổ chức chính 
trị - xã hội và lực lượng cốt 
cán bám sát cơ sở, nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng, những 

ý kiến, kiến nghị của người 
dân để phản ánh với cấp 
ủy, chính quyền đối thoại 
trực tiếp, giải quyết kịp thời, 
hợp tình, hợp lý và đúng 
quy định của pháp luật. 
Đây là cơ sở bền vững góp 
phần tạo sự đồng thuận 
trong nhân dân, đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện các dự án, 
chương trình, chính sách. 

Với sự chung sức của 
MTTQ các cấp, trong thời 
gian qua, rất nhiều dự án, 
công trình trọng điểm đã 
triển khai xây dựng và đưa 
vào sử dụng, như: Dự án 
di dân tái định cư để xây 
dựng hồ Đồng Mít (xã An 
Dũng, huyện An Lão); Dự 
án đường ven biển ĐT 639; 
Dự án Khu Công nghiệp, 
Đô thị và Dịch vụ Becamex 
VSIP Bình Định; Dự án nâng 
cấp, mở rộng tuyến đường 
vào Cảng Hàng không Phù 
Cát; Dự án tuyến đường 
Long Vân - Long Mỹ; dự án 
đường Điện Biên Phủ nối 
dài; Dự án đường trục Khu 
kinh tế nối dài… 

TẬ P  T R U N G  C H O  
CAO TỐC BẮC - NAM 

Từ đầu năm 2022 đến 
nay, Bình Định tập trung 
triển khai Dự án đường 
bộ cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông dài gần 119 km đi qua 
8 huyện, thị xã, thành phố. 
Nhằm tạo sự đồng thuận, 
ủng hộ của nhân dân đối 
với dự án trọng điểm cấp 
quốc gia, cùng với các cấp 
ủy đảng, chính quyền địa 
phương, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp tích cực tuyên 
truyền về mục đích, ý nghĩa 
của dự án. 

Thời gian qua, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh phối hợp Sở 
GTVT, Ban Quản lý Dự án 85 
(Bộ GTVT), UBND và Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các huyện, 
thị, thành phố tổ chức lấy ý 
kiến của cộng đồng dân cư 
tại 23 xã, phường, thị trấn bị 
ảnh hưởng của dự án tại 8 
địa phương: TP Quy Nhơn, 
TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn, 
huyện Tuy Phước, Tây Sơn, 
Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân.

100% đại biểu tham dự 
tại các điểm tổ chức Hội nghị 
đã bày tỏ sự thống nhất, ủng 
hộ cao đối với chủ trương 
của Đảng và Nhà nước về 
triển khai Dự án góp phần 
phát triển KT-XH của đất 
nước, khu vực Duyên hải 
Nam Trung bộ và tỉnh Bình 
Định trong thời gian tới. 

Nhân dân bị ảnh hưởng 
bởi Dự án cũng đề xuất 
nhiều ý kiến về hạ tầng 
cầu, cống, kênh mương, hệ 
thống đường gom, hầm 
chui dân sinh, cầu vượt 
ngang ở từng địa phương 
để tạo điều kiện thuận lợi 
kết nối dân sinh đảm bảo 
nhu cầu đi lại, lưu thông 
hàng hóa, ATGT, lao động 
sản xuất và phát triển  
KT-XH tại địa phương. Có 
các giải pháp kịp thời về: 
Chống ngập lụt, thoát lũ, 
bảo vệ môi trường, hạn chế 
bụi, nước thải, tiếng ồn… 
trong quá trình thi công 
và sau khi hoàn thiện Dự 
án; đồng thời hoàn trả các 
tuyến đường bị hư hỏng do 

phục vụ thi công. 
Bên cạnh các đề xuất 

dành cho hạ tầng kỹ thuật, 
nhân dân vùng bị ảnh hưởng 
bởi Dự án cũng đặc biệt quan 
tâm đến công tác bồi thường, 
hỗ trợ thực hiện giải phóng 
mặt bằng. Ông Nguyễn Quốc 
Tuấn (ở thôn Bình Tân Tây, xã 
Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) nói: 
“Nhân dân mong mỏi các 
cấp có thẩm quyền bố trí nơi 
ở mới tốt hơn, chính sách bồi 
thường cần phải quan tâm 
trong bối cảnh giá vật liệu 
xây dựng, nhân công… liên 
tục tăng”. 

“Chúng tôi đã tổng hợp 
các kiến nghị chính đáng 
của nhân dân, báo cáo 
UBND tỉnh để có cơ chế 
chính sách hỗ trợ nhân dân 
bị ảnh hưởng có điều kiện 
xây mới lại nhà ở. UBND 
tỉnh đã tiếp thu và giao lại 
cho các cơ quan liên quan 
nghiên cứu các quy định, 
tham mưu UBND tỉnh chính 
sách đảm bảo đời sống 
nhân dân”, Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh  

Hồ Sĩ Dũng cho biết. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các cấp trong tỉnh 
cử cán bộ có kinh nghiệm 
tham gia các tổ công tác 
của địa phương để tiếp tục 
vận động nhân dân bàn 
giao mặt bằng khi được đền 
bù đúng quy định; đồng 
thời, giám sát việc thực hiện 
các công tác đền bù của 
cơ quan nhà nước. Ủy ban 
MTTQ Việt Nam cấp xã, cán 
bộ Mặt trận tại khu dân cư 
đã và đang tích cực phối 
hợp với chính quyền, cơ 
quan liên quan trong thống 
kê, đo đạc nhà cửa, đất đai, 
kiểm đếm tài sản phục vụ 
giải phóng mặt bằng. Trong 
mọi hoạt động, mỗi cán bộ 
Mặt trận đều là cầu nối, vừa 
là kênh lắng nghe ý kiến của 
nhân dân, đại diện nhân 
dân để phản ánh lên cấp ủy, 
chính quyền, vừa là kênh 
phối hợp vận động nhân 
dân hiệu quả để đảm bảo 
tiến độ các phần việc liên 
quan đến dự án.               

G ầ n 
d â n , 
h i ể u 
dân 

Ông Phạm Thành Thật (trái) giám sát công 
trình mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ xóm 
2 đến cầu xóm 3 ở thôn Phụng Sơn.           Ảnh: D.LINH

Ông Nguyễn Đình Thảo (phải) thường xuyên 
gặp gỡ, trò chuyện để nắm bắt tâm tư tình 
cảm của người dân.          Ảnh: X.NHÂM

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước 
Sơn kiêm Trưởng ban Thanh tra 
nhân dân, Phó Ban Giám sát đầu 
tư của cộng đồng thường xuyên 
đi thực tế ở cơ sở, lấy đó làm điểm 
tựa để phát huy vai trò giám sát tại  
địa phương.

Theo ông Thật, công tác giám 
sát công trình quan trọng vì ảnh 
hưởng trực tiếp đến lợi ích của địa 
phương và người dân. Do đó, đây là 
nhiệm vụ được Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã coi trọng, tập trung thực 
hiện. Thời gian qua, ông đã đi đầu 
trong công tác giám sát việc thi 
hành các quyết định cưỡng chế, 
khắc phục hậu quả 20 trường hợp 
lấn chiếm đất trên địa bàn xã như: 
Các hộ lấn chiếm đất đường kênh 

mương (xóm 11, thôn Lộc Thượng); 
các hộ lấn chiếm hành lang đường 
giao thông gây cản trở việc thi 
công khu tái định cư ở thôn Vinh  
Quang 2; các hộ lấn chiếm hành 
lang để cất nhà trái phép (xóm 21, 
thôn Vinh Quang 2)…

Ông Thật cho biết: “Dù là công 
tác quan trọng, nhưng việc giám 
sát công trình trong thực tế còn 
gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, 
cán bộ giám sát chủ yếu theo dõi 
tiến độ thi công công trình thay 
vì nắm rõ chất lượng công trình 
hoặc việc tuân thủ, thực hiện 
đúng bản vẽ của đơn vị thi công. 
Do đó, chúng tôi cần được đào 
tạo chuyên môn thêm để vững 
kỹ năng, từ đó nâng hiệu quả của 
việc giám sát”.

Ngoài giám sát công trình, ông 
còn tích cực tham gia giám sát hoạt 
động, thái độ làm việc, phẩm chất 
đạo đức cán bộ cũng như công tác 
thực hiện cải cách hành chính. Từ 
đó, góp phần tăng hiệu quả công 
tác cải cách hành chính theo cơ 
chế “một cửa liên thông”; đảm bảo 
về thời gian, quy trình tiếp công 
dân, giải quyết hồ sơ.

“Là cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã cùng các Ban giám sát, tôi 
cho rằng, cần giải đáp các nhu cầu, 
câu hỏi của người dân một cách 
hợp lý, thỏa đáng; giúp làm khắng 
khít hơn mối quan hệ giữa cán bộ 
Mặt trận với người dân, lấy đó làm 
nền tảng cho công tác giám sát”, 
ông Thật cho hay.

● CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ 
VIỆT NAM XÃ CÁT MINH (HUYỆN 
PHÙ CÁT) NGUYỄN ĐÌNH THẢO:

Việc gì có ích, có lợi cho dân  
thì không ngại

Ông Nguyễn Đình Thảo, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cát 
Minh tham gia công tác Mặt trận 
từ năm 2011. Đó là khoảng thời 
gian dài, ông Thảo luôn tận tụy, hết 
lòng vì công việc, đóng góp tích cực 
trong thực hiện các cuộc vận động, 
phong trào thi đua tại địa phương.

Ông Thảo chia sẻ, những con 
đường được mở khang trang 
cũng như sự đổi thay trong diện 
mạo của xã là sự nỗ lực đoàn kết, 
chung sức đồng lòng của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền và nhân dân 
toàn xã trong phong trào xây dựng 
từ nông thôn mới đến nông thôn 

mới nâng cao.
Ông Thảo luôn xác định đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền vận 
động triển khai thực hiện phong 
trào thi đua xây dựng nông thôn 
mới. Nhờ sự tâm huyết, nhiệt tình, 
sâu sát nhân dân, phong trào này đã 
được triển khai mạnh mẽ, huy động 
nhiều sức dân tham gia. Trong năm 
2021, ông Thảo cùng Ban Thường 
trực Mặt trận xã đã vận động nhân 
dân hiến 30.000 m2 đất, cây cối, hoa 
màu, vật kiến trúc, ủng hộ 1.200 
ngày công để mở rộng 10,5 km 
đường liên xã. Ngoài ra, các tổ chức 
thành viên Mặt trận xây dựng được 
4 mô hình tự quản về ANTT, 4 tuyến 
đường hoa với chiều dài 1,8 km, thắp 
sáng 6 tuyến đường dài 5,4 km. 

Trong câu chuyện hiến đất làm 
đường, ông Thảo thường xuyên trò 
chuyện, nắm bắt tâm tư tình cảm 
của người dân. Trong đó, cốt lõi là 
ông phân tích cho người dân hiểu 
cái “được” lâu dài của hiến đất làm 
đường chính là việc giao thương 
buôn bán thuận lợi, người dân đi lại 
đỡ vất vả. Đặc biệt, người dân là đối 
tượng trực tiếp hưởng lợi từ việc này. 

Luôn giữ tâm niệm rằng: Làm cán 
bộ Mặt trận là làm bạn với dân; việc gì 
có lợi, có ích cho dân thì không ngại. 
Và, nhiệt huyết, tận tụy với công việc 
là đức tính cần có trong mỗi người 
cán bộ, nên dù nhận được nhiều bằng 
khen từ trung ương đến cơ sở nhưng 
điều khiến ông cảm thấy tự hào nhất 
qua công việc của mình chính là sự 
“thuận lòng dân”...    

                                    N.M - D.L - X.N

Hiểu rõ vị trí của mình là trong lòng 
dân, đại diện cho tiếng nói chính đáng 

của nhân dân; phải hiểu dân để vận động 
nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, 

những cán bộ Mặt trận cơ sở đã tích cực, 
sáng tạo trong từng nhiệm vụ.  

● CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ 
VIỆT NAM PHƯỜNG NGÔ MÂY 
(TP QUY NHƠN) PHẠM THỊ TÚ NGA:
Sáng tạo trong xây dựng  
mô hình dân vận

Thường xuyên gần dân, lắng 
nghe ý kiến nhân dân, bà Phạm 
Thị Tú Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam phường Ngô Mây đã xây 
dựng, duy trì hiệu quả các mô hình 
dân vận. 

Năm 2021, trước tác động của 
dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam phường Ngô Mây kêu gọi 
người dân đóng góp vào Quỹ vắc 
xin, nhu yếu phẩm, hỗ trợ lực lượng 
tuyến đầu. Bà thành lập Ban Vận 
động tình nguyện viên, triển khai 
nhiều mô hình, kịp thời hỗ trợ như: 
“Shipper áo xanh”, “Khu phố giám 
sát”, “Mặt trận và các hội, đoàn thể 
đồng hành và hỗ trợ tuyến đầu 
chống dịch”… đồng thời kêu gọi 
gần 160 triệu đồng, góp phần chia 
sẻ khó khăn với các hộ dân.

Ngoài các mô hình thích ứng với 
mùa dịch, hiện tại, Mặt trận phường 
đang duy trì 4 mô hình riêng và 27 

Bà Phạm Thị Tú Nga (trái) gần gũi, lắng nghe ý kiến người dân, chia 
sẻ với đại diện hộ khó khăn đã được hỗ trợ sinh kế để thoát nghèo 
bền vững.                                                                             Ảnh: N.MUỘI

mô hình của các tổ chức thành viên. 
Trong đó, mô hình tuyến đường văn 
minh “xanh, sạch, đẹp” được Mặt trận 
phường đặc biệt quan tâm.

Bà Nga cho biết: “Năm 2020, Mặt 
trận phường tuyên truyền người dân 
ở tuyến đường Nguyễn Thái Học - 
Ngô Mây treo cờ, đặt hoa vào các 
ngày lễ lớn và nhận được sự hưởng 
ứng nhiệt liệt. Ai cũng vui vì thấy 
đường phố nơi mình sống sạch đẹp 
hơn. Do đó, chúng tôi tiếp tục triển 
khai mô hình với các hoạt động khác 
như trồng thêm hoa, bóc gỡ quảng 
cáo, vẽ hoa trên trụ điện…”.

Đến năm 2022, mô hình trên 
được mở rộng sang 2 tuyến đường 
Trần Thị Kỷ, Vũ Bảo. Bà chia sẻ: “Với 

lợi thế là địa bàn nội thành, công tác 
triển khai kế hoạch, chương trình 
giữa các cấp có phần thuận lợi hơn 
một số địa bàn khác. Tuy nhiên, cán 
bộ Mặt trận phải luôn lắng nghe tâm 
tư, nguyện vọng của người dân. Bởi 
người dân mới là yếu tố làm nên sự 
thành công, hiệu quả của các mô 
hình dân vận”. 

● PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ 
VIỆT NAM XÃ PHƯỚC SƠN (HUYỆN 
TUY PHƯỚC) PHẠM THÀNH THẬT:
Tăng hiệu quả giám sát xã hội

Xác định “gần dân để công 
tác giám sát được hiệu quả”, ông 
Phạm Thành Thật, Phó Chủ tịch 
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    Hành trình của những  trăn trở khôn nguôi
tHỒNG PHÚC

Tìm kiếm hài cốt 
liệt sĩ hy sinh ở đồi 
Xuân Sơn (xã Ân 
Hữu, huyện Hoài 
Ân) là hành trình 
đằng đẵng gian khổ 
với sự trăn trở khôn 
nguôi của những 
người ở cả hai chiến 
tuyến.

Năm 1999 - 33 năm sau trận đánh tại đồi Xuân Sơn, con trai 
của ông Trần Đình Quốc (62 tuổi, ở thôn Xuân Sơn, xã Ân Hữu) 
khi ra bờ sông đá bóng đã nhặt được một cặp thẻ bài quân nhân  
(dog tags) của lính Mỹ. Gia đình ông đã gìn giữ cẩn thận để lúc 
nào đó sẽ trao lại nếu có ai tìm kiếm. Tình cờ, khi biết có đoàn CCB 
Mỹ tham gia tìm kiếm HCLS ở đồi Xuân Sơn, ông Quốc đã liên lạc 
với cơ quan chức năng để gửi lại thẻ bài. Qua xác minh, chủ nhân 
của thẻ bài vẫn còn sống sót sau chiến tranh nhưng vừa mất vì 
bệnh và tuổi già. Gia đình đã trao lại thẻ bài cho đoàn CCB Mỹ để 
nhờ họ chuyển tới gia đình chủ nhân.

Gia đình ông Trần Đình Quốc trao thẻ bài cho cựu binh Ivory Whitaker 
Jr để nhờ chuyển tới gia đình chủ nhân thẻ bài.      Ảnh: H.P

Các CCB Mỹ có mặt tại chiến trường xưa, đối chiếu các thông tin thu thập được với bản đồ đồi Xuân Sơn.                                                                               Ảnh: H.P

Các CCB Mỹ trực tiếp xem việc đào khảo sát vị trí nghi ngờ là hố chôn tập thể bộ đội ta ở đồi Xuân Sơn. Ảnh: H.P

Các CCB Mỹ cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thị sát các vị trí trước đây họ từng 
tham chiến, trực tiếp chôn cất liệt sĩ của ta.                                                      Ảnh: H.P

Tôi nhận lời kết nối 
những người từng tham gia 
trận đánh, thu thập thông tin 
từ các nguồn khác để giúp tìm 
HCLS bộ đội Việt Nam vì nghĩ 
đây là cơ hội sửa chữa lỗi lầm 
và xoa dịu nỗi đau do chúng 
tôi gây ra. Chúng tôi đang cố 
gắng và thực hiện việc này 
một cách chân thành, như thể 
những người đang nằm lại đây 
là đồng đội của mình”.

    CCB SPENCER 
JOHN MATTESON

“ “ Những nỗ lực cá nhân 
của các CCB Việt Nam và Mỹ 

trong hành trình cùng nhau 
tìm kiếm HCLS ở đồi Xuân Sơn 
đã đóng góp một phần quan 

trọng trong công cuộc cùng 
nhau hàn gắn vết thương 
chiến tranh, hòa giải giữa 

hai quốc gia, dân tộc, vì một 
tương lai hòa bình và 

phát triển”.
                                  Đại tá 

NGUYỄN XUÂN SƠN, 
Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Đầu tháng 8 
vừa qua, một 
nhóm CCB Mỹ 
từng tham 
chiến tại trận 

đánh ở đồi Xuân Sơn vào 
tháng 12.1966 đã trực tiếp 
trở lại thực địa để hỗ trợ lực 
lượng chức năng tìm kiếm hài 
cốt liệt sĩ (HCLS) bộ đội ta. Các 
CCB Mỹ sang Việt Nam lần này 
gồm: Stephen Holmes Hassett 
(76 tuổi), Kinbourne Lo (79 
tuổi), Ivory Whitaker Jr  
(74 tuổi) và Spencer John 
Matteson (75 tuổi).

KÝ ỨC KHÔNG MUỐN 
NHẮC TỚI

Thẫn thờ và lặng lẽ, các 
CCB Mỹ rảo bước chậm rãi 
lên Bãi Đáp Chim - LZ Bird 
(tên phía Mỹ gọi khi nói về 
đồi Xuân Sơn), nơi họ từng 
trực tiếp tham chiến. Ký ức 
ùa về. Các CCB Mỹ chia sẻ 
rằng đó là một ký ức tồi tệ 
mà họ không muốn nhắc 
tới. Spencer John Matteson 
nhập ngũ vào mùa thu 1965, 
khi mới 18 tuổi. Ông phục vụ 
trong quân đội 3 năm, ở Việt 
Nam 1 năm (tháng 5.1966 - 
5.1967), thuộc Sư đoàn kỵ 
binh 1. 

“Chúng tôi được thông 
báo đến đây để chống lại 
cộng sản, bởi chủ nghĩa 
cộng sản là xấu và dân chủ 
mới tốt. Chúng tôi thực sự 
không có động lực chiến 
đấu, ngoài việc cố gắng 
sống sót. Hôm nay trở lại 

Xuân Sơn lần 2, hàng nghìn 
ký ức quay trở lại với tôi về 
cái đêm kinh hoàng đó. Nó 
khiến tôi bị chìm trong nỗi 
sợ hãi về chết chóc”, ông 
tâm sự.

Còn cựu phóng viên 
chiến trường Stephen 
Holmes Hassett - người 

chụp bức ảnh bộ đội ta hy 
sinh tại trận địa Xuân Sơn 
trước khi chôn, nói rằng điều 
ám ảnh nhất của ông là ký 
ức về những người đã khuất, 
cả người Mỹ và Việt Nam. 

Ông tường thuật:  “Căn cứ 
bị tấn công đêm 26.12.1966; 
chúng tôi bị bộ đội Việt 

Nam bao vây tứ phía. Các 
bạn là một đối thủ xứng 
tầm, rất dũng cảm, kiên 
cường. Những người còn 
sống sót phải lui về khu vực 
phòng ngự. Sau đó, chúng 
tôi sử dụng pháo 105 ly và 
các viên đạn Beehive (đạn  
tổ ong) để phá vỡ thế tấn 
công ào ạt của bộ đội Việt 
Nam. Sáng hôm sau, cảnh 
tượng hãi hùng phơi bày ở 

căn cứ, thi thể của lính hai 
bên nằm khắp nơi. Hình ảnh 
đó ám ảnh tôi đến tận giờ”.

Cùng trực tiếp tham 
chiến trong trận đánh này, 
Kinbourne Lo và Ivory 
Whitaker Jr đều chia sẻ rằng 
sự bạo lực tột độ mà vũ khí 
của phía mình gây ra cho 
cơ thể con người khiến hai 
ông rất khó loại bỏ hình ảnh 
chết chóc ra khỏi tâm trí. 

“Bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy 
rất buồn khi biết bao chàng 
trai đẹp đã phải chết trẻ 
như vậy”, CCB Kinbourne Lo  
chia sẻ. 

SỬA SAI LẦM TRONG  
QUÁ KHỨ

Trước khi sang Việt Nam, 
các CCB Mỹ này và nhiều 
đồng đội khác đã tích cực 
kết nối, cung cấp thông 
tin cho CCB Đặng Hà Thụy 
(ở TX Hoài Nhơn) cùng Bộ 
CHQS tỉnh và chính quyền 
địa phương phát hiện và 
quy tập được một hố chôn 
tập thể bộ đội ta hy sinh ở 
đồi Xuân Sơn.

Chia sẻ về lý do trực tiếp 
trở lại Việt Nam lần này, các 
CCB đều cho biết mong 
muốn trực tiếp tìm HCLS bộ 
đội Việt Nam để “sửa chữa 
những sai lầm trong quá 
khứ”. Ivory Whitaker Jr nói: 
“Tôi tìm hiểu và được biết 
người Việt rất xem trọng, 
coi tìm kiếm HCLS là việc 
làm thiêng liêng. Rất nhiều 
người thân của lính Việt 
Nam muốn biết nơi thi hài 
con em họ đang nằm lại. Tôi 
mong muốn góp phần để 
trả lời câu hỏi đó”.

Theo hồi ức của cựu binh 
Spencer John Matteson: 
Khi trở lại trận địa vào sáng 
27.12.1966, ông dành cả 
buổi sáng để kéo thi thể 
những người lính Việt Nam 

tử trận vào một ngôi mộ tập 
thể được đào bởi xe ủi đất. 
Còn Stephen Holmes Hassett 
nhớ rằng bộ đội Việt Nam tử 
trận chủ yếu do bị trúng đạn 
tổ ong mới được đưa vào thử 
nghiệm tại chiến trường Việt 
Nam. Quân đội Mỹ đã chọn 
một số thi thể khám nghiệm 
để đánh giá hiệu quả của loại 
vũ khí này.

Tuy sức khỏe không 
còn cường tráng, nhưng 
sang Việt Nam lần này, các 
cựu binh Mỹ đều hết mình 
tham gia cùng lực lượng 
chức năng tìm kiếm. Nhiều 
ngày liền, họ miệt mài lội 
bộ, trèo dốc thị sát nhiều 
khu vực ở đồi Xuân Sơn để 
“liên kết” thông tin với hồi 
ức của mình, khi địa hình, 
địa vật đồi Xuân Sơn đã có 
nhiều thay đổi sau 56 năm. 
Các CCB Mỹ cũng dành thời 
gian trò chuyện trực tiếp tại 
hiện trường với các nhân 
chứng, trong đó có ông Hồ 
Văn Lộc (thôn Nhơn Tịnh, xã 
Ân Nghĩa, nguyên là du kích 
địa phương) về vị trí của 
bãi đáp trực thăng trên đồi 
Xuân Sơn. Bởi đây là cơ sở 
để các cựu binh xác định vị 
trí hố chôn tập thể năm xưa.

