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Tìm lại dấu xưa:

Xây dựng trường chuẩn quốc gia Con đường muối ở
không phải bằng mọi giá
miền Tây xứ Quảng
 THANH THẢO

Câu chuyện Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng
Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đột nhiên ký công văn
yêu cầu chuyển hàng trăm học sinh (HS) trường mình
sang trường khác ở cùng quận (Trường Tiểu học Chu
Văn An), để Trường Tiểu học Hoàng Liệt xây dựng
trường chuẩn quốc gia, khiến nhiều người ngỡ ngàng.
(Xem tiếp trang 10)
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Hồi sinh những
trái tim bé bỏng
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Nguyễn Đình Chiểu:

Nhà thơ, nhà văn hóa lớn
của nhân loại
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Cuoái tuaàn

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác UBND tỉnh họp đánh giá
kết quả thực hiện Đề án 06
phòng, chống tham nhũng
Sáng 30/6, tại điểm cầu Hà
Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc; Thủ tướng Chính
phủ Phạm Minh Chính; Thường
trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng;
Trưởng ban Nội chính Trung
ương Phan Đình Trạc đã chủ trì
Hội nghị trực tuyến toàn quốc
tổng kết 10 năm công tác phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực
(PCTN, TC), giai đoạn 2012 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu
Quảng Ngãi có Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng
đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc
Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh
Thị Hồng Minh...
Qua 10 năm thực hiện Kết
luận Hội nghị Trung ương 5
(khóa XI), cấp ủy, ủy ban kiểm
tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn
2.700 tổ chức đảng, gần 168
nghìn đảng viên. Trong đó, có
hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do
tham nhũng hoặc liên quan đến
tham nhũng; kỷ luật hơn 170 cán
bộ thuộc diện Trung ương quản
lý. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội
XIII của Đảng đến nay đã kỷ luật
50 cán bộ thuộc diện Trung ương
quản lý. Qua công tác thanh tra,
kiểm tra đã kiến nghị xử lý trách
nhiệm 44,7 nghìn tập thể, cá
nhân sai phạm. Các cơ quan tiến
hành tố tụng trong cả nước đã
khởi tố, điều tra hơn 19,5 nghìn
vụ án, với gần 33,9 nghìn bị can về
các tội tham nhũng, kinh tế, chức
vụ. Riêng Ban Chỉ đạo Trung

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

ương từ khi thành lập đến nay đã
đưa 977 vụ án, vụ việc tham
nhũng, tiêu cực nghiêm trọng,
phức tạp vào diện theo dõi, chỉ
đạo ở 3 cấp độ. Cơ quan thi hành
án dân sự các cấp đã thu hồi 61
nghìn tỷ đồng. Riêng các vụ án
thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung
ương theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi
gần 50 nghìn tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
nhấn mạnh, từ khi thành lập Ban
Chỉ đạo PCTN, TC thuộc Bộ
Chính trị đến nay, công tác đấu
tranh PCTN, TC thu được
nhiều kết quả quan trọng, góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế
- xã hội, giữ vững ổn định chính
trị, tăng cường quốc phòng, an
ninh và đối ngoại. Đặc biệt là
góp phần lấy lại, củng cố niềm
tin của nhân dân, bác bỏ mọi
luận điệu sai trái của các thế lực
thù địch... Để đẩy mạnh PCTN,

ẢNH: BS

TC trong thời gian tới, Tổng Bí
thư yêu cầu các cấp ủy đảng tăng
cường giáo dục cho cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức về
đức tính liêm khiết, chính trực,
xây dựng văn hóa tiết kiệm,
không tham nhũng, tiêu cực.
Các cấp ủy đảng tiếp tục xây
dựng, hoàn thiện thể chế và nâng
cao hiệu quả công tác PCTN;
xây dựng và hoàn thiện cơ chế
kiểm soát quyền lực trong tất cả
các lĩnh vực; kịp thời phát hiện,
xử lý nghiêm minh, đồng bộ các
hành vi tham nhũng, tiêu cực;
đẩy nhanh tiến độ xác minh,
điều tra, xử lý dứt điểm các vụ
việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực
đã phát hiện; phát huy hơn nữa
vai trò, trách nhiệm của các cơ
quan và đại biểu dân cử, Mặt
trận, các tổ chức chính trị - xã
hội, cơ quan báo chí và nhân dân
trong công tác PCTN, TC...
BÁ SƠN

Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi
cấp tỉnh năm 2022
Sáng 30/6, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc Hội
thi Giảng viên lý luận chính trị
giỏi cấp tỉnh năm 2022. Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng
Ngọc Huy đã đến dự.
Phát biểu khai mạc hội thi,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy Đặng Ngọc Dũng nhấn
mạnh, công tác giáo dục lý luận
chính trị là một bộ phận quan
trọng của công tác lý luận, công
tác tư tưởng của Đảng, thực
hiện việc tuyên truyền chủ

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, cương lĩnh,
đường lối, quan điểm của
Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, góp phần củng
cố lập trường, bản lĩnh chính
trị, bồi đắp niềm tin của cán bộ,
đảng viên và nhân dân vào sự
lãnh đạo của Đảng.
Hội thi Giảng viên lý luận
chính trị giỏi là đợt sinh hoạt
chuyên môn nghiệp vụ nhằm
nâng cao trình độ, kỹ năng giảng
dạy của đội ngũ giảng viên
chuyên trách. Đây cũng là dịp để

các giảng viên trao đổi, tìm ra
phương pháp giảng dạy tiên tiến,
các sáng kiến, kinh nghiệm trong
truyền đạt lý luận chính trị để thi
đua "dạy tốt, học tốt", đưa hoạt
động của trung tâm chính trị cấp
huyện ngày càng đi vào nền nếp,
hiệu quả.
Hội thi diễn ra từ ngày 30/6 1/7/2022 với sự tham gia của 16
thí sinh là những giảng viên
chuyên trách, giảng dạy tại trung
tâm chính trị các huyện, thị xã,
thành phố.
T.THUẬN

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY:

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Chiều 30/6, Trưởng ban Dân
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh
An đã chủ trì Hội nghị đánh giá
kết quả thực hiện công tác dân
vận và công tác phối hợp 6 tháng
đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2022.
Trong 6 tháng đầu năm 2022,
các cơ quan trong hệ thống
chính trị đã triển khai thực hiện
các chủ trương của trung ương,
của Tỉnh ủy về công tác dân vận,
dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết
quả. Công tác dân vận đã
hướng về cơ sở, sát dân, phù

hợp với thực tiễn để tham mưu
cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải
quyết những vấn đề liên quan
đến lợi ích chính đáng của nhân
dân. Các cấp ủy kịp thời ban
hành chủ trương để lãnh đạo,
chỉ đạo công tác dân vận.
Chính quyền các cấp tiếp tục
đẩy mạnh cải cách hành chính;
tăng cường kỷ luật, kỷ cương và
nâng cao tinh thần trách nhiệm,
thái độ phục vụ nhân dân của
đội ngũ cán bộ trong quá trình
thực thi công vụ...
Đồng chí Võ Thanh An đề
nghị, thời gian tới, hệ thống dân

vận các cấp tiếp tục lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện tốt công tác
dân vận trong tình hình mới.
Trong đó, tăng cường nắm bắt
tình hình tư tưởng, tâm tư,
nguyện vọng của các tầng lớp
nhân dân; làm tốt công tác dân
vận ở các cơ quan nhà nước,
phát huy vai trò dân vận của lực
lượng vũ trang; đôn đốc các cấp
ủy cơ sở đẩy mạnh hoạt động
đối thoại theo quy định; tập
trung tháo gỡ những vướng
mắc, bức xúc và kiến nghị chính
đáng của nhân dân...
T.THUẬN

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 30/6, Chủ tịch
UBND tỉnh Đặng Văn Minh
chủ trì Hội nghị đánh giá kết
quả triển khai thực hiện Đề án
phát triển ứng dụng dữ liệu
dân cư, định danh và xác thực
điện tử phục vụ chuyển đổi số
quốc gia giai đoạn 2022 2025, tầm nhìn đến năm 2030
(Đề án 06).
Qua 3 tháng triển khai
thực hiện Đề án 06, Quảng
Ngãi đã đạt những kết quả
tích cực. Đến nay, 100%
UBND cấp huyện, cấp xã,
thôn, tổ dân phố thành lập tổ
công tác triển khai Đề án 06
để thống nhất trong công tác
chỉ đạo. Tỉnh đã triển khai
thực hiện thu thập, cập nhật,
chỉnh sửa thông tin công dân
đảm bảo “đúng, đủ, sạch”,
quản lý, giải quyết các loại
nhân khẩu đặc biệt. Triển
khai thí điểm việc sử dụng
thẻ căn cước công dân gắn
chip trong khám, chữa bệnh.
Hệ thống một cửa điện tử
tỉnh đã đồng bộ hồ sơ với
Cổng Dịch vụ công Quốc

gia, có khả năng đồng bộ hồ
sơ với Cổng Dịch vụ công Bộ
Công an. Có 14/25 dịch vụ
công thiết yếu đã triển khai
và được người dân quan tâm,
sử dụng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội
nghị, Chủ tịch UBND tỉnh
Đặng Văn Minh nhấn mạnh,
để tiếp tục thực hiện hiệu quả
Đề án 06 trong thời gian tới,
khâu tổ chức phải được kiện
toàn. Công an tỉnh chủ trì
duy trì họp giao ban định kỳ
và đột xuất; tổ chức các đoàn
kiểm tra, giám sát việc thực
hiện Đề án 06 ở cơ sở. Chủ
động ưu tiên tập trung triển
khai 25 dịch vụ công, đảm
bảo hoàn thành trong năm
2022. Đảm bảo dữ liệu dân
cư luôn “đúng, đủ, sạch”;
tuyên truyền để người dân
hiểu rõ về Đề án 06. Các sở,
ngành, địa phương phải nhận
thực rõ vai trò, vị trí, tính cấp
bách của Đề án 06 để có sự
quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành...
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

Tuyên dương gia đình văn hóa
tiêu biểu xuất sắc
Sáng 30/6, Ban Chỉ đạo
phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn
hóa” tỉnh tổ chức tuyên
dương gia đình văn hóa
(GĐVH) tiêu biểu xuất sắc
giai đoạn 2017 - 2021 và
Phát động cuộc thi ảnh
“Khoảnh khắc gia đình hạnh
phúc” năm 2022. Dự hội
nghị có Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh
Trần Hoàng Tuấn; lãnh đạo
các sở, ngành, địa phương và
13 GĐVH tiêu biểu xuất sắc
trong toàn tỉnh.
Qua 5 năm triển khai thực
hiện, phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” đã góp phần cải
thiện và nâng cao đời sống
vật chất, tinh thần cho nhân
dân. Thông qua các hoạt
động của phong trào đã xuất
hiện nhiều gương người tốt,
việc tốt, các điển hình tiên
tiến, tạo nên những hạt nhân
tích cực, lan tỏa, thúc đẩy
phong trào thi đua ngày càng
phát triển rộng khắp. Toàn

tỉnh có hơn 317 nghìn hộ
GĐVH, chiếm gần 90% số
hộ. Các địa phương trong
tỉnh đã thành lập 21 câu lạc
bộ GĐVH, 93 câu lạc bộ “gia
đình phát triển bền vững”,
nhân rộng và duy trì hơn 540
địa chỉ tin cậy tại cộng
đồng...
Phát biểu tại hội nghị,
đồng chí Trần Hoàng Tuấn
đề nghị tăng cường hơn nữa
sự lãnh đạo của các cấp ủy
đảng, nâng cao nhận thức về
vị trí, vai trò và tầm quan
trọng của việc xây dựng
GĐVH và đưa công tác này
vào chương trình kế hoạch
hằng năm. Tuyên truyền sâu
rộng trong các tầng lớp nhân
dân về ý nghĩa của phong
trào xây dựng GĐVH. Các
GĐVH tiêu biểu tiếp tục xây
dựng gia đình hạnh phúc để
lan tỏa, thuyết phục nhiều
gia đình khác cùng thực hiện,
góp phần xây dựng cộng
đồng xã hội văn minh và
hạnh phúc...

KIM NGÂN

Cuoái tuaàn

Kinh tế - Xã hội
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Cục Hải quan Quảng Ngãi:

Dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển
 THANH HUYỀN

Tháng 7/2022, Cục Hải
quan Quảng Ngãi tròn 20
năm thành lập. Suốt 20
năm qua, đội ngũ cán bộ,
công chức và người lao
động của Cục Hải quan
Quảng Ngãi đã nỗ lực
vượt qua nhiều khó khăn,
thử thách, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, góp
phần đưa Quảng Ngãi
phát triển và hội nhập.

Trong 20 năm xây dựng và phát
triển, Cục Hải quan Quảng Ngãi
đã được tặng thưởng 2 Huân
chương Lao động hạng Nhì, 8
Huân chương Lao động hạng Ba,
1 Cờ thi đua của Chính phủ, 5 Cờ
thi đua của Bộ Tài chính, 11
Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ cùng nhiều bằng khen, giấy
khen của trung ương và của tỉnh.

Phát triển vượt bậc
Ngày 4/7/2002, Thủ tướng
Chính phủ đã ký Quyết định số
86/QĐ-TTg thành lập Cục
Hải quan tỉnh Quảng Ngãi
trực thuộc Tổng cục Hải quan.
Ngày đầu thành lập, Cục Hải
quan Quảng Ngãi chỉ có 16
công chức, 9 hợp đồng lao
động; cơ sở vật chất thiếu
thốn, quy mô hoạt động nhỏ
hẹp. Đến nay, Cục Hải quan
Quảng Ngãi có 151 công chức,
người lao động; cơ sở vật chất,
trang thiết bị được đầu tư
khang trang, đồng bộ. Từ một
chi bộ có 10 đảng viên, đến
nay đã phát triển thành đảng
bộ với hơn 109 đảng viên.
Nhiều năm liền, Đảng bộ Cục
Hải quan Quảng Ngãi được
công nhận trong sạch, vững
mạnh tiêu biểu.
Cục Hải quan Quảng Ngãi
luôn thực hiện tốt công tác thu
ngân sách nhà nước theo
phương châm “thu đúng, thu đủ
và thu kịp thời”. Số thuế thu
hằng năm luôn vượt chỉ tiêu
pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu.
Năm 2002, khi đơn vị mới đi
vào hoạt động, số thu thuế xuất
nhập khẩu (XNK) chỉ đạt 65 tỷ
đồng; từ năm 2003 - 2012, bình
quân mỗi năm đơn vị thu đạt
2.750 tỷ đồng. Giai đoạn từ
năm 2013 - 2021, bình quân
mỗi năm đơn vị thu đạt 3.035 tỷ

Cán bộ Cục Hải quan Quảng Ngãi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp
ẢNH: THANH HUYỀN
trên môi trường mạng.

”

Thời gian tới, Cục Hải quan Quảng Ngãi tiếp tục
thực hiện chương trình hành động “Kỷ cương và
liêm chính hải quan”, xây dựng lực lượng hiện đại,
có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm
chính, hiệu lực và hiệu quả. Ngoài ra, đơn vị sẽ
thực hiện tốt các hoạt động xã hội... góp phần đưa
Quảng Ngãi phát triển và hội nhập".
Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ngãi VŨ VĂN HẢI

đồng. Đặc biệt, có những năm
Cục Hải quan Quảng Ngãi thu
đạt kế hoạch được giao với tỷ lệ
rất cao như: Năm 2017 đạt
157%, năm 2018 đạt 491%,
năm 2020 đạt 192%, năm 2021
đạt 167%. Trong 6 tháng đầu
năm 2022, đơn vị thu đạt 6.290
tỷ đồng, bằng 84% chỉ tiêu kế
hoạch năm.

Về kim ngạch XNK, Quảng
Ngãi được đánh giá là tỉnh có
kim ngạch XNK tăng nhanh
trong những năm gần đây. Năm
2002, tổng kim ngạch XNK
được đơn vị thông quan chỉ hơn
14 triệu USD; đến năm 2021 là
7,7 tỷ USD; trong 6 tháng đầu
năm 2022 là 4,4 tỷ USD. Điều
này cho thấy tốc độ sản xuất

công nghiệp và hàng hóa tham
gia thị trường quốc tế của
Quảng Ngãi đã có bước phát
triển mạnh mẽ. Đạt được kết
quả này có sự đóng góp của các
thế hệ cán bộ, công chức, người
lao động của Cục Hải quan
Quảng Ngãi trong 20 năm qua.

Đổi mới, sáng tạo
Trong những năm qua, Cục
Hải quan Quảng Ngãi đã triển
khai kịp thời các chủ trương
hiện đại hóa hải quan; được
Tổng cục Hải quan chọn là một
trong những đơn vị đầu tiên thí
điểm thực hiện thủ tục hải quan
điện tử. Đến nay, hệ thống
thông quan điện tử tại đơn vị đã
được triển khai đồng bộ và
thông suốt, đáp ứng yêu cầu
thông quan hàng hóa nhanh
chóng, chính xác. Đây là tiền đề

để Cục Hải quan Quảng Ngãi
sẵn sàng thực hiện thành công
Đề án Hải quan số, hải quan
thông minh trong thời gian đến.
Bên cạnh hiện đại hóa các
quy trình nghiệp vụ, công tác
cải cách hành chính luôn được
đơn vị quan tâm thực hiện,
hướng đến mục tiêu “Chuyên
nghiệp - Minh bạch - Hiệu
quả”; chuyển đổi căn bản
phương pháp quản lý thủ công
sang quản lý hiện đại, từ tiền
kiểm sang hậu kiểm. Cục Hải
quan Quảng Ngãi đã ký văn bản
ghi nhớ hợp tác Hải quan Doanh nghiệp với 8 doanh
nghiệp; thường xuyên tổ chức
đối thoại với doanh nghiệp để
lắng nghe, giải quyết kịp thời
các vướng mắc phát sinh. Cục
Hải quan Quảng Ngãi cũng đã
thu thập toàn diện, đầy đủ
thông tin, cập nhật kịp thời hoạt
động XNK của doanh nghiệp;
xác định đối tượng trọng điểm,
lô hàng trọng điểm để đấu
tranh có hiệu quả các hành vi vi
phạm pháp luật về hải quan.
Đơn vị đã thực hiện kiểm tra
sau thông quan trên 120 doanh
nghiệp; phát hiện, truy thu thuế
và xử lý vi phạm hành chính
trên 400 tỷ đồng. Từ năm 2002
đến nay, lực lượng kiểm soát hải
quan đã chủ trì, phối hợp phát
hiện và xử lý trên 70 vụ, xử lý vi
phạm trên 300 triệu đồng.

Cà Ninh - Điểm du lịch lý tưởng ngày hè
Du lịch

đó đây

 ĐĂNG SƯƠNG

Trong những ngày hè oi bức, rừng
dừa nước Cà Ninh, ở xã Bình Phước
(Bình Sơn), là điểm du lịch lý tưởng
với không khí trong lành, mát mẻ.
Hè về, chúng tôi rủ nhau
đến rừng dừa nước Cà Ninh để
hóng mát. Chạy xe trên con
đường bê tông với hàng cây
xanh mát hai bên đường, cảm
giác thật bình yên, thư thái.
Từ đầu cổng thôn Cà Ninh,
chúng tôi đã thấy những rặng
dừa nước dày đặc hai bên. Bà
Nguyễn Thị Thủy đang phơi lá
dừa niềm nở trò chuyện với du

Khung cảnh yên bình tại rừng dừa nước Cà Ninh, ở xã Bình Phước (Bình Sơn).
ẢNH: ĐĂNG SƯƠNG

khách. Bà Thủy chia sẻ, lá dừa
già bện thành tấm bán cho
những hàng quán. Bây giờ
nhiều người chuộng mái của
những quán lợp lá dừa nên

người dân ở thôn Cà Ninh có
thêm việc để làm, kiếm thêm
thu nhập.
Càng đi sâu vào thôn Cà
Ninh, không khí càng mát mẻ,

trong lành. Bên trái là miền
sông nước dịu êm. Trên sông,
người dân chèo thúng, thả
những mẻ lưới nhỏ đánh bắt
cá, tôm. Anh Nguyễn Thái
Định cho hay, hầu như ở đây
nhà nào cũng có một chiếc
thúng. Cứ khoảng 5 giờ sáng,
hoặc khi chiều mát, người dân
chèo thúng trên sông đánh bắt
cá, tôm. Sông Cà Ninh có
nhiều loại cá như rô phi, cá lúi,
cá ngạnh, tôm càng, tôm đất,
mực sông và cả ốc dừa sinh
sống ở gốc những thân cây
dừa nước...
Ngày càng có nhiều khách
du lịch trong và ngoài tỉnh đến
rừng dừa nước Cà Ninh. Nhờ
vậy, người dân có thêm thu
nhập, cải thiện cuộc sống. Chị

Phạm Thị Thùy Dung cho biết,
khách du lịch đến đây ai cũng
thích thú bởi màu xanh của
rừng dừa nước bao quanh một
vùng rộng lớn. Đặc biệt, giữa
tiết trời oi bức, nhiều người
đến Cà Ninh để tránh nóng,
câu cá, uống nước dừa, thưởng
thức những món đặc sản miền
sông nước.
Người dân ở thôn Cà Ninh
còn trồng những hàng dừa sáp
ven sông. Họ cột võng vào
thân cây dừa sáp để những
buổi trưa hè ra nằm hóng mát.
Người dân nơi đây chân chất,
hiền lành, mến khách. Đến
rừng dừa nước Cà Ninh xanh
mướt trải rộng, du khách sẽ
có những trải nghiệm dân dã,
yên bình.
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Hồi sinh những trái tim bé bỏng
 THỦY TIÊN

Hàng chục hộ gia đình
khó khăn có con em
mắc bệnh tim bẩm sinh
không cầm được nước
mắt khi được tin con em
mình có trong danh
sách được phẫu thuật
tim miễn phí. Những trái
tim tưởng chừng như lỡ
nhịp ấy đã được tiếp
thêm nguồn sống từ
những trái tim giàu lòng
nhân ái.

Khám sàng lọc tim
bẩm sinh cho hơn
2.000 trẻ em
Từ đầu năm 2022 đến nay,
được sự hỗ trợ của Đoàn
bác sĩ thiện nguyện TP.Hồ
Chí Minh, Ban Dân vận
Tỉnh ủy đã phối hợp với các
ngành của tỉnh và liên kết
với các bệnh viện tuyến
trên tổ chức khám sàng lọc
tim bẩm sinh miễn phí cho
hơn 2.000 trẻ em, phẫu
thuật cho 21 trẻ mắc bệnh
tim bẩm sinh. Qua rà soát,
trên 90% trường hợp sau
phẫu thuật có sức khỏe ổn
định, hòa nhập tốt với
cộng đồng.

Như một phép màu
Chị Đỗ Thị Nhẫn (38 tuổi), ở
thôn Lương Nông Nam, xã Đức
Thạch (Mộ Đức), vẫn chưa
quên được cảm giác bàng
hoàng, xót xa khi nghe bác sĩ kết
luận con chị bị hở van tim 3 lá
cần được phẫu thuật gấp. Ôm
chặt con vào lòng rưng rưng
nước mắt, chị Nhẫn kể, lúc bác
sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đà
Nẵng thông báo người nhà
chuẩn bị tâm lý, vợ chồng tôi
đau đớn tột cùng. Cuộc sống
của cháu Ngân lúc ấy tính bằng
ngày, bằng giờ, nên đêm nào vợ
chồng tôi cũng giật mình tỉnh
giấc, sờ xem con mình còn thở
nữa hay không... Nhiều lúc, hai
vợ chồng nhìn con rồi khóc
nghẹn vì thương con, vì nghĩ
đến số tiền phẫu thuật quá lớn.
Trong lúc bế tắc nhất thì
niềm hạnh phúc, sự may mắn
đã đến với gia đình chị Nhẫn,
khi cháu Phạm Thị Kim Ngân
(18 tháng tuổi) được hỗ trợ
phẫu thuật tim miễn phí thông
qua Chương trình “Trái tim cho
em” vào tháng 3/2022. Hiện
tại, sức khỏe của bé Ngân đã
dần bình phục. “Nếu không có
chương trình “Trái tim cho
em”, chắc có lẽ con tôi đã không
có cơ hội sống. Với gia đình tôi,
đây thực sự là một phép màu!”,
chị Nhẫn rưng rưng nước mắt
chia sẻ.
Những giọt nước mắt cũng
lăn dài trên khuôn mặt khắc
khổ của chị Văn Thị Kim Nga,
ở thôn 3, xã Đức Chánh (Mộ
Đức), khi chị kể về niềm hạnh
phúc được Chương trình “Trái
tim cho em” hỗ trợ phẫu thuật
tim bẩm sinh cho con mình.
Cháu tên là Bùi Đình Khánh (6
tuổi), mắc bệnh tim bẩm sinh
thông liên nhĩ. Không những
thế, cháu Khánh còn bị hội
chứng Down nên sức khỏe của
bé rất yếu. Chị Nga cho biết, đi
thăm khám, các bác sĩ ở Bệnh
viện Trung ương Huế khuyên
gia đình nên cho Khánh được
mổ tim sớm. Tôi cũng muốn
vậy, nhưng gia đình không có
đủ số tiền cần cho chi phí phẫu
thuật (từ 70 - 100 triệu đồng),
trong khi thu nhập chính của
gia đình chỉ phụ thuộc vào
nghề thợ hồ của chồng. "Nếu
không có sự hỗ trợ từ chương

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại huyện Trà Bồng.
ẢNH: THỦY TIÊN

Gia đình chị Đỗ Thị Nhẫn vui mừng khi sức khỏe của con đang dần hồi phục
sau khi phẫu thuật tim.
ẢNH: THỦY TIÊN

”

Đoàn y, bác sĩ thiện nguyện TP.Hồ Chí Minh về
Quảng Ngãi có khoảng 20 bác sĩ chuyên khoa tim
mạch. Hầu hết các y, bác sĩ trong đoàn thiện
nguyện về Quảng Ngãi là con em người Quảng
Ngãi đang làm việc và sinh sống tại TP.Hồ Chí
Minh. Khi phát động chương trình, các bác sĩ sắp
xếp thời gian, công việc để về đây khám cho trẻ
em có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi, những
người con Quảng Ngãi luôn hướng về quê hương,
sẵn sàng hỗ trợ quê hương theo khả năng của
mình. Chúng tôi cảm thấy ấm lòng và tự hào khi
mình là người con Quảng Ngãi!”
Tiến sĩ, bác sĩ NGUYỄN HỮU THỊNH,
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

trình “Trái tim cho em” thì
không biết đến bao giờ con trai
tôi mới có cơ hội phẫu thuật
tim. Nhìn con khỏe mạnh, tôi
phấn khởi vô cùng. Tôi đang
tính cho con đi học để biết chữ,
vui đùa cùng các bạn", chị Nga
bộc bạch.