Trong 1 tuần tích cực thị 
sát những vị trí trước đây 
các CCB từng tham chiến và 
trực tiếp chôn cất liệt sĩ của 
ta, các CCB Mỹ khẳng định 
vẫn còn một hố chôn tập 

thể ở đồi Xuân Sơn được 
đào bằng máy ủi. Tại hiện 
trường, các CCB Mỹ cũng 
xác định một số vị trí nghi 
có hài cốt của bộ đội Việt 
Nam. Từ thông tin này, Bộ 
CHQS tỉnh đã đánh dấu, tổ 
chức phát quang, rà mìn để  
tìm kiếm.

Đại tá Nguyễn Xuân 
Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS 
tỉnh, cho biết: “Vị trí của hố 
chôn tập thể bộ đội ta được 
các CCB Mỹ xác định nằm ở 
hướng Đông Bắc của trận 
địa Xuân Sơn. Chúng tôi đã 
huy động lực lượng, phương 
tiện để đào khảo sát trên 
diện tích 300 m2 nhưng đến 
nay vẫn chưa có kết quả. Vị 
trí đánh dấu trên thực địa 
có diện tích rộng trên 2 ha, 
vướng nhiều cây cối của 
người dân; để thuận tiện 
cho việc tìm kiếm, quy tập, 
chúng tôi đã báo cáo lãnh 
đạo tỉnh để có hướng xử lý, 
đền bù cho người dân và chỉ 
đạo phương án tìm kiếm, 
quy tập trong thời gian tới”.

YÊU ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, 
MONG MUỐN HÒA BÌNH VÀ 
HỮU NGHỊ

Tiết trời bắt đầu giao 
mùa từ hè sang thu. Trên 
đỉnh Xuân Sơn, nắng đôi khi 
cực gắt nhưng thi thoảng 
cũng xuất hiện những cơn 
mưa lất phất bay. Ở đây, 
chúng tôi đã chứng kiến 

những cái siết tay thật chặt 
và ấm áp. Những người 
lính từng là kẻ thù từ hai 
bờ chiến tuyến không thể 
hình dung có ngày lại gặp 
gỡ nhau ngay trên chiến 
trường cũ.

Không có súng đạn, 
cuộc gặp gỡ lần này chỉ 
là những thông tin, sơ đồ 
được vẽ. Trong cuộc trò 
chuyện với chúng tôi trên 
đỉnh Xuân Sơn, cựu binh 
Ivory Whitaker Jr nhiều lần 
bày tỏ niềm cảm kích về 
sự thân thiện, lòng vị tha 
và sự đón tiếp nồng hậu 
của tỉnh cùng người dân 
khi được quay lại chiến  
trường xưa. 

“Nụ cười tươi của các bạn 
khi đón chúng tôi đã khiến 
tôi cảm thấy rất ấm áp và 
tin tưởng rằng đây là một 
chuyến đi thú vị và tốt đẹp. 
Tôi không nghĩ cảnh vật Việt 
Nam hôm nay lại tươi đẹp 
đến thế. Đặc biệt, chúng tôi 
được thưởng thức những 
món ăn đậm chất truyền 
thống Việt Nam tại nhà CCB 
Đặng Hà Thụy. Điều này hết 

sức tuyệt vời!”, ông chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng, 

cựu binh Kinbourne Lo nói 
rằng khi chiến tranh kết 
thúc, điều làm ông ấn tượng 
là đất nước Việt Nam rất tươi 
đẹp và ông chỉ muốn nhớ 
đến điều này thôi. Đó cũng 
chính là lý do ông đã quay 
lại Việt Nam thêm 4 lần sau 
khi rời quân đội. 

“Tôi yêu đất nước Việt 
Nam, có thể giúp được 
gì cho Việt Nam tôi luôn 
sẵn lòng. Nếu có thể quay 
ngược lại thời gian, nếu tôi 
mới 25 tuổi, còn độc thân 
và được sang Việt Nam thì 
chắc chắn tôi sẽ cưới một 
cô gái Việt Nam. Vì phụ nữ 
Việt Nam rất xinh đẹp và dễ 
thương”, ông Kinbourne Lo 
vui vẻ nói.

Trước khi trở về, các CCB 
Mỹ đều hứa sẽ tìm gặp thêm 
những người từng tham 
gia trận đánh tại đồi Xuân 
Sơn để thu thập thông tin, 
hỗ trợ cơ quan chức năng 
của tỉnh sớm xác định vị trí 
của hố chôn tập thể bộ đội  
Việt Nam.                                       H.P

Khu vực đồi Xuân Sơn, xã 
Ân Hữu, huyện Hoài Ân. 
Ảnh: DŨNG NHÂN
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t PHAN TẤN HẢI

Tháng 11.1943, 
sau khi được hạ 
thủy, vận hành 
kiểm định, đến 

tháng 1.1944 một tàu đổ 
bộ Hoa Kỳ được biên chế 
chính thức vào lực lượng 
hải quân quốc gia này và 
tham gia đưa quân đồng 
minh đổ bộ lên bờ biển 
Normandie (Pháp). Sau đó 
con tàu này còn chiến đấu 
ở chiến trường Bắc Phi, Địa 
Trung Hải. Tuy sinh sau 
đẻ muộn, nhưng với nhiều 
chiến công, tàu được Quân 
đội Hoa Kỳ trao tặng Huân 
chương Quân công. 

Sau Thế chiến thứ 2, tàu 
chính thức có tên là USS 
Bulloch County, số hiệu LST-
509 (LST = Landing Ship Tank: 
Lớp tàu quân sự được thiết kế 
đặc biệt, dùng để chở quân, 
xe bọc thép, xe tăng... đổ bộ 
lên các bờ biển, mà không 
cần chuẩn bị trước cầu tàu, 
bến đậu). 

Năm 1966, khi Hoa Kỳ 
đưa quân vào Việt Nam trực 
tiếp tham chiến, USS Bulloch 
County được biên chế vào 
Hạm đội 7 - Thái Bình Dương, 
trở thành căn cứ tiền phương 
của Thủy quân lục chiến Hoa 
Kỳ ở Vùng 1 chiến thuật. Ngoài 
nhiệm vụ cung ứng hậu cần 
cho các tàu chiến của Hạm  
đội 7 tại Biển Đông, USS 
Bulloch County còn tham 
gia nhiều chiến dịch tuần 

Ảnh chụp từ máy bay ghi lại hình ảnh tàu HQ-505 lao lên đảo Cô Lin, trở 
thành công sự nổi vững chắc để các chiến sĩ tiếp tục chiến đấu, giữ đảo.                 

                    Nguồn: TTXVN

Nói đặc biệt kỳ lạ là bởi 
con tàu này được cả hai 
bên chiến tuyến - Quân 
đội Hoa Kỳ và Chính phủ 
nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam lần lượt vinh 
danh. Trong thế chiến 
thứ 2, tàu được Quân đội 
Hoa Kỳ trao tặng Huân 
chương Quân công. Sau 
trận hải chiến Trường Sa 
bảo vệ chủ quyền biển 
đảo của Hải quân nhân 
dân Việt Nam năm 1988, 
Chính phủ nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam đã 
tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang 
cho tập thể cán bộ chiến 
sĩ trên tàu.

tiễu, giám sát biển... nhằm 
phát hiện, ngăn chặn “đoàn 
tàu không số” của miền Bắc 
đưa người và vũ khí vào  
miền Nam. 

Đầu năm 1970, Hải quân 
Hoa Kỳ đưa tàu này khỏi 
biên chế. Ngày 8.4.1970, 
tại San Diego, với sự chứng 
kiến của Đô đốc Zumwatl 
và Phó Đề đốc của quân đội 
Việt Nam cộng hòa Trần Văn 
Chơn, Hải quân Hoa Kỳ đã 
chuyển giao USS Bulloch 
County cho Hải Quân Việt 
Nam cộng hòa và mang tên 
mới: Dương vận hạm Qui 
Nhơn HQ-504. 

Vừa nhận tên mới, tàu 
đã tham gia chiến dịch đưa 
đồng bào Việt Nam bị nạn “cáp 
duồn” ở Campuchia về nước; 
vận chuyển vật liệu, binh lính 
ra xây dựng các cứ điểm quân 
sự trên quần đảo Trường Sa; 
đầu năm 1975, dương vận 
hạm Qui Nhơn HQ-504 đã 
đưa nhiều binh lính, thường 
dân từ Vùng 1, Vùng 2 di tản... 
Tháng 4.1975, trung tá, thuyền 
trưởng dương vận hạm Qui 
Nhơn HQ-504 Nguyễn Như 
Phú từ chối đi di tản, quyết 
định ở lại. 

Sau giải phóng, dương vận 
hạm Qui Nhơn HQ-504 được 
biên chế vào lực lượng, trở 
thành tàu vận tải lớn nhất bấy 
giờ của Hải quân nhân dân 
Việt Nam, mang số hiệu mới là 
HQ-505. Tàu tham gia chở vật 

HQ-505, con tàu có 
số phận đặc biệt kỳ lạ

liệu xây dựng các tiền đồn trên 
quần đảo Trường Sa, chuyên 
chở vũ khí, bộ đội tham gia 
chiến đấu trên chiến trường 
biên giới Tây Nam.

Năm 1988, đất nước một 
lúc phải gánh 2 cuộc chiến 
tranh biên giới ở Tây Nam 
và phía Bắc, kinh tế khủng 
hoảng, đời sống nhân dân 
rất khó khăn. Tình hình Biển 
Đông thường xuyên căng 
thẳng, Trung Quốc đưa 12 
tàu vũ trang tìm cách gây hấn, 
kiếm cớ để đánh chiếm các 
đảo chìm Gạc Ma, Cô Lin, Len 
Đao của Việt Nam. Đúng ngày 
mùng 1 Tết năm 1988, trung 
tá, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ 
nhận lệnh đưa tàu HQ-505 
ra bảo vệ đảo chìm Cô Lin. 

Đảo Cô Lin là đảo không 
có người ở; chỉ khi thủy triều 
xuống mới lộ ra một bãi đá 
ngầm, thủy triều lên tất cả 
đều ngập dưới làn nước biển. 
Thuyền trưởng cho tàu thả 
neo sát bãi đá, bộ đội công 
binh của Hải quân Việt Nam 
tổ chức cắm cờ Tổ quốc lên 
đảo, xác định chủ quyền của 
Việt Nam. Phía Trung Quốc 
lập tức đưa một đội tàu vũ 
trang đến, tìm mọi cách đe 
dọa, cản trở, uy hiếp, rồi đưa 
quân áp sát, cướp cờ.

Lợi dụng Việt Nam đang 
tổ chức quốc tang Thủ tướng 
Phạm Hùng, sáng 14.3.1988, 
phía Trung Quốc bất ngờ tấn 
công, đánh chiếm 3 đảo Gạc 
Ma, Cô Lin, Len Đao. Phía 

Trung Quốc dùng trọng pháo 
bắn thẳng vào các bộ đội Việt 
Nam không có vũ khí đang 
cắm cờ Tổ quốc trên bãi đá 
ngầm, nước ngập đến thắt 
lưng. Cuộc chiến xảy ra không 
cân sức, chênh lệch quá lớn 
về mọi mặt nên phần lớn các 
chiến sĩ Hải quân nhân dân 
Việt Nam hy sinh anh dũng; 
hai tàu HQ-605, HQ-604 bị 
trúng đạn, bốc cháy rồi chìm 
xuống biển; phía Trung Quốc 
chiếm 2 đảo chìm Gạc Ma và 
Len Đao. 

Tàu HQ-505 cũng bị trúng 
đạn, có nguy cơ bị chìm. 
Trước tình huống này, trung 
tá, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ 
quyết định nhổ neo, cho tàu 
phóng hết tốc lực, leo lên 
bãi đá ngầm. Con tàu lao lên 
đảo Cô Lin được 2/3 thân và 
trở thành công sự nổi để các 
chiến sĩ tiếp tục chiến đấu 
giữ đảo. Tàu HQ-505 đã trở 
thành cột mốc chủ quyền 
của Việt Nam trên đảo Cô Lin.

Kết quả trận hải chiến 
1988, Việt Nam giữ được đảo 
Cô Lin, mất 2 đảo Gạc Ma và 
Len Đao, bị mất 2 tàu, 9 chiến 
sĩ bị bắt làm tù binh, 64 chiến 
sĩ hy sinh. Chính phủ nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam đã 
thăng một cấp hàm, phong 
tặng danh hiệu Anh hùng 
LLVT nhân dân cho đại tá, 
thuyền trưởng Vũ Huy Lễ và 
cả tập thể tàu HQ-505.                     

   P.T.H

Ảnh chụp toàn cảnh tàu lúc mang số 
hiệu mới của Hải quân nhân dân Việt 
Nam   HQ-505.                  Nguồn: TTXVN

Trung tá, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ (hàng trước, đứng giữa) 
chụp chung cùng các thủy thủ tàu HQ-505 trước khi lên đường 
làm nhiệm vụ bảo vệ Trường Sa, năm 1988.       Ảnh: TTXVN
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Với đường bờ biển dài, cảng biển lớn 
cùng hạ tầng đô thị tốt, TP Quy Nhơn 
được định vị là một trong các đô thị trung 
tâm của vùng Duyên hải miền Trung.

Quy Nhơn là thành 
phố tỉnh lỵ của 
Bình Định, là 
đầu mối giao 

thông quan trọng, có QL 1, 
QL 1D, QL 19, cảng biển Quy 
Nhơn, cảng Thị Nại, đường 
sắt Bắc - Nam kết nối thành 
phố với khu vực miền Trung- 
Tây Nguyên, với cả nước và 
quốc tế. 

ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC CỦA 
TIỂU VÙNG RỘNG LỚN

Quy Nhơn được thiên 
nhiên ban tặng nhiều lợi thế 
và có nhiều tiềm năng phát 
triển mạnh về biển và kinh tế 
biển. Với đường bờ biển dài 
gồm nhiều đảo, vũng, vịnh và 
các cửa biển lớn, Quy Nhơn 
là “cánh cửa biển” cho cả khu 
vực. Đây là những đòn bẩy để 
Quy Nhơn hướng đến mục 
tiêu trở thành trung tâm kinh 
tế biển của quốc gia. 

Nhận diện về vị thế, vai 
trò đặc biệt của Quy Nhơn 
với tư cách là đô thị biển - 
trung tâm tỉnh lỵ của Bình 
Định, và đặt trong mối liên 
kết vùng trọng điểm kinh tế 
miền Trung, năm 2009, trong 
định hướng quy hoạch hệ 
thống đô thị toàn quốc đến 
năm 2025 và tầm nhìn đến 
năm 2050, Chính phủ đã xác 
định TP Quy Nhơn nằm trong 
nhóm đô thị lớn - 12 đô thị 
trung tâm cấp vùng quốc gia, 
trung tâm vùng Bắc Trung 
bộ và duyên hải miền Trung. 

Một năm sau đó, Chính 

Đô thị biển - Trung tâm kinh tế và du lịch 

phủ công nhận Quy Nhơn là 
đô thị loại I trực thuộc tỉnh. 
Thành phố biển cũng đảm 
nhiệm vai trò đô thị động lực 
tiểu vùng Trung Trung bộ, cửa 
ngõ quan trọng kết nối Tây 
Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc 
Campuchia với biển Đông.

Đặc biệt, năm 2015, với 
điều chỉnh quy hoạch chung 
xây dựng TP Quy Nhơn và vùng 
phụ cận đến năm 2035, tầm 
nhìn đến năm 2050, Chính phủ 
đã xây dựng mục tiêu đến năm 
2025 Quy Nhơn trở thành một 
trong các đô thị trung tâm của 
vùng duyên hải miền Trung, 
có nền kinh tế phát triển theo 
định hướng công nghiệp - cảng 
biển  - dịch vụ - du lịch. Đến 
năm 2050, Quy Nhơn có vị trí 
quan trọng trong hệ thống đô 
thị quốc gia và khu vực Đông 
Nam Á, đóng vai trò là một 
trong những trung tâm phát 
triển lớn của khu vực Trung bộ, 
với nền kinh tế phát triển trọng 
tâm là du lịch - dịch vụ - cảng 
biển, có sức hút đầu tư lớn và 
phát triển quan hệ hợp tác 
quốc tế trong nhiều lĩnh vực.

 
CHIẾN LƯỢC PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ BIỂN

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ 
tịch UBND TP Quy Nhơn, khẳng 
định: Thành phố xác định tập 
trung phát triển 3 trụ cột là 
thương mại dịch vụ, du lịch, 
công nghiệp - cảng biển. Từ 
việc xác định ngành kinh tế mũi 
nhọn, chính quyền thành phố 
ban hành nhiều chủ trương, 

Trong những năm qua, Quy Nhơn 
đã mở rộng không gian về phía 
biển. Trong ảnh: TP Quy Nhơn 
nhìn từ trên cao.  Ảnh: DŨNG NHÂN

t MAI HOÀNG
đầu tư mới nhiều hạng mục 
công trình, cải tạo, nâng cấp cơ 
sở hạ tầng hiện có làm tiền đề 
phát triển kinh tế biển.

Trong hệ thống cảng biển 
Việt Nam, cảng Quy Nhơn là 
một trong những cảng biển 
có nhiều điều kiện thuận lợi để 
phát triển và đóng vai trò rất 
quan trọng trong phát triển KT-
XH của Quy Nhơn, Bình Định 
nói riêng, của miền Trung - Tây 
Nguyên nói chung. Năm 2020, 
quy hoạch xây dựng mở rộng 
cảng Quy Nhơn đến năm 2030 
được triển khai với tổng diện 
tích quy hoạch 88,03 ha, giúp 
khai thác hiệu quả tiềm năng 
và lợi thế của cảng. 

Ông Lê Duy Dương, Phó 
Tổng Giám đốc Công ty CP 
Cảng Quy Nhơn, cho biết: 
Cảng Quy Nhơn đã xác định 
đến năm 2025 và những 
năm tiếp theo sẽ trở thành 
cảng biển tổng hợp quốc 
tế hiện đại, cung cấp các 
dịch vụ cảng biển, logistics 
ở mức độ chuyên nghiệp, 
ngang tầm khu vực Đông 
Nam Á, trở thành đầu mối 
giao thương hướng biển 
số 1 trong chiến lược phát 
triển kinh tế của khu vực 
Nam Trung bộ, Tây Nguyên, 
Đông Bắc Campuchia, Nam 
Lào; đủ năng lực tiếp nhận 
được hàng hóa thông qua 
cảng trên 15 triệu tấn/năm 
vào năm 2025 (trong đó 
container đạt 350.000 TEUs).

Trong khi đó, Khu kinh tế 
Nhơn Hội cũng là cực tăng 
trưởng quan trọng của Quy 
Nhơn. Năm 2019, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt điều 
chỉnh tổng thể quy hoạch 
chung xây dựng Khu kinh tế 
Nhơn Hội đến năm 2040 với 
nhiều thay đổi nhằm đảm 
bảo khai thác hiệu quả và 

lâu dài. Ông Phan Viết Hùng, 
Phó Trưởng Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh, đánh giá, đóng 
góp của Khu kinh tế Nhơn Hội 
trong phát triển đô thị và kinh 
tế biển Quy Nhơn có thể nhìn 
ở 2 khía cạnh là xây dựng các 
khu đô thị du lịch sinh thái và 
phát triển du lịch biển, tạo 
nên sức sống mới và dư địa 
cho Quy Nhơn phát triển…

Được quy hoạch là trung 
tâm du lịch của tỉnh, đồng thời 
là một trong những trung tâm 
tiểu vùng du lịch thuộc vùng 
Duyên hải Nam Trung bộ, Quy 
Nhơn chú trọng phát triển du 
lịch biển đảo chất lượng cao, 
du lịch di tích, thắng cảnh; du 
lịch khoa học gắn với tổ hợp 
không gian khoa học - giáo dục; 
du lịch sinh thái gắn với đầm 
Thị Nại. Thành phố đang tập 
trung các nguồn lực để hiện 
thực hóa mục tiêu đón trên 
6,6 triệu lượt khách du lịch đến 
năm 2025, trong đó có 0,9 triệu 
lượt khách quốc tế; tốc độ tăng 
trưởng khách bình quân đạt 
6,3%/năm; doanh thu du lịch 
đạt 13.500 tỷ đồng, tăng bình 
quân 13,6%/năm. 

TỪ LỢI THẾ 
KHÔNG GIAN BIỂN

Theo Chủ tịch UBND TP 
Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam, 
thành phố ưu tiên mở rộng 
không gian đô thị, phát huy 
tối đa thế mạnh dựa vào biển. 
Quy hoạch xây dựng thành 
phố cần được linh hoạt, mở 
rộng hơn về phía Bắc và phía 
Tây để sẵn sàng liên kết, hợp 
tác với các thành phố phía 
Nam như Nha Trang, Tuy 
Hòa và phía Bắc như Quảng 
Ngãi, cụm khu kinh tế Chu 
Lai - Dung Quất, đủ điều kiện 
hình thành mới các trung tâm 
kinh tế, thương mại lớn của 

vùng, quốc gia, thu hút nhiều 
nguồn vốn đầu tư trong nước 
và quốc tế tạo nên động lực 
kinh tế của vùng. Trong đó, 
Quy Nhơn hiện hữu đóng vai 
trò là hạt nhân và các khu 
vực lân cận sẽ hỗ trợ thành 
phố phát triển.

Còn chuyên gia, TS Trần 
Du Lịch, nguyên thành viên 
Tổ tư vấn kinh tế của Thủ 
tướng Chính phủ, khi nói về 
phát triển đô thị biển Quy 
Nhơn đã rất hoan nghênh 
việc quy hoạch thành phố 
không chỉ cho riêng Quy 
Nhơn mà còn cả vùng phụ 
cận mở rộng về phía huyện 
Tuy Phước, Phù Cát. 

Ông bày tỏ: “Tôi muốn 
nhấn mạnh một điểm cực 
kỳ quan trọng đặc thù của 
đô thị biển Quy Nhơn so với 
các đô thị biển khác như Nha 
Trang, Đà Nẵng…, đó là đầm 
Thị Nại. Chúng ta hình dung 
trong tương lai 10 - 15 năm 
nữa, toàn bộ không gian Quy 
Nhơn và vùng phụ cận phát 
triển trên một không gian mà 
trong lòng là đầm Thị Nại. 
Tỉnh đang làm đường ven 
phía Tây tỉnh, tôi đề xuất 
chúng ta nên tham khảo để 
quy hoạch hai bên đầm là 
công viên và không có dân 
cư, sau đó mới tới khu vực 
phát triển đô thị. Điều này 
cho tôi liên tưởng đến một 
viên ngọc trong tương lai, 
một đô thị cực kỳ đặc biệt của 
cả Đông Nam Á chứ không 
riêng Việt Nam. Khi đó, Quy 
Nhơn mới thực sự là thành 
phố đáng sống mà không 
nơi nào có được. Phải nhìn 
quy hoạch phát triển TP Quy 
Nhơn ở tầm nhìn xa như vậy 
và hình dung một chút lãng 
mạn như vậy thì mới thấy hết 
giá trị!”.                                 M.H

Quy Nhơn
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Diễn ra từ ngày 15.7 đến 
12.8, vòng chung kết cuộc thi 
Hoa hậu Thế giới Việt Nam 
2022 gồm nhiều hoạt động 
ý nghĩa, nhằm tìm ra những 
gương mặt xuất sắc nhất đại 
diện cho sắc đẹp Việt Nam. 
Cuộc thi cũng góp phần giới 
thiệu nhiều cảnh đẹp của TP 
Quy Nhơn đến với du khách 
khắp nơi trên thế giới. 

Các thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 thướt tha trong tà áo dài tại di tích Tháp Đôi (TP Quy Nhơn). 

Hưởng ứng khẩu hiệu “Du lịch xanh - sạch - đẹp” của tổ chức Đoàn, Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 
phối hợp cùng Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức sự kiện “Đạp xe cùng thành phố thiên đường biển Quy Nhơn”. Hoạt 
động truyền đi thông điệp nâng cao tinh thần TDTT cũng như tham gia bảo vệ môi trường, góp phần duy trì 
hình ảnh một thành phố biển tươi đẹp và an toàn.

Sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Thu 
Minh… tại các vòng thi làm không khí vòng chung kết Hoa hậu Thế giới 
Việt Nam 2022 thêm sôi động.

Sân khấu Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 được thiết kế hoành tráng, rực rỡ. Đêm chung kết cuộc thi đón 15.000 khán giả theo dõi trực tiếp, được phát sóng trực tiếp trên các kênh 
truyền hình uy tín và nền tảng mạng xã hội, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh một TP Quy Nhơn năng động, xinh đẹp, mến khách.

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 tự tin khoe dáng trong trang 
phục bikini.

Sau đêm chung kết diễn ra tại Merryland Quy Nhơn, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã tìm ra chủ 
nhân của chiếc vương miện danh giá là Huỳnh Nguyễn Mai Phương (giữa), cùng á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 
(bên trái) và á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi. Theo Ban tổ chức, đây là những đại diện hội đủ những yếu tố nổi bật 
của nhan sắc Việt, đi cùng với bản lĩnh - trí tuệ và lòng nhân ái.