Tiếp nối hành trình trái
tim cho em
Chúng tôi nhớ mãi chuyến
đi cùng Đoàn bác sĩ thiện
nguyện TP.Hồ Chí Minh về
huyện Trà Bồng để khám sàng
lọc tim bẩm sinh miễn phí cho

trẻ em vào ngày 18/6 vừa qua.
Chị Hồ Thị Lai (38 tuổi), ở
thôn Gò Rô, xã Trà Phong,
không giấu được sự xúc động,
khi hay tin con gái Hồ Thị
Lâm Y (8 tuổi) được hỗ trợ
phẫu thuật tim miễn phí. “Lúc
con được 1 tuổi, bác sĩ có kết
luận mắc bệnh tim bẩm sinh
hở van tim 2 lá nặng cần được
can thiệp sớm. Kinh phí phẫu
thuật gần 100 triệu đồng, nhà
nghèo nên vợ chồng tôi chưa
bao giờ dám nghĩ đến việc
chữa bệnh cho con”, chị Lai
xúc động nói.
Còn chị Hồ Thị Nga, ở thôn
Gò Rô, xã Trà Phong có con là
Hồ Thị Lâm Phương (4 tuổi)
mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi
mới sinh ra. Gia cảnh khó
khăn, cái ăn còn không đảm
bảo nên việc phẫu thuật tim
cho con chỉ là ước mơ của gia
đình chị. Khi có chương trình
hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí,
vợ chồng chị vui mừng đưa con
đến điểm khám sàng lọc. Sau
khi khám xong, bác sĩ động
viên sắp tới con chị sẽ được hỗ
trợ phẫu thuật tim miễn phí.
Chị Nga vui mừng ôm chầm
lấy con, rồi nói lời cảm ơn bác
sĩ mà ngân ngấn nước mắt.
Giữa núi rừng bạt ngàn,
cuộc sống của đồng bào dân
tộc thiểu số còn nhiều khó
khăn, nên hiếm khi đưa con đi
khám bệnh. Chỉ đến khi các
bác sĩ về tận địa phương để
khám tầm soát, họ mới biết
con mình bị bệnh tim bẩm
sinh. Nhưng nghe thì biết vậy,
chứ cái ăn còn không đảm
bảo, thì họ lấy đâu ra hàng
chục, hàng trăm triệu đồng để
phẫu thuật cho con. Chính vì
vậy, khi nghe các bác sĩ nói
“chuẩn bị hồ sơ cho cháu được
phẫu thuật tim miền phí”, họ

vỡ òa niềm vui.
Phó Trưởng ban Dân vận
Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho
biết, chi phí phẫu thuật cho trẻ
mắc bệnh tim bẩm sinh rất
cao, có khi cả trăm triệu
đồng/ca phẫu thuật. Nhiều
trường hợp còn phải phẫu
thuật nhiều lần mới khỏi, nên
không phải gia đình nào cũng
có điều kiện để chữa trị cho
con. Thấu hiểu được điều đó,
Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng
Đoàn bác sĩ thiện nguyện
TP.Hồ Chí Minh phối hợp với
các ngành của tỉnh đã tích cực
liên hệ, vận động các tổ chức,
đơn vị hỗ trợ như Hội Bảo trợ
bệnh nhân nghèo TP.Hồ Chí
Minh, Quỹ Nhịp tim cho em,
Tổ chức Trả lại tuổi thơ... Nhờ
sự chung tay giúp đỡ của cộng
đồng, những trẻ em không
may bị tim bẩm sinh có cơ hội
được phẫu thuật tim miễn phí.
Theo kế hoạch, 40 trẻ em
được chỉ định phẫu thuật, can
thiệp thông tim trong đợt
khám sàng lọc trên địa bàn 2
huyện Trà Bồng, Sơn Tịnh sẽ
được phẫu thuật trong tháng
7/2022. Mỗi ca phẫu thuật từ
sự chung tay, góp sức của cộng
đồng sẽ giúp hồi sinh một trái
tim thơ, tiếp thêm nhịp đập
mạnh mẽ để các em đón nhận
một cuộc sống bình thường,
một tương lai tươi sáng hơn.
Những chuyến xe mang tên
“Trái tim cho em” vẫn sẽ tiếp
tục lăn bánh đến với các địa
phương trên địa bàn tỉnh, nhất
là ở các địa bàn vùng sâu, vùng
xa để hoàn thành sứ mệnh kết
nối từ trái tim đến trái tim, hồi
sinh những trái tim thơ. Và cứ
như thế, mỗi một trái tim được
phẫu thuật, lại có thêm một
trái tim khỏe mạnh để hòa
cùng nhịp sống yên vui của
cuộc đời.

Cuoái tuaàn
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 THANH NHỊ

Dòng sông Tang chảy từ
huyện Bắc Trà My (Quảng
Nam) qua các xã phía tây
của huyện Trà Bồng, rồi
xuống huyện Sơn Hà. Hơn
10 năm qua, sông Tang
không còn cuồn cuộn
chảy về xuôi hòa vào
dòng Trà Giang, mà được
trao gửi sứ mệnh ngăn
dòng, tích nước làm nên
hồ chứa nước Nước Trong
mênh mông...
Ngày mới ở sông Tang ngập
tràn niềm vui và hy vọng. Nơi
đây đang từng ngày chuyển
mình, trở thành điểm du lịch
hấp dẫn.

Về nơi sơn thủy hữu tình
Xuất phát từ TP.Quảng Ngãi,
chúng tôi bắt đầu hành trình lên
huyện Sơn Hà để "mục sở thị"
cảnh đẹp ở lòng hồ chứa nước
Nước Trong. Giữa trưa hanh
hao mà gió miên man, vờn trên
mặt hồ như mời gọi chúng tôi
nhanh chóng xuống thuyền. Chị
Mân, quê xã Tịnh Khê
(TP.Quảng Ngãi), về xã Sơn
Bao (Sơn Hà) làm dâu, là người
lái chiếc thuyền máy đưa chúng
tôi đi ngắm lòng hồ chứa nước
Nước Trong. Mặt hồ phẳng
lặng, nước xanh như màu ngọc
bích, trải dài đến tận bìa rừng.
Điểm đầu tiên chúng tôi ghé
lại là những bè cá của các xã
viên Hợp tác xã (HTX) Nông
nghiệp - thương mại và dịch vụ
Hiệp Phát đang thả nuôi trên
lòng hồ. Giám đốc HTX Nông
nghiệp - thương mại và dịch vụ
Hiệp Phát Nguyễn Hồng Nhân
đón đoàn và cùng lên thuyền
đưa ra tận bè cá của gia đình.
Anh Nhân gõ nhẹ vào khung
lồng bè, đàn cá kéo đến đông
nghịt. Anh Nhân cho biết, đàn
cá hơn 1 triệu con thả nuôi
trong lồng được hơn 2 tháng,
khoảng 1 tuần nữa sẽ thả cá vào
lòng hồ để sinh sống tự nhiên.
Tôi buột miệng hỏi: "Anh làm
thế nào để trông coi, chăm sóc
và thu hoạch số cá này khi lòng
hồ rộng lớn như vậy?". Anh
Nhân cười hồn nhiên, đáp rằng
cá nuôi tự nhiên mới quý, với
lại ở trong khu vực lòng hồ này
ai cũng là xã viên HTX, là anh
em của mình cả, không lo mất
mát đâu.
Cuộc trò chuyện giữa chúng
tôi với anh Nhân đang rôm rả
thì những chiếc thuyền lớn chở
khách đi tham quan lòng hồ
lướt tới. Tiếng nhạc xập xình
phát ra, tiếng nói cười giòn giã,
sảng khoái. Tôi đánh tiếng làm
quen và rồi được mời sang
thuyền bên ấy. Chỉ chờ có vậy,
tôi bắt đầu hòa vào dòng khách
du lịch để dạo quanh hồ trong
cảm xúc của người phương xa
đến đây. Chị Nguyễn Thị
Hạnh, quê ở tận Hải Phòng vào
Quảng Ngãi chơi và được bạn

Nuôi cá trong lồng bè trên lòng hồ Nước Trong.

Khách du lịch du ngoạn trên thuyền ở hồ Nước Trong.

giới thiệu tour lòng hồ Nước
Trong. Chị Hạnh chia sẻ, tôi đã
từng đi du lịch rất nhiều nơi
nhưng chuyến du lịch khám
phá hồ Nước Trong có một
cảm xúc đặc biệt. Hồ nước
trong xanh, yên ả, người dân
thân thiện, mến khách. Người
dân ở địa phương hái rau dớn,
bắt cá lòng hồ để chế biến món
ăn. Rồi được thưởng thức gạo
rẫy nấu thành cơm trong ống lồ
ô, thịt heo rừng lai nướng trong
ống nứa, thơm ngon đến khó
tả... Chị Thái Thị Quang đến từ
Hà Nội, đi chung thuyền bảo
rằng, thú vị nhất là ngược lòng
hồ về phía thượng nguồn sông
Tang tắm suối. Hàng chục con
suối trải dài quanh khu vực
lòng hồ, suối nào thác nước
cũng bung lụa, trong xanh và
mát lạnh. Nói rồi, chị Quang
ngân nga câu ca dao đúc kết
chuyến đi thú vị của riêng mình
mà cũng là của chung cả đoàn
thuyền hôm ấy: "Ở đây sơn
thủy hữu tình/Có thuyền, có
nước, có mình, có ta...".

Sản phẩm du lịch
khác biệt
Cùng đi với chúng tôi hôm
ấy có Phó Chủ tịch UBND
huyện Sơn Hà Phùng Tô Long.
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Anh rất tâm huyết trong việc
định hướng, dẫn dắt người dân
ở xã Sơn Bao, thị trấn Di Lăng
và các xã lân cận phát huy giá trị
du lịch của hồ Nước Trong.
Anh Long cho biết, để làm hồ
chứa nước dung tích chứa đến
gần 300 triệu mét khối, cấp
nước tưới cho hơn 52 nghìn héc
ta đất nông nghiệp và kết hợp
phát triện 16,5MW, người dân
huyện Sơn Hà và các xã phía tây
huyện Trà Bồng đã phải
nhường lại nhiều đất đai, di dời
nhà cửa. Khu vực lòng hồ với
cảnh sắc tuyệt đẹp, huyện
mong muốn người dân hiểu
được giá trị này để cùng góp sức
làm nên một sản phẩm du lịch
khác biệt, hấp dẫn, tạo sinh kế
bền vững.
Một số người dân nhạy bén
đã sắm thuyền lớn, đầu tư
trang thiết bị, đảm bảo an toàn,
để phục vụ khách du lịch
quanh lòng hồ Nước Trong.
Khách du lịch nếu có nhu cầu
sẽ thuê thuyền với giá khoảng
1,2 triệu đồng/chuyến, nhổ
neo và thong thả ngắm cảnh
khắp lòng hồ, rồi ngược về
thượng nguồn sông Tang, tắm
suối, thưởng thức các món ăn
dân dã. Dịch vụ ăn uống trên
thuyền khá rẻ, bình quân chỉ

khoảng 100 - 200 nghìn
đồng/người; có cả dịch vụ
karaoke hát cho nhau nghe
suốt hành trình 3 tiếng đồng
hồ trên lòng hồ.
Anh Nguyễn Hồng Nhân
thông tin, HTX đang xin cấp
giấy phép thuê toàn bộ lòng hồ
để vừa nuôi cá, vừa phát triển
du lịch sinh thái. Tất cả các chủ
thuyền, chủ bè cá đều là xã
viên, cùng nhau làm việc, cùng
nhau chia sẻ lợi nhuận, tạo nên
một phong cách làm ăn chuyên
nghiệp, chất lượng, hài lòng du
khách. Khi nào chính thức
được cấp phép thì HTX sẽ kết
nạp thêm 10 xã viên là người
bản địa, sinh sống gần lòng hồ
thuộc 2 xã Trà Xinh và Trà Tây
(TRà Bồng) để cùng hợp sức
xây dựng sản phẩm du lịch.
Hợp tác xã sẽ học hỏi cách làm
du lịch sinh thái, nhất là trên
lòng hồ, kể cả xây dựng lán trại
phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của
du khách.
Nghe anh Nhân nói thế, bất
chợt tôi nghĩ đến "đêm rừng
thiêng, đêm Trà Phong" với
ngọn lửa bập bùng bên ché
rượu cần, trăng treo trên đỉnh
núi và nụ cười sơn nữ lúng liếng
trao nghiêng... Và tôi mong ước
điều ấy đến thật nhanh để tôi
cùng những người bạn yêu mến
vùng đất quanh dòng sông
Tang được hòa mình vào không
gian đổi mới...

Ngày ấy sẽ không xa...
Công trình xây dựng hồ
chứa nước Nước Trong thấm
thoắt 17 năm kể từ ngày khởi
công, 11 năm kể từ ngày tích
nước và 5 năm kể từ ngày
nghiệm thu, vận hành. Dòng
sông Tang đã không còn mang
con nước xuôi về dòng Trà
Giang theo cách tự nhiên, mà
con nước đã được ngăn dòng
nằm lại phía trên bờ đập bê
tông vững chãi. Nước sông

Tang hôm nay cũng đã làm
nên giá trị kinh tế lớn hơn khi
vừa tưới tiêu cho 52 nghìn
hécta đất nông nghiệp, vừa
phục vụ sản xuất công nghiệp
cho các nhà máy, xí nghiệp ở
KKT Dung Quất và phát điện
với công suất 16,5MW. Sông
Tang giờ sang trang mới!
Cuộc sống của người dân ở nơi
đây chắc chắn cũng sẽ đổi
thay, tươi vui và no ấm hơn,
bắt đầu từ những con người
dám nghĩ, dám làm. Đây cũng
chính là những hạt nhân để
gây dựng nên một vùng sông
Tang rộn ràng, mến khách và
biết dựa vào giá trị lòng hồ để
làm kinh tế.
Chủ tịch UBND xã Sơn Bao
Giáp Hùng Vương cho biết,
chính quyền địa phương rất
mong được giúp sức để người
dân được làm kinh tế du lịch từ
lòng hồ. Nuôi cá nước ngọt thì
thuận lợi về môi trường, nhưng
người dân mới chỉ nuôi được
cá đặc sản, khá ngon nhưng
đầu ra thì chưa biết làm cách
nào để kết nối tiêu thụ ổn định.
Những người nuôi cá giỏi ở
lòng hồ Nước Trong suốt
những năm qua năm nào cũng
được mùa, nhưng kết cục đều
thua lỗ vì không bán được, thế
nhưng không ai bỏ cuộc. Họ
vẫn bám hồ, thả cá và hy vọng
một ngày nào đó sẽ tìm được
đầu mối tiêu thụ. Và tin vui đã
đến, khi mới đây có một doanh
nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp đang
xúc tiến triển khai dự án chế
biến cá nước ngọt, dự kiến xây
dựng nhà máy ở xã Sơn Bao ngay cạnh khu vực lòng hồ.
Nếu điều ấy đến thật, thì cá ở
hồ Nước Trong có cơ hội được
vào siêu thị, vào bếp ăn tập thể,
để cuộc sống người dân bản
địa bớt khó khăn.
Kết thúc hành trình du
ngoạn lòng hồ Nước Trong,
chúng tôi trở lại bờ. Chiều tà
buông xuống, chim rừng vờn
bay tìm về tổ ấm. Đồng bào
Hrê, Cor đi đốn củi, chặt keo,
nhổ mì cũng bắt đầu xuống
núi. Những chiếc xe tải của
thương lái đã đến đón hàng
ngay cạnh lòng hồ, sôi động
cả một góc núi. Anh Phùng
Tô Long chỉ tay về phía bờ,
bảo rằng khi làm du lịch thì
địa phương sẽ phân định bến,
bãi theo khu vực, không để
như hiện nay. Cảnh quan
quanh bờ cũng sẽ được dọn
dẹp. Du khách đến đây chỉ có
trời cao, nước xanh và ngọn
gió mát lành...

Cuoái tuaàn

Sáng sớm tinh mơ, mẹ đi chợ
mua các nguyên liệu để chế biến
món ăn trong ngày cho gia đình.
Biết chị em tôi thích ăn món
mực dồn thịt rim nước mắm
nên khi ở chợ có bán mực tươi
ngon mẹ đều mua về chế biến.
Mẹ mua mực có kích thước vừa
phải, thân trong suốt, óng ánh,
đôi mắt đen xanh. Mực mua về
làm sạch ruột, bóc bỏ mắt để
mực không bị đen, rồi rửa sạch,

Mẹ tôi vẫn thường chế biến các món
ăn ngon từ những con mực tươi rói,
nhưng tôi thích nhất là món mực dồn
thịt rim nước mắm.

 AN HÂN

xứ Quảng

Ẩm thực

Bên cạnh thương lái ở đồng
bằng đến tận buôn làng để buôn
bán, thì đồng bào các dân tộc
thiểu số ở miền núi cũng thường
xuyên dùng voi, ngựa hoặc đi bộ
đến đồng bằng hoặc vùng giáp
ranh trao đổi thổ sản để lấy muối
ăn và các hàng hóa khác. Thời kỳ
chúa Nguyễn Đàng Trong đã chú
trọng việc giao lưu kinh tế - văn
hóa giữa người Kinh với các bộ
tộc ở miền núi nhằm khai thác các
nguồn lợi, mở rộng giao thương
với bên ngoài, đúng như Nguyễn
Hoàng đã nói: “Núi sẵn vàng sắt,
biển có cá muối”. Từ thời đó đã
hình thành một hành lang nối
liền xứ Quảng với khu vực bắc
Tây Nguyên, kết nối vùng đồng
bằng với khu vực phía tây Quảng
Nam, Quảng Ngãi giáp với Kon
Tum và xuyên tận qua Lào. Các
dòng sông xứ Quảng như sông:
Trà Khúc, Trà Bồng, sông Vệ, Trà
Câu (Quảng Ngãi), Thu Bồn, Vu
Gia (Quảng Nam)... là trục buôn
bán chính giữa miền xuôi và miền
ngược. Từ vùng đồng bằng
Quảng Ngãi lên Trà Bồng, Sơn
Hà, Minh Long, Ba Tơ là một hệ
thống giao thông đường bộ,
đường sông khá thuận lợi. Ở
những nơi có thể dùng thuyền
ngược sông được thì người ta còn

Giao thương giữa đồng
bằng và miền núi

bằng Mộ Đức, Đức Phổ mang
muối Sa Huỳnh, hoặc muối tự
làm lên bán cho đồng bào ở
nguồn Ba Tơ. Việc buôn bán như
vậy kéo dài nhiều thế kỷ cho đến
thời hiện đại.
Cuốn sách kiêm họa đồ
“Quảng Thuận đạo sử tập” do
Nguyễn Huy Quýnh soạn, hoàn
thành năm 1785, trong trang họa
đồ vẽ địa vực tỉnh Quảng Ngãi ở
khu vực miền núi Ba Tơ có chú
thích: Trại Lụy, nơi người
Thượng, người Kinh định kỳ gặp
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nhau. Sách “Đại Nam nhất thống
chí” soạn vào thế kỷ XIX, ở phần
ghi chép về tỉnh Quảng Ngãi
cũng viết: Bốn nguồn đầu núi là
nơi người Kinh, người Thượng
buôn bán. Người đi buôn núi gặp
không ít hiểm nguy, họ phải luôn
đối mặt với giặc cướp và thú dữ
dọc đường. Xưa cọp có khắp nơi,
hầu như rừng nào cũng có cọp.
Cho nên người đi buôn thường
không đi đơn lẻ mà rủ nhau đi
thành tốp năm, bảy người để
nương tựa nhau chống thú dữ.

Món mực dồn thịt.

để ráo nước. Tiếp theo, mẹ băm
thịt ba rọi thật nhuyễn và ướp
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các loại gia vị gồm hành, tỏi
băm nhuyễn, cho vào một ít

muối, tiêu, bột ngọt.
Để một lúc cho thịt ngấm gia
vị, rồi dồn hỗn hợp thịt vào ruột
mực. Sau đó, bắc chảo lên bếp,
hấp mực trong khoảng 5 phút
để thịt vừa chín tới, rồi để
nguội. Làm như vậy khi chiên
mực, dầu ăn sẽ không bị văng
khắp nơi. Trong thời gian chờ
mực nguội, mẹ tranh thủ pha
hỗn hợp nước mắm để rim mực,
gồm ớt, tỏi băm nhuyễn pha
cùng nửa chén nước mắm ngon,
tương ớt. Mẹ bắc chảo lên bếp,
cho dầu ăn vào đun nóng rồi
cho mực vào chiên đến khi vừa
vàng tới, sau đó cho hỗn hợp
nước mắm vào chảo mực. Lúc
này, để lửa liu riu, gia vị thấm
đều vào mực, nước sốt keo lại

Mực dồn thịt rim nước mắm

dùng thuyền, nhưng phần nhiều
gồng gánh đi bộ. Người Kinh đi
buôn nguồn, từ đồng bằng mang
hàng hóa từ miền xuôi như vải
vóc, nông cụ, đá lửa, dầu hỏa, nồi
đồng, chiêng, ché, mắm muối...
lặn lội đến các làng vùng cao để
buôn bán. Trong các sản vật ấy,
cá, mắm, muối là chủ yếu. Cá
biển sẽ được phơi khô hoặc hấp
chín để bảo quản được lâu. Sau
đó, họ mua về các sản vật ở miền
núi như trầu, quế, trái cây, dây
mây, mật ong... Người dân ở đồng

Hành trang của đồng bào dân tộc
thiểu số ở miền núi trên đường xuống
đồng bằng đổi muối khi xưa.

Thuyền buồm trên sông Trà Khúc là phương tiện quan trọng
của cư dân đồng bằng trong việc buôn bán trên nguồn.
(Ảnh: Jean Yves Claeys, chụp những năm 1929 - 1938).

thì tắt bếp.
Mỗi khi mẹ làm món mực
dồn thịt rim nước mắm, mùi
thơm tỏa khắp nhà. Nhìn những
con mực căng tròn thịt nằm
trong đĩa, chị em chúng tôi
nóng lòng được ngồi vào bàn
ăn. Thịt heo mềm, mực dai với
vị mặn, ngọt... làm cho món ăn
ngon tuyệt!
Món mực dồn thịt rim nước
mắm của mẹ vẫn luôn trong tâm
trí tôi. Thỉnh thoảng, những dịp
về thăm quê, tôi lại nũng nịu đòi
mẹ chế biến món mực dồn thịt
rim nước mắm. Mùi vị của món
mực dồn thịt rim nước mắm rất
đặc trưng, quen thuộc, với tôi
món ăn này còn có cả hương vị
của tình yêu thương.

Đối với đồng bào miền núi,
muối ăn là mặt hàng quý hiếm.
Có một thời gian khá dài, đồng
bào nơi đây phải đi đốt cỏ tranh,
tre nứa để làm muối, gọi là muối
tro. Hạt muối kiếm được người
dân để dành ăn dần. Muối còn
dùng để trao đổi lương thực, thực
phẩm, vật nuôi, đồ dùng... Đồng
bào vùng cao có nhiều cách bảo
quản, chế biến muối. Khi mua về,
họ lấy chiếc gùi nhỏ bên trong lót
lớp lá rồi đổ muối vào gùi cất giữ.
Họ chế thêm nước cơm cho muối
tan chảy ra và kết dính vào nhau.
Sau đó, gùi muối được treo lên
dàn bếp cho khô ráo. Để lâu ngày
muối khô đóng thành một cục to,
muốn lấy ăn phải cào cục muối
bằng vật cứng. Cách bảo quản này
giữ muối ăn được lâu ngày. Mỗi
gùi muối gia đình ăn được vài
năm, khi nào hết mới mua lại.
Trong quá khứ chưa xa, đã
từng tồn tại con đường thổ cẩm,
vải vóc, con đường muối ở miền
Tây xứ Quảng. Có mắm muối, có
vải vóc là có nguồn sống, có sự
sung túc, ấm no. Qua con đường
muối, người Kinh ở đồng bằng
xứ Quảng sớm gắn bó với các tộc
người trên dải Trường Sơn và bắc
Tây Nguyên. Con đường muối
cũng là con đường mở ra việc
giao lưu, hỗ trợ và gắn kết giữa
người Kinh và đồng bào các dân
tộc thiểu số, cùng nhau làm ăn,
khai khẩn, lập nghiệp trên vùng
đất mới.

Muối là mặt hàng
quý hiếm
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Tôi đến TP.Hồ Chí Minh, tìm gặp nhà
nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng. Ông
Trảng quê xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi),
chuyên nghiên cứu về văn hóa dân gian
Nam Bộ. Khi nghe nói đến Nguyễn Đình
Chiểu, ông hào hứng kể về 40 năm trước
(1982) cùng đồng nghiệp ở Ban Văn học,
Viện Khoa học xã hội TP.Hồ Chí Minh, đi
sưu tầm khắp Nam Bộ, xuất bản sách phục

Nguyễn Đình Chiểu với văn hóa
Việt Nam

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhà
thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu vẫn
sống mãi trong lòng nhân dân cả nước
cùng với những tác phẩm chở đạo, trừ gian,
ca ngợi những tấm gương anh hùng nông
dân vì nước quên thân của ông. Nguyễn
Đình Chiểu sinh ngày 1/7/1822 tại làng
Tân Thới, phủ Gia Định. Cha là ông
Nguyễn Đình Huy, quê gốc ở Phong Điền,
Thừa Thiên, vào Gia Định làm thư lại cho
Lê Văn Duyệt. Mẹ ông là bà Trương Thị
Thiệt, người phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định.
Năm 1843, ông thi đỗ Tú tài ở Trường Gia
Định. Ba năm sau, Nguyễn Đình Chiểu ra
Huế học chờ khoa thi. Đến năm 1848,
nghe tin mẹ mất, ông bỏ thi, cùng em trai
10 tuổi về Nam cư tang mẹ. Trên đường đi
ông bị ốm và bị mù. Sau cư tang mẹ, ông
mở trường dạy học, bốc thuốc. Năm 1859,
Pháp đánh chiếm thành Gia Định, Nguyễn
Đình Chiểu chạy về quê vợ ở Cần Giuộc.
Đến năm 1862, ba tỉnh miền Đông Nam
Kỳ mất, ông cùng gia đình chạy về Ba Tri
(Bến Tre). Năm 1888, Nguyễn Đình
Chiểu mất, mai táng ở Ba Tri.
Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã để lại
cho đời nhiều tác phẩm văn học kiệt xuất,
tầm ảnh hưởng không chỉ trong nước mà
trên thế giới. Đó là các tác phẩm: Lục Vân
Tiên (khoảng 1851); Dương Từ - Hà Mậu
(khoảng 1854); Chạy giặc (1859); Văn tế
nghĩa sĩ Cần Giuộc (1861); Văn tế Trương
Định (1864); Thơ điếu Trương Định
(1864); Ngư tiều y thuật vấn đáp (1867);
Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh (1867)...
Văn chương Nguyễn Đình Chiểu sáng ngời
tinh thần nghĩa khí, lòng yêu nước nồng
đậm của người Nam Bộ trong cuộc chiến
đấu chống ngoại xâm, có sức cổ vũ lớn lao
đối với lực lượng yêu nước; là đỉnh cao của
thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX ở
nước ta. Nguyễn Đình Chiểu là một nhân
cách lớn, một tấm gương mẫu mực về lòng
yêu nước và nhân văn.
Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945
về sau, có rất nhiều đường phố, công trình
công cộng, trường học, giải thưởng trong
nước mang tên Nguyễn Đình Chiểu. Ngày
23/11/2021, UNESCO thông qua nghị
quyết vinh danh Nguyễn Đình Chiểu và
nữ sĩ Hồ Xuân Hương là nhà thơ, nhà văn
hóa lớn của nhân loại. Đây là một vinh dự
lớn lao đối với nền văn hóa Việt Nam.

Một nhà thơ tài năng, giàu lòng
yêu nước

Cuối tháng 11/2021, UNESCO
thông qua nghị quyết vinh danh
Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ,
nhà văn hóa lớn của nhân loại.
Nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh
danh nhân Nguyễn Đình Chiểu
(1/7/1822 - 1/7/2022), nhiều hoạt
động được tổ chức trên quê
hương Bến Tre nhằm vinh danh cụ
Đồ Chiểu.

 CAO CHƯ

vụ hội thảo nhân kỷ niệm 160 năm Ngày
sinh Nguyễn Đình Chiểu. Ông lục tìm đưa
tôi hai cuốn sách: “Nguyễn Đình Chiểu
trong cuộc đời” (Ty Văn hóa - Thông tin
Bến Tre, 1982) và cuốn “Nguyễn Đình
Chiểu với văn hóa Việt Nam” (Sở Văn hóa
- Thông tin Long An, 1983). Cuốn sách
“Nguyễn Đình Chiểu trong cuộc đời”,
Huỳnh Ngọc Trảng cùng đồng nghiệp sưu
tầm, biên soạn dân ca, ca dao, câu đố, thơ
điếu, họa, cảm tác, phóng tác, kịch bản sân
khấu, giai thoại, truyện kể có liên quan đến
tác phẩm Lục Vân Tiên. Đây là tư liệu quý
về Nguyễn Đình Chiểu, nhất là mối quan
hệ của nhà thơ với dân gian Nam Bộ.
Đặc biệt, cuốn sách “Nguyễn Đình
Chiểu với văn hóa Việt Nam” là tác phẩm
đúc kết sau cả một quá trình sưu tầm, tìm
tòi, suy nghĩ của Huỳnh Ngọc Trảng và
Cao Tự Thanh. Trong cuốn sách, Cao Tự
Thanh viết “Hiện tượng Nguyễn Đình
Chiểu trong văn hóa Việt Nam”, Huỳnh
Ngọc Trảng viết “Văn hóa truyền thống
trong truyện Lục Vân Tiên và cuộc sống
của tác phẩm”. Nhưng sao không phải
Nguyễn Đình Chiểu với văn học Việt Nam
mà với văn hóa Việt Nam? Giáo sư Trần
Văn Giàu lý giải: “Đặt tên cho tập sách
mỏng mà công phu dày này là "Nguyễn
Đình Chiểu với văn hóa Việt Nam", hai tác
giả Cao Tự Thanh và Huỳnh Ngọc Trảng
chắc có ý muốn xác định rõ hơn nữa đặc
điểm, vị trí và tầm cao của Nguyễn Đình
Chiểu trong sự phát triển lịch sử của nền

ẢNH: CAO CHƯ

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng với hai tập
sách do ông và đồng nghiệp biên soạn, sưu tầm.