Ảnh: Miss World Vietnam 2022

Các giải thưởng phụ của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022
Người đẹp Tài năng: Huỳnh Nguyễn Mai 

Phương
Người đẹp Thời trang: Lê Nguyễn Bảo Ngọc
Người đẹp Du lịch: Nguyễn Thị Phương Linh 
Người đẹp Biển: Nguyễn Khánh My
Người đẹp Thể thao: Phan Lê Hoàng An

Người đẹp Bản lĩnh: Nguyễn Thùy Linh 
Người đẹp Nhân ái: Lê Nguyễn Bảo Ngọc
Người đẹp Truyền thông: Nguyễn Thị Lệ Nam 

Em
Người đẹp được yêu thích nhất: 

Nguyễn Thị Lệ Nam Em

Phần thi mở màn trong đêm chung kết (12.8) là trình diễn áo dài truyền 
thống đến từ các nhà thiết kế: Bảo Bảo, Trần Thiện Khánh, La Sen Vũ, Song 
Toàn. Đây là phần thi duy nhất trong đêm có đủ top 37 thí sinh Hoa hậu 
Thế giới Việt Nam 2022. Với vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại, các thí sinh đã 
xuất sắc thể hiện tinh thần, nét đẹp của từng bộ sưu tập.

Đại diện Ban tổ chức và các thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 dâng 
hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các văn thần 
võ tướng nhà Tây Sơn và tham quan Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây 
Sơn), uống nước giếng cổ như một cách cầu mong sự may mắn.

           MISS WORLD VIETNAM 2022

         Rộn ràng   phố biển
2120 
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Dự án xây dựng công trình đường bộ cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 
2025 được Quốc hội thông qua chủ trương 
đầu tư vào tháng 1.2022. Tuyến đường 
được xem là “xương sống” của quốc gia dài 
tổng cộng 2.063 km, trong đó đoạn qua 
tỉnh Bình Định dài khoảng 118,8 km. Công 
tác chuẩn bị, phục vụ dự án được lãnh đạo 
tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, mang 
tính đột phá chiến lược.

t HẢI YẾN 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm (hàng đầu, 
thứ ba từ trái sang) kiểm tra việc điều chỉnh hướng 
tuyến cao tốc tại huyện Tây Sơn.                 Ảnh: HẢI YẾN

Sẽ về đích đúng hẹn
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM QUA BÌNH ĐỊNH

TẬP TRUNG LÀM TỐT 
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, 
PHỤC VỤ DỰ ÁN

Cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông đi qua 8 huyện, thị 
xã, thành phố của tỉnh Bình 
Định; bao gồm 3 dự án thành 
phần: Quảng Ngãi - Hoài 
Nhơn dài 88 km, Hoài Nhơn- 
Quy Nhơn dài 70,1 km và 
Quy Nhơn - Chí Thạnh (Phú 
Yên) dài 66,1 km. Thực hiện 
chỉ đạo của Ban Thường vụ  
Tỉnh ủy, thời gian qua, UBND 
tỉnh và các địa phương tập 
trung thực hiện tốt công tác 
chuẩn bị, phục vụ để dự án 
triển khai đúng tiến độ đề ra.

Đến nay, qua 5 đợt bàn 
giao, các chủ đầu tư đã bàn 
giao cho các địa phương 
tiếp nhận cọc giải phóng 
mặt bằng (GPMB) đạt 100%. 
Các địa phương nhận được 
cọc GPMB tới đâu, tiến hành 
kiểm đếm đến đó; cùng với 

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại xã Phước Thành, huyện Tuy 
Phước về dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi 
qua địa bàn.                                                 Ảnh: HẢI YẾN

đó Ủy ban MTTQ Việt Nam  
tỉnh, chủ đầu tư, UBND các 
địa phương tổ chức lấy ý 
kiến cộng đồng dân cư. Các 
địa phương chủ động, khẩn 
trương lựa chọn nhà thầu tư 
vấn, xây lắp các hạng mục 
phục vụ công tác GPMB, 

tái định cư (tư vấn điều 
tra, khảo sát, đo đạc, giải 
thửa, lập bản đồ địa chính, 
lập quy hoạch khu tái định 
cư; tư vấn khảo sát, thiết kế 
khu tái định cư, di dời hạ 
tầng kỹ thuật, triển khai các 
thủ tục xây dựng các khu 
tái định cư…).

Ông Nguyễn Văn Hòa, 
Phó Giám đốc Sở GTVT, cho 
biết: “Tính tới ngày 15.8, các 
địa phương đã kiểm kê được 
khoảng 8.635 hộ/12.533 hộ 
(68,9%); xác nhận nguồn 
gốc đất đai được 4.850 
hộ/12.533 hộ bị ảnh hưởng 
bởi dự án (38,7%). Hiện nay, 
8/8 địa phương đã hoàn 
thành việc xác định vị trí, 
quy mô bãi đổ thải vật liệu 
phục vụ dự án và giới thiệu 
để chủ đầu tư lựa chọn. 23 

Tại xã Mỹ Hiệp, Hội đồng GPMB huyện Phù Mỹ tiến hành kiểm đếm nhà 
và đất ở của các hộ dân bị ảnh hưởng để di dời thực hiện dự án. 

Ảnh: HẢI YẾN

vị trí/61,07 ha đã chọn đủ 
đáp ứng nhu cầu đổ thải 
phát sinh từ dự án. Sơ bộ 
chi phí bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư phục vụ dự 
án hơn 6.950 tỷ đồng. 

NGƯỜI DÂN 
ỦNG HỘ DỰ ÁN - 
MỘT LỢI THẾ LỚN

Tại lễ ra quân GPMB 
phục vụ Dự án đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông tại TX Hoài Nhơn, 
Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn 
Phạm Trương nhấn mạnh: 
Muốn GPMB tốt, cả hệ 
thống chính trị phải vào 
cuộc để tuyên truyền, vận 
động người dân hiểu rõ tầm 
quan trọng, ý nghĩa của dự 
án, đồng thời có chính sách 
đền bù thỏa đáng. UBND 

thị xã, các phòng, ban, các 
địa phương khẩn trương 
đề xuất những giải pháp 
tối ưu nhất để đến ngày 
30.11.2022 bàn giao 70% 
mặt bằng sạch phục vụ thi 
công dự án đúng kế hoạch. 
Đây là nhiệm vụ trọng tâm 
của năm 2022 nên phải thực 
hiện với quyết tâm chính trị 
cao nhất, nỗ lực lớn nhất và 
hành động mạnh mẽ nhất. 

Phần lớn người dân có 
nhà cửa, ruộng vườn, công 
trình xây dựng… bị ảnh 
hưởng bởi dự án đều ủng 
hộ và cam kết thực hiện 
di dời đúng kế hoạch do 
chính quyền địa phương 
công bố. Ông Ngô Văn Trị, 
ở thôn An Thành, xã Nhơn 
Lộc (TX An Nhơn) chia sẻ:  
“Tôi ủng hộ Nhà nước thực 
hiện dự án bởi đường cao 
tốc có lợi thế vượt trội, giúp 
phương tiện đi nhanh hơn 
nên tiết kiệm nhiên liệu, thời 
gian di chuyển, giảm ùn tắc 
giao thông. Cao tốc được 
xây dựng thì kinh tế của địa 
phương, đất nước có cơ hội 
phát triển. Điều tôi mong 
mỏi là khi xây dựng các cầu 
chui, cầu vượt, phải đảm bảo 
thoát lũ… Và đặc biệt, các 
khâu chuẩn bị như tái định 
cư, bố trí đất sản xuất cần 
đúng tiến độ để giảm mức 
độ ảnh hưởng đến đời sống 
của người dân”. 

Xác định rõ giao thông 
tới đâu thì không gian phát 
triển tới đó và giá trị đất 
đai tăng lên, UBND tỉnh chỉ 
đạo các địa phương chuẩn 
bị quy hoạch, sẵn sàng nhận 
nhiệm vụ để đầu tư các dự 
án, làm sớm thì địa phương 
càng phát triển nhanh, 
phát triển sớm. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng chỉ đạo: Sau khi 
dự án hoàn thành, đường 
cao tốc sẽ kết nối rất nhiều 
khu đô thị, cảng biển, cảng 
hàng không; đặc biệt các 
tuyến quốc lộ, tuyến đường 
ven biển kết nối với khu vực 
xung quanh tuyến đường 
cao tốc… Do đó, các địa 
phương có thể xem xét 
điều chỉnh quy hoạch khu 
kinh tế, khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp dựa vào 
lợi thế của đường cao tốc 
để phát triển KT-XH.                   

 H.Y
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Đồng chí ĐÀO XUÂN HUY

lThưa ông, để “nâng tầm” TX An 
Nhơn lên thành phố, việc quy hoạch, 
đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát 
triển đô thị An Nhơn được Đảng bộ thị 
xã quan tâm như thế nào?

- Để tập trung lãnh đạo xây dựng thị 
xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh 
theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng 
bộ TX An Nhơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 
2020 - 2025, ngày 15.7.2022, Ban Chấp 
hành Đảng bộ thị xã đã ban hành Nghị 
quyết chuyên đề số 08-NQ/TU, mục 
tiêu phấn đấu trong năm 2024, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành 
lập TP An Nhơn trực thuộc tỉnh (sớm 
hơn 1 năm so với Nghị quyết đề ra), 
với kết cấu hạ tầng KT-XH của thành 
phố mới thành lập cơ bản đồng bộ, 
văn minh hiện đại, quốc phòng - an 
ninh được đảm bảo, đời sống vật chất 
và tinh thần của người dân từng bước 
được nâng cao. 

Nghị quyết cũng đã xác định cụ 
thể: Trong năm 2022 được Bộ Nội vụ 
ra quyết định công nhận An Nhơn là 
đơn vị hành chính cấp huyện loại 1 trực 
thuộc tỉnh; năm 2023 được Bộ Xây dựng 
thẩm định và ban hành văn bản về việc 

TX An Nhơn quyết tâm trở thành thành phố trực thuộc 
tỉnh trước năm 2025 và trở thành đô thị phát triển 
năng động. Phóng viên Báo Bình Định phỏng vấn Phó 
Bí thư Thường trực Thị ủy An Nhơn Đào Xuân Huy về 
các mục tiêu và giải pháp phát triển không gian đô thị, 
phát triển KT-XH TX An Nhơn trong thời gian tới.

đánh giá tiêu chí đô thị loại III (dự kiến 
mở rộng khu vực nội thị) và đánh giá 
các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ 
sở hạ tầng đối với các khu vực dự kiến 
thành lập phường; hoàn thành hồ sơ 
và trình kỳ họp HĐND tỉnh thông qua 
Đề án thành lập các phường thuộc thị 
xã và thành lập TP An Nhơn thuộc tỉnh. 

Năm 2024, hồ sơ Đề án thành lập 
các phường thuộc thị xã và thành lập 
thành phố thuộc tỉnh được Bộ Nội vụ 
thẩm định trình Chính phủ, trình Ủy 
ban Pháp luật của Quốc hội thẩm định, 
trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem 
xét, thông qua và ban hành Nghị quyết 
về việc thành lập các phường và thành 
lập thành phố.

Trên cơ sở Nghị quyết số 08-NQ/TU, 
Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã chỉ 
đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ 
và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 
quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể 
để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo UBND thị 
xã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 
113/KH-UBND ngày 27.7.2022 về triển 
khai các bước để thành lập các phường 
thuộc thị xã và thành lập thành phố. 

l  TX An Nhơn có các tuyến QL 1, 
19, 19B đi qua, trong quy hoạch mở 
rộng không gian đô thị, thị xã sẽ tận 
dụng các lợi thế này như thế nào để 
hình thành các chuỗi đô thị vệ tinh?

- Trên cơ sở lợi thế có các tuyến 
quốc lộ đi qua, trong quy hoạch mở 
rộng không gian đô thị, thị xã tận dụng 
các lợi thế này để định hướng mô hình 
phát triển đô thị theo hướng đơn trung 
tâm, đa cực. Cụ thể: Khu vực trung tâm 
đô thị là phường Bình Định; các khu 

vực phát triển bao gồm một phần của 
phường Nhơn Hưng, xã Nhơn An và 
phường Nhơn Hòa. 

Cực phát triển phía Bắc xác định 
phường Đập Đá làm hạt nhân phát 
triển, các khu vực xung quanh bao gồm 
phường Nhơn Thành và các xã Nhơn 
Hậu, Nhơn Mỹ, Nhơn An và một phần 
phường Nhơn Hưng. 

Cực phát triển mới ở phía Nam là 
phường Nhơn Hòa, hỗ trợ cho khu vực 
phường Bình Định, xã Nhơn Thọ và hành 
lang công nghiệp dọc QL 19. Cực phát 
triển phía Tây là xã Nhơn Phúc, hỗ trợ 
các xã Nhơn Khánh, Nhơn Lộc, trục tác 
động là tuyến ĐT 636 (Gò Bồi - Lai Nghi).

l Để hướng đến mục tiêu An Nhơn trở  
thành thành phố công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ năng động, hiện đại với tốc 
độ đô thị hóa cao, thị xã sẽ ưu tiên nguồn 
lực như thế nào, thưa đồng chí?

- Trong thời gian đến, Đảng bộ thị xã 
tập trung ưu tiên nguồn lực tài chính để 
đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH 
đồng bộ. Tiếp tục tranh thủ các cơ chế, 
chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, 
ưu tiên nguồn lực tập trung đầu tư có 
trọng tâm, trọng điểm các tiêu chuẩn 
đô thị còn thiếu, còn yếu. 

Tiếp tục nghiên cứu cho chủ trương 
một số cơ chế hỗ trợ các xã, phường 
trong đầu tư phát triển, nhất là trong 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội. Trong đó, ưu tiên nguồn 
lực nâng cấp, mở rộng các công trình 
giao thông trọng điểm để kết nối các 
khu vực trung tâm; xây dựng và phát 
triển các khu dân cư khu vực trung 
tâm mở rộng của các xã có hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng các 
tiêu chí đô thị loại III; đầu tư, nâng cấp, 
mở rộng hoàn thiện đồng bộ hệ thống 
giao thông, thoát nước, vỉa hè, cây xanh, 
chiếu sáng…

l Để An Nhơn sớm trở thành một 
cực phát triển, là đô thị hạt nhân phía 
Nam của tỉnh, rất cần một chiến lược 
phát triển dài hơi gắn với việc mở rộng 
không gian đô thị nhằm khai thác hiệu 
quả thế mạnh liên kết vùng. Theo đồng 
chí, đâu là giải pháp trọng tâm để đạt 
mục tiêu đó?

- Trước hết, cần đẩy nhanh tiến độ 
điều chỉnh Đồ án quy hoạch chung đô 
thị An Nhơn đến năm 2035 và Chương 
trình phát triển đô thị. Xây dựng kế 
hoạch thực hiện gắn rà soát, điều chỉnh 
bổ sung các quy hoạch không còn phù 
hợp với tình hình phát triển KT-XH. 

Tập trung duy trì, nâng cao các tiêu 
chí đô thị loại III, đảm bảo hoàn thành 
tiêu chuẩn thành phố; xây dựng hạ tầng 
6 xã (Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, 
Nhơn An, Nhơn Hậu, Nhơn Phong) hoàn 
thành các tiêu chuẩn phường thuộc thị 
xã đô thị loại III. Đầu tư và kêu gọi đầu tư 
các dự án phát triển thương mại - dịch 
vụ, phát triển các khu đô thị đồng bộ, 
hiện đại; nâng cấp, mở rộng các tuyến 
giao thông chính và ngầm hóa hạ tầng 
kỹ thuật; xây dựng mới một số tuyến 
giao thông có tính chất động lực. 

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp- 
tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn 
với phát triển thương mại - dịch vụ 
và du lịch. Tiếp tục phát huy lợi thế 
Khu công nghiệp Nhơn Hòa; tăng 
cường thu hút các ngành nghề sản 
xuất công nghệ cao, ít ô nhiễm môi 
trường, sản phẩm có giá trị gia tăng 
cao vào các cụm công nghiệp; phát 
triển vùng thương mại - dịch vụ trọng 
điểm dọc bờ sông Trường Thi, dọc  
QL 1 và các tuyến đường tránh để tạo 
lan tỏa phát triển chung...  
l Xin cảm ơn đồng chí!

N.H (Thực hiện)

AN NHƠN 
trở thành thành phố năng động

Sớm đưa

Trung tâm đô thị TX An Nhơn.     Ảnh: NGUYỄN DŨNG
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Năm 1832, huyện Phù Ly, thuộc phủ Hoài 
Nhơn được chia thành huyện Phù Mỹ và Phù 
Cát, lấy sông La Tinh làm ranh giới. Từ đây, 
huyện Phù Cát chính thức được thành lập, 
đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử xây 
dựng và phát triển của mảnh đất này.

NHÂN RỘNG CHỮ “CÁT” 
Theo Đại Nam nhất thống 

chí và Đồng Khánh địa chí, cuối 
thế kỷ XIX, Phù Cát có 4 tổng 
và 127 làng. Khoảng năm 1920, 
có 10 làng của tổng Xuân An 
chuyển cho tổng An Ngãi (phủ 
An Nhơn); có 2 làng chuyển cho 
tổng Háo Đức (phủ An Nhơn). 
Khoảng năm 1936, nhà cầm 
quyền Pháp lấy một số làng của 
2 tổng Trung Chánh và Thạch 
Bàn để lập tổng Trung Nghĩa; 
một số làng của 2 tổng Xuân 
An và Chánh Lộc lập tổng Xuân 
Lộc. Năm 1937, toàn huyện có 
6 tổng, 114 làng.

Giai đoạn 1945 - 1975, sự 
thay đổi về hành chính huyện 
Phù Cát không nhiều. Từ năm 
1946 đến tháng 3.1948, bỏ cấp 
tổng, 2 lần sáp nhập làng xã; còn 
lại 13 xã. Đặc biệt, chữ “Cát” được 
làm tên đầu cho 12 xã mới. Sau 
1975, Phù Cát có thêm 7 đơn 
vị hành chính. Đến nay, toàn 
huyện có 2 thị trấn và 16 xã. 

XƯNG PHÙ CÁT (1832 - 2022)

Tự hào danh xưng Phù Cát 

Đầu tháng 8.2022, chúng 
tôi tìm đến nhà, trò chuyện 
cùng ông Thái Văn Tài (80 tuổi, 
nguyên Bí thư Huyện ủy Phù 
Cát qua 2 nhiệm kỳ (từ 1996 - 
2005), là người tham gia nghiên 
cứu, am hiểu về lịch sử huyện 
Phù Cát. Ông bày tỏ tự hào về 
danh xưng quê hương mình, 
khi chữ “Cát” có ý nghĩa “tốt đẹp, 
lành mạnh” đã lan tỏa rộng sâu 
trên địa bàn huyện, với 17/18 
xã, thị trấn có tên đầu là chữ 
này. Còn lại duy nhất thị trấn 
Ngô Mây (trước đây thuộc địa 
bàn xã Cát Trinh), được đặt theo 
tên Anh hùng LLVT nhân dân 
đầu tiên của huyện Phù Cát (hy 
sinh năm 1947, truy tặng danh 
hiệu năm 1955). 

ĐẤT HỌC, QUÊ HƯƠNG 
ANH HÙNG 

Những đặc điểm về thiên 
nhiên, KT-XH và hoàn cảnh lịch 
sử đã bồi đắp cho người Phù 
Cát tính cách đôn hậu, thật 
thà, cần cù, năng động, 
dũng cảm… Phù Cát 
còn nổi tiếng là đất 

học, từng sản 
sinh nhiều 

nhà khoa 

bảng tài cao, học rộng, liêm 
khiết và thân dân, trong đó 
có Hoàng giáp Nguyễn Văn 
Hiển (Vĩnh Ân, Cát Hanh) là Hội 
nguyên khoa (năm Đinh Mão 
1847, lúc mới 20 tuổi), từng là 
Đốc học Bình Định, tác giả cuốn 
“Đồ bàn thành ký”. Các thời kỳ 
sau đó, Phù Cát cũng tiếp nối 
nhiều thế hệ học giỏi. 

Đặc biệt, sau ngày giải 
phóng, việc học càng được 
mở rộng. Phong trào bổ túc 
văn  hóa ở xã Cát Hanh tiêu 
biểu cho truyền thống hiếu 
học không chỉ của huyện Phù 
Cát mà cả tỉnh Bình Định. Năm 
1979, Cát Hanh được tổ chức 
Giáo dục, Khoa học, Văn hóa 
Liên Hiệp quốc (UNESCO) tặng 
bằng khen và HCV. Ngày nay, 
rất nhiều người con quê hương 
Phù Cát có học hàm, học vị cao 
trong xã hội, làm ăn thành đạt, 
tích cực tham gia xây dựng quê 
hương đất nước.

Bên cạnh đó, quê hương 
Phù Cát đóng góp nhiều 
bậc tướng tài, lập nên chiến 
công hiển hách. Qua hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ, nhân 
dân huyện Phù Cát luôn hăng 
hái tham gia, đấu tranh kiên 
cường, anh dũng hy sinh. Toàn 
huyện có 504 mẹ Việt Nam 
anh hùng; 16 tập thể, 11 cá 

nhân Anh hùng LLVT 

nhân dân; 1 cá nhân Anh hùng 
lao động. 

Thời trẻ, Anh hùng LLVT 
nhân dân Nguyễn Bá Phụng 
(năm nay 78 tuổi, đang sống ở 
thị trấn Ngô Mây) dáng người 
gầy gò, trong điều kiện gian 
khổ thiếu thốn, ông vẫn thường 
xuyên mang vác 150 - 175 kg 
hàng hóa băng rừng, lội suối, 
phục vụ cho chiến trường… 

“Tinh thần cách mạng, kiên 
cường chiến đấu, sẵn sàng hy 
sinh của tôi được hun đúc từ 
truyền thống quê hương. Từ 
đó, tôi luôn đi đầu đối mặt với 
hiểm nguy, gánh vác những 
công việc nặng nhọc nhất...”, 
Anh hùng Nguyễn Bá Phụng 
chia sẻ. 

NHỮNG TRANG SỬ VẺ VANG 
ĐẢNG BỘ HUYỆN 

Giai đoạn 1925 - 1929, nhân 
dân Phù Cát tổ chức nhiều hoạt 
động đấu tranh chống lại bọn 
cường hào địa chủ; phong trào 
tìm đọc sách báo tiến bộ và cách 
mạng lưu hành bí mật tại địa 
phương… Qua đó, đã xuất hiện 
lớp chiến sĩ yêu nước mới, tiêu 
biểu là đồng chí Nguyễn Du - 
người con của Phù Cát, được 
kết nạp vào tổ chức Việt Nam 
Thanh niên cách mạng đồng chí 
hội năm 1928 tại Sài Gòn, đến 
cuối năm 1929 được kết nạp 

vào An Nam Cộng sản Đảng. 
Đây là đảng viên cộng sản đầu 
tiên của huyện Phù Cát và tỉnh 
Bình Định. 

Ngày 20.10.1936, Chi bộ 
Hồng Lĩnh, tiền thân của Đảng 
bộ huyện An Nhơn, Bình Khê và 
Phù Cát được thành lập. Cuối 
năm 1937, Tỉnh ủy lâm thời 
Bình Định ra đời. Những tiền 
đề này đã làm nền móng cho 
sự ra đời của Tổ Đảng Nam và 
Đông Nam Phù Cát. Trong Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
Ủy ban vận động cứu quốc ra 
đời, lãnh đạo nhân dân Phù Cát 
đứng lên lật đổ chính quyền 
phong kiến, thực dân. 

Khoảng tháng 4.1946, chi 
bộ Đảng đầu tiên của huyện 
Phù Cát được thành lập, với 
5 đảng viên. Đến đầu tháng 
12.1946, Phù Cát đã có 120 
đảng viên với 12 chi bộ. Trong 
9 năm kháng chiến chống 
thực dân Pháp, thông qua 
các phong trào cách mạng ở 
địa phương, Đảng bộ, quân và 
dân Phù Cát không ngừng lớn 
mạnh. Bước vào cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước, 
đối mặt với nhiều tình thế khó 
khăn, phức tạp, nhưng dưới sự 
lãnh đạo dày dạn, kiên cường, 
sáng tạo của Đảng bộ, quân và 
dân Phù Cát đã lần lượt đập tan 
mọi âm mưu, thủ đoạn, chiến 
lược chiến tranh của địch diễn 
ra trên địa bàn huyện…

Sau giải phóng, hệ thống 
chính trị huyện Phù Cát được 
xây dựng ngày càng vững mạnh, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới. Năm 1976, toàn 
huyện chỉ có 1 đảng bộ cơ sở 
(xã Cát Hanh). Đến nay, đã có 
6.123 đảng viên sinh hoạt ở 53 
tổ chức cơ sở đảng.                  H.T

Đền thờ Nguyễn 
Trung Trực (xã Cát 

Hải, huyện Phù Cát). 
Ảnh:  DŨNG  NHÂN

Tăng tốc, tạo đà phát triển 
nhanh, toàn diện, bền vững

Truyền thống 190 năm danh xưng Phù Cát là nền tảng, động lực để 
huyện tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Bí thư Huyện 
ủy Phù Cát Đỗ Văn Ngộ đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Bình 
Định xung quanh chủ đề này.

Đồng chí ĐỖ VĂN NGỘ

Kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật được đầu tư xây dựng, nâng cấp; bộ mặt đô thị huyện Phù Cát ngày càng 
khang trang.                                                        Ảnh: DŨNG NHÂN

l Phát triển du lịch, xây 
dựng không gian đô thị là 
hướng phát triển chủ đạo của 
Phù Cát trong thời gian đến. 
Xin đồng chí thông tin cụ thể 
hơn về hướng phát triển này? 

- Đảng bộ huyện xác định 
sẽ tập trung phát triển du lịch 
trở thành ngành kinh tế quan 
trọng, tiến tới là ngành kinh 
tế mũi nhọn của huyện. Định 
hướng là chú trọng đầu tư hạ 
tầng du lịch; khuyến khích, 
tạo điều kiện để các thành 
phần kinh tế tham gia phát 
triển du lịch cộng đồng, các 
khu du lịch nghỉ dưỡng chất 
lượng cao tại các xã ven biển; 
từng bước hình thành các sản 
phẩm du lịch đặc trưng, chủ 
lực của huyện. 

Cụ thể, tiếp tục kêu gọi, 
thu hút đầu tư và đôn đốc 
đẩy nhanh tiến độ các dự án 
du lịch đã và đang triển khai 
trên địa bàn như: Khu du lịch 
lịch sử, sinh thái và tâm linh 
Linh Phong (Cát Tiến), Khu du 
lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc 
sức khỏe Hội Vân (Cát Hiệp), 
Khu du lịch nghỉ dưỡng suối 
khoáng Chánh Thắng, các dự 
án du lịch, đô thị dọc bờ biển 
trên địa bàn xã Cát Tiến, Cát 
Hải và tuyến du lịch Phương 
Mai - Núi Bà...

Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp 
tục xây dựng hoàn thiện hệ 
thống kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, hiện đại cả về KT-XH, ưu 
tiên phát triển hạ tầng các đô 
thị, các công trình ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

Cụ thể, xây dựng, phát 
triển đô thị theo hướng hiện 
đại và triển khai thực hiện quy 
hoạch vùng huyện Phù Cát; 
đẩy nhanh quá trình đô thị 
hóa xã Cát Thành và xã Cát 
Hải; phấn đấu xây dựng xã Cát 
Khánh, xã Cát Hanh đạt chuẩn 
đô thị loại V. Đẩy mạnh công 
tác chỉnh trang, mở rộng đô thị 
thị trấn Ngô Mây và vùng phụ 
cận theo quy hoạch đã được 
tỉnh phê duyệt; “thay áo mới” 
cho khu vực thị trấn Ngô Mây, 
để nơi đây trở thành trung tâm 
chính trị, kinh tế, văn hóa - xã 
hội huyện, là trung tâm dịch 
vụ vận tải hàng không đóng 
vai trò quan trọng trong việc 
thúc đẩy KT-XH vùng.
l Xin cảm ơn đồng chí!

M.L (Thực hiện)

l Nhìn lại quá trình xây 
dựng và phát triển của huyện 
Phù Cát, nhất là quãng thời 
gian gần đây, theo đồng chí, 
đâu là kết quả nổi bật? 

- Qua 5 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện lần thứ XXI, Đảng bộ và 
nhân dân trong huyện đã đạt 
được những thành quả quan 
trọng, góp phần thiết thực 
trong thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIX và Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XII của Đảng. 

Hầu hết các mục tiêu, chỉ 
tiêu chủ yếu đều đạt và vượt 
so Nghị quyết và tăng so với 
nhiệm kỳ trước. Kinh tế tiếp 
tục tăng trưởng và phát triển 
với tốc độ khá cao, quy mô 
nền kinh tế được mở rộng. 
Chất lượng và quy mô nền 
kinh tế được tăng lên. Tốc độ 
tăng tổng giá trị sản xuất bình 
quân hằng năm 13,72%.

Cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch theo hướng tích cực. Xây 
dựng nông thôn mới đạt được 
những thành tựu nổi bật. Các 
cụm, điểm công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp được quan 
tâm đầu tư xây dựng; nhiều 
nhà đầu tư, DN hoạt động sản 
xuất, kinh doanh có hiệu quả. 
Kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ 
thuật được đầu tư xây dựng, 
nâng cấp. Bộ mặt đô thị của 
huyện và nông thôn ngày càng 
khang trang. Lĩnh vực văn hóa, 
giáo dục, y tế… đều có nhiều 
tiến bộ. 

Đáng chú ý, đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân 
dân được nâng lên. Thu nhập 
bình quân đầu người có những 
bước tiến vượt bậc. Năm 2010 
chỉ ở mức 15,6 triệu đồng/
người; đến năm 2015 đã tăng 

gấp 2 lần, đạt 31,8 triệu đồng; 
năm 2021 đạt 50,7 triệu đồng. 
Đây chính là “thước đo” quan 
trọng của sự phát triển KT-XH.

l Bên cạnh nhiều thuận 
lợi cơ bản, quá trình phát triển 
KT-XH của huyện Phù Cát thời 
gian qua đã gặp không ít khó 
khăn, thách thức. Gần đây, 
đáng chú ý là ảnh hưởng từ 
đại dịch Covid-19, Phù Cát là 
một trong những địa phương 
chịu tổn thất nặng nề nhất 
của tỉnh. Vượt qua “chướng 
ngại vật” Covid-19, huyện sẽ 
tập trung vào những nhiệm 
vụ cụ thể nào để tăng tốc 
trên đường phát triển, thưa 
đồng chí? 

- Theo Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ XXII, chỉ 
tiêu chủ yếu từ nay đến năm 
2025, tốc độ tăng tổng giá trị 
sản xuất bình quân hằng năm 
14,59%. Thu ngân sách nhà 
nước do tỉnh giao cho huyện 
tăng bình quân hằng năm 12% 
trở lên (không tính thu tiền 
sử dụng đất). Thu nhập bình 
quân đầu người đạt 65 triệu 
đồng/năm…

Đây là những chỉ tiêu khá 
cao trong bối cảnh còn nhiều 
khó khăn trong giai đoạn “hậu 
Covid-19”. Để thực hiện đạt 
các chỉ tiêu này, trước tiên 

cần tiếp tục xây dựng Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh; 
không ngừng đổi mới và nâng 
cao chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của hệ thống 
chính trị. 

Đảng bộ huyện luôn 
hướng đến “đoàn kết để phát 
triển”, “ổn định mới phát triển” 
và “tận dụng mọi nguồn lực 
để phát triển”. Thời gian qua, 
Đảng bộ huyện đã chỉ đạo thực 
hiện tốt công tác giải phóng 
mặt bằng; đã giải tỏa, tái định 
cư cho gần 2.000 hộ dân ven 
biển phục vụ thi công các công 
trình giao thông, nhưng không 
có trường hợp nào phải cưỡng 
chế. Kết quả này cần được phát 
huy trong thời gian đến.

Bên cạnh đó, cần nâng cao 
hiệu quả cải cách hành chính, 
đáp ứng yêu cầu xây dựng nền 
hành chính dân chủ, chuyên 
nghiệp, hiện đại, năng động, 
phục vụ nhân dân. Bộ máy 
hành chính được tinh gọn 
nhưng phải hoạt động hiệu 
lực hiệu quả, có chuyển biến 
rõ rệt; đủ sức để chống chọi 
với những khó khăn, trở ngại 
mới phát sinh.

Mặt khác, tập trung thực 
hiện đồng bộ, hiệu quả các giải 
pháp phát triển sản xuất nông 
nghiệp toàn diện và bền vững 
gắn xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu. Quá trình thực hiện phải 
tập trung nguồn lực cho nhóm 
các xã tiến thẳng lên đô thị và 
nhóm các xã xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 

Đẩy mạnh cơ cấu lại nông 
nghiệp theo hướng xây dựng 
nông nghiệp công nghệ cao, 
hình thành các vùng sản xuất 
chuyên canh hàng hóa, ứng 
dụng công nghệ cao, thúc 
đẩy chuyển đổi số trong nông 
nghiệp; nâng cao chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh, 
đảm bảo phát triển bền vững. 
Phải xác định tâm thế “bán cái 
người ta cần, chứ không chỉ 
cái mình có”.

Cùng với đó là đẩy mạnh 
phát triển sản xuất công nghiệp 
đạt tốc độ tăng trưởng cao, hiệu 
quả, bền vững, tạo động lực 
phát triển nhanh nền kinh tế của 
huyện. Tập trung xây dựng và 
đưa cụm công nghiệp Cát Hiệp 
đi vào hoạt động cùng với 3 cụm 
công nghiệp hiện có nhằm thực 
hiện mục tiêu đẩy mạnh chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
phát triển du lịch, dịch vụ, công 
nghiệp. Phát triển các ngành 
công nghiệp chế biến, dịch vụ 
gắn với sản phẩm nông - lâm - 
thủy sản, hình thành các “cụm 
sản xuất nông - công nghiệp ở 
nông thôn”. 

t MAI LÂM

t HOÀI THU
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lang kinh tế du lịch ven biển 
của tỉnh. Bằng chứng là thời 
quan qua đã có rất nhiều nhà 
đầu tư lớn, có kinh nghiệm, 
năng lực quan tâm, tìm kiếm 
cơ hội đầu tư vào các địa 
phương ven biển của huyện.

Theo ông Nghị, để đẩy 
mạnh phát triển không gian 
đô thị biển, hàng loạt đồ án 
quy hoạch chung, quy hoạch 
phân khu dọc theo không 
gian 2 trục đường Khu kinh 
tế nối dài và tuyến đường ven 
biển qua thị trấn Cát Tiến và 
các xã Cát Hải, Cát Thành, Cát 
Khánh đã được UBND tỉnh chỉ 
đạo lập và phê duyệt. Trên cơ 
sở đó, huyện Phù Cát sẽ tiếp 
tục rà soát, hoàn chỉnh các quy 
hoạch phân khu, quy hoạch 
chi tiết nhằm quản lý, đầu tư, 
kêu gọi đầu tư hiệu quả. 

Cùng với đó, huyện sẽ tổ 
chức quản lý chặt chẽ việc 
đầu tư xây dựng, sử dụng đất 
theo đúng quy hoạch. Nghiên 
cứu, đề xuất các chương trình, 
giải pháp nhằm ổn định, nâng 
cao chất lượng đời sống, thu 
nhập cho người dân, trong đó 
đặc biệt chú trọng công tác 
hỗ trợ, đào tạo nghề, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế khu vực 
nông thôn theo hướng kinh tế 
nông nghiệp xanh, chất lượng 
cao, tạo ra các sản phẩm có 
giá trị, đáp ứng yêu cầu phát 
triển du lịch.                     N. Q 

Quá trình đô thị 
hóa ở thị trấn 
Cát Tiến diễn ra 
nhanh chóng từ 
khi tuyến đường 
ven biển được 
đầu tư nâng 
cấp, mở rộng.                                    
Ảnh: N.Q

Chỉ vài năm trở lại đây, 
sau khi tuyến đường 
ven biển được nâng 
cấp, mở rộng, Phù Cát 
đã có bước đột phá 
trong phát triển đô thị, 
thu hút nhiều dự án 
du lịch ven biển. Đây 
chính là động lực quan 
trọng để huyện phát 
triển mạnh mẽ thời 
gian tới.

Đường ven biển ĐT 639 hoàn thành đã mở toang 
cánh cửa để Phù Cát vươn mình phát triển đô thị về 

phía “mặt tiền” biển Đông.   Ảnh: DŨNG NHÂN
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Có thể khẳng định 
rằng, đường trục 
Khu kinh tế nối 
dài và đường 
ven biển ĐT 639 

hoàn thành đã mở toang cánh 
cửa để Phù Cát vươn mình 
phát triển đô thị về phía “mặt 
tiền” biển Đông. Chỉ trong 
thời gian ngắn, diện mạo các 
địa phương vùng khu Đông 
Phù Cát, từ thị trấn Cát Tiến 
đến xã Cát Khánh, đã đổi thay 
từng ngày.

Ông Trần Đỗ Nam, Phó 
Chủ tịch UBND xã Cát Hải, 
phấn khởi nói: Tuyến đường 
ven biển được nâng cấp, mở 
rộng đã mở ra cơ hội đổi đời 
cho nhân dân địa phương. Từ 
khi tuyến đường hoàn thành, 
tốc độ đô thị hóa diễn ra rất 
nhanh chóng. Kéo theo đó, 
các hoạt động dịch vụ, thương 
mại, du lịch ngày càng nhộn 
nhịp, đời sống người dân thay 
đổi thấy rõ. 

Dọc theo 17 km đường 
ven biển qua địa bàn xã Cát 
Hải, hàng loạt ngôi nhà cao 
tầng, nhà mái Thái sang trọng 
mọc lên san sát, tạo nét chấm 
phá cho vùng đất “3 đèo 4 
động” heo hút một thời. Ông 
Bùi Văn Thì (73 tuổi, ở thôn 
Tân Thanh) phấn chấn: “Từ khi 
tuyến đường ven biển được 
nâng cấp, mở rộng, gia đình 
tôi đã đầu tư hơn 900 triệu 

đồng xây dựng lại căn nhà 
kiên cố, với diện tích trên  
150 m2 mở hướng phát triển 
kinh doanh, dịch vụ”.

Còn anh Võ Thanh Sang (ở 
thôn Chánh Oai, xã Cát Hải) 
hồ hởi nói: “Trước đây, nhà 
tôi cũng ở “mặt tiền”, rồi Nhà 
nước mở rộng đường, tôi được 
đền bù hơn 100 m2, có tiền 
xây nhà mới khang trang hơn, 
mở cửa hàng bán đồ gia dụng. 
Đường sá mở rộng, nhiều hộ 
khác ở mặt đường đầu tư làm 
quán ăn, nhà hàng phục vụ 
du khách”.

Nói về tốc độ đô thị hóa 
nhanh khi tuyến đường ven 
biển được đầu tư nâng cấp, 
mở rộng, thị trấn Cát Tiến là 

một điển hình. Đặc biệt từ khi 
được tỉnh công nhận là thị 
trấn vào đầu năm 2021 đến 
nay, Cát Tiến đã lột xác hằng 
ngày để phát triển thành đô 
thị vệ tinh kết nối Khu kinh 
tế Nhơn Hội với khu vực phía 
Đông của huyện Phù Cát.

Ông Trần Đình Trực, Chủ 
tịch UBND thị trấn Cát Tiến, 
cho biết: Cát Tiến đang nổi 
lên là một trong những nơi 
có tốc độ đô thị hóa nhanh 
và thu hút đầu tư bất động 
sản du lịch lớn của tỉnh. Đặc 
biệt, với lợi thế sở hữu nhiều 
bãi biển đẹp, thị trấn có nhiều 
điểm du lịch nổi tiếng thu 
hút du khách như: Khu du 
lịch Trung Lương, Khu nghỉ 

dưỡng Crown Retreat, Thiền 
viện Thiên Hưng, Khu tâm linh 
Phật pháp Linh Phong, Khu du 
lịch Phương Mai - Núi Bà, Khu 
du lịch Phương Mai Bay, Khu 
nghỉ dưỡng Maia Quy Nhơn 
Beach Resort… 

“Tới đây, khi tuyến đường 
phía Tây đầm Thị Nại hoàn 
thành, sẽ có rất nhiều dự án 
đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng 
lớn hình thành”, ông Trực 
nhận định.

Ông Bùi Quốc Nghị, Phó 
Chủ tịch UBND huyện Phù 
Cát đánh giá: Việc phát triển 
không gian đô thị, du lịch 
biển, nhất là khu vực phía 
Đông huyện là động lực quan 
trọng trong phát triển hành 

PHÙ CÁT
vươn mình ra biển
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t ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng  
huyện Phù Mỹ đã tập trung mọi nguồn lực 
thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, đạt 
được những kết quả tích cực, góp phần 
nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho 
người dân. 

giữ vững tốc độ tăng trưởng, 
phát huy lợi thế

PHÙ MỸ

GIỮ VỮNG TỐC ĐỘ 
TĂNG TRƯỞNG 

Trong 6 tháng đầu năm 
2022, kinh tế huyện Phù Mỹ 
đã phục hồi và trở lại đà phát 
triển; tổng giá trị sản xuất trên 
địa bàn huyện đạt 11.014,75 
tỷ đồng, tăng 10,53% so với 
cùng kỳ năm 2021, đạt 55,28% 
kế hoạch. Trong đó, giá trị sản 
xuất nông, lâm nghiệp, thủy 
sản đạt 3.411,98 tỷ đồng, tăng 
3,83%, đạt 56,94% kế hoạch; 
công nghiệp - xây dựng đạt 
4.432,95 tỷ đồng, tăng 15,31%, 
đạt 52,16% kế hoạch; thương 
mại - dịch vụ ước đạt 3.169,82 
tỷ đồng, tăng 11,8%, đạt 
58,83% kế hoạch. Tổng thu 
ngân sách nhà nước trên địa 
bàn huyện thực hiện 743,29 
tỷ đồng; trong đó, các khoản 
thu cân đối theo kế hoạch 
237,87 tỷ đồng, tăng 16,09% 
so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 
58,73% kế hoạch và đạt 70,42% 
dự toán tỉnh giao...

Các hoạt động văn hóa, 
thông tin, tuyên truyền và 
TDTT tiếp tục được chú trọng 
và nâng cao chất lượng; quốc 
phòng, an ninh được giữ vững. 
Công tác xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị được 
tăng cường; hiệu quả hoạt 
động của chính quyền, mặt 
trận và các hội, đoàn thể được 
nâng cao.

Ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch 
UBND huyện Phù Mỹ, cho biết: 
Mặc dù còn gặp không ít khó 
khăn, thách thức, nhất là dịch 
Covid-19 vẫn còn diễn biến 
phức tạp, giá cả một số hàng 
hóa thiết yếu tăng cao... ảnh 
hưởng lớn đến sản xuất, kinh 
doanh và đời sống nhân dân, 
nhưng huyện đã triển khai 
thực hiện có hiệu quả mục tiêu 

kép vừa phòng, chống dịch 
bệnh, vừa phát triển KT-XH 
và đạt kết quả khả quan trên 
các lĩnh vực. Đặc biệt, nhiều 
chỉ tiêu thực hiện vượt so với 
kế hoạch đề ra, góp phần tạo 
động lực để huyện tăng tốc 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
trong năm 2022. 

Với những nỗ lực của cả hệ 
thống chính trị, huyện Phù Mỹ 
giữ vững tốc độ tăng trưởng 
trên tất cả các lĩnh vực. Giá trị 
sản xuất nông nghiệp ước đạt 
1.893,55 tỷ đồng, tăng 3,38% 
so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 
70,6% kế hoạch; triển khai đạt 
hiệu quả cao các mô hình cánh 
đồng mẫu lớn, cánh đồng tiên 
tiến. Chương trình Mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP) được triển 
khai thực hiện đồng bộ, đến 
nay có 8 xã với 9 cơ sở đăng 
ký 11 sản phẩm OCOP. 

Lĩnh vực chăn nuôi phát 
triển theo hình thức trang trại, 
gia trại gắn với việc chú trọng 
các biện pháp thú y, phòng 
chống dịch bệnh, giúp đàn 
gia súc, gia cầm phát triển 
ổn định, tăng giá trị. Công 

tác quản lý, bảo vệ, phát triển 
rừng và phòng cháy chữa cháy 
rừng, phát triển kinh tế trồng 
rừng được đẩy mạnh. Việc thực 
hiện các chính sách hỗ trợ của 
nhà nước trên lĩnh vực thủy 
sản và triển khai đồng bộ các 
giải pháp khắc phục “thẻ vàng” 
thủy sản của Ủy ban châu Âu 
được huyện quan tâm thực 
hiện, giúp ngư dân trong 
huyện vươn khơi bám biển 
sản xuất, tăng thu nhập. 

Huyện tiếp tục đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng nông thôn 
mới, nông thôn mới nâng 
cao năm 2022; tập trung rà 
soát, triển khai hoàn thiện các 
tiêu chí để đạt chuẩn nông 
thôn mới đối với xã Mỹ Đức, 
Mỹ Thắng và nông thôn mới 
nâng cao đối với xã Mỹ Quang, 
Mỹ Châu...

PHÁT HUY TIỀM NĂNG, 
LỢI THẾ

Huyện Phù Mỹ cũng đã có 
nhiều giải pháp trong thu hút 
đầu tư, xây dựng kết cấu hạ 
tầng tại các cụm công nghiệp. 
Nhờ đó, lĩnh vực sản xuất công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
xây dựng cơ bản, kinh tế tập 
thể và thương mại, dịch vụ của 
huyện tăng trưởng với tổng giá 
trị sản xuất công nghiệp- tiểu 
thủ công nghiệp ước thực hiện 
3.764,25 tỷ đồng, tăng 15,83% 
so với cùng kỳ. 

6 tháng đầu năm, huyện 
đã xem xét, cho ý kiến đối với 
2 dự án đăng ký thuê đất tại 
các cụm công nghiệp với tổng 
diện tích khoảng 3,3 ha, vốn 
đầu tư khoảng 16,2 tỷ đồng 
và 1 dự án đầu tư tại thôn 
Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh 
với diện tích khoảng 29,4 ha  
(giai đoạn 1). Tổ chức khảo sát, 
đề xuất chủ trương đầu tư xây 
dựng một số dự án giao thông 
trọng điểm trên địa bàn huyện, 
như: Cầu Bờ Mun kết hợp với 
dự án tuyến đường liên huyện 
từ thị trấn Phù Mỹ đi xã Cát 
Minh, huyện Phù Cát; dự án 
Bến xe Phù Mỹ…

Theo Chủ tịch UBND huyện 
Phù Mỹ Lê Văn Lịch, từ những 
kết quả đã đạt được, huyện 
đề ra các giải pháp thực hiện 
nhiệm vụ theo định hướng 
phát triển của địa phương, 
phấn đấu thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025. 

Thời gian tới, huyện Phù 
Mỹ tiếp tục đẩy mạnh phát 
triển nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới; hướng dẫn các 
HTXNN xây dựng phương án 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 
liên doanh, liên kết sản xuất 
theo chuỗi giá trị mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. Đẩy mạnh 
phát triển công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp và thương 
mại, dịch vụ; xúc tiến mời gọi 
đầu tư, đẩy nhanh tiến độ lấp 

đầy các cụm công nghiệp, 
nhằm tạo việc làm, nâng cao 
thu nhập cho lao động tại  
địa phương. 

UBND huyện tiếp tục trình 
cấp thẩm quyền phê duyệt các 
đồ án quy hoạch chung, gồm: 
Điều chỉnh quy hoạch chung 
xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn 
Phù Mỹ; quy hoạch đô thị Mỹ 
Chánh; quy hoạch vùng huyện 
và triển khai lập Đồ án điều 
chỉnh quy hoạch chung xây 
dựng thị trấn Bình Dương đến 
năm 2035; đồng thời, thẩm 
định, trình phê duyệt Đồ án 
quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500 các khu dân cư, các 
khu tái định cư, khu cải táng 
phục vụ dự án xây dựng đường 
bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 
2021 - 2025 đoạn qua địa phận 
huyện đảm bảo theo kế hoạch. 
Tăng cường công tác quản lý 
đất đai, tài nguyên khoáng sản 
và bảo vệ môi trường; phấn 
đấu hoàn thành và vượt các chỉ 
tiêu thu ngân sách nhà nước…

“Huyện Phù Mỹ tiếp tục 
phát huy nội lực, khai thác tiềm 
năng, lợi thế của địa phương, 
tranh thủ các nguồn lực hỗ 
trợ để đẩy mạnh thu hút đầu 
tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, 
phát triển KT-XH. Huyện tiếp 
tục triển khai các chính sách 
đảm bảo an sinh xã hội, nâng 
cao đời sống người dân; đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành 
chính; củng cố quốc phòng, an 
ninh, xây dựng hệ thống chính 
trị theo hướng tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả theo 
quy định, nhằm phát huy tối 
đa các nguồn lực để đưa Phù 
Mỹ vươn lên phát triển”, Chủ 
tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê 
Văn Lịch chia sẻ.