ẢNH: INTERNET

Tác phẩm Lục Vân Tiên có sức lan tỏa
lớn trong xã hội. Ngay cả các nhà trí thức
Pháp từ rất sớm đã tiếp cận tác phẩm
ngay khi chính quyền thực dân xâm lược
nước ta. Năm 1864, Gabriel Aubaret dịch
Lục Vân Tiên ra tiếng Pháp, đăng ở Kỷ
yếu Châu Á. Năm 1865, bản nôm Lục
Vân Tiên do Duy Minh sao lục, Tôn Thọ
Tường chủ trương trao cho hiệu sách
Quảng Thạch Nam ở Chợ Lớn khắc gỗ
và xuất bản. Năm 1867, lần đầu tiên
Janneau phiên Lục Vân Tiên ra chữ quốc
ngữ và được Thống đốc Nam Kỳ cho xuất
bản ở Sài Gòn (đến năm 1873 thì tái bản
ở Paris).

Sức lan tỏa của tác phẩm
Lục Vân Tiên

văn hóa Việt Nam nói chung...”. Nhà
nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng nhận xét
rằng, truyện Lục Vân Tiên, từ bố cục đến
cốt truyện, cách dụng các mô-tip tự sự cho
đến cách kể truyện vẫn còn đậm dấu vết
của truyền thống tự sự dân gian, nhất là
truyền thống truyện thơ Nôm. Truyện
phổ cập trong nhân dân gắn liền với hình
thức “nói thơ Vân Tiên”. Đặc thù của Lục
Vân Tiên là nói (và nghe), gắn với diễn
xướng, có yếu tố âm nhạc, hành động sân
khấu, do vậy ngôn ngữ không thiên về trau
chuốt điêu luyện mà chú tâm phù hợp với
diễn xướng. Truyện Lục Vân Tiên sáng tác
theo kiểu một tác phẩm dùng để diễn
xướng: Trong bản thảo tác phẩm có những
đặc điểm nghệ thuật nội tại thuận lợi cho
việc diễn xướng đạt hiệu quả cao. Từ đó,
Huỳnh Ngọc Trảng cho rằng, các yếu tố
dân gian ghi dấu đậm nét trong tác phẩm
Lục Vân Tiên, và đổi lại chính tác phẩm
Lục Vân Tiên lại có tác động rất lớn đối với
dân gian.

Trong dân gian, Nhà nghiên cứu Huỳnh
Ngọc Trảng ghi nhận có hai giọng “nói thơ
Vân Tiên”. Một giọng có tiết tấu rõ, nhịp
cắt hai từ một, rất gần với giọng hô bài chòi
và một giọng khác tiết tấu rất mờ, tốc độ
chậm rãi, ngân nga. Từ truyện thơ Lục Vân
Tiên mà có hò Lục Vân Tiên trong dân
gian Tây Ninh. Tại các thị tứ đô hội, truyện
thơ Lục Vân Tiên trở thành bổn thơ ruột
của những nghệ sĩ nói thơ quân phường
(hát rong). Các nghệ nhân dân gian dựa
vào cốt truyện, nhân vật trong truyện Lục
Vân Tiên để làm chất liệu trong các điệu
hát của mình, ở hầu hết các thể loại dân ca,
từ hát đúm ở đồng bằng Bắc Bộ, hô hát bài
chòi ở Nam Trung Bộ đến hò, lý, thơ rơi,
đồng dao, thơ bắt quàng ở Nam Bộ.
Thời Pháp thuộc, có những phóng tác
dựa vào tác phẩm Lục Vân Tiên đưa vào
diễn xướng dân gian như: Thơ tuồng Lục
Vân Tiên, Phú Vân Tiên. Thời kháng chiến
chống Mỹ, truyện khơi nguồn cảm hứng
cho nhà thơ Hưởng Triều sáng tác bài
“Trong tổng tấn công đọc Lục Vân Tiên”
(1968). Ở miền Bắc trước năm 1975 và
trong nước sau năm 1975 có nhiều vở diễn
dựa vào truyện Lục Vân Tiên. Về sau này,
ta còn được biết truyện Lục Vân Tiên được
phóng tác qua chữ Thái ở tận Sơn La, được
vẽ truyện tranh trên kính ở Nhà Lớn Long
Sơn (Vũng Tàu).
Cuốn sách “Nguyễn Đình Chiểu với
văn hóa Việt Nam” nằm trong chuỗi
nghiên cứu, sưu tập về Nguyễn Đình
Chiểu ở hai miền Nam - Bắc trong thời
kỳ đất nước bị chia cắt cho đến thời hòa
bình thống nhất. Sau đó 40 năm là một
quá trình tiếp tục nghiên cứu Nguyễn
Đình Chiểu, ngày một khơi sáng thêm
để hôm nay nhà thơ được UNESCO
vinh danh.

Nguyễn Đình Chiểu là một nhà văn hóa lớn, nhà thơ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam,
nhà giáo của nhiều thế hệ, thầy thuốc tinh thông y lý, y thuật và nổi tiếng về y đức. Tài năng và
địa vị của ông trên văn đàn, y thuật và nền giáo dục nước nhà đã được ghi nhận, tôn vinh từ rất
sớm, ngay cả lúc ông còn sinh thời. Là một trong những người khai sáng và là tác giả tiêu biểu
nhất của dòng văn chương yêu nước chống ngoại xâm nửa sau thế kỷ XIX, ông đã góp phần
nâng cao tầm vóc và ảnh hưởng của văn học nước nhà. Ông còn là tấm gương sáng về tinh
thần yêu nước, thương dân, ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống ngoại xâm,
chống lại mọi cám dỗ về vật chất, đe dọa về tinh thần, thể hiện rõ khí phách hiên ngang của
người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng và văn hóa.

Khu di tích Nguyễn Đình Chiểu ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại

Nguyễn Đình Chiểu:

Văn hóa - Nghệ thuật

Người ta dùng những vật nhọn
như đòn xóc để chống lại cọp
hoặc dùng giáo, mác phòng thân.
Những người ở nhà cũng phải
kiêng cữ nhiều điều để cầu bình
an, may mắn cho người thân
đang đi buôn bán, lặn lội trên
những vùng đồi núi hiểm trở, xa
xôi để tìm kế mưu sinh.

Con đường muối
ở miền Tây xứ Quảng
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Ngày xưa, ở vùng cao,
muối ăn rất khan hiếm.
Muối ăn có giá rất đắt nên
không phải ai cũng có tiền
để mua. Muối mua được
rất ít nên đồng bào miền
núi cất giữ muối như của
quý. Khi người Kinh ở
đồng bằng mở lối thông
thương, thì những hàng
hóa thiết yếu như mắm,
muối đưa lên vùng cao
ngày càng nhiều.

 TẤN VỊNH

Daáu xöa

T ìm laïi
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Văn hóa - Nghệ thuật
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Truyện ngắn:

 THOẠI VĂN

Chuyn quê ngày c

Tháng Ba. Nắng xuống Rộc Găng lóa
mắt. Đất cày ải phơi nắng giòn tan. Ông
Tư Huỳnh để sẵn mấy cái vồ đập đất đầu
chái. Nhà có sào ruộng, ông tính chiều
nay đập cho tơi ra. Chắc xẩm tối cũng rồi,
ông nghĩ vậy. Hôm nay, ông không đi
đốn mía. Mía chất đầy một vồng to, đạp
cho giỏi cũng vài ba ngày nữa mới hết.
Cha con ông làm công ở lò đường già
Tiễn. Già Tiễn dựng lò phía Gò Tranh.
Ở xóm Lữ Phí, già Tiễn là người có vốn
lớn. Đến mùa, ông bỏ tiền ra dựng chòi,
mướn người khỏe mạnh làm, lo cơm
nước. Cuối mùa, ông trả công cho họ
bằng đường muỗng.
Hôm qua, cha con ông Tư Huỳnh có
bữa cơm ngon quá. Lâu rồi, không được
ăn canh mít non nấu cá chuồn tươi. Cơm
ghế củ lang khô, ăn với mắm cái đã ngon
rồi, đằng này già Tiễn thêm món canh mít
quá tuyệt. Ông gắp đầu cá chuồn trong cái
tô. Tô để trên mâm gỗ nhẵn thín, ngả màu
đen có đường nẻ to. Người ta nói “nhứt
đám ruộng trước ngõ, nhì cái mỏ cá
chuồn”. Đầu cá chuồn có miếng sụn, nhai
vừa giòn vừa béo. Sao hôm nay, già Tiễn
chơi ngon vậy ta? Thường mọi bữa chỉ có
nồi cơm, mớ củ với chén mắm cà. Thằng
Mẹo, con ông Tư Huỳnh, chăm chú ăn
không nói gì. Tính nó vậy, làm cùi cụi, ít
nói. Mười Ngọ, hay văn hoa, vừa húp canh
vừa oang oang “Ai về nhắn với nậu nguồn/
Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên”. Mâm
cơm có sáu người, gồm Chín Thôi, Mười
Ngọ, Bốn Xởi và cha con ông Tư Huỳnh.
Bốn Xởi gật gù: “Mít này làm món trộn
xúc bánh tráng, ngon hết ý. Là nói vậy
thôi, chứ làm gì có mà ăn”. Câu nói vô tình
hay cố ý của Bốn Xởi gợi cho ông Tư
Huỳnh suy nghĩ...
Thật ra món mít trộn, nhà quê không
phải là hiếm, ai cũng có thể làm được,
chỉ cần khéo tay, chịu khó một chút.
Nói khéo tay xắt mít, chỉ có bà Hoa. Bà
Hoa bán mít trộn ngon nhất xóm,
chồng mất đã lâu, người dong dỏng cao,
da bánh mật, tóc suông. Cánh đàn ông
hay ngó theo khi bà bưng mủng mít trộn
đi qua. Hôm đó, ông Tư Huỳnh thấy bà
đi ngang, cắm đòn xóc xuống đất, liền
đọc: “Đôi ta như thể dây đàn/ Đứt thì lại
nối cũng hoàn như xưa”. “Ơ! Cái ông
này vô duyên”, bà Hoa nguýt dài đi một
hơi, nhưng lòng bà không quên chuyện
cũ. Ngày đó, bà chưa lấy chồng và ông
Tư Huỳnh chưa vợ. Hai người gặp nhau
ở bến sông. Một đêm trăng sáng. Ông
Tư Huỳnh liền hát: “Gió đưa, gió đẩy
bông trang/ Ai đưa ai đẩy cho nàng tới
đây?”. Bà Hoa liền đọc: “Gió đưa gió đẩy
nhành gai/ Bậu ơi, đừng có hỏi, ngày mai
tui lấy chồng”.
Ông Tư Huỳnh nghe mất hứng, nói
lảng: “Ngãi nhơn là ngãi nhơn đồng/ Qua
không biểu bậu, bỏ chồng theo qua”. Là nói
vậy, nhưng Tư Huỳnh biết chắc bà Hoa
chưa có đám nào dạm hỏi, nên vẫn nuôi
hy vọng. Chuyện tình qua những câu đối
đáp, họ phải lòng nhau. Ngày đó, chuyện
lứa đôi đều do cha mẹ hai bên sắp đặt. Có
lần nghe cha mẹ bà Hoa nói:
- Thằng Tư Huỳnh tính hiền, làm giỏi,
ngặt nỗi nó nghèo quá. Nghe thế, ông
đành hát câu: “Tại cha, tại mẹ bên nàng/
Cho nên đũa ngọc, mâm vàng xa nhau”.
Họ xa nhau thật. Hôm Tư Huỳnh đi
tát nước, thấy người ta gánh đôi xiểng to
đùng, bên ngoài có dán giấy đỏ, chữ đen.
Không đọc được, nhưng lòng ông hình
như đọc cả rồi. Họ chậm rãi đi vào ngõ
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nhà bà Hoa. Họ mặc áo dài the, khăn
đóng, sang trọng quá. Ông chậm rãi nhìn
theo, mong cho đôi xiểng ấy đi thẳng một
đường luôn. Nhưng không, cái gì đến
phải đến, đôi xiểng đã vào ngõ. Ông ngồi
dưới bóng tre. Sông vẫn là sông cũ, tre vẫn
là tre xưa, sao giờ đây mông lung quá!
Ông thấy cay cay trên khóe mắt. Tám
tuổi ông biết ngồi trên lưng trâu và cầm
liềm cắt cỏ. Mỗi năm, người ta trả cho
mấy ang lúa và một bộ đồ bằng vải thô.
“Ừ hả! Nghèo quá chứ gì nữa mà không
nghèo!”, ông nhủ lòng như vậy. Ông cố
bỏ nỗi buồn này cho nước trôi đi, nhưng
đâu có dễ, đâu có bỏ cái rụp liền. Mái tóc
đen dài của ai, cứ lởn vởn trong đầu ông,
khi đặt lưng xuống mỗi đêm về. Ác thật!
Người ta kệ người ta, ai biểu nhớ chi mà
ngủ không được! Ông giận mình, giận ai
không biết nữa, cứ trở lưng phía nào cũng
thấy đôi mắt lá răm. Thấy cái môi hồng
tươi như cánh sen trong hồ nước đình
làng. Chuyện này, chỉ có mình ông biết.
Gói lại thiệt kỹ, ông cất sâu trong lòng...
***
Mùa mía, kéo dài từ đầu tháng Chạp
đến hết tháng Ba âm lịch. Hết mía, chủ
chòi hạ che, lột chảo, cúng hạ chòi và kết
thúc. Bây giờ cuối tháng Ba. Vụ mía sắp
hết. Ông Tư Huỳnh nghĩ chắc sắp hết
mùa, chủ chòi cho ăn một bữa cho ra trò.
Già Tiễn thì khác. Già Tiễn hay nhắc
nhở Mười Ngọ: “Ăn mặn, uống đậm,
gánh nhẹ, đi chậm”. Mười Ngọ ưa uống
đậm và ăn mặn thiệt. Chén mắm cái
chan hai lần hết sạch, Mười Ngọ ăn mắm
như ăn canh. Ấm nước chè to đùng, lúc
nào cũng nóng, hễ quẳng gánh mía
xuống, Mười Ngọ chạy vào làm liền một
hơi nước chè thiệt đậm.
Hôm nay, cha con ông Tư Huỳnh nghỉ
đốn mía, tính chuyện đập đất, gieo lúa trì
trì. Lúa trì trì chịu hạn rất tốt. Đập cho đất
nhuyễn, vãi giống xuống. Hạt lúa nằm đó,
chờ mưa là nảy mầm. Giống lúa trì trì bông
thưa, hạt chắc, gạo màu nâu sẫm, cơm ăn
rất béo và thơm. Có điều năng suất lúa quá
thấp. Một sào lúa thu về chừng non gánh
lúa tươi coi như được mùa. Những năm
mất mùa chỉ có mấy ang. Chuyện làm
ruộng không đủ ăn từ bao đời rồi. Người
làm ruộng đồng Rộc Găng coi đó là điều
tự nhiên như nắng, như mưa.
Thằng Mẹo ngủ trưa thức dậy, nhìn ra
sân. Ông Tư Huỳnh ngồi hút thuốc trên
bộ ngựa trước hè. Mẹo nói:
- Trời chuyển mưa hay sao mà con
nghe trong người mỏi quá. Chiều nay,
mình đập cho xong, biết đâu tối mưa,
mai vãi giống được đó cha.
Ông Tư Huỳnh, áo cánh quần đùi, hai
ống chân đen nhẻm, bàn chân gân guốc,
bè ra. Đập hai bàn chân vào nhau, phủi