                                        Đ.N.N

Nghề gốm đất nung tại thị trấn Phù Mỹ.                         Ảnh: LÊ PHƯỚC THỊNH

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan(bìa phải, hàng trước) kiểm tra Khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao 
tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.                                                                                                                                               Ảnh: TIẾN SỸ
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Đến năm 2025, TX Hoài Nhơn phấn đấu đạt ít nhất 70% tiêu chí 
đô thị loại 3; đến năm 2035, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, là 
đô thị hạt nhân phát triển theo hướng đô thị, bền vững. Theo Bí thư 
Thị ủy Hoài Nhơn Phạm Trương, thực hiện hướng phát triển “1 trục, 
2 cánh, 4 trung tâm” là một trong những giải pháp quan trọng để 
hiện thực hóa mục tiêu ấy.

tHOÀI NHÂN (Thực hiện)

 Một trong những 
khâu đột phá lớn trong 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 
được Đảng bộ TX Hoài 
Nhơn xác định là tập trung 
mọi nguồn lực đầu tư xây 
dựng hạ tầng đồng bộ, 
đẩy nhanh tốc độ đô thị 
hóa, xây dựng Hoài Nhơn 
theo hướng đạt chuẩn đô 
thị loại 3. Nhiệm vụ này là 
cực kỳ quan trọng, nhằm 
xây dựng Hoài Nhơn theo 
hướng “1 trục, 2 cánh,  
4 trung tâm”. Xin đồng chí 
cho biết tình hình thực hiện 
và kết quả đến nay của 
hướng phát triển này?

- Từ đầu nhiệm kỳ, thị xã 
đã tập trung tổ chức triển 
khai và hoàn thành lập quy 
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 
khu vực đô thị 4 trung tâm 
gồm Bồng Sơn, Tam Quan, 
Hoài Hương, Hoài Thanh 
Tây. Đồng thời, triển khai 
lập quy hoạch phân khu tỷ 
lệ 1/2000 các khu vực đô thị 
còn lại gồm Hoài Tân, Hoài 
Xuân, Hoài Thanh, Hoài Hảo 
và quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500 các dự án 
mời gọi đầu tư, chỉnh trang 
đô thị (đã phê duyệt quy 
hoạch chi tiết 15 dự án với 
diện tích trên 245 ha; đang 
triển khai 11 dự án với diện 
tích trên 625 ha).

Trên địa bàn hiện có 12 
cụm công nghiệp; đã phê 

 Trục động lực chủ đạo là trục Bắc - Nam bao gồm:  
QL 1A cũ (là trục chính đô thị Hoài Nhơn) + tuyến đường 
sắt quốc gia + các tuyến đường tránh. 
 Hai cánh phát triển gồm:
+ Cánh phía Tây: Khu vực đồi núi, phát triển lâm 

nghiệp, dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vùng 
hồ + gò đồi…

+ Cánh phía Đông: Khu vực nông nghiệp và vùng 
ven biển, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 
nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp, cảng và dịch vụ du  
lịch biển…
 Bốn trung tâm gồm:
+ Trung tâm Bồng Sơn (gồm: Phường Bồng Sơn, Hoài 

Xuân, Hoài Tân, Hoài Đức) là trung tâm chính trị, hành 
chính, kinh tế, dịch vụ, thương mại… của đô thị Hoài 
Nhơn. Đây cũng chính là trung tâm hành chính - chính 
trị của TX Hoài Nhơn trong tương lai.

+ Trung tâm Tam Quan (gồm: Phường Tam Quan, Tam 
Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo) là trung tâm công 
nghiệp, dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ 
du lịch…

+ Trung tâm mới ở khu vực phường Hoài Thanh Tây là 
trung tâm văn hóa lịch sử kết hợp khu ở mới.

+ Trung tâm mới ở khu vực phường Hoài Hương là 
trung tâm du lịch, dịch vụ thương mại và khu ở mới.

Quy hoạch “1 trục - 2 cánh - 
4 trung tâm” của TX Hoài Nhơn: 

duyệt quy hoạch chi tiết  
11 cụm với diện tích 282 
ha. Đặc biệt, thị xã đang tập 
trung quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500 dọc sông 
Cạn các phân khu chức 
năng gắn với chỉnh trang 
đô thị với chiều dài trên  
12 km, diện tích quy hoạch 
trên 240 ha. 

Trên cơ sở quy hoạch 
phân khu chức năng và quy 
hoạch chi tiết được duyệt, 
thị xã đã tập trung đầu tư 
hạ tầng từng bước đồng bộ 
và kêu gọi đầu tư các dự án 
đã được duyệt. Kết quả nổi 
bật là kêu gọi đầu tư và được 
UBND tỉnh chấp nhận chủ 
trương của 9 dự án đầu tư 
với diện tích 158 ha, tổng vốn 
đăng ký trên 9.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thị xã tập 
trung đầu tư xây dựng mới, 
nâng cấp mở rộng 12 công 
trình giao thông trọng điểm 
có tổng chiều dài khoảng 
60 km, tổng mức đầu tư 
hơn 2.841 tỷ đồng. Phối hợp 
tỉnh đầu tư, xây dựng, nâng 
cấp tuyến đường ven biển  
ĐT 639, đoạn từ cầu Lại 
Giang đến cầu Thiện Chánh 
(tổng chiều dài gần 9,6 
km, bề rộng nền đường 12 
m; tổng mức đầu tư gần  
534 tỷ đồng); tuyến đường 
kết nối với đường ven biển 
ĐT 639 (tổng chiều dài gần 
6,5 km, bề rộng nền đường 

22 m; tổng mức đầu tư gần 
704 tỷ đồng).

Hiện nay, trên địa bàn thị 
xã đã có 10 công trình giao 
thông trọng điểm được đưa 
vào sử dụng, có tác động to 
lớn đến quá trình phát triển 
KT-XH của thị xã. 

Ngoài ra, thực hiện 
Nghị quyết số 05/2020/NQ-
HĐND ngày 15.12.2020 của 
HĐND thị xã về việc hỗ trợ 
đầu tư xây dựng hệ thống 
thoát nước, vỉa hè, thảm bê 
tông nhựa, điện chiếu sáng, 
trồng cây xanh, xây dựng 
công viên, hoa viên trên địa 
bàn xã, phường giai đoạn 
2021 - 2025, năm 2021, thị 
xã đã đầu tư gần 136 km 
đường giao thông có chiều 
rộng làn xe chạy ≥7,5 m; 
đầu tư hệ thống chiếu sáng 
cho gần 129 km đường 
phố chính; đầu tư hơn 
63 km đường cống thoát  
nước chính… 

 Trong nửa nhiệm kỳ 
còn lại, TX Hoài Nhơn sẽ 
tập trung vào những giải 
pháp nào để tiếp tục nâng 
cao hiệu quả, chất lượng 
của hướng phát triển “1 
trục, 2 cánh, 4 trung tâm”, 
thưa đồng chí?

- Thời gian đến, thị xã 
tiếp tục nâng cao chất 
lượng quy hoạch xây dựng, 
quản lý và thực hiện quy 

hoạch phát triển kết cấu 
hạ tầng. Trong đó, trọng 
tâm là triển khai thực hiện 
hiệu quả Đồ án quy hoạch 
chung xây dựng đô thị Hoài 
Nhơn đến năm 2035 đã 
được UBND tỉnh phê duyệt; 
cập nhật, điều chỉnh, bổ 
sung kịp thời phù hợp với 
sự phát triển chung của 
tỉnh, của thị xã. 

Đồng thời, hoàn thành 
đồ án quy hoạch phân khu 
4 đô thị trung tâm (Bồng 
Sơn, Tam Quan, Hoài Thanh 
Tây, Hoài Hương) và các khu 
chức năng tại các phường, 
khu trung tâm xã; lập quy 
hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500 các khu đô thị, 
khu dân cư cao cấp, khu 
thương mại - dịch vụ, khu 
công nghiệp theo hướng 
đồng bộ, hiện đại. Lập các 
quy hoạch chuyên ngành 
hạ tầng đô thị, trong đó 
ưu tiên quy hoạch thoát 
nước, quy hoạch mạng lưới  
giao thông...

Cùng với đó là cải tạo, 
chỉnh trang đô thị trung 
tâm, đầu tư mở rộng 
các tuyến phố, đảm bảo 
hạ tầng đồng bộ vỉa hè, 
thảm bê tông nhựa, thoát 
nước, cây xanh, điện chiếu 
sáng; xây dựng các công 
viên, hoa viên trong khu  
dân cư. 

Đáng chú ý là xây dựng 
hạ tầng giao thông kết nối 
“1 trục, 2 cánh, 4 trung tâm” 
theo quy hoạch. Đầu tư mở 
rộng, nâng cấp các tuyến 
đường chính nhằm nâng 
cao năng lực vận tải, lưu 
thông hàng hóa và tạo sự 
liên kết giữa các khu vực và 
các phường, xã. Phát triển hạ 
tầng giao thông, nhất là phát 

huy tối đa hiệu quả các công 
trình giao thông trọng điểm 
đã và đang triển khai trên  
địa bàn.

Đầu tư nâng cấp, cải tạo 
hệ thống truyền tải, cung 
cấp điện đảm bảo nhu cầu 
sản xuất và sinh hoạt của 
nhân dân, nhất là các cụm 
công nghiệp, trung tâm 
thương mại dịch vụ. Từng 
bước đầu tư hệ thống điện 
ngầm các khu đô thị dân cư 
tập trung, khu đô thị mới 
mang tính bền vững. Phát 
triển mạng lưới hoa viên, 
công viên vườn dạo, khu ở, 
nhất là các khu đô thị mới.

Đầu tư nâng cấp, mở 
rộng nhà máy xử lý rác thải 
với công nghệ tiên tiến, 
hiện đại. Kêu gọi nhà đầu tư 
xây dựng nghĩa trang nhân 
dân thị xã đồng bộ theo 
tiêu chuẩn đô thị có nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng, từng 
bước đóng cửa và di dời các 
nghĩa trang không đảm bảo 
quy định ra khỏi khu dân cư.

Đẩy nhanh tiến độ giải 
phóng mặt bằng, triển 
khai đầu tư xây dựng hạ 
tầng các cụm công nghiệp, 
khu thương mại, dịch vụ - 
du lịch, làng nghề. Từng 
bước hoàn thiện hạ tầng 
các điểm du lịch theo nhu 
cầu phát triển, kết nối giữa 
các điểm du lịch lịch sử 
với danh lam thắng cảnh 
và thế mạnh của biển, có 
tính liên kết đối với các 
vùng, miền lân cận như 
An Lão, Hoài Ân, Ba Tơ  
(Quảng Ngãi).

Nâng cao chất lượng hệ 
thống hạ tầng giáo dục, đào 
tạo đáp ứng yêu cầu đổi 
mới căn bản và toàn diện. 
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch nhằm đầu tư, tôn 
tạo, tu bổ di tích lịch sử văn 
hóa. Ứng dụng KH&CN vào 
phát triển hạ tầng kỹ thuật 
giao thông đô thị, quản lý 
đô thị, từng bước xây dựng 
đô thị thông minh.

Trong quá trình phát triển 
kết cấu hạ tầng, cần tăng 
cường sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều 
hành của chính quyền. Nâng 
cao trách nhiệm của các cấp, 
các ngành trong việc tham 

mưu cho cấp ủy, chính quyền 
thực hiện kiểm tra, giám sát 
và quản lý các dự án đầu tư 
kết cấu hạ tầng đô thị hiệu 
quả. Làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động, tạo sự đồng 
thuận trong xã hội để người 
dân ủng hộ và chia sẻ trách 
nhiệm với Nhà nước trong 
đầu tư phát triển kết cấu  
hạ tầng.

 Xin cảm ơn đồng chí!
H.N

Đô thị Hoài Nhơn nhìn từ dòng  
Lại Giang. Ảnh: DŨNG NHÂN

Hoài Nhơn mở hướng 
     “1 trục, 2 cánh, 4 trung tâm” Đồng chí PHẠM TRƯƠNG

Từ khi con tập viết
Chữ S đã có rồi
Tựa dáng hình Tổ quốc
Duyên dáng và cong cong.
 
Chấm đầu tiên đặt bút
Mũi Sa Vỹ địa đầu 
Biển vươn dài cát trắng
Rừng phi lao xanh rì.

Con nhẹ tay lướt bút
Lượn một đường thanh thanh
Đến Cà Mau rừng đước
Đỏ sắc màu phù sa.

Tổ quốc mình bao la
Bốn nghìn năm không mỏi
Vươn dài và vươn mãi
Con rộng cánh bay xa.

ĐẠI DƯƠNG

Con của mẹ, dẫu không tròn bia mộ
Xác thân hòa trong dáng đất, dáng 

cây
Hay bia mộ trống không tên tuổi
Đất mẹ ấp ôm, chân chính một 
                                                            con người!

Đừng khóc nữa, mẹ ơi đừng khóc
Con vẫn về bên mẹ hằng đêm
Đừng khóc nữa, em ơi đừng khóc 
Anh vẫn về trong khắc khoải tình em 

…

Thân xác con chưa một lần về lại
Linh hồn con luôn bên mẹ quây quần
Da thịt anh chưa một lần về lại
Tình yêu anh mãi dành trọn cho em!

Con của mẹ dẫu không tròn bia mộ
Anh của em dù tên tuổi trống mộ bia
Nhưng đất nước có tên và màu cờ có 

tuổi
Tuổi tên con thắm màu áo sắc cờ …

Đừng khóc nữa, mẹ ơi đừng khóc
Cuộc nở sinh nào mà chẳng phải 
                                                                      máu rơi?
Hình hài con đã hòa thành sông núi
Trong tiếng ca vui con trẻ… muôn đời!

Con đã về đây 
với Mẹ   với Em !

LÊ ANH PHONG

Mùa gieo hạt tôi về cứ cũ
Lối mòn cỏ lấp dấu chân xưa.
Dây khoai rừng leo xiêu cột lán
Bếp Hoàng Cầm lạnh dấu than tro.

Nơi ta sống mùa khô cháy trảng
Hố bom đìa mấy đơn vị ăn chung.
Có phải em mơ một dòng suối mát?
Lấy nước xong còn đứng tần ngần.

Nơi bom dội vào giờ dọn bữa
Xô nhau xuống hầm
Xoong bát bay tung.
Ôm nhau phát cuồng mừng lành lặn cả
Chuyển lán, đào hầm, nhịn một bữa cơm…

Giờ về đâu: Hùng, Lâm , Tuấn, Bảo?
Có nhớ đêm mưa nhóm ngọn lửa hồng
Chúng mình sưởi trên bập bùng mơ ước?

Lửa lại cháy cánh rừng biên giới Bắc
Ở đâu bè bạn của tôi?
Ai cầm súng đứng canh
Sừng sững núi bên trời,
Ai ngã xuống niềm tin thành ngọc,
Ai cắn răng giữ lòng không đổi khác,
Ai nhà đẹp, giường êm, giấc ngủ ấm vùi?

Cho thơ tôi làm gió rừng cứ cũ
Thao thức suốt đời lời tuổi hai mươi.             

                               Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH

PHẠM QUỐC CA

Về cứ cũ
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Bao lớp người đi trước
Tần tảo và hy sinh
Viết thành tên đất nước
Niềm kiêu hãnh cho con.

Bài học đầu con nhớ 
Tổ quốc thắt lưng ong
Nhiều khổ đau, chia cắt
Vẫn một dải nối liền.

Từ khi con tập viết
Chữ S hình cong cong
Là dáng hình đất nước
Một dải liền gấm hoa.

Khi con tập viết



t Phóng sự ảnh của ĐÀO TIẾN ĐẠT

Rộn vui Làng nghề truyền thống bún song thằn 
nằm bên bãi bồi sông Côn, An Thái.

làng 
bún 
song 
thằn

Sau khi đại dịch Covid-19 
được kiểm soát tốt, mọi 
hoạt động kinh tế, xã 
hội trở lại trạng thái bình 
thường mới, làng nghề 

truyền thống bún song thằn An Thái 
thuộc xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn 
phục hồi mạnh mẽ. 

Tại An Thái hiện có 14 hộ sản 
xuất bún song thằn. Chủ một cơ sở 
sản xuất bún song thằn cho biết, 
bình quân mỗi ngày cơ sở sản xuất 
150 kg bún, giá bún hiện nay là  
190 nghìn đồng/kg.

Bún song thằn An Thái có 
hương vị thơm ngon độc đáo và 
dinh dưỡng cao, vì được làm hoàn 
toàn từ đậu xanh. Vậy nên, đây là 
một trong những đặc sản Xứ Nẫu 
nổi tiếng, được nhiều người ưa 
chuộng, đông đảo du khách mua 
làm quà biếu. 

Bún song thằn được thưởng 
thức với nhiều cách khác nhau. Có 
thể chế biến bún bò, bún gà, bún 
tôm, nấu miến…, hay làm bún xào, 
đều rất ngon. 

Chị Lâm Thùy Trang, một thợ 
làm bún An Thái khẳng định, muốn 
có bún song thằn ngon thì đậu 
xanh nguyên liệu nhất thiết phải 
là loại thật tốt. Đậu được phơi 
nắng cho thật khô rồi ngâm 
nước lạnh qua đêm, sau 
đó đem đậu xay. Bột xay 
xong thì lọc nhiều lần để 
có được tinh bột nguyên 
chất, lại đem phơi nắng 
cho khô rồi mới làm bún. 
Theo ông Nguyễn Phi Hổ, 
63 tuổi, người có thâm niên 
trên 40 năm trong nghề làm 
bún song thằn, để bột nguyên 
liệu làm bún đạt chất lượng cao, 
nên phơi bột dưới ánh nắng tự 
nhiên và đảo đều thường xuyên. 

Kinh nghiệm nhào bột làm bún 
cũng góp phần đáng kể vào chất 
lượng thành phẩm bún song thằn. 
Bột nhão bún sẽ dính và khó tạo 
hình, còn bột khô thì bún dễ bị gãy.  

Tiếp đến, cho hỗn hợp bột đã 

nhào vào khuôn để ép ra 
sợi. Bún được ép trực tiếp vào nồi 
nước sôi, khi chín thì vớt ra làm mát 
bằng nước lạnh để bún dai hơn. 

Và, sân phơi bún song thằn từ 
hàng trăm năm qua của người dân 
làng An Thái chính là bãi bồi của 
sông Côn huyền thoại.              Đ.T.Đ
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Sau 9 tháng đi vào hoạt 
động, Trung tâm Giám sát, 
điều hành đô thị thông 
minh tỉnh Bình Định (IOC) 
đã góp phần tích cực 
trong việc nâng cao chất 
lượng công tác chỉ đạo, 
điều hành của tỉnh, nâng 
cao hiệu quả hoạt động 
của cơ quan Nhà nước, 
hướng đến xây dựng một 
chính quyền điện tử phục 
vụ người dân ngày càng 
tốt hơn.

t TRỌNG LỢI

Giám đốc Sở TT&TT Trần Kim Kha giới thiệu về IOC.                                                                                  Ảnh: T.L

Đến nay, IOC đã 
triển khai 8 dịch 
vụ, gồm Phản ánh 
hiện trường; Giám 
sát, điều hành giao 

thông; An ninh trật tự đô thị; Giám 
sát thông tin trên môi trường mạng; 
Giám sát an toàn thông tin; Bảng 
điều khiển tổng hợp giám sát, điều 
hành; Hệ thống giám sát dịch vụ 
công; Hệ thống thông tin KT-XH. 

Có thể nói, dịch vụ đô thị thông 
minh đã góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân.

KÊNH THÔNG TIN KẾT NỐI 
Hiện nay, IOC vận hành theo 

nguyên tắc hạ tầng dùng chung 
và cơ sở dữ liệu tập trung. Các 
hệ thống cảm biến cùng 74 bộ 
camera giám sát tầm cao, trung, 
thấp… lắp đặt ở các vị trí trọng 
điểm, trên các tuyến đường chính 
thu thập thông tin, truyền dữ liệu 
về IOC, xử lý thành những dữ liệu 
lớn để phân tích, nhận diện chính 
xác các vấn đề của đô thị. 

Ông Trần Kim Kha, Giám đốc 
Sở TT&TT, cho biết: Đến thời điểm 
hiện tại, dịch vụ phản ánh hiện 
trường là mô hình mẫu về chuyển 
đổi số, thông qua môi trường 
mạng, sử dụng các phương tiện di 

động, ứng dụng công nghệ số, dữ 
liệu số. Mọi thao tác phản ánh của 
người dân và xử lý của cơ quan Nhà 
nước đều được thực hiện trên môi 
trường mạng. Thông qua ứng dụng 
Bình Định SmartCity, người dân 
có thể phản ánh các thông tin, ý 
kiến về cho chính quyền một cách 
nhanh nhất và các cơ quan chức 
năng có trách nhiệm trả lời các ý 
kiến của người dân sớm nhất. 

Để nâng cao hiệu quả, chất 
lượng trong xử lý các nội dung 
phản ánh hiện trường, Sở TT&TT 
đã tạo tài khoản cho 44 đơn vị (cấp 
tỉnh đến địa phương) thuộc lĩnh 
vực tiếp nhận phản ánh của người 
dân. Việc này đã hỗ trợ kịp thời cho 
cơ quan, chính quyền địa phương 
trong việc nắm bắt, xử lý các nội 
dung được công dân phản ánh. Từ 
đầu năm 2022 đến nay, đã có 10 
phản ánh của người dân được tiếp 
nhận xử lý, trong đó có 4 phản ánh 
đủ điều kiện xử lý theo quy định, 

đã công khai kết quả trên trang 
smartcity.binhdinh.gov.vn.

“Tôi thấy dịch vụ phản ánh qua 
hiện trường khá tiện ích, phục vụ 
lợi ích thiết thực cho người dân, 
DN trên địa bàn tỉnh. Với những 
tồn tại về hạ tầng giao thông, cáp 
viễn thông…, người dân đều có 
thể dễ dàng phản ánh đến IOC. Từ 
đây, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ 
sớm có biện pháp khắc phục”, anh 
Nguyễn Văn Dũng, một người dân 
ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, 
chia sẻ.

Giám sát và điều hành giao 
thông cũng là dịch vụ hữu ích của 
IOC, góp phần nâng cao ý thức tự 
giác chấp hành Luật Giao thông 
đường bộ của người dân trong và 
ngoài tỉnh. Theo thống kê, đầu năm 
2022 đến nay, Phòng CSGT, CA tỉnh 
đã tiếp nhận 945 thông tin, hình 
ảnh vi phạm ATGT từ IOC. Trong 
đó, có 662 trường hợp đủ điều kiện 
để xử lý vi phạm. Đến nay, Phòng 
CSGT đã lập biên bản ra quyết định 
xử phạt hành chính đối với  
90 trường hợp/400 triệu đồng.

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ 
THÔNG MINH TIÊN TIẾN

Theo ông Trần Kim Kha, nhiệm 
vụ quan trọng nữa của IOC là giám 
sát biến động các chỉ tiêu KT-XH, xu 
hướng tăng, giảm, biến động của 
các chỉ tiêu này, nhằm tham mưu, 
cung cấp dữ kiện cho lãnh đạo 
tỉnh. Từ đó, lãnh đạo kịp thời đưa ra 
các quyết định, chính sách. Hoặc, 
từ kết quả giám sát, điều hành dịch 
vụ hành chính công cũng giúp lãnh 
đạo nắm sát diễn biến giải quyết 

hồ sơ, thủ tục hành chính và mức 
độ hài lòng của người dân để sớm 
có phương án chỉ đạo, giải quyết 
kịp thời. 

Bước đầu, IOC đã tạo ra kênh 
thông tin kết nối chặt chẽ giữa các 
cơ quan Nhà nước, chính quyền và 
người dân, DN, tổ chức nhằm phục 
vụ, lắng nghe phản hồi của người 
dân để xử lý, điều chỉnh kịp thời, 
đáp ứng nhu cầu của người dân, 
xã hội.

Từ nay đến cuối năm 2022, 
IOC tiếp tục được xây dựng và mở 
rộng hệ thống giám sát các tiện 
ích. Cụ thể, Sở TT&TT phối hợp 
với Công ty CP FPT lắp đặt mới 
23 vị trí/39 camera quan sát, xử 
lý vi phạm và đo đếm lưu lượng, 
kiểm soát phương tiện ra vào tại 
các nút giao thông qua TP Quy 
Nhơn, TX Hoài Nhơn, các huyện 
Vân Canh, Tây Sơn. Đồng thời, 
từng bước hoàn thiện hệ thống 
giám sát và quản lý an ninh trật tự 
đô thị và hệ thống quản lý, điều 
hành mạng lưới giao thông công 
cộng trên địa bàn toàn tỉnh. Triển 
khai giám sát an toàn thông tin 
theo mô hình 4 lớp; xây dựng kho 
dữ liệu số để phục vụ việc lưu trữ 
dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo (AI) phân tích, cảnh báo và hỗ 
trợ ra quyết định nhằm phục vụ 
cho công tác chỉ đạo, điều hành 
của lãnh đạo tỉnh. Tích hợp giám 
sát toàn diện các lĩnh vực y tế, 
giáo dục, nguồn lực vào IOC nhằm 
hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh 
Bình Định trở thành đô thị thông 
minh tiên tiến, kiểu mẫu vào  
năm 2025.                                         T.L

IOC đã được xây dựng lắp đặt 74 camera giám sát, gồm: 2 camera tầm xa đặt 
tại tòa nhà TMS Quy Nhơn; 9 camera tầm trung tại trung tâm ngã năm Bến xe, 
ngã năm Đống Đa, ngã ba Phú Tài, ngã sáu Nguyễn Tất Thành và Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành; 6 camera tại các vị trí trọng điểm, như: Trước Văn phòng Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Đài PT-TH Bình Định, vòng xuyến Mũi Tấn 
đường Xuân Diệu, ngã năm Lê Lợi - Trần Cao Vân - Nguyễn Huệ; 39 camera tại các 
ngã tư và ngã năm: Lê Hồng Phong - Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Tất Thành - Trần Thị Kỷ, 
Võ Liệu - Tây Sơn, Hoàng Văn Thụ - Tây Sơn…; 4 camera giám sát lũ lụt đặt ở các 
vị trí, gồm: Khu dân cư tổ 3 và 23, khu phố 3, phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn); 
trụ đèn tỉnh lộ 640 (ngã tư thôn Lương Bình, xã Phước Thắng đi xã Cát Chánh, 
huyện Phù Cát) và đập Bà Ưa, thôn Kim Đông, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước.
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IOC kết nối chính quyền với 
người dân, doanh nghiệp



t NGUYỄN THANH MỪNG

Tất nhiên, thời Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên đều chưa 
ai nghĩ đến sự ra đời của ICISE trên thành phố 
tuổi học trò biển xanh cát trắng này, nhưng cảm 
thức về một vũ trụ vô hạn đã hiện hữu trong lòng 
bàn tay của hai thi nhân tít từ đầu thế kỷ XX. Cho 
đến tận bây giờ, ngọn lửa thi ca từ nhóm thơ Bình 
Định truyền thống của các thi nhân vẫn không 
nguôi cháy sáng ở thành phố này…

mang tên QUY NHƠN
Tấm hộ chiếu vũ trụ 
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Vũ trụ là một tình yêu 
lớn đối với các nhà 
khoa học thiên văn và 
họ quan niệm về “phả 

hệ vũ trụ” từ khởi thủy được xác 
định chính xác và ngẫu nhiên bởi 
các hàm số vật lý, để bây giờ con 
người và vạn vật có họ hàng, anh 
em với những vì sao trong thiên 
hà. Đó là điều không còn bàn cãi gì 
nữa, nhưng…

NƠI HỘI TỤ, GẶP GỠ  
CỦA GIỚI TINH HOA

Ở góc độ này, các nhà thơ Bình 
Định dường như có duyên khởi, Hàn 
Mặc Tử đã xem lãnh địa chị Hằng 
là đất “sổ hồng chính chủ” có thẩm 
quyền: “Ai mua trăng tôi bán trăng 
cho” và “vũ trụ tính” hoàn bị từ y 
phục: “Suốt bốn mùa trăng mặc vải 
trăng” cho đến ẩm thực: “Gió trăng 
có sẵn làm sao ăn”... Một người bạn 
của ông - Chế Lan Viên - cũng gần 
gũi với dòng lượng tử ánh sáng ấy, 
coi vũ trụ là chốn hẹn hò: “Ta gặp 
nàng trên một vì sao nhỏ - Ta hôn 
nàng trong bóng núi mây cao - Ta ôm 
nàng trong những nguồn trăng đổ - 
Ta ghì nàng trong những suối trăng 
sao”. Thi nhân đã chiêm quan về một 
chiều kích khác, cái chiều kích mà 
ngày nay ta có thể gọi tên là “lượng 
tử topo” bên bờ biển Quy Nhơn: 
“Đêm hôm nay ngồi đây bên bờ bể - 
Ta lặng đếm thử bao nhiêu thế kỷ - Đã 
trôi trong một phút vội vàng qua - Ta 
lắng nghe những thế giới bao la - Tụ 
họp lại trong lòng muôn hột cát”.

Vừa qua, trong khuôn khổ Gặp 
gỡ Việt Nam lần thứ 18, GS Duncan 
Haldane (Nobel Vật lý 2016) châm 
lửa lên đài trong nghi lễ thắp đuốc 
khoa học hưởng ứng kỷ niệm Năm 
quốc tế về Khoa học cơ bản vì sự 
phát triển bền vững - sự kiện do 

Liên Hiệp Quốc thông qua. Ấy là 
ngọn lửa mang tính chất hội tụ, kết 
tinh, giao lưu và lan tỏa, và ICISE - 
chốn hoàng cung vật lý bên bờ 
biển Quy Nhơn - vinh hạnh được là 
một trong những điểm trao truyền. 

Sau nghi lễ thắp đuốc khoa 
học, hàng loạt các hội thảo quốc 
tế diễn ra, thu hút hàng trăm nhà 
khoa học uy tín quốc tế đến với 
Quy Nhơn, mở đầu là: “Điện tử 
lượng tử Topo tương tác trực diện”, 
nêu bật những phát triển gần đây 
trong nghiên cứu các tính chất 
cân bằng và không cân bằng của 
các vật liệu lượng tử mới, như: Các 
trạng thái Topo của vật chất, các hệ 
hai lớp xoắn, các vật liệu từ, TMDs 
(transition metals dichalcogenides), 
siêu dẫn, các hiện tượng lượng tử 
trong hệ trung mô... Hội nghị “Vật 
lý Neutrino” thảo luận về những kết 
quả mới nhất trong lĩnh vực vật lý 
Neutrino bao gồm các kết quả từ 
các thí nghiệm với máy gia tốc và 
với lò phản ứng hạt nhân; các phép 
đo khối lượng neutrino trực tiếp; 
tìm kiếm phân rã beta không có 
neutrino; các thách thức lý thuyết 
để hiểu sâu hơn về các tính chất 
của neutrino và vai trò của nó trong 
vũ trụ. Hội thảo khoa học quốc tế 
về lĩnh vực vật lý thiên văn và vũ 
trụ học “Vũ trụ vàng - Vật lý thiên 
văn hạt nhân và tia vũ trụ trong 
kỷ nguyên đa thông tin” tập trung 
thảo luận phát hiện mới về nguồn 
gốc các nguyên tố nặng như vàng; 
mối liên hệ giữa các nguyên tố, vật 
chất trong vũ trụ đối với trái đất 
và sự sống con người ở trái đất; 
tương tác giữa tia vũ trụ với bầu 
khí quyển của trái đất tạo ra “mưa 
vũ trụ”... Hội thảo “Vật lý thiên văn 
SAGI 2022 - Những hướng nghiên 
cứu tiên phong của vật lý thiên văn 

trong kỷ nguyên vàng của phân 
cực bụi”, khảo cứu sâu khái niệm 
“con mắt thứ 3 của loài người” 
(parimetry) nhìn vào vũ trụ bên 
cạnh trắc quang, quang phổ, nhằm 
mở rộng biên giới mới để khám 
phá vũ trụ chính xác hơn. 

Phải kể ra chi tiết hơi dông dài 
như thế để khẳng định một điều 
rằng, chỉ 1 tháng của Năm Quốc 
tế Khoa học 2022 đã diễn ra biết 
bao hoạt động chất ngất, tiếp diễn 
liên tục hàng trăm hội nghị, hội 
thảo quốc tế cũng như Trường Vật 
lý được ICISE tổ chức từ 2013 đến 
nay. Tất cả đã minh chứng rằng Quy 
Nhơn là nơi hội tụ những anh tài 
bốn phương. 

QUY NHƠN VÀ CÁNH CỬA MỞ 
VÀO VŨ TRỤ 

Trên Đại lộ Khoa học lừng danh 
của Quy Nhơn nhiều năm nay đã 
in bóng những tên tuổi lừng danh 
thế giới của các nhà khoa học sở 
hữu các giải Nobel, giải Fields, Giải 
Dirac…, trong đó có nhiều nhà 
khoa học lỗi lạc gốc Việt như  
GS Trịnh Xuân Thuận, GS Phạm 
Quang Hưng; GS Lưu Lệ Hằng, GS 
Vũ Hà Văn, GS Ngô Bảo Châu, GS 
Đàm Thanh Sơn… Ngọn lửa khoa 
học thì cháy trên đài cao để làm 
biểu tượng, nhưng bản thân những 
nhà khoa học này chính là hiện 
thân những ngọn lửa, của trí tuệ, 
của cống hiến, của đam mê, của 
tình yêu không biên giới … Như 
“lượng tử topo” trong thơ ca xứ 
sở này: “Để nghe tiếng nhạc Nghê 
thường trỗi - Để hớp tinh anh của 
nguyệt cầu - Và để thoát ly ngoài thế 
giới - Để cười để trửng để yêu nhau” 
(Hàn Mặc Tử).  

Trên Đại lộ Khoa học, bên cạnh 
ICISE là Trung tâm Khám phá khoa 

học với Nhà mô hình vũ trụ, Trạm 
quan sát thiên văn phổ thông, Bảo 
tàng khoa học được phân chia 
thành các tiểu khu khám phá: Vật 
lý, toán học, khoa học sự sống, 
hóa học, thiên văn học… Gần đó 
là Công viên Sáng tạo TMA, là một 
chi nhánh của FPT, tập đoàn công 
nghệ hùng mạnh Việt Nam mang 
sứ mệnh trở thành trung tâm phát 
triển phần mềm và công nghệ 
cao hàng đầu tại miền Trung, góp 
phần đưa Thung lũng sáng tạo Quy 
Nhơn và Khu đô thị Khoa học và 
Giáo dục Quy Hòa trở thành một 
điểm đến của công nghệ 4.0… Một 
công viên phần mềm trong chuỗi 
Công viên phần mềm Quang Trung 
cũng tiếp tục được xướng tên trên 
bản đồ quy hoạch nơi này. 

Gần đây, người ta đang đặt ra 
thế mạnh Quy Nhơn trong loại 
hình du lịch MICE với ưu thế về 
cảnh quan thiên nhiên; di sản văn 
hóa; dung nhan các bãi biển; sự 
phong phú ẩm thực; hệ thống giao 
thông hàng không, cảng biển, 
đường bộ, đường sắt; khách sạn, 
resort; đặc biệt là những giá trị cốt 
lõi hội tụ và lan tỏa từ Khu đô thị 
Khoa học và Giáo dục Quy Hòa - 
“đặc sản” điển hình, độc đáo dưới 
khung trời Đông Nam Á.

***
Bên khung cửa sổ Quy Nhơn, 

trong dòng lượng tử tinh thần của 
những giá trị phổ quát, ngữ pháp 
bí ẩn của vũ trụ thăng hoa lộng lẫy 
và mê hồn của nhân loại đã ngày 
càng được kết nối thành dòng, 
thành trang, thành biên bản của 
thức nhận, khám phá, gợi mở… Với 
nguồn cảm hứng giao lưu và cộng 
hưởng ấy, hai tiếng Quy Nhơn trở 
thành đại lượng trên tấm hộ chiếu 
vô biên của tình yêu vũ trụ.     N.T.M
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Thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của 
Tỉnh ủy, trong hơn 1 năm qua, ngành du lịch Bình Định 
có nhiều khởi sắc. Phóng viên Báo Bình Định có cuộc 
trao đổi với Giám đốc Sở Du lịch Trần Văn Thanh về 
những kế hoạch tiếp theo để du lịch Bình Định phát 
triển bền vững, đúng định hướng.

Du lịch biển đảo phát triển mạnh trong vài năm 
gần đây tại Bình Định, với các địa điểm nổi tiếng 
như Hòn Khô, Kỳ Co, Cù Lao Xanh (TP Quy Nhơn).

Ảnh: NGUYỄN DŨNG

l Trong 6 tháng đầu năm 2022, 
Bình Định đón khoảng 2,3 triệu lượt 
khách, du lịch có dấu hiệu phục hồi 
mạnh mẽ. Đâu là điểm ông thấy hài 
lòng nhất?

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bình 
Định thuộc top đầu thu hút khách 
trong 5 tỉnh của vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung (đứng sau Quảng 
Nam), đạt 79% so với chỉ tiêu đề ra 
của cả năm 2022. Du lịch Bình Định 
được Tổng cục Du lịch, các cơ quan 
truyền thông đánh giá là một trong 
những địa phương có sự phục hồi 
nhanh trong quá trình mở cửa trở lại. 

Du khách trong nước tìm đến Bình 
Định như một điểm du lịch mới và 
hấp dẫn ngay sau dịch bệnh, đó là 
điều khiến tôi vui nhất. Thời gian tới, 
ngành du lịch Bình Định sẽ phát triển 
thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, 
phát huy được tiềm năng, thế mạnh 
biển, đảo để thu hút du khách.

l Thưa ông, để phát triển du lịch 
Bình Định trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025, 
ngành du lịch sẽ tập trung vào những 
giải pháp nào?

- Để Bình Định trở thành điểm đến 
an toàn, có nét đặc trưng riêng, văn 
minh, thân thiện và hấp dẫn, chúng 
tôi tập trung thực hiện quyết liệt một 
số việc:

Đầu tiên là tăng cường quảng bá, 

xúc tiến du lịch. Cụ thể là chủ động 
phối hợp, liên kết giữa các địa phương, 
DN phát triển sản phẩm, làm mới sản 
phẩm phù hợp với nhu cầu của khách 
du lịch theo xu hướng mới. Tăng cường 
hiệu quả trong việc liên kết phát triển 
du lịch Bình Định - Phú Yên - Khánh 
Hòa, liên kết Bình Định với Hà Nội, TP 
Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung… trong giai đoạn 
bình thường mới.

Tiếp theo, hình thành nhiều sản 
phẩm du lịch mới, hấp dẫn, nhằm 
đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng 
của du khách trong và ngoài nước. 

Phát triển du lịch theo hướng chuyên 
nghiệp, hiện đại, văn minh, chất lượng, 
hiệu quả. Đặc biệt, phát triển du lịch 
gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với bảo 
tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc 
văn hóa dân tộc. Tập trung xây dựng 
môi trường du lịch “xanh” đúng như 
chủ đề Năm du lịch quốc gia 2022. 
Đó là môi trường du lịch mà ở đó có 
sự thân thiện, an toàn giữa người dân 
và du khách. 

Chúng tôi cũng triển khai thực hiện 
kế hoạch phát triển du lịch các huyện, 
thị phía Bắc tỉnh để phát triển đồng 
bộ du lịch Bình Định, xây dựng các 
tour kết nối du lịch các địa phương, 
định hướng phát triển các sản phẩm 
du lịch gắn với nông nghiệp và đặc 
trưng văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục ban hành 
các chính sách thu hút đầu tư, tạo 
thuận lợi cho nhà đầu tư các cơ sở 
dịch vụ phục vụ du lịch như trung tâm 
thương mại - mua sắm, vui chơi giải 
trí, chăm sóc sức khỏe, nhà hàng. Thu 

hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật ngành du lịch, đặc biệt là cơ sở 
lưu trú, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng 
phức hợp cao cấp phù hợp nhu cầu, 
xu hướng mới của du khách. Đầu tư 
phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng và 
cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

l Một trong những mục tiêu của 
Chương trình hành động số 06-CTr/TU 
là “Đưa Bình Định trở thành điểm đến 
an toàn, có nét đặc trưng riêng, văn 
minh, thân thiện và hấp dẫn”. Ngành 
du lịch đã có những bước đi cụ thể nào 
để hướng đến mục tiêu này?

- Việc Bình Định quan tâm đến phát 
triển du lịch văn minh, thân thiện và 
hấp dẫn đã tạo được sức hút với du 
khách, được các chuyên trang du 
lịch hàng đầu thế giới như Tạp chí 
du lịch Anh Rough Guides bình chọn 
là “Điểm đến hàng đầu Đông Nam Á”. 
Minh chứng rõ nét nhất cho sự phát 
triển du lịch vượt bậc là đầu tháng 
2.2020, TP Quy Nhơn xuất sắc nhận 
giải thưởng “Thành phố Du lịch sạch 
ASEAN” tại Diễn đàn Du lịch Đông 
Nam Á - ATF 2020. 

Để có được những kết quả như 
trên, ngành du lịch đã có những bước 
đi cụ thể trong quản lý và chỉ đạo, 
như: Đẩy mạnh tuyên truyền đến cơ 
sở, người dân về ý thức bảo vệ môi 
trường thông qua các hoạt động thiết 
thực như phát động phong trào “Môi 
trường du lịch An toàn - Thân thiện - 
Hấp dẫn”; thường xuyên tổ chức khảo 
sát sự hài lòng của du khách đến Bình 
Định, để qua đó điều chỉnh chất lượng 
dịch vụ, sản phẩm du lịch, đặc biệt 
là sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19. 

l Cuối tháng 4.2022, UBND tỉnh 
và 4 hãng hàng không của Việt Nam Du khách trải nghiệm chèo sup ngắm rong mơ ở biển Nhơn Hải (TP Quy Nhơn). Ảnh: NGUYỄN DŨNG
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Hướng đến du lịch xanh 



đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn 
diện giai đoạn 2022 - 2026. Đến nay, 
những thỏa thuận này đã có những 
tác động nào, thưa ông?

- Ngày 29.4.2022, tại Hội thảo “Giải 
pháp khôi phục và phát triển du lịch 
Bình Định trong tình hình mới” nằm 
trong chuỗi hoạt động của chương 
trình Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn năm 
2022 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên 
đường biển”, tỉnh Bình Định đã ký 
kết hợp tác phát triển du lịch với các 
hãng hàng không: Vietnam Airlines, 
Bamboo Airways, VietJet Air, Vietravel 
Airlines giai đoạn 2022 - 2025.  

Việc thực hiện những nội dung 
thỏa thuận ký kết này đã góp phần 
thúc đẩy phát triển du lịch Bình Định 
trong thời gian qua, nhất là đáp ứng 
nhu cầu đi lại của du khách 2 đầu 
đất nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 
trong mùa du lịch cao điểm. Đến nay, 
trung bình Cảng hàng không Phù Cát 
đón hơn 28 chuyến bay/ngày.

Nhờ đó, 7 tháng đầu năm 2022, 
ngành du lịch Bình Định ước đón được 
hơn 2,8 triệu lượt khách, tăng 137,4% 
so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó 
khách nội địa ước đạt hơn 2,7 triệu 
lượt, tăng 150,3%); doanh thu ước đạt 
hơn 8.565,6 tỷ đồng, tăng 431,8%.

l  Đầu năm 2020, chuyến bay 
thương mại quốc tế đầu tiên đưa 
khách du lịch Hàn Quốc đến với  
TP Quy Nhơn. Đây là chuyến bay 
mang tính lịch sử, mở ra cơ hội lớn 
trong việc thu hút khách du lịch quốc 
tế đến với Bình Định trong thời gian 

đến. Chúng ta sẽ làm gì để tiếp tục 
khai thác thị trường khách du lịch 
nước ngoài đầy tiềm năng trong thời 
gian tới?

- Ngày 4.1.2020, Bamboo Airways 
phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và 
Tập đoàn FLC tổ chức lễ đón chuyến 
bay quốc tế từ Cheongju (Hàn Quốc) 
đến Quy Nhơn, là chuyến bay quốc tế 
đầu tiên đến Cảng hàng không Phù 
Cát. Tuy nhiên, đầu tháng 4.2020, 
trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng 
phát mạnh, Việt Nam dừng toàn bộ 
đường bay thương mại với các nước, 
vùng lãnh thổ trên thế giới. Do đó, 
việc triển khai chuyến bay quốc tế từ 
Cheongju (Hàn Quốc) đến Quy Nhơn 
đã tạm dừng.

Thời gian tới, để tiếp tục khai thác 
thị trường khách du lịch nước ngoài 
đến Bình Định, ngành du lịch sẽ triển 
khai có hiệu quả đề án “Thu hút khách 
du lịch Ðông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Nhật Bản) đến năm 2025”, trong 
đó đẩy mạnh xúc tiến việc mở các 
chuyến bay thẳng từ các nước Đông 
Bắc Á đến Quy Nhơn. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển 
các thị trường mới như Nga và một số 
nước Đông Âu, sau khi đề tài “Một số 
giải pháp cấp bách thu hút khách du 
lịch Nga và một số nước Đông Âu đến 
Bình Định đến năm 2025” được phê 
duyệt. Ngoài ra, chúng tôi cũng tích 
cực tham gia các hội chợ, triển lãm 
xúc tiến du lịch nước ngoài, đẩy mạnh 
thu hút khách quốc tế đến Bình Định.
l Xin cảm ơn ông!

L.N (Thực hiện)

Hệ thống tháp Chăm cùng di sản võ cổ truyền là những đặc trưng nổi bật của du lịch Bình 
Định, thu hút nhiều du khách khám phá.                                                                Ảnh: NGUYỄN DŨNG

27 tuổi, Th.S Nguyễn Minh Trang (Trung tâm 
Nghiên cứu và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo  
Quy Nhơn - QAI, thuộc Tập đoàn FPT) đã trở thành 
AI Scientist (nhà khoa học trí tuệ nhân tạo), kiến 
trúc sư cho các dự án về trí tuệ nhân tạo tại QAI. Chị 
đang ở Canada khi tiên phong tham gia dự án khai 
phá thị trường Bắc Mỹ, góp phần đưa QAI vươn tầm 
thế giới và hiện thực hóa giấc mơ “thung lũng trí 
tuệ nhân tạo” tại TP Quy Nhơn.

t HỒNG HÀ

DÁM THAY ĐỔI ĐỂ THỰC HIỆN 
ƯỚC MƠ

Là giảng viên Trường ĐH Công 
nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội nhưng vì 
đam mê nghiên cứu AI, Th.S Nguyễn 
Minh Trang đã quyết định đầu quân 
cho QAI để có cơ hội thực hiện hóa 
giấc mơ khai phá “mỏ vàng AI”, đưa 
AI phục vụ cuộc sống. 

lNhắc đến AI, nhiều người nghĩ 
sự mông lung, trừu tượng và khó 
hình dung. Làm sao chị có thể trở 
thành một chuyên gia trong lĩnh 
vực này?

- Người ta mặc định nó khó và 
là “của đàn ông”, song tôi xin tiết 
lộ phụ nữ cũng có nhiều ưu thế 
riêng của mình lắm đấy. Chẳng hạn 
như AI đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, 
rất phù hợp với bản năng của phụ 
nữ. Nói vui thế thôi chứ chỉ cần có 
đam mê, chăm chỉ, ham học hỏi, 
cộng thêm có “vốn dắt lưng” là nền 
tảng tiếng Anh và óc sáng tạo thì 
đều có thể tiếp cận và chinh phục 
được ngành này. Cũng có những lúc 
căng thẳng, áp lực, tôi tìm cách cân 
bằng, cho phép mình tận hưởng 
những sở thích của bản thân như 
xem phim, nghe nhạc, vẽ tranh 
hay nghiên cứu, tìm hiểu về các 
kiến thức mới, công nghệ mới… 
Nó không quá trừu tượng như chị 
nghĩ đâu.

 
Cô ấy là “báu vật” của QAI và Fsoft
“Minh Trang là một trong những thành viên đầu tiên 

thiết kế và xây dựng nên giải pháp akaOCR. Trang cũng 
là người tùy biến akaOCR để bán được giấy phép đầu tiên 
cho thị trường Nhật Bản. Chính Trang là người chắp bút 
cho FSOFT AI Life Cycle - tài liệu định hình quy trình phát 
triển dự án AI của Fsoft. Tài năng của Trang khiến tôi đi từ 
bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có thể nói Nguyễn Minh 
Trang là “báu vật” của QAI nói riêng và Fsoft nói chung”.                 

ÔNG VŨ TỰ CƯỜNG, TRƯỞNG PHÒNG 
CÔNG NGHỆ CỦA QAI

“ Các bạn ạ, nếu có tham lam bất cứ thứ gì 
thì hãy tham lam kiến thức, bởi vì kiến thức 
là vô hạn. Nếu muốn có nhiều kiến thức hơn 

thì hãy chia sẻ nó cho nhiều người hơn. 
Khi đã có kiến thức thì hãy tận dụng nó 

một cách hiệu quả và có ích cho xã hội. 
Thành công chỉ là hệ quả!”                           