phủi, ông co lên bộ ngựa biểu thằng Mẹo:
- Con ra sau chái bếp, rút cho cha bó
bã mía.
- Ủa, đập đất mà rút bã mía chi vậy
cha? Mẹo ngạc nhiên hỏi.
- Thì con cứ hốt ra đây, một ôm thôi,
lấy thêm mấy sợi lạc cha chẻ sẵn dắt trên
mái chuồng heo đó.
Thằng Mẹo đi ra sau nhà. Đống bã mía
khô để trên gác chuồng heo từ mùa
trước. Nó hốt ra một ôm mà không biết
để làm gì.
Ông Tư Huỳnh nhả tàn thuốc, dán
trên cột chái nhà. Trên cột, có năm bảy
cái tàn thuốc như vậy. Hồi vợ ông còn
sống, mỗi lần quét nhà hay càu nhàu:
“Dán chi vậy không biết, hôi rình”. Bà
lấy chổi rẹt một đường rớt xuống rồi
xúc vô mo cau đi đổ. Bây giờ, ông tỉ
mẩn gò lưng, lựa ra bã mía thẳng thớm
để một bên. Tính ông kỹ vậy. Chặp lâu,
đã có mấy cây xác dài bó chặt, to cỡ ống
chân người lớn. Ông dựng vào róng
chuồng bò.
Chiều. Cha con ông Tư Huỳnh đập
sắp xong đám đất, trời chuyển mưa. Mây
từ phía núi Hông Lân kéo về đen nghịt.
Gió quần quật thổi. Một vài tia chớp phía
cuối trời.
Ông Tư Huỳnh nói:
- Làm nhanh lên rồi về con ơi, mưa sắp
tới rồi.
Thằng Mẹo, thằng Dần hối hả đập lia
lịa xuống những cục đất to. Đất bể ra bụi
bay tứ phía. Mấy con nhái núp dưới
mảng đất cày hốt hoảng nhảy ra. Mưa sắp
đến. Hàng tre đầu xóm oằn mình, lá tre
bay lả tả, mặt đường cuốn bụi mịt mù.
Cha con ông Tư Huỳnh bước vào nhà,
mưa nặng hạt. Tầm tám giờ tối, hết mưa.
Ông Tư Huỳnh với tay lấy cái giỏ tre treo
ở chuồng bò. Ông nói:
- Thằng Tỵ ở nhà coi nhà, Mẹo, Dần
đi với cha.
Thằng Dần ngạc nhiên. Nó hỏi:
- Đi đâu vậy cha? Mới mưa đất ướt
mà? Con không đi đâu. Nó nghĩ đi gieo
lúa ban đêm.
- Không đi thì ở nhà. Ông biểu thằng
Mẹo ra chuồng bò, ôm mớ bã mía ông bó
hồi trưa. Hai cha con bước ra ngõ.
Từ ngõ, nhìn ra cánh đồng phía xa, có
vài đốm sáng lập lòe. Ông Tư Huỳnh bảo
Mẹo đứng lại. Đưa mớ bã mía cho nó ôm,
ông chọn một cây, quẹt lửa đốt lên. Đuốc
cháy, hai cha con đi thẳng xuống cánh
đồng. Những đám đất cày, chưa bừa,
chưa đập, sau mưa nhái nhảy ra. Cứ mỗi
lần ông rọi đuốc, thằng Mẹo chụp được
năm bảy con nhái. Vừa chụp, nó vừa reo:
- Đây, còn đây nữa cha ơi. Cha rọi phía
này đi. Nó hăng quá, say sưa chụp không
biết mệt. Bỗng nó hếch mặt lên hỏi cha:

- Người ta nói “Ếch tháng Ba, gà tháng
Mười” là ý gì vậy cha? Câu hỏi cắt ngang
ý nghĩ của ông. Không biết ông đang
nghĩ gì, ông ngớ ra một chút rồi:
- Ờ... ờ ếch, nhái mùa này rất ngon. Gà
tháng Mười cũng vậy, chỉ có tháng Mười
là tháng thịt gà ngon nhứt trong năm.
Ông bà xưa nói vậy, mình nói vậy. Đấy là
họ rút ra từ thực tế. Mà đúng như vậy đó
con. Người ta đi soi ếch, soi nhái là đi
mùa này. Mùa này, thịt nhái ngon lắm.
Mải mê nói chuyện, mải mê bắt nhái, cha
con ông đốt hết hai cây đuốc rồi. Đồng
ruộng mênh mông, đi hoài không hết.
Bỗng thằng Mẹo nghe hình như có tiếng
gì sau lưng. Nó kêu lên: “Cha ơi! Cha ơi”.
- Gì vậy con? Cái gì vậy?
- Con nghe hình như có cái gì lạ phía
sau mình!
- Đâu? Đưa coi nào. Ông quơ cây đuốc
ngược về sau, vội dụi cây đuốc xuống đất
rồi hai cha con cắm đầu cắm cổ chạy.
Đến bờ ruộng to, ông biểu thằng Mẹo
ngồi xuống. Cha con cùng thở. Mẹo thắc
mắc hỏi:
- Gì vậy cha? Sao cha không để đuốc
chạy cho dễ mà tắt vậy? Con vấp mấy lần,
may chứ không đổ hết nhái.
- Có gì đâu! Mình tắt đuốc để tránh
nó theo.
- Cái gì theo mới được chứ? Bỗng
dưng nó nổi gai ốc. Nó nghĩ đến chuyện
linh thiêng ở đình Tân Hội. Nó sợ.
- Nghỉ chút đi. Không sao đâu. Con rắn.
Lúc ông soi đuốc, thấy một con rắn
mái gầm to bằng cổ chân, có khoang đen.
Đích thị là nó rồi. Nó bò theo. Thằng
Mẹo nói:
- Rắn mái gầm, con biết rồi, nhưng cha
dụi tắt đuốc chi vậy? Tối thui, tối mò.
- Con không biết đâu. Rắn mái gầm nó
mê tàn lửa. Thỉnh thoảng, ai đi soi mùa
này cũng gặp. Nó bò theo, không phải
hại mình, mà để ăn tàn. Nên ông bà xưa
có câu “Theo đốm, ăn tàn” có lẽ từ ý này
mà ra. Hiểu chưa?
Thằng Mẹo như xua được nỗi sợ
trong lòng. Nó hối: “Đốt đuốc lên đi
cha”. Hai cha con soi hết đuốc, gần nửa
giỏ nhái. Định về, cha con ông bước lên
bờ mương nhắm xóm Lữ Phí đi thẳng.
Đến khúc quẹo vào làng, bỗng dưng có
người bưng cái đèn hột vịt đi ngược lại.
Người cầm đèn, giơ lên.
- Ô! Tưởng ai. Cha con ông đi đâu về
vậy? Lại soi nhái hả? Trời ơi! Tui nói,
nhái mùa này nấu cháo, nấu canh măng
gì cũng ngon hết!
- Ủa, chứ bà đi đâu về?
- Tui lên lò đường ông già Tiễn coi thử
mía tui ép xong chưa.
- Ủa, chứ đám mía Trũng Gò là của bà
hả? Hèn chi mía xinh quá trời luôn.
Bà Hoa nguýt. Không biết ông có nói
móc mình không.
- Tui nói thiệt mà. Mía lóng dài, cây
bậm. Bọn tui gánh muốn quẹo xương vai.
- Tui biết, nên có ý bồi dưỡng cho các
ông chén canh.
- Ủa! Canh mít hôm trước là của bà?
Hèn chi ngon thiệt. Lạ nghen. Cái gì của
bà cũng ngon, cũng xinh. Phải chi tui... Ý
ông muốn nói phải chi tui còn trẻ. Mà
ngại thằng Mẹo không nói ra.
- Cái ông này. Giữ mồm giữ miệng
chút. Con nó cười.
Ông Tư Huỳnh xởi lởi: “Thôi bà về để
khuya”.
Ông bước đi. Đêm trăng ngày cũ và tô
canh mít non cứ lởn vởn trong đầu.
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Dõi theo bước chân Quang Hải
 THANH NHƯ

Vậy là tuyển thủ quốc gia
Nguyễn Quang Hải đã cập
bến Pau FC, một đội bóng nhỏ
ở miền Nam nước Pháp. Đội
bóng nhỏ, chơi ở hạng thấp
(Ligue 2), nhưng với Quang
Hải và người hâm mộ bóng đá
Việt Nam thì vẫn có nhiều
điều đáng chờ đợi.
Sau khi đã hoàn tất kiểm tra y tế,
tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã ra mắt
tại Pau FC với số áo 19 quen thuộc.
Theo hợp đồng, ngôi sao của đội
tuyển Việt Nam sẽ chơi cho đội bóng
miền Nam nước Pháp 2 năm kèm
điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Với
bản hợp đồng này, chúng ta cùng chờ
xem Quang Hải sẽ thể hiện thế nào
trong màu áo mới khi Ligue 2, mùa
giải 2022 - 2023 khởi tranh vào ngày
30/7 tới.
Đang là ngôi sao sáng của đội
tuyển quốc gia Việt Nam, nên suốt 3
tháng qua, sau khi Quang Hải tuyên
bố không gia hạn hợp đồng với Hà
Nội FC để theo đuổi giấc mơ chơi
bóng ở nước ngoài, thì người hâm
mộ bóng đá luôn dõi theo, ngóng
chờ xem Quang Hải sẽ cập bến đỗ
mới nào. Và cuối cùng, Hải “con”
chọn đội bóng nhỏ ở nước Pháp.
Với nhiều người, có thể có sự hẫng
hụt nhất định, vì ai cũng chờ đợi
Quang Hải sẽ đến với đội bóng có
tên tuổi hơn. Nhưng có lẽ, chính
Quang Hải mới biết rằng mình đang
cần gì.
Chúng ta đã từng chứng kiến và dĩ
nhiên là Quang Hải đã thấy bài học
nhãn tiền của những tuyển thủ như
Tuấn Anh, Xuân Trường, Công
Phượng và Văn Hậu... Họ đều là
những ngôi sao đáng chờ đợi của
bóng đá Việt Nam, nhưng cũng đều
thất bại khi xuất ngoại. Có lẽ vì thế
mà tiền vệ tài hoa sinh năm 1997 này

Huấn luyện viên Xavi và Lewandowski bất ngờ
xuất hiện cùng nhau ở Ibiza
Huấn luyện viên Xavi Hernandez của Barcelona và
tiền đạo Robert Lewandowski không biết vô tình hay
hữu ý đã có mặt ở một nhà hàng tại Ibiza cùng thời
điểm. Thông tin này đến trong bối cảnh ngôi sao
người Ba Lan Lewandowski đang muốn rời Bayern
Munich để cập bến Barca.
Chelsea chọn Koulibaly thế chỗ Rudiger
Theo Sky Italya, Chelsea đã liên hệ với trung vệ
Kalidou Koulibaly của Napoli, người cũng đang lọt
tầm ngắm của Barcelona và Juventus. Hiện "The
Blues" đã nhắm cầu thủ này là sự thay thế xứng đáng
Antonio Rudiger khi tuyển thủ Đức gia nhập Real
Madrid hè này theo dạng chuyển nhượng tự do.
Xavi cho 3 cầu thủ Barcelona thêm thời gian
tìm bến đỗ mới
Tờ Sport (Tây Ban Nha) cho hay, HLV Xavi
Hernandez của Barcelona cho Oscar Mingueza,
Samuel Umtiti và Riqui Puig nghỉ thêm 1 tuần để tìm
kiếm bến đỗ mới. Vì thế, bộ ba này sẽ không phải hội
quân luyện tập vào ngày 4/7 tới cùng toàn đội.

Quang Hải trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử gia nhập một đội bóng Pháp.
ẢNH: PAU FC

chọn một đội bóng vừa tầm để nuôi
giấc mơ chơi bóng ở nước ngoài, và
đó sẽ là nơi tạo bước đệm để nâng
tầm mình lên.
Tuy nhiên, khi bước vào môi
trường bóng đá mới, bên cạnh
những kỳ vọng thì áp lực cũng sẽ
tăng lên đối với Quang Hải. Nhưng
đã là ngôi sao và muốn tỏa sáng hơn,
muốn nâng tầm để phát triển sự
nghiệp thì cầu thủ phải chấp nhận
điều này. Dù vậy, tuyển thủ mới 25
tuổi này cần thời gian để thích nghi
với môi trường chơi bóng mới, làm
quen với những đồng đội mới và cả
văn hóa Châu Âu vẫn còn xa lạ với
Quang Hải. Đặc biệt là, cựu cầu thủ
Hà Nội FC phải lĩnh hội quan điểm
chơi bóng của vị huấn luyện viên

mới. Tất cả những điều này, Quang
Hải sẽ phải vượt qua, nếu muồn
thành công.
Vậy là, một hành trình mới đã mở
ra với Quang Hải. Một thách thức
mới đang chờ đợi Quang Hải.
Chúng ta cùng chờ đợi và cùng hy
vọng, với chuyên môn, phẩm chất,
nghị lực của mình, tiền vệ ngôi sao
của đội tuyển Việt Nam sẽ “thích
ứng linh hoạt” và tạo dấu ấn ở câu lạc
bộ mới. Bởi, nếu Quang Hải thành
công thì đó không chỉ niềm vui riêng
của tuyển thủ này, mà nó còn tạo
động lực cho nhiều cầu thủ, các lứa
cầu thủ tiếp theo sau có thêm niềm
tin và khát vọng lớn lao để chinh
phục những đỉnh cao mới, để cùng
đưa bóng đá Việt Nam tiến lên.

Xây dựng trường chuẩn quốc gia...
Xây dựng trường chuẩn
quốc gia là một chủ trương của
ngành giáo dục và các địa
phương trong cả nước. Để
trường đạt chuẩn quốc gia, yêu
cầu có nhiều tiêu chí chứ không
chỉ yêu cầu mỗi lớp học không
quá 35 HS, mỗi trường không
quá 30 lớp. Nhưng ngay ở yêu
cầu thứ nhất, trong khi các
trường tiểu học tuyển sinh đúng
tuyến đều chưa thực hiện được
tiêu chí mỗi trường 30 lớp, mỗi
lớp không quá 35 HS. Đơn
giản vì phải xây thêm phòng
học, mà kinh phí thì không có.
Đó là một chủ trương về lý
thuyết thì đúng, nhưng về thực
tế thì còn nhiều bất cập. Đã thế
việc chọn trường để “xây dựng
trường chuẩn quốc gia” quận
Hoàng Mai (Hà Nội) lại theo
kiểu “tùy hứng” bằng cách đẩy
ngay mấy trăm em HS đi học
trường “chưa thể thành chuẩn

Cuoái tuaàn

Trường Tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội).
ẢNH: INTERNET

quốc gia” để cho trường mình
thành “chuẩn quốc gia”. Thật
khó “thông cảm” với kiểu xây
dựng trường chuẩn quốc gia kỳ

quặc như thế này.
Như thế, những trường phải
nhận HS do trường kia đẩy cho
mình sẽ thành trường kiểu gì?

Jovic đến Fiorentina vào tuần tới
Truyền thông Italya và Tây Ban Nha loan tin, chân
sút người Serbia sẽ đến Fiorentina vào tuần tới để ký
hợp đồng theo dạng cho mượn 1 năm từ Real
Madrid. Theo thoả thuận, Fio sẽ trả 50% lương của
Jovic (3 triệu euro), 50% còn lại do "Kền kền trắng"
thanh toán.
Chelsea muốn gắn Pulisic để mua De Ligt
Theo Daily Mail, "The Blues" sẵn sàng trả tiền cộng
thêm cầu thủ chạy cánh Christian Pulisic để chiêu mộ
trung vệ người Hà Lan Mathijs De Ligt. Về phía
Juventus, "Lão bà" chỉ chấp nhận nhả De Ligt với giá
86,4 triệu bảng hoặc phương án 60,3 triệu bảng cộng
với Timo Werner.
MU chốt 40 triệu bảng hỏi mua sao Ajax
Tờ TalkSport đưa tin, MU chuẩn bị gửi tới Ajax lời
đề nghị trị giá 40 triệu bảng dành cho trung vệ
Lisandro Martinez, cầu thủ mà Arsenal cũng đang
nhắm đến trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Tuyển thủ Argentina là học trò cưng của HLV Erik Ten
Hag trong thời gian 2 người làm việc cùng nhau ở
Ajax, và chiến lược gia người Hà Lan rất muốn đưa
anh đến MU.
VÕ VĂN (tổng hợp)

(Tiếp theo trang 1)
Vì nhận thêm HS khi chính
trường mình đã quá tải, những
trường đó tới bao giờ mới có cơ
hội trở thành “trường chuẩn
quốc gia”?
Lâu nay, ngành giáo dục có
không ít những chủ trương “khó
hiểu” như thế, từ chuyện sách
giáo khoa tới chuyện “xây dựng
trường chuẩn quốc gia”. Nếu đã
là trường công lập, thì sự bình
đẳng trong giảng dạy và học tập
giữa các trường là điều đầu tiên
phải thực hiện cho bằng được.
Chúng ta đang có rất nhiều
trường công lập ở miền núi, ở
vùng sâu, vùng xa vô cùng thiếu
thốn về cơ sở vật chất, đang rất
cần phải đầu tư để “trường ra
trường, lớp ra lớp” nhưng vẫn
chưa làm được. Trong khi ngay
các trường công lập tiểu học ở
Thủ đô Hà Nội, nhưng ở quận
không trung tâm như Hoàng
Mai, thì chuyện mỗi trường có

30 lớp, mỗi lớp có 35 HS đã là
chuyện “nằm mơ” rồi, đơn giản
vì ở những quận như thế, số
lượng HS vào lớp 1 hằng năm
là quá đông. Vào đúng tuyến cả,
thì sao lại phân biệt HS, phải
đẩy đi học trường khác để
trường này đủ chuẩn HS
“trường chuẩn quốc gia”. Chưa
kể, những kiểu “điều học sinh”
theo kiểu mệnh lệnh này dễ dẫn
tới tiêu cực, phụ huynh lại phải
nháo nhào lên, phải “chạy”
trường. Một phụ huynh có con
em “bị buộc di dời” bức xúc nói:
“Trường lên chuẩn quốc gia
phải có lộ trình, kế hoạch rõ
ràng chứ không phải ra thông
báo xây dựng rồi “đẩy” HS đi
ngay như thế này. Chưa kể tất
cả các con hầu như đều vào
trường diện đúng tuyến, nên cần
lấy ý kiến, giải thích cho phụ
huynh vì sao mình thuộc diện
phải chuyển đi”.

Cuoái tuaàn
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Khắc phục điểm nghẽn trong thực thi
thủ tục hành chính
 KHÁNH HỒNG

Ngày 1/8/2022, Hệ thống
đánh giá Bộ chỉ số phục
vụ người dân và doanh
nghiệp sẽ đưa vào vận
hành theo chỉ đạo của
Chính phủ. Qua đó, đánh
giá, giám sát chất lượng
công việc, nâng cao mức
độ hài lòng của người
dân, doanh nghiệp, góp
phần tháo gỡ điểm
nghẽn trong thực thi thủ
tục hành chính (TTHC)
hiện nay.
Ngày 23/6/2022, Phó Thủ
tướng Thường trực Chính phủ
Phạm Bình Minh đã ký Quyết
định 766/QĐ-TTg phê duyệt
Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và
đánh giá chất lượng phục vụ
người dân, doanh nghiệp trong
thực hiện TTHC, dịch vụ công
theo thời gian thực trên môi
trường điện tử. Bộ chỉ số phục
vụ người dân và doanh nghiệp
gồm 5 nhóm chỉ số thành
phần: 1- Công khai, minh bạch;
2- Tiến độ, kết quả giải quyết;
3- Số hóa hồ sơ; 4- Cung cấp
dịch vụ trực tuyến; 5- Mức độ
hài lòng.
Đối tượng được đánh giá là
các bộ, cơ quan ngang bộ,
BHXH Việt Nam, UBND các
cấp và các cơ quan, đơn vị trực

Cán bộ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi
giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
ẢNH: PV

thuộc các cơ quan trên; các cơ
quan, đơn vị khác có cung cấp
dịch vụ công trên Cổng Dịch
vụ công quốc gia và Hệ thống
thông tin giải quyết TTHC cấp
bộ, cấp tỉnh.
Theo Cục trưởng Cục Kiểm
soát TTHC (Văn phòng Chính
phủ) Ngô Hải Phan, trong quá
trình chuyển đổi số hiện nay,
thực hiện chỉ đạo, điều hành
dựa trên dữ liệu theo thời gian
thực là một yêu cầu tất yếu, nhất
là khi kết quả đánh giá được
công khai trên Cổng Dịch vụ
công quốc gia, Hệ thống thông
tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp
tỉnh; cổng thông tin điện tử của
bộ, ngành, địa phương phục vụ

chỉ đạo, điều hành, đánh giá kết
quả cải cách TTHC của cơ
quan, đơn vị; theo dõi, giám sát,
đánh giá của cá nhân, tổ chức và
nâng cao chất lượng thực hiện
TTHC, cung cấp dịch vụ công.
Từ tháng 12/2021 đến nay, cả
3 nhóm chỉ số (tiến độ, kết quả
giải quyết; cung cấp dịch vụ
công trực tuyến và thanh toán
trực tuyến) đã được Văn phòng
Chính phủ phối hợp với các bộ,
ngành, địa phương xây dựng,
vận hành thử nghiệm thành
công theo phương pháp đánh
giá dựa trên dữ liệu theo thời
gian thực. Việc vận hành thử
nghiệm này làm cơ sở để tiếp
tục xây dựng, vận hành các

nhóm chỉ số khác khi dự thảo
quyết định được ban hành.
Quyết định 766/QĐ-TTg
được ban hành nhằm đổi mới
công tác chỉ đạo, điều hành của
cơ quan hành chính nhà nước
các cấp dựa trên dữ liệu theo
thời gian thực đối với việc đánh
giá, giám sát chất lượng thực
thi TTHC. Đồng thời, giúp
tăng cường kỷ luật, kỷ cương
hành chính, trách nhiệm giải
trình, nâng cao chất lượng
phục vụ, mức độ hài lòng của
người dân, doanh nghiệp.
Quyết định 766/QĐ-TTg góp
phần cải thiện "điểm nghẽn"
lớn nhất trong thực thi cải cách
TTHC hiện nay.
Ông Ngô Hải Phan cho biết
thêm, trong Nghị quyết số
03/NQ-CP ngày 10/1/2022
của Chính phủ đã giao Văn
phòng Chính phủ xây dựng,
trình Thủ tướng Chính phủ ban
hành Bộ chỉ số phục vụ người
dân và doanh nghiệp trong thực
hiện TTHC, cung cấp dịch vụ
công để đổi mới công tác theo
dõi, giám sát, đánh giá việc thực
thi TTHC tại các bộ, ngành, địa
phương - khâu yếu nhất của cải
cách TTHC hiện nay. Bộ chỉ số
đánh giá dựa trên dữ liệu theo
thời gian thực là một vấn đề
mới, lần đầu tiên áp dụng với
thực hiện TTHC ở Việt Nam.

Quốc tế:

G7 chi 600 tỷ USD xây dựng cơ sở hạ tầng
 HOÀNG ANH

Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước
công nghiệp phát triển hàng đầu
thế giới (G7) cam kết hỗ trợ 600 tỷ
USD để giúp các quốc gia có thu
nhập thấp xây dựng cơ sở hạ tầng
thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trong khuôn khổ Hội nghị
Thượng đỉnh G7 vừa được tổ
chức tại Đức, Hiệp định “Đối
tác về cơ sở hạ tầng và đầu tư
toàn cầu” đã được Tổng thống
Mỹ Joe Biden và các đồng
minh gồm Canada, Đức, Italy,
Nhật Bản và Liên minh Châu
Âu (EU) công bố. Trọng tâm
của dự án là các khoản đầu tư
cho lĩnh vực bảo vệ khí hậu, hệ
thống giao thông, y tế và cơ sở
hạ tầng kỹ thuật số chủ yếu tại
các nước có thu nhập thấp và
trung bình. Nguồn tiền phần
lớn do các công ty tư nhân
cam kết đầu tư tới năm 2027,
trong đó có 200 tỷ USD từ
phía Mỹ và 400 tỷ USD từ các
nền kinh tế còn lại.
Đây không phải là một dự
án mới hoàn toàn, mà được
sửa đổi từ chiến lược “Xây
dựng thế giới tốt đẹp hơn”
(B3W) được đưa ra ở kỳ
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Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở lâu đài Elmau
ẢNH: TTXVN
thuộc bang Bayern của Đức, ngày 26/6.

thượng đỉnh hồi năm 2021. Cụ
thể, sáng kiến tập trung vào 4
trụ cột bao gồm ứng phó với
biến đổi khí hậu và đầu tư cho
năng lượng sạch; xây dựng hệ
thống Internet, thông tin an
toàn và mở; thúc đẩy bình
đẳng và công bằng giới; nâng
cấp cơ sở hạ tầng y tế.
Tổng thống Mỹ Joe Biden
nhấn mạnh, đây không phải là
câu chuyện viện trợ hay từ
thiện. Sáng kiến sẽ góp phần
mang lại lợi ích đến với tất cả
mọi người, trong đó có cả
người dân Mỹ. Đây chỉ là
bước khởi đầu. Mỹ cùng các
đối tác G7 sẽ tìm cách huy
động thêm hàng trăm tỷ USD

vốn từ các đối tác cùng chí
hướng khác, các ngân hàng
phát triển đa phương, các tổ
chức tài chính phát triển, quỹ
tài sản có chủ quyền và hơn
thế nữa.
Bình luận về sáng kiến nêu
trên, người đứng đầu Ủy ban
Châu Âu Ursula von der Leyen
đánh giá, thế giới đang cần rất
nhiều động lực trong lĩnh vực
đầu tư và chúng tôi sẽ mang tới
điều đó một cách tích cực và
mạnh mẽ. Đối tác ở các nước
đang phát triển sẽ thấy rằng họ
có quyền lựa chọn.
Giới chuyên gia nhận định,
dù không hề nhắc tới Bắc
Kinh, nhưng việc thực thi

chiến lược này của G7 là nhằm
đối trọng với sáng kiến “Vành
đai, con đường” của Trung
Quốc công bố hồi năm 2013,
với mục đích đầu tư phát triển
cơ sở hạ tầng ở hơn 100 quốc
gia. Khác với các dự án trong
sáng kiến của Trung Quốc,
chủ yếu lấy nguồn vốn từ ngân
sách, những khoản tài trợ
trong kế hoạch của G7 được
đề xuất sẽ phụ thuộc phần lớn
vào việc các công ty tư nhân
sẵn sàng cam kết đầu tư hay
không và do đó không được
đảm bảo hoàn toàn. Tuy
nhiên, giới chức Mỹ cho rằng,
đây vẫn là một tín hiệu tốt khi
các nước tiếp nhận hỗ trợ có
thể tránh được “bẫy nợ”.
Được biết, sáng kiến này sẽ
hỗ trợ một dự án năng lượng
mặt trời trị giá 2 tỷ USD ở
Angola, hợp đồng 600 triệu
USD xây dựng một tuyến cáp
viễn thông dưới biển kết nối
Singapore với Pháp qua Ai
Cập và vùng Sừng Châu Phi,
cùng 14 triệu USD hỗ trợ
nghiên cứu triển khai một nhà
máy lò phản ứng công suất
nhỏ của Romania...