    Th.S NGUYỄN MINH TRANG

    Trang ‘‘giáo sư” 

& khát vọng AI

Th.S Nguyễn Minh Trang được vinh danh là Cá nhân xuất sắc nhất của QAI năm 2020 (ảnh); là tác giả bài 
báo đạt giải Best Paper tại FAIC (Hội thảo chuyên sâu về AI của Tập đoàn FPT) lần đầu tiên tổ chức tại Fsoft 
vào năm 2020; là ứng viên của FPT Under 35 lĩnh vực Công nghệ (cuộc thi thường niên nhằm tôn vinh 
những gương mặt trẻ có ảnh hưởng/vị trí trong Tập đoàn) và lọt vào Top 50 FPT 2022 (50 ứng viên xuất 
sắc nhất FPT năm 2022). 

l Là thủ khoa ngành công nghệ 
thông tin, giảng viên của Trường 
ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà 
Nội, mọi thứ đang trải ra rất thuận 
lợi, vì sao chị lại rẽ ngang để gia 
nhập FPT?

- Năm 2017, tôi tốt nghiệp thủ 
khoa chuyên ngành Công nghệ 
thông tin của Trường ĐH Công nghệ 
và được giữ lại trường để giảng dạy. 
Thời gian đó tôi có hợp tác với Ban 
Công nghệ DPS - tiền thân của QAI, 
với vai trò là AI Scientist, chuyên 
nghiên cứu và phát triển các giải 
pháp AI. Ban đầu là để thỏa đam mê 
nghiên cứu và trau dồi thêm kinh 
nghiệm, kiến thức. 

Đến năm 2019, tôi được nhận học 
bổng trao đổi của ĐH Công nghệ 
Nanyang (Singapore) và đạt học vị 
thạc sĩ Khoa học máy tính. Đó là thời 
điểm quan trọng của cuộc đời khi 
tôi đứng trước ngã rẽ, phải lựa chọn 
giữa việc tiếp tục học lên tiến sĩ và 
nghiên cứu chuyên sâu hay thử sức 
với môi trường doanh nghiệp và có 
cơ hội để ứng dụng AI vào thực tế 
đời sống. 

Và như chị đã thấy đây, tôi đã 
nhận lời mời của FPT.

l Chị đã khởi đầu công việc tại 
QAI như thế nào?

- Dưới thời Ban Công nghệ DPS, 
tôi đã tham gia đề xuất giải pháp, 

phát triển sản phẩm, tổ chức thực 
hiện các dự án liên quan đến ứng 
dụng AI vào việc số hóa dữ liệu cho 
nhiều khách hàng dưới vai trò là 
trưởng nhóm kỹ thuật. 

Năm 2020, QAI ra đời theo định 
hướng phát triển của Tập đoàn FPT 
trong công cuộc chuyển đổi số. Tôi 
may mắn trở thành một trong 30 
nhân sự đầu tiên, đồng hành cùng 
QAI viết tiếp giấc mơ về một thung 
lũng AI tại Quy Nhơn, đưa thành phố 
biển Quy Nhơn trở thành nơi thu 
hút những chuyên gia công nghệ 
trong nước và thế giới.

  
NHÀ KHOA HỌC NỮ ĐA NĂNG

Th.S Nguyễn Minh Trang được 
đồng nghiệp gọi với cái tên trìu 
mến Trang “giáo sư” nhờ năng lực 
vượt trội trong lĩnh vực nghiên cứu, 
thành công trong nhiều dự án lớn 
và tham gia đào tạo nên nhiều tài 
năng trẻ cho Fsoft.

l Được biết đến là một nhà khoa 
học AI đa năng, chị có thể kể đôi nét 
về những công việc chị đã và đang 
làm tại QAI? 

- Đầu quân cho QAI, tôi có cơ 
hội để thử sức mình trên nhiều lĩnh 
vực khác nhau. Ở mảng công nghệ, 
trong vai trò là một AI Scientist, tôi 
tham gia nghiên cứu phát triển các 
sản phẩm liên quan đến AI, đảm 
nhận vai trò như một kiến trúc sư 
cho nhiều dự án về AI phục vụ các 
khách hàng lớn.  

Trong công tác quản lý dự án, 
tôi là người chịu trách nhiệm chính 
xây dựng và phát triển khung quy 
trình quản lý cho các dự án AI của 
Fsoft. Xuất phát từ thực tế các dự án 
làm về AI của QAI nói riêng và Fsoft 
nói chung chưa có một quy trình 
ở mức tiêu chuẩn để áp dụng, tôi 
và các đồng nghiệp đã phát triển 
hệ thống tiêu chuẩn dựa trên các 
quy trình quốc tế về quản lý và phát 
triển dự án phần mềm cũng như 
dựa trên các quy trình phát triển 
dự án AI của các công ty lớn như 
Google, Amazon, Microsoft.

Trong kinh doanh, tôi tham gia 
nhiều hội thảo để giới thiệu hình 
ảnh, năng lực, tư vấn chuyên sâu 
về giải pháp và công nghệ mà QAI 
đang có; tìm cơ hội để quảng bá 

các sản phẩm “made in QAI” đến với 
khách hàng từ truyền thống như 
Nhật Bản, hay mới hơn như là Bắc 
Mỹ và châu Âu, mở ra hàng loạt các 
dự án tiên phong đến từ Mỹ, Canada, 
Đức... Đồng thời, tôi còn hỗ trợ đảm 
bảo chất lượng dự án bằng việc đưa 
ra giải pháp tối ưu, đáp ứng được 
những yêu cầu mới, “ứng cứu” khi 
dự án gặp sự cố, đem lại sự hài lòng 
cho khách hàng.

Ngoài ra, tôi còn là giảng viên trực 
tiếp đào tạo cho AICamp - Chương 
trình ươm mầm tài năng trẻ trí tuệ 
nhân tạo tại Quy Nhơn; thành viên 
của tổ chức AILab nhằm phát triển 
nghiên cứu về AI tại Fsoft; cố vấn 
chương trình ươm mầm tài năng trẻ 
AI Residency; diễn giả tại nhiều sự 
kiện thu hút sinh viên từ các trường 
đại học về Fsoft.

l Dự án nào của chị ghi lại dấu 
ấn đậm nét nhất?

- Dưới thời Ban Công nghệ DPS, 
tôi đảm nhận vai trò trưởng nhóm kỹ 
thuật của dự án TMC - dự án số hóa 
bản vẽ kỹ thuật áp dụng phần mềm 
nhận diện ký tự quang học OCR. Đây 
là dự án quan trọng của DPS, giúp 
đẩy mạnh cho sự phát triển của đơn 
vị lúc bấy giờ cũng như tạo nền móng 
cho QAI hiện tại. Sau khi QAI thành 
lập, tôi tiếp tục phát triển dự án và 
tạo ra sản phẩm akaOCR - giải pháp 
tiên tiến trong lĩnh vực nhận diện 
ký tự quang học. Tôi đang chịu trách 
nhiệm chính cho giải pháp này. Đồng 
hành cùng akaOCR từ những ngày 
đầu chỉ vỏn vẹn gồm 3 thành viên, 
tôi đã đảm nhiệm hầu hết các công 
việc từ thiết kế tổng thể đến việc lập 
trình các mô đun. Đến nay, akaOCR 
đã bán được giấy phép cho 3 công 
ty lớn. Mới đây, sản phẩm được vinh 
dự nhận giải vàng của Giải thưởng 
Sáng kiến FPT - iKhiến năm 2022 (cuộc 
thi nhằm tôn vinh những sáng tạo 
của cán bộ, nhân viên FPT).

l Chị là người tiên phong khai 
phá thị trường mới cho QAI…

- Với sứ mệnh và mục tiêu xây 
dựng một thung lũng AI tại một nơi 
khá mới như Quy Nhơn, đối với QAI 

đó là cơ hội, song đi kèm đó là những 
thách thức không nhỏ. Đứng trước 
trăn trở của lãnh đạo đơn vị, đầu 
năm 2022, tôi quyết định rời Việt 
Nam, nhận trọng trách mở rộng thị 
trường sang Bắc Mỹ. Thành công 
ban đầu là đã đặt chân đến Canada, 
tham gia dự án AI Optimization của 
Air Canada - hãng hàng không lớn 
nhất của Canada, được làm việc 
và trực tiếp trao đổi với rất nhiều 
chuyên gia AI hàng đầu, mở ra cơ 
hội đưa về những dự án AI cho QAI 
tại Quy Nhơn.

NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG
Trong vai trò giảng viên, Th.S 

Nguyễn Minh Trang tham gia nhiều 
chương trình giảng dạy của QAI và 
Fsoft, góp phần tạo ra một lực lượng 
nhân sự AI hùng hậu để phục vụ 
mục tiêu đưa Quy Nhơn trở thành 
trung tâm AI của châu Á. 

l Chị đã phát huy vai trò giảng 
viên của mình thế nào sau khi gia 
nhập QAI?

- Ngoài công việc chính, tôi 
luôn dành một phần thời gian để 
làm mentor cho các chương trình, 
như: AI Camp (chương trình tuyển 
dụng và ươm mầm tài năng AI của 
Fsoft để đào tạo nguồn lực AI cho 
Quy Nhơn); Khóa học về AI của SDT 
Academy (Học viện đào tạo về Trí tuệ 
nhân tạo và khoa học dữ liệu); FCT 
Club (CLB Tài năng Lập trình của FPT 
Software dành cho các bạn nhỏ ở 
độ tuổi cấp II - III đam mê khoa học 
máy tính). Các chương trình này cho 
tới nay đã thu hút được rất nhiều tài 
năng trẻ từ mọi miền đất nước đến 
với Quy Nhơn.

Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên 
tham gia các chương trình trò chuyện 
(talk show), hội thảo (seminar) thu 
hút nhân tài về Quy Nhơn; tham gia 
chương trình đào tạo AI tại đơn vị; 
tìm kiếm, phỏng vấn, đào tạo nguồn 
lực chất lượng cao tại Canada…
 

 l Xin cảm ơn Th.S Nguyễn Minh 
Trang. Chúc chị thành công với các 
dự án của mình.

H.H (Thực hiện)
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t NAM SƠN

TS Vũ Hồng Chiên,
 Giám đốc QAI-FPT Software

Cuộc thi Quy Nhơn AI 
Hackathon 2022 với chủ 
đề “Du lịch Bình Định” đặt 
dưới sự bảo trợ truyền 

thông và chuyên môn của Diễn đàn 
AI4VN (Ngày hội Trí tuệ nhân tạo 
Việt Nam), do QAI-FPT Software phối 
hợp với Bộ KH&CN và VnExpress 
tổ chức. Sự kiện nhằm hưởng ứng 
Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo (AI) đến năm 2030 của Chính 
phủ; nằm trong Chiến lược xây dựng 
trung tâm dữ liệu và AI tại TP Quy 
Nhơn của Tập đoàn FPT.

l Chào TS Vũ Hồng Chiên. Là 
đơn vị đăng cai tổ chức Cuộc thi 
Quy Nhơn AI Hackathon 2022, 
xin ông cho biết mục tiêu của 
cuộc thi? 

- QAI-FPT Software thành lập  

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo  
Quy Nhơn (QAI - FPT Software) vừa chính thức khởi 

động cuộc thi về trí tuệ nhân tạo và công nghệ mang tên 
Quy Nhơn AI Hackathon 2022. Đây là cuộc thi về trí tuệ 

nhân tạo có quy mô lớn nhất Việt Nam và lần đầu tiên 
tổ chức tại Bình Định. Nhân dịp này, TS Vũ Hồng Chiên, 

Giám đốc QAI-FPT Software, dành cho Báo Bình Định 
một cuộc trò chuyện.

năm 2020 tại TP Quy Nhơn, với sứ 
mệnh ứng dụng AI để nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người Việt Nam; 
trở thành trung tâm AI hàng đầu khu 
vực Đông Nam Á và châu Á. 

Nhận thức được thị trường 
nhân lực AI tại Việt Nam đang 
thiếu hụt, lĩnh vực AI mới mẻ và 
chưa được tiếp cận phù hợp,  
QAI-FPT Software tổ chức cuộc 
thi với mong muốn tạo ra một 
sân chơi kỹ thuật đủ thách thức 
cho những ai có niềm đam mê và 
yêu thích AI trên toàn quốc. Qua 
đó, giúp tìm kiếm những chuyên 
gia trẻ tài năng nhất và tạo cơ hội 
giao lưu, học hỏi cho họ.

Cuộc thi cũng nhằm góp phần 
quảng bá du lịch tỉnh Bình Định 
đến với du khách trong và ngoài 
nước; ứng dụng AI vào giải quyết 
bài toán của địa phương. Đồng 
thời, thông qua đó “bình dân hóa 
AI” - tức là đưa AI trở thành một 
khái niệm gần gũi, có tính ứng 
dụng cao, dễ hiểu và dễ tiếp cận.

l Ông có thể giải thích rõ hơn về 
mục tiêu ứng dụng AI vào giải quyết 
các bài toán của tỉnh như thế nào?

- Với chủ đề “Du lịch Bình 
Định”, các thí sinh tham gia cuộc 
thi sẽ phải tập trung phân tích 
dữ liệu, thiết kế và viết code để 
lên kế hoạch cho một chuyến 
hành trình du lịch xanh theo yêu 
cầu của khách hàng từ phương 
tiện đi lại, ăn uống đến khách 
sạn… Mục đích là nhằm tối ưu 
trải nghiệm du lịch của từng du 
khách khi đến tham quan tỉnh 
Bình Định.

Các kết quả dự thi sẽ được 
hoàn thiện và đưa vào ứng dụng 
phục vụ ngành du lịch của tỉnh, 
giúp nâng cao trải nghiệm cho du 
khách; góp phần hiện thực hóa 
Chương trình hành động của Tỉnh 
ủy Bình Định về phát triển Du lịch 
Bình Định trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025.

l Cuộc thi có ý nghĩa thế nào đối 
với các bạn trẻ, với QAI-FPT Software, 
và tỉnh Bình Định, thưa ông?

- Đối với các bạn trẻ, đây là sân 
chơi bổ ích để tìm hiểu, học về AI, 
nghiên cứu các giải pháp đột phá 
và tự tay tạo ra các sản phẩm AI 
có giá trị, phục vụ cuộc sống. Hơn 
hết, các bạn được tiếp xúc với các 
chuyên gia cuộc thi để trao đổi, 
chia sẻ kinh nghiệm giúp hoàn 
thành sản phẩm dự thi cũng như 
hoàn thiện sản phẩm sau khi đoạt 
giải. Đội ngũ tư vấn chuyên môn 
cho cuộc thi là các chuyên gia, 
kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực AI 

tại Việt Nam như: GS.TS Nguyễn 
Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc 
gia Hà Nội) cùng nhiều chuyên 
gia, kỹ sư đầu ngành đến từ Tập 
đoàn FPT, các trường đại học 
trong và ngoài nước.

Với QAI-FPT Software, đây 
là cơ hội để xây dựng thương 
hiệu của một start-up về AI 
tại Bình Định. Cuộc thi còn 
giúp QAI-FPT Software đẩy 
mạnh lĩnh vực nghiên cứu và 
phát triển các công trình khoa 
học; ứng dụng AI nhằm nâng 
cao chất lượng cuộc sống cho 
người dân Bình Định nói riêng 
và Việt Nam nói chung.

Với tỉnh Bình Định, cuộc thi 
góp phần lôi kéo nhân tài về 
AI từ khắp nơi đổ về đây. Họ sẽ 
trở thành nguồn nhân lực quan 
trọng, không chỉ hỗ trợ cho Chiến 
lược xây dựng trung tâm dữ liệu 
và AI tại TP Quy Nhơn của Tập 
đoàn FPT mà còn phục vụ cho các 
công ty công nghệ khác đang đầu 
tư tại Bình Định.

l Vậy ông có lời khuyên nào 
đối với các bạn trẻ Bình Định?

- Từ trước tới nay vẫn chưa có 
sân chơi AI nào lớn tại Bình Định để 
các bạn thể hiện tài năng của mình. 
Cuộc thi Quy Nhơn AI Hackathon 
2022 sẽ là sân chơi lý tưởng để các 
bạn trải nghiệm, thể hiện tài năng, 
cơ hội để cọ xát với những người 
yêu AI ở các tỉnh khác và tiếp xúc 
với các chuyên gia hàng đầu Việt 
Nam về AI. Vậy các bạn còn chần 
chừ gì nữa mà không đăng ký tham 
gia Quy Nhơn AI Hackathon 2022 
để thỏa mãn niềm đam mê nghiên 
cứu AI của mình.

l Xin cảm ơn ông và chúc 
cuộc thi thành công!

N.S (Thực hiện)

Quy Nhơn AI Hackathon 2022 sẽ 
là sân chơi kỹ thuật cho những 
người có niềm đam mê và yêu 

thích AI trên toàn quốc.
- Trong ảnh: Các kỹ sư công 

nghệ đang làm việc tại QAI-FPT 
Software. Ảnh: HH

ỨNG DỤNG 
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
giải bài toán du lịch Quy Nhơn
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TS NGUYỄN HỮU LỆ, CHỦ TỊCH TMA TECH GROUP

&
t NGUYỄN THANH QUANG (Thực hiện)

Bên cạnh công việc xây dựng, 
phát triển phần mềm,  
TS Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch 
TMA Tech Group có niềm đam 
mê sách và sưu tầm hiện vật 
văn hóa dân gian, đặc biệt  là 
những hiện vật liên quan đến 
miền Trung - Tây Nguyên. 

TS Nguyễn Hữu Lệ (người đội  mũ) chia sẻ với GS Trần Văn Khê (người ngồi xe lăn) ý tưởng của mình trong việc dành những không gian đẹp tại 
cơ sở làm việc để trưng bày sách và hiện vật văn hóa dân gian Việt Nam.                                                                                                                                               Ảnh: TMA

Đến thăm tòa 
nhà TMA tại 
Công v iên 
phần mềm 
Quang Trung 

(TP Hồ Chí Minh) và Công 
viên Sáng tạo TMA tại thung 
lũng Quy Hòa (TP Quy Nhơn), 
nhiều người không khỏi ngạc 
nhiên khi chứng kiến toàn bộ 
không gian thoáng rộng ở 
tầng trệt lại là nơi trưng bày 
những giá sách như một thư 
viện với nhiều chủ đề, cùng 
những bộ sưu tập hiện vật 
như một bảo tàng văn hóa 
dân gian thu nhỏ. 

TS Nguyễn Hữu Lệ chia 
sẻ, thư viện sách và phòng 
trưng bày hiện vật là nơi 
để ông giới thiệu đến bạn 
bè, đặc biệt là đối tác nước 
ngoài hiểu thêm về đất 
nước, lịch sử - văn hóa con 
người Việt Nam, đồng thời 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhân viên công ty tiếp cận 
tìm hiểu lịch sử - văn hóa 
của dân tộc. Trong những 
câu chuyện giữa tôi với ông, 
dù ở TP Hồ Chí Minh hay 
Quy Nhơn, thì trong tất cả 
các lần đều có chủ đề sách 
và văn hóa dân gian. 

SÁCH LÀ TÌNH YÊU  
CỦA TÔI
 Anh có thể cho biết, là 

một nhà khoa học chuyên 
ngành viễn thông, rất bận 
rộn với một tổ hợp phần 
mềm lớn, vì sao anh lại có 
thể sắp xếp thời gian để 
đọc sách và nhất là đó lại là 
sách lịch sử - văn hóa?

- Có thể anh không tin, 
hoặc thấy rất khó tin nhưng 
ngoài đam mê xây dựng 
phát triển phần mềm, tôi 
có niềm đam mê đọc sách, 
nhất là sách viết về lịch sử - 
văn hóa. Tôi luôn dành cho 
mình một khoảng thời gian 
nhất định để yêu sách! Xin 
phép anh được dùng từ như 

thế vì tôi cho rằng với sách 
phải như thế mới xứng tầm. 

Tại tòa nhà TMA ở Công 
viên phần mềm Quang 
Trung, TP Hồ Chí Minh và 
Công viên Sáng tạo TMA ở 
Bình Định, ngay ở tầng trệt, 
không gian mặt tiền đầu 
tiên khi khách và đối tác 
đến với chúng tôi, hình ảnh 
đầu tiên đập vào mắt họ 
là khu trưng bày, gồm các 
phòng được thiết kế thông 
thoáng và trang trọng với 
những tủ, kệ trưng bày về 
sách khang trang, hiện đại, 
ngăn nắp. Sách được bày trí 
theo từng chủ đề, thời gian 
và chủng loại, trong đó có 
những tư liệu về Trường Sa, 
Hoàng Sa, nhiều sách về lịch 
sử - văn hóa của quê hương 
Bình Định và lịch sử - văn 
hóa dân tộc. 

Sách đã giúp tôi tự học, 
tự bồi dưỡng, nuôi dưỡng 
ước mơ, là chìa khóa mở 
cánh cổng của tri thức đưa 
tôi đến thành công hôm 
nay. Không chỉ vậy, sách 
còn đem lại cho cuộc sống 
của tôi những điều thú vị, 
là hành trang trong cuộc 
sống, có vai trò, vị trí vô 
cùng quan trọng trong đời 
sống của tôi. Tôi muốn giới 
thiệu TMA như thế!

 Như vậy hẳn anh có 
nhiều kỷ niệm với tình yêu 
này…

- Những năm 60 của thế 
kỷ trước, khi học phổ thông 

ở TX Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, 
tôi thường mon men tới 
những hiệu sách và len lén 
ghé vào “đọc cọp”. Không 
có tiền mua sách, tôi rủ mấy 
cậu bạn hùn tiền mua cuốn 
nọ cuốn kia để đọc. Tôi thưa 
thật là nhờ ham đọc sách tôi 
mới học giỏi, thi đậu cao và 
giành được học bổng đi du 
học. Tôi có thể đọc sách mọi 
lúc mọi nơi, từ thói quen trở 
thành niềm đam mê bất tận 
lúc nào không biết. Tôi trở 
thành người quen của nhiều 
nhân viên nhà sách lớn ở TP 
Hồ Chí Minh cũng vì tình yêu 
này. Trung bình mỗi tuần, tôi 
đọc hết một cuốn sách. Với 
tôi sách chính là chìa khóa 
thành công.

TỪ CỘI NGUỒN DÂN TỘC 
ĐẾN TÌNH NHÂN LOẠI !
 Xuất phát từ đâu anh 

có niềm đam mê sưu tầm 
và trưng bày hiện vật văn 
hóa dân gian, thưa anh?

- Tôi xuất thân từ vùng 
cồn cát ven biển xã Mỹ Thọ, 
huyện Phù Mỹ, tuổi thơ gắn 
với đồng ruộng quê nghèo. 
Bố mẹ tôi nhờ cái cày, cái 
cuốc, cối xay lúa, cối giã gạo 
nuôi anh chị em tôi khôn 
lớn. Ký ức tuổi thơ làng quê 
in đậm trong tôi, nên tôi rất 
yêu hiện vật văn hóa dân 
gian. Khi tôi lớn lên cùng 
với tình yêu quê hương, xứ 
sở, tôi hiểu những hiện vật 
văn hóa như thế chứa đựng 
nhiều thông điệp lịch sử - 

văn hóa - nghệ thuật của 
tộc người, của quê hương, 
của đất nước mình. Việc sưu 
tầm cổ vật của tôi còn mang 
ý nghĩa góp phần lưu giữ, 
bảo tồn và giới thiệu những 
di sản quý giá của dân tộc 
đến với mọi người.  

Tại các cơ quan của 
mình, tôi luôn dành một 
phần không gian thoáng 
đãng, vị trí trang trọng để 
giới thiệu hiện vật văn hóa 
dân gian của các dân tộc 
Kinh, Champa, Ê đê…, hàng 
chục chiếc trống cổ khá lớn. 
Những chiếc trống bịt bằng 
da trâu, da voi, da tê giác, 
mỗi trống được bịt hai bộ da 
bao phủ cả tang trống; tang 
trống không ghép mà làm 
từ những thân cây lớn khoét 
rỗng và vẫn còn giữ nguyên 
nét tinh xảo trong chế tác 
của người thợ xưa. Đây là 
bộ sưu tập hiếm quý. Tôi 
cho trưng bày những chiếc 
thuyền độc mộc đến bộ đàn 
đá cổ, chiếc đàn t’rưng, giàn 
cồng chiêng… Tôi muốn 
người xem thấy rằng những 
giá trị văn hóa ấy là sự tổng 
hòa, là biểu trưng của tinh 
thần cố kết cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam.

 Xin được hỏi thật và 
mong anh đáp thật: Sách, 
hiện vật văn hóa dân gian 
có giúp anh trong lĩnh vực 
kinh doanh và các mối 
tương tác làm ăn? 

- Cái này đơn giản mà 

anh! (Cười) Nghề của mình 
đang làm tất nhiên mình 
phải am hiểu rồi, còn hiểu 
biết văn hóa là để giao tiếp, 
bồi dưỡng nhân cách, lối 
sống và hiểu biết lịch sử giúp 
mình không quên quá khứ, 
nguồn cội tổ tiên. Tôi đã đi 
rất nhiều nước, đến rất nhiều 
nơi, chìa khóa giúp tôi giao 
tiếp chính là vốn kiến thức về 
lịch sử - văn hóa những vùng 
đất đó. Gặp nhau không 
phải là cái bắt tay hay một lời 
chào, mà gặp nhau là để chia 
sẻ văn hóa các vùng miền, từ 
đó hiểu nhau, tin tưởng nhau 
hơn. Khi mình thấu cảm được 
cội nguồn của chính dân tộc 
mình thì mình sẽ đến được 
với nhân loại! 