Phát hiện mới giúp
điều trị tổn thương
não ở trẻ sơ sinh
Các nhà khoa học Australia
vừa công bố kết quả một số
nghiên cứu mà họ tin rằng có
thể cung cấp thêm hiểu biết về
nguyên nhân và phương pháp
điều trị những tổn thương não
ở trẻ sơ sinh.
Trong thông báo ngày
29/6, nhà khoa học Suzanne
Miller tại Viện Nghiên cứu Y
khoa Hudson cho biết,
melatonin - một loại hormone
do tuyến tùng của não sản xuất
ra, có thể ngăn chặn chứng
thiếu ô xy não ở trẻ sơ sinh. Bà
Miller giải thích, melatonin có
đặc tính chống ô xy hóa mạnh,
có thể chống lại các gốc tự do
gây hại và giúp tăng cường
đáng kể khả năng bảo vệ não
của trẻ sơ sinh.

Lần đầu tiên NASA
tiến hành phóng tên
lửa lên vũ trụ từ
Australia
Tối 26/6, Cơ quan Hàng
không Vũ trụ Mỹ (NASA) lần
đầu tiên tiến hành vụ phóng
tên lửa lên vũ trụ từ một bãi
phóng tại Australia, đánh dấu
thời khắc "lịch sử" đối với
ngành hàng không vũ trụ của
quốc gia Châu Đại Dương này.
Sau nhiều lần trì hoãn vì
điều kiện thời tiết bất lợi, tên
lửa đã rời bệ phóng từ Trung
tâm Vũ trụ Arnhem đặt tại
Vùng lãnh thổ Bắc Australia
và bay trong không gian với
quãng đường khoảng 350km.
Tên lửa này dài 13m mang
theo thiết bị quan sát khí
quyển để nghiên cứu các
chòm sao Alpha A và B. Nhiệt
kế lượng tử tia X sẽ giúp các
nhà khoa học đo các tia X giữa
các vì sao với độ chính xác
cao, nhằm cung cấp các dữ
liệu mới về cấu trúc và sự tiến
hóa của vũ trụ.

Ba công ty Nhật
Bản thử nghiệm
dùng robot tự hành
để giao hàng
Ba tập đoàn lớn của Nhật
Bản, gồm Rakuten Group Inc.,
Panasonic Holdings Corp. và
Seiyu Co., đang hợp tác để thử
nghiệm dịch vụ sử dụng robot
tự hành giao hàng cho khách.
Dịch vụ này đang được
triển khai ở TP.Tsukuba, tỉnh
Ibaraki, miền Trung Nhật Bản,
để vận chuyển hơn 2.000 mặt
hàng cho khoảng 1.000 hộ gia
đình nằm trong bán kính
850m từ cửa hàng Tsukuba
Takezono của Seiyu Co.
Robot tự hành có kích thước
117cm x 65cm x 115cm, có thể
di chuyển với tốc độ 4km/giờ.
Nó có một khoang chứa hàng
hóa với dung tích 114 lít, có
thể chở các đồ đông lạnh và
hàng hóa thông thường khác.
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Trường Cao đẳng Quảng Ngãi:

Từng bước khẳng định thương hiệu
 KIM NGÂN

Trường Cao đẳng Quảng
Ngãi (QNC) tiền thân là
Trường Cao đẳng Kỹ
thuật- Công nghiệp
Quảng Ngãi, thành lập
ngày 4/7/2007. Đây là
trường cao đẳng tư thục
đầu tiên thành lập theo
chính sách xã hội hóa giáo
dục trên địa bàn tỉnh. Qua
15 năm hình thành và
phát triển, trường đã góp
phần đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cho Quảng
Ngãi và các tỉnh miền
Trung - Tây Nguyên.

Nỗ lực nâng cao chất
lượng đào tạo
Nhớ lại những ngày mới
thành lập, thạc sĩ Võ Thị Nga Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trường Cao đẳng (CĐ) Quảng
Ngãi cho hay, năm 2007, trường
bắt đầu đi vào hoạt động và
tuyển 1.200 học sinh, sinh viên
(HS, SV), với 11 ngành nghề
thuộc hệ CĐ và trung cấp. Giai
đoạn đầu, trường gặp rất nhiều
khó khăn, thiếu thốn về nhân
lực và cơ sở vật chất. Lúc ấy,
trường chỉ có 55 cán bộ, giảng
viên và 2 khối nhà đảm bảo quy
mô đào tạo 1.000 HS, SV/năm.
Nhà trường đã từng bước khắc
phục khó khăn để đi vào hoạt
động ổn định và không ngừng
nâng cao chất lượng giảng dạy,
học tập. Trường mở thêm nhiều
mã ngành đáp ứng nhu cầu
người học như dược, điều
dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm,
quản trị nhà hàng khách sạn,
công nghệ thông tin... Từ đó
dần khẳng định thương hiệu của

Với những thành tích đạt được
trong công tác giảng dạy, Trường
CĐ Quảng Ngãi vinh dự được Bộ
GD&ĐT tặng Bằng khen năm
2017, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua
năm 2016, tặng Bằng khen năm
2015 và năm 2016; Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam tặng
Bằng khen năm 2018 - 2019...
Đây là niềm tự hào và là động lực
để thầy và trò nhà trường phấn
đấu trong chặng đường giáo dục
nghề nghiệp và góp phần đào
tạo, cung ứng nguồn nhân lực
cho tỉnh và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên...

Sinh viên Khoa Y - Dược (Trường Cao đẳng Quảng Ngãi) trong giờ thực hành.
ẢNH: KIM NGÂN

trường và ổn định nguồn tuyển
sinh hằng năm.
Trưởng Khoa Y - Dược
(Trường CĐ Quảng Ngãi) Hồ
Thị Lan cho biết, Khoa Y - Dược
là một trong những khoa thu
hút nhiều SV theo học. Khoa có
5 ngành là dược, điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật xét nghiệm và y
học hình ảnh. Trường CĐ
Quảng Ngãi xây dựng chương
trình đào tạo theo năng lực HS,
SV. Phương pháp dạy của
trường là lấy người học làm
trung tâm. Sinh viên của Khoa Y
- Dược được tạo điều kiện thực
hành nhiều, đi thực tế tại các cơ
sở y tế, dược... để nâng cao năng
lực chuyên môn. Trong những
năm qua, đa số SV của khoa đều
có việc làm ổn định.
Em Phạm Thị Hoài Thi (SV
năm 2, ngành Quản trị khách
sạn, thuộc Khoa Du lịch Khách sạn) chia sẻ, trường có
cơ sở vật chất khang trang, SV
được tạo điều kiện thực hành
ngay ở giảng đường với mô hình

Thông báo tuyển dụng
Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thông báo tuyển
dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị, với các thông
tin cụ thể:
Vị trí truyển dụng: Tài chính - Kế toán.
Số lượng: 1 người.
Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên một
trong các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán.
Yêu cầu ngoại ngữ, tin học, kinh nghiệm công tác:
Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 khung năng
lực ngoại ngữ Việt Nam.
Các ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh
vực Kế toán.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 4/7/2022 đến hết
ngày 2/8/2022.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính,
Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tại: Thôn Tuyết Diêm 1,
xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255.3618590, hoặc ông Phạm Hồng
Phi, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: 0905789665.

doanh nghiệp - người học. Sinh
viên được hỗ trợ việc làm sau
đào tạo nên chúng em rất yên
tâm khi học tập tại Trường CĐ
Quảng Ngãi.
Hiện nay, Trường CĐ
Quảng Ngãi đào tạo hệ sơ cấp,
trung cấp và CĐ, với 14 ngành
nghề hệ CĐ, 13 ngành nghề
trung cấp và 9 ngành nghề sơ
cấp. Quy mô đào tạo hằng năm
của trường bình quân trên
2.500 HS, SV/năm. Trong số
đó, SV nước ngoài bình quân
200 SV/năm. Tính đến nay,
Trường CĐ Quảng Ngãi đã đào
tạo hơn 40 nghìn HS, SV.
Trường CĐ Quảng Ngãi hiện
có 5 khoa với 14 tổ bộ môn, 7
phòng chức năng, 3 trung tâm
trực thuộc và 4 cơ sở dịch vụ.
Trường có 189 cán bộ, nhân
viên. Trong đó, có 97 cán bộ
giảng dạy gồm 1 tiến sĩ, 3 nghiên
cứu sinh, 32 thạc sĩ, 57 cử nhân...
Để nâng cao chất lượng đào tạo,
trường đã tập trung đầu tư xây
dựng cơ sở vật chất phục vụ cho

việc học tập, nghiên cứu và giảng
dạy. Đến nay, trường có 4 cơ sở
với tổng diện tích hơn 106,256
nghìn mét vuông.

Đẩy mạnh hội nhập
quốc tế
Trong những năm qua,
Trường CĐ Quảng Ngãi đã đẩy
mạnh hợp tác quốc tế. Trường
đã ký kết với 15 đối tác ở Nhật
Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài
Loan, Lào, Campuchia, Canada,
Úc... về hợp tác xây dựng
chương trình đào tạo, trao đổi
giảng viên, giới thiệu việc làm
cho SV sau khi tốt nghiệp...
Trường hợp tác với Cu Ba trong
triển khai xây dựng dự án Viện
dưỡng lão; hợp tác với Tập đoàn
Bệnh viện Naga Higashi (Nhật
Bản) đưa SV ngành dược, điều
dưỡng thực tập sinh và cung ứng
nhân lực cho tập đoàn này; hợp
tác với Công ty Dịch vụ chăm
sóc Deli Care - Nhật Bản trong
lĩnh vực chế biến thức ăn dinh
dưỡng và định hướng xây dựng

nhà máy chế biến suất ăn dinh
dưỡng tại Quảng Ngãi. Ngoài
ra, nhà trường còn tiếp nhận
các dự án tài trợ từ một số tổ
chức giáo dục quốc tế như Đức,
Nhật Bản...
Bà Võ Thị Nga thông tin
thêm, chúng tôi đang xây dựng
trường tư thục theo mô hình
ứng dụng của Canada là học lý
thuyết và thực hành tại trường,
doanh nghiệp, đào tạo theo nhu
cầu thị trường. Nhà trường tiếp
tục đầu tư và hoàn thiện cơ sở
vật chất, trang thiết bị; nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng
viên, năng lực quản lý; cập nhật
xây dựng đổi mới chương trình
đào tạo; đảm bảo đời sống cho
cán bộ, giảng viên; tìm kiếm việc
làm cho SV; tạo môi trường học
tập, làm việc, năng động, sáng
tạo và thân thiện. Trường CĐ
Quảng Ngãi phấn đấu đến năm
2025 trở thành trường CĐ chất
lượng cao; phấn đấu trước năm
2025 hoàn thành đầu tư dự án
mở rộng cơ sở I, cơ sở III với hệ
thống bệnh viện, viện dưỡng
lão, nhà hàng - khách sạn. Đồng
thời, trường tăng quy mô đào
tạo từ 2.000 HS, SV lên 3.000
HS, SV/năm và phát triển đội
ngũ cán bộ, giảng viên lên 200
người. Nhà trường tập trung
phát triển Khoa Quốc tế thành
mũi nhọn của trường để hợp tác
với các nước Lào, Campuchia,
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,
Úc về chương trình thực hành,
thực tập và việc làm cho SV;
phát triển Khoa Y - Dược theo
mô hình Trường học - Bệnh
viện - Viện dưỡng lão, nhằm
giúp SV năm thứ 2 thực hành,
được trả lương và có việc làm
trong thời gian học tại trường.

Thông báo
Thông báo đấu giá tài sản
đấu giá tài sản
Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch
vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi, 15
Nguyễn Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi.
Người có tài sản: Chi cục Thi
hành án dân sự TP.Quảng Ngãi, 226
Nguyễn Du, TP.Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi.
Tài sản đấu giá: 163,2m2 đất ở
nông thôn, thuộc thửa đất số 257, tờ
bản đồ số 02, địa chỉ: Thôn Phổ An,
xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi.
Giá khởi điểm: 2.211.398.457
đồng; tiền đặt trước: 440 triệu đồng.
Đăng ký, nộp hồ sơ: Đến 11 giờ,
ngày 25/7/2022; đấu giá: Ngày
28/7/2022 tại Trung tâm.
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu
liên hệ Trung tâm, điện thoại:
3837266.

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Quảng Ngãi (Trung tâm), 15 Nguyễn Thiệu, phường
Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Tổ chức có tài sản: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng
và Phát triển quỹ đất huyện Trà Bồng (Ban Quản lý), 436
Trà Bồng Khởi Nghĩa, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi.
Tài sản đấu giá (nơi có tài sản): 1.463,7m2 đất thuê (50
năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) thuộc
một phần thửa đất số 15, tờ bản đồ địa chính số 42, xã Trà
Bình, huyện Trà Bồng. Loại đất: Đất thương mại, dịch vụ.
Giá khởi điểm: 2.007.000.000 đồng.
Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng.
Tiền hồ sơ: 1.000.000 đồng.
Đăng ký: Đến 11 giờ, ngày 15/7/2022 tại Trung tâm
và Ban Quản lý.
Đấu giá: Ngày 28/7/2022 tại UBND huyện Trà Bồng.
Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói. Phương
thức: Trả giá lên.
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được
Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất
một lần có nhu cầu liên hệ đến Ban Quản lý, điện thoại
0255.3865.703 và Trung tâm, điện thoại: 0255.3837266.

* Giấy phép xuất bản số: 400/GP-BTTTT, ngày 12/3/2012 của Bộ Thông tin - Truyền thông * 5 kỳ/tuần, khổ 28x42cm
* Tổng Biên tập: Nguyễn Phú Đức
* Phó Tổng Biên tập: Hà Hoàng Triều; Trần Đình Hải * Chế bản tại Phòng Thư ký - Tòa soạn, Báo Quảng Ngãi
Giá: 3.000 đồng
* In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định. ĐT: 0256.3822810
* Trình bày: Võ Văn Của