Ở cả hai cơ sở lớn của 
TMA - Tòa nhà TMA ở Công 
viên phần mềm Quang 
Trung, TP Hồ Chí Minh và 
Công viên Sáng tạo TMA 
ở Quy Nhơn - Bình Định, 
như đã kể, tôi đều ưu tiên 
dành riêng một không gian 
đẹp để trưng bày sách và 
hiện vật văn hóa dân gian. 
Phòng trưng bày cổ vật, 
tranh và sách cũng chính 
là nơi để tôi giới thiệu đến 
bạn bè, và đặc biệt là đối 
tác nước ngoài hiểu thêm 
về lịch sử, văn hóa đất nước 
con người Việt Nam khi họ 
đến với TMA. Và thú thật, 
khách của tôi ai cũng yêu 
Việt Nam hơn một chút từ 
đây. Còn tôi, tôi thấy hạnh 
phúc vì điều đó!            N.T.Q

Người đam mê sách  
hiện vật văn hóa dân gian
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tBÁ PHÙNG

Năm học lớp 6, lớp 7 tôi thường nhận 
việc đi chợ cho má. Khi đó tôi học 
buổi chiều và má tôi thì đã bắt đầu 
đau nặng, là sau này khi mường 
tượng lại tôi mới biết chứ khi đó, chỉ 

biết là má mình đau. Vậy đó. Cũng có thể nói là tôi 
ít để ý, quan tâm đến sức khỏe của má mình. 

Đi chợ sáng. Và toàn bộ các lần đều là chợ 
Quân Trấn, Quy Nhơn. Chợ này gần nhà tôi nhất. 
Gọi là “đi chợ” cho nó thêm phần trách nhiệm 
hãnh diện chứ mọi việc mua bán rất đơn giản. 
Ngày ấy chưa phổ biến túi ny lông như bây giờ, 
gói rau, gói cá, gói thịt nhất tề dùng lá chuối. 
Đơn giản đến mức giờ tôi không thể nhớ ra hồi 
đó mình mang giỏ hay thứ gì để đi chợ.

Thường thì má tôi biểu mua: Một ít rau 
sống, một ít rau muống - rau cải - hoặc nếu 
không có thì mua rau dền, đại thể là rau nấu 
canh. Đôi khi đổi món thì thêm một miếng bầu, 
bí đao, bí đỏ, bắp sú; một ít thịt bò, thịt heo để 
nấu canh. Má gần như không giao cho tôi mua 
cá, có lẽ bà sợ tôi không né được cá ươn. 

Đường đi chợ không xa lắm, chỉ từ đầu 
đường Phó Đức Chính đến ngã tư đường Trần 
Quang Diệu - Tăng Bạt Hổ là tới. Phần lớn hành 
trình đi chợ của tôi trải trên đường đất và tôi - 
thường cũng đi chân đất. Hình như lứa chúng 
tôi khi ấy đều thích như thế. 

Lượt đi, tôi thường phóng cái rẹt. Rất lẹ. Chợ 
nhỏ, không đến sớm thì không còn đồ ngon, 
hoặc tệ hơn là không còn gì để mua. Sau vài 
lần mua, tất tần tật những người bán hàng đều 
quen mặt tôi. Vì gần như cả chợ đều biết ba 
tôi. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy hãnh diện khi 
nghe họ nhắc tới ba mình. Và ngày càng thêm 
ngấm ngầm hãnh diện… Ba tôi làm thầy thuốc, 
ông rất quan tâm tới nhóm khách hàng cần lao, 
nghèo khó. Nên tại những khu dân cư lao động 
trong thị xã, phần nhiều đều biết ông. Còn 
trong vòng bán kính chừng 1 - 2 km, ngày ấy 
gần như ai cũng biết. Cứ hỏi “y tá lùn” là trong 
giới xích lô, xe đạp thồ, đặc biệt ở các chợ, nhà 
ga, bến xe ai cũng sẵn lòng chỉ nhà, hoặc đưa 
đến tận nhà. Vì thế, ở chợ Quân Trấn, dần dần 
người ta biết và có lẽ cũng bán cho tôi với giá 

mềm hơn mọi người.  
Tôi là con trai, lại là nhóc con, không biết 

trả treo và người ta cũng không nỡ bán mắc 
cho ông “y tá lùn”, nhờ vậy tôi đi chợ rất nhanh. 
Đường Trần Quang Diệu ngày đó với tôi vô cùng 
êm đềm, nhà cửa san sát nhau nhưng gần như 
nhà nào cũng có khoảnh sân trống trồng hoa lá, 
cây cảnh phía trước. Với một thằng bé khỏe tò 
mò như tôi, chỗ nào cũng đáng chọc mắt vào. 
Ở đường này, hỡi ôi, người ta lại nuôi rất nhiều 
chó. Tôi thích loài vật này nên dần dà tôi cũng 
quen ráo trọi đám chó ở đây. Đường về nhà vì 
thế nhiều khi mất thời gian gấp 4 - 5 lần so với 
lượt đi. Sau này điều kỳ lạ là mỗi khi hình dung 
về những đường phố gắn bó với mình thì trước 
khi nhớ đến đường Nguyễn Thái Học trước nhà, 
các đường phố Trần Phú, Lê Hồng Phong - 
đường đến trường…, trong ký ức tôi cứ loang 
loáng hình ảnh đường Trần Quang Diệu. Có lẽ 
đường này có quá nhiều thứ đậm đà chất  
Quy Nhơn. 

Có dạo, có một anh chàng nhà ở giữa cung 
đường, cứ tầm tôi về đến đó là anh giải lao, thư 
giãn bằng cách kéo vi ô lông. Sau vài lần thấy 
tôi chóc mỏ đứng nghe mê mải, anh ra mời tôi 
vào nhà ngồi nghe anh kéo đàn. Tôi chả biết anh 
chơi bản gì và anh cũng chả nói. Nhưng lâu lâu 
anh lại hỏi có thích không? Thường thì tôi đáp: 
“thích” cộng với nhận xét “nghe vui vui”, “nghe 
buồn bã”. Nhưng khi không thích thì tôi chỉ biết 
nói là “không thích” chứ không đưa ra được 
nhận xét. Có một lần, tôi nhận xét là “nghe rầu rĩ 
quá”, anh chàng kéo đàn rất thích nhận xét này, 
sau đó giảng tôi nghe tràng giang đại hải rất 
nhiều chuyện.

Tôi nhớ chuyện này là bởi lần đó tôi đi chợ 
về muộn kinh khủng, má tôi chờ sôi nước đỏ 
gọng mới thấy tôi tùng tơn tủng tởn về nhà. 
Bà quất cho tôi một trận mê tơi. Sau lần đó, tôi 
còn được nghe đàn một dạo nữa. Rồi không 
hiểu sao anh trai kia không chơi đàn nữa, rồi 
cũng không thấy bóng dáng anh. Có lẽ nhà 
anh ấy đã chuyển đi nơi khác. Anh trai kéo đàn 
này đeo kính cận và chả hiểu sao về sau khi 
thấy một người nghiêng người kéo thanh vĩ là 

tôi lại hình dung ra anh ấy đang đung đưa kéo 
đàn cho tôi nghe.  

Nhiều lần, không giấu được niềm say mê, tôi 
kể với má tôi về anh trai chơi đàn, về lũ chó ở 
đường Trần Quang Diệu… Má tôi ngồi nghe rất 
nghiêm túc. Bà ngồi ở chỗ bán chè trước nhà đợi 
khách, lắng nghe tôi luyên thuyên. Hễ có khách 
là tôi cúp máy. Má tôi múc chè xong, là tôi lại mở 
máy. Hoặc giả má tôi vừa lặt rau vừa nghe tôi tía 
lia. Thường thì đến lúc phải vào làm bếp, tôi mới 
tắt đài. Tắt đài xong thằng tôi ngồi chóc ngóc ở 
đó trông quán chè cho má, hễ có khách thì gọi 
má ra bán. Quán chè ở trước nhà. Tôi là người sẽ 
thấy anh Sáu, chị Năm đi học về, ba tôi đi làm về 
trước tiên. Chả hiểu sao, tôi chẳng luyên thuyên 
với ai chuyện nghe đàn, chuyện đánh bạn với 
lũ chó… mà chỉ kể với má mình. Cũng lạ. Và tất 
cả đều hun hút trải dài trên con đường ngày đó 
còn là đường đất Trần Quang Diệu.

Hẻm 3 Nguyễn Thái Học của tôi giờ là đường 
Phó Đức Chính. Nhà cửa trong xóm giờ khác 
xưa quá nhiều, nhà tôi cũng thế… Đường Trần 
Quang Diệu đã được tráng nhựa, chợ Quân Trấn 
đã thôi nhóm ở chỗ đó từ lâu nhưng phố vẫn 
hiền hiền dù tất cả không còn như cảnh cũ ngày 
xưa… Nhiều khi tôi vẫn có cảm giác thành phố 
của tôi dẫu có nở nồi đến đâu, dù có vươn cao 
đến tầm nào… thì rốt lại nét giản dị chân chất, 
những nụ cười hồn hậu, có chút gì đó bẽn lẽn 
lành hiền vẫn không đổi. Và tôi thầm gọi đó là 
một giá trị riêng có của thành phố quê nhà.

                                     * * *
Tôi ngồi trước máy tính, bổ rào rào trên bàn 

phím những chuyện ngày xưa, rồi mơ màng, 
mơ màng như thể, chút xíu nữa thôi… chút xíu 
nữa thôi, sẽ thấy ba mình dừng xe đạp theo kiểu 
rất riêng của ông, sẽ thấy anh Sáu, chị Năm đi 
học về… bóng cây mận, cây ô ma đổ dài trên 
lan can xi măng trước nhà, mương nước trước 
nhà ngoằn nghèo ký ức. Thằng tôi ngồi trên lan 
can chống cằm đợi khách đến ăn chè và mừng 
vui gọi toáng lên: Má ơi… ra bán… Có khách… 
Má ơi… Quy Nhơn của tôi bao giờ cũng gợi lên 
những luồng hồi tưởng vừa bảng lảng chung 
vừa bùi ngùi riêng như thế.                                   B.P

Nhớ một con đường

Tranh của họa sĩ 
NGUYỄN MAI LONG
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Bình Định có nhiều lợi thế 
để phát triển môn chạy bộ

Từng cùng các học trò giành được nhiều thành tích ấn tượng ở đấu 
trường quốc tế, HLV tổ cự ly dài đội tuyển điền kinh Việt Nam Trần Văn 
Sỹ đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Bình Định về những quan 
điểm trong cách xây dựng phong trào và đào tạo VĐV thành tích cao.

t LÊ CƯỜNG

HLV Trần Văn Sỹ (thứ 3 từ trái sang) cùng các học trò tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á năm 2022 ở Thái Lan, 
trong đó có Phạm Thị Hồng Lệ (thứ 2 từ trái sang) - VĐV giành 2 HCV nội dung 5.000 m và 10.000 m.                   Ảnh: NVCC

HLV ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH VIỆT NAM TRẦN VĂN SỸ:

l Từng 3 lần đến Bình 
Định để tham dự các giải 
điền kinh ở 2 thời điểm 
cách xa nhau đến gần 3 
thập kỷ, ông nhận xét gì về 
phong trào chạy bộ ở đây?

- Lần đầu tiên tôi đến 
Bình Định vào năm 1992, 
với tư cách là VĐV đội tuyển 
điền kinh Thanh Hóa, thi 
đấu tại giải Việt dã Báo Tiền 
phong nội dung 10 km để 
tính điểm đồng đội nam. 
Đến năm 2019 và 2022, 
tôi đến Bình Định với 2 vai 
trò: HLV đưa VĐV tham dự 
VnExpress Marathon Quy 
Nhơn; tham gia chạy các cự 
ly 21 km và 10 km như một 
VĐV thực thụ. Tôi chạy vì 
đam mê, yêu thích và cũng 
là để rèn luyện bản lĩnh cho 
bản thân mình. 

Tôi biết Bình Định là nơi 
có  rất nhiều VĐV giỏi chạy 
bền từ những năm cuối 
của thế kỷ XX và đầu thế kỷ 
XXI. Hiện phong trào chạy 
bộ ở đây đang phát triển 

rất mạnh so với nhiều địa 
phương trên toàn quốc, tôi 
nghĩ chỉ sau TP Hồ Chí Minh 
và Hà Nội. Tôi quan sát trên 
đường chạy và thấy người 
dân tập chạy bộ thường 
xuyên rất đông vào các buổi 
sáng và chiều, đặc biệt là ở 
nhiều độ tuổi khác nhau. Tôi 
rất ấn tượng với môi trường 
tại Bình Định khi có bờ biển 
dài, đẹp, một điều kiện lý 
tưởng để nhiều người tham 
gia môn chạy bộ.

l Là người góp phần 
quan trọng giúp VĐV điền 
kinh số 1 của Bình Định 
Phạm Thị Hồng Lệ giành 
được nhiều vinh quang, 
trong đó có thành tích nổi 
bật là 1 HCV, 1 HCB ở SEA 
Games 31, ông thấy gì ở cô 
học trò nhỏ này?

- Năm 2014, ở giải điền 
kinh Đại hội TDTT toàn 
quốc tại Nam Định, tôi đã 
rất ấn tượng về tố chất thi 
đấu, bản lĩnh, tâm lý của 
Hồng Lệ ở một giải đấu 
lớn, với các VĐV tên tuổi. 
Khi Lệ được chọn lên đội 
tuyển năm 2017, tôi vẫn 
tin và thấy ở em khả năng 
làm được cái mà tôi đang 
cần, đó là giành thành tích 
cao ở nội dung 10.000 m 

l Tại SEA Games 31, 
ông được cho là HLV giàu 
thành tích nhất, khi các 
học trò đóng góp đến 8 
HCV, 2 HCĐ ở các cự ly 
chạy trung bình và dài. 
Ở những kỳ SEA Games 
trước, điền kinh Việt Nam 
cũng đứng đầu khu vực 
nhờ những đóng góp quan 
trọng của ông. Đâu là bí 
quyết giúp ông đào tạo 
nên nhiều VĐV xuất sắc 
cho thể thao Việt Nam?

- Để đạt được những 
thành tích như thời gian qua, 
theo tôi có 4 điều kiện chính. 

Thứ nhất, đó là sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, quan tâm kịp 
thời, sâu sát của lãnh đạo 
ngành TDTT từ Tổng cục 
TDTT, Liên đoàn Điền kinh, 
bộ môn Điền kinh, cùng 
sự gắn kết của Trung tâm 
Huấn luyện thể thao Quốc 
gia - nơi HLV và VĐV tập 
trung tập huấn. 

Thứ hai, nguồn VĐV 
được các HLV ở các đơn 
vị, địa phương tuyển 
chọn có chất lượng và 
đào tạo cơ bản. 

Thứ ba, là sự tích lũy 
kinh nghiệm trong công 
tác huấn luyện của bản 
thân tôi, qua 13 năm là VĐV 
được học và tập luyện với 
nhiều HLV có tên tuổi, các 
chuyên gia giỏi để từ đó áp 
dụng vào thực tế cho VĐV 
đang huấn luyện. 

Thứ tư, theo tôi đây là 
yếu tố quan trọng nhất, 
đó là khi tuyển chọn, tôi 
nghiên cứu rất kỹ về các tố 
chất, khả năng của từng 
VĐV, tìm nội dung phù hợp 
để VĐV đó phát huy được 
tối đa thế mạnh. Để làm 
được điều này, tôi và VĐV 
phải ngồi lại với nhau, tìm 
tiếng nói chung. Cùng với 
đó là phải phân tích thật kỹ 
khả năng, điểm mạnh - yếu 
của đối thủ mà mình tranh 
chấp, nhằm đạt được mục 
đích cuối cùng là đoạt HCV 
SEA Games hoặc có huy 
chương ASIAD.

và marathon - những nội 
dung khắc nghiệt đòi hỏi 
VĐV phải có ý chí, bản lĩnh, 
chịu khó cùng lòng dũng 
cảm. Trong tập luyện, Hồng 
Lệ thể hiện tinh thần trách 
nhiệm với nghề nghiệp và 
đặt ra mục tiêu cho từng 
giải đấu cùng HLV. Lệ có 
ý thức tổ chức kỷ luật về 
giờ giấc, ăn, ngủ, sinh hoạt 
cùng tinh thần thi đấu rất 
cao, sẵn sàng đối đầu với 
đối thủ, thời tiết, đường 
chạy... Đặc biệt, hệ thống 
tim mạch của Lệ rất tốt, 
phù hợp với nội dung mà 
em đang tập luyện và thi 
đấu.

l Theo ông, để điền 
kinh Bình Định có nhiều 
hơn những Hồng Lệ, cần có 
thêm những yếu tố nào?

- Như đã nói ở trên, Bình 
Định có nhiều điều kiện 
thuận lợi để tập luyện các 
cự ly dài. Đường chạy trong 
SVĐ Quy Nhơn cũng vừa 
được làm mới, giúp việc tập 
luyện của VĐV tốt hơn và 
có thể tổ chức các giải đấu 
ở tầm quốc gia. 

Tuy nhiên, tỉnh cần 
quan tâm hơn về chế độ 
dinh dưỡng, tiền công, tiền 
thưởng và cả đầu ra cho 
VĐV. Từ đó, VĐV xác định và 
cống hiến hết mình vì nghề 
nghiệp và quê hương. Một 
phần không thể thiếu khi 
hướng đến một giải đấu 
thành công và hiệu quả 
là phải xây dựng được kế 
hoạch tập huấn phù hợp. 
Theo tôi, địa điểm tập huấn 
phải gần với địa điểm thi 
đấu để VĐV thích nghi với 
điều kiện thời tiết; thời gian 
tập huấn phải từ 6 - 8 tuần. 
Khi đi tập huấn, các VĐV 
có sự tập trung hơn, thích 
nghi với điều kiện thi đấu 
tốt hơn. Trách nhiệm trong 
tập huấn chắc chắn sẽ cao 
hơn đối với HLV và cả VĐV.

l Xin cảm ơn ông về 
cuộc trò chuyện!

L.C (Thực hiện)

Tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2022, HLV Trần Văn 

Sỹ và con trai 9 tuổi cùng tham gia chạy cự ly 21 km. 

- Trong ảnh: HLV Trần Văn Sỹ và con trai trên đường chạy 

trong SVĐ Quy Nhơn.                                     Ảnh: HOÀNG QUÂN
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Quảng trường nhạc nước 
thuộc dự án MerryLand 
Quy Nhơn đang là điểm 
đến hấp dẫn du khách. 
Đây là nơi diễn ra những 
show diễn đẳng cấp quốc 
tế, mang lại trải nghiệm 
độc đáo và khó quên.

kiện theo mùa và mega events 
(siêu sự kiện) trong suốt cả năm. 

“Chúng tôi đã phối kết hợp 
các đài phun nước, tia laser, và 
hiệu ứng ngọn lửa để vẽ nên 
những câu chuyện cực kỳ ấn 
tượng, khiến cho khán giả chìm 
đắm trong không gian đó và 
muốn quay lại nhiều lần nữa”, ông 
Shannon Brooks chia sẻ.

GHI DẤU ẤN TRONG LÒNG 
DU KHÁCH

Hiện tại, các show nhạc nước 
được đơn vị chủ quản trình diễn 
kết hợp với đồng diễn võ thuật 
cổ truyền vào chiều thứ Bảy 
hằng tuần, hoặc khi có các sự 
kiện đặc biệt. Sự kết hợp giữa 
tinh hoa võ thuật cổ truyền Bình 
Định và sân khấu nhạc nước - 
ánh sáng hiện đại hàng đầu thế 
giới tại “thành phố bán đảo” 
MerryLand Quy Nhơn đã tạo nên 
những màn trình diễn độc bản 
hấp dẫn du khách.

Những bài quyền nổi tiếng 
của nhà Tây Sơn, như: Lão mai 
độc thọ, Ngọc trản quyền, Hùng 
kê quyền hoặc các bài võ sử dụng 
binh khí: Lôi long đao, Song 
phượng kiếm, Tuyết hoa song 
kiếm… đã đem đến cho công 
chúng và du khách cảm xúc hào 
hứng, thoải mái đến khó tả.

Sau 5 năm trở lại thành phố 

biển Quy Nhơn, anh Dương 
Quang, 43 tuổi, ở TP Vũng Tàu 
(tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết 
anh thật sự choáng ngợp trước 
sự thay đổi, đặc biệt là về hạ tầng 
giao thông, các dịch vụ du lịch 
nghỉ dưỡng. “Dịch vụ du lịch tỉnh 
Bình Định đã đột phá hẳn so với 
trước. Không chỉ là tỉnh có nhiều 
bãi biển, danh lam thắng cảnh 
đẹp, Bình Định còn có một quảng 
trường nhạc nước quy mô lớn, 
lung linh ánh điện. Tôi và gia đình 
nhất định sẽ trở lại đây vào một 
dịp không xa…”.

Biểu diễn võ cổ truyền 
chỉ là một trong những hoạt 
động nhằm tôn vinh giá trị 
truyền thống của Bình Định tại 
MerryLand Quy Nhơn. Với định 
hướng phát triển nơi đây trở 
thành tâm điểm của những sự 
kiện văn hóa, giải trí tầm cỡ khu 
vực và quốc tế, Tập đoàn Hưng 
Thịnh sẽ còn mang đến nhiều 
trải nghiệm mới mẻ, gắn liền với 
văn hóa của miền “đất võ, trời 
văn”. Từ di sản Chăm, di sản Tây 
Sơn cho đến những lễ hội đặc 
sắc hay nghệ thuật biểu diễn bài 
chòi, hát bội… tất cả sẽ được tái 
hiện đầy mới mẻ tại thành phố 
bán đảo du lịch - thương mại 
đẳng cấp quốc tế MerryLand 
Quy Nhơn.                   

 T.L

CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG 
KỶ LỤC 

Sở hữu vị trí đắc địa tại trung 
tâm dự án MerryLand Quy Nhơn, 
Quảng trường nhạc nước được 
công nhận 2 kỷ lục. Đó là quảng 
trường nhạc nước có diện tích 
lớn nhất Việt Nam, được xây dựng 
trong tổ hợp du lịch - thương 
mại - giải trí (44.283 m2) và quảng 
trường nhạc nước dài nhất Việt 
Nam, được xây dựng trong tổ hợp 
du lịch - thương mại - giải trí (hơn 
840 m).

Laservision, đơn vị nhiều công 
trình biểu diễn kết hợp âm thanh- 
ánh sáng và nước nổi tiếng, như: 
A Symphony of Lights tại Hong 
Kong (Trung Quốc), Imagine tại 
Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập 
thống nhất )… cũng chính là tác 
giả của kỳ quan giải trí đêm độc 

đáo, đem đến những trải nghiệm 
mới lạ tại phố biển Quy Nhơn.  

Ông Shannon Brooks, CEO của 
Laservision, cho biết: MerryLand 
Quy Nhơn giữ một vị trí đặc 
biệt trong các công trình mà 
Laservision từng thiết kế vì quy 
mô khổng lồ, vị trí tuyệt đẹp và 
những câu chuyện cảm động nơi 
đây. Do vậy, chúng tôi đã mang 
tất cả kinh nghiệm, niềm đam 
mê và động lực này tới một trong 
những công trình mới nhất tại dự 
án MerryLand Quy Nhơn, trong 
cơ duyên làm việc cùng Tập đoàn 
Hưng Thịnh. 

Quảng trường nhạc nước ở 
MerryLand Quy Nhơn đã hoàn 
thành, đưa vào phục vụ du 
khách. Điểm ấn tượng ở công 
trình là sự lắp đặt công phu hơn 
300 vòi phun nước với độ cao 
từ 30 - 50 m, xen kẽ là các vòi 
phun lửa khổng lồ với độ cao 
lên tới 20 m, công nghệ chiếu 
tia laser mới nhất và nhiều công 
nghệ khác, nhằm mang đến 
cảm xúc và tạo ra khoảnh khắc 
đáng nhớ nhất.

Quảng trường nhạc nước 
MerryLand Quy Nhơn được thiết 
kế để tổ chức nhiều loại hình giải 
trí đa dạng, từ các câu chuyện đặc 
trưng vùng miền được thể hiện 
bằng hình ảnh trực quan, đến các 
buổi trình diễn nhạc nước, các sự 

Quang cảnh Quảng trường nhạc nước thuộc dự án 
MerryLand Quy Nhơn.               Ảnh: HƯNG THỊNH CORP

MerryLand Quy NhơnTrải nghiệm nhạc nước 
tại
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