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Ban doc quý mén!

Nhan dipNäm mói Quý Mão2023 dä tràn ngáp sácXuàn

trên khdp mdnh dát Vi�t Nam thán yêu,
Ban Biên

tüp
Báo

Dai Doàn két xin trân trong gii loi chúc ming näm mói dén

quý doc giä!

Nüm 2022 là m�t näm day bibn dong aia dit mudc và
thé gidr:Dich bênhdhóngdich bêmh, sung dot Nga vi Ukraine thibn ta, lam phát vàsuy

thodi
kinht.

Nhuang nhu lita thi vang, trong thi thách dát
nauóc Viet

Nam da vugt lèn,ghi dauge nh�ng dáu dn dáng tu hào Nam 2022 là niäm nó luc khóng nging dë hói

sinh và tái thiét.

Viet Nam win tiéptuc gia vmg ón dinh vé chinh
tri,

kinh
té; cong cuoe phòng chóng tham nh�ng, tiêucuc wán dugc thulchi�n quyét liët, hi�u quá; là näm có

nhüng kétquà ric ro véngoai giao vái hngloat các chuyén thäm cáp cao tói các quóegia
trên

thëgiói

Chi có the gidi thich sic manh vugt qua moi khó khän là sic manh cia dai doàn ket dän t�c,chung
sic chung lòng Duói mái nhà chng, Mat trên Tö quóc

Viet Nam da to r� vj th� và trách nhi�m cúa minh, trò thành noi táp hop khói dai doàn kêt toàn dan toc phát huy tinh thán tuong thán tuong dái, läm sáng hon

jnghia cia hai chü dóng bào, dong viêen nhán dán tin tuong vào Ding, Nhà nudc và Chinh phi. Dai doàn két dán t�c tao thành silcmanh n�i sih góp phán

quan trong vào nhüng dáu dn mang tén Vi�t Nam trong näm 2022

Ban doc quý mén!

Dát muóc buoc vào nám 2023 voi nhing thuàn lgi vå khó khän, thách thilc. Là näm ghi dáu chäng duiòng nia nhi�m
kiý

�ai h�i Dång XI và Quóc h�i khoá

15.Bdng vào nhüng cung bâc cám xic dä trái qua trong
näm 2022,chíúng ta có diü

lý
do dë tin tutongvà ký vong vào m�t n�m 2023 cho di con hiéu thách thic, d

dát nuóc së dat duigcnhing thành tyu lón hon nüa.

Trong boi canh
thégiói

bién dong khóng ngitng,�ai doàn két dân tocvn ti�p tuc là silcmanh dé dát muóc buiócqua moi khó khän, thuichi�n các muc tiêu và

xáy dong mot dát muióc ViêtNam on dinh và phát trién.

Trong giaiphám Dai Doàn Ktdäc biêtming Xudn
moi

Quj Mão 2023, chíúng tói güi tói quoýdoc gid nh�ong bài viétvà hinh ành dac sác vé miùa Xuân dát

nuióc,mùa Xudn cúa khát vong Viet Nam. Giai phám cüng dat ra
rhîmg diucám và ký vong lin lao vào m�t näm mói phát hury súc manh n�i lucdàn t�o,xáy

dung dát ntóc Vi�t Nam gidu manh và hung cilông

nokt nevug

rdonT
BAN BIEN TÂP
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BácHo
dón TêtQuyMão 1963

THANH viNH
Toi

ngay 25/1/1963, Bác

Hóchúcmung näm mói dén

dóng bào cà nuöc nhàn
dip

Xuan Quý Mão, trong dó

Nguoi dacó 4cu tho:"Nuoc
Vi�t Nam ta là m�t/ Dän toc

Viet Nam ta là m�t/ Du cho

sông can dá mòn/ Nhàn dân

Nam,Bác là con m�t nhà"

Bác khi hóa trang, chúng toi rát

xúc
dong. Là v� Chú tichnuóc, thé

mà Nguoi hóa thán thành nguoi
dan lao d�ng gióng dén tiung chi

tiet, khong ai phát hi�n ra.

3
Bác

cháu di
ch� dugc hóa

trang bang mói quan be gia dinh.

Bác là bó, toi là con và dóng chi

Pham Dinh là cháu. Nguoi cháu

theo ong di ch� Tét xách chiéc
làn dung máy túm hành hoa, máy
Cù cà rot và it rau thóm. Bó

con

ong cháu
di ch� T�t råt vui và ty

nhien. O tò dua Bác theo duong
Phan Dinh Phùng dén phó Hàng
Diu.Sau d�, 3 "b� con, ông cháu'

xuóng di b� theo duong Nguyén
Thiep rói rë vào ph� Hàng Khoai.

Den cóng phía sau cho Dóng
Xuan, bông Bác düng lai ngám

nhin canh nh�n nhip � ch� Båc

Qua rói di
thång vào chg. Toi hoi

NuocVietNam là m�ot
Loi chúc Tét n�m mói Xuán Quý

Mão 1963 phát tren lan
sóng �li

Tieng nói Vi�t Nam c�a Nguoi dén

gið ddy vdn còn
nguyên b�n thu

thanh. Nghe lai loi chúc Tët c�a Bác

Hó vdn tháy th�t xúc d�ng. Nguyèn
van loi chuc let

Auan Quy Mao Chà tchH6Chi Minhthámvò chucTét gia dinh ông NguyenVän Thdc, nhà tu'sán ddn t�c ngày24/1/1963(6ém GiaothieTét Nguyêndán Quý Máo) 0,Vrong ke nogcn knong ai
chg1963 c�a BácHónhu'sau: Bác Qua.Nên tôi v�i moi Bác:

Thua bo! di duöng này co má.
Vüa nói tòi vua gid tay chi vé phía

Thua dong bào thdn m�én,

Nam nay,
�
mi�n B�c chiùngta lai

vui ve än Tet trong hda binh.

Diloi che d� x� h�i chi nghia c�a

ching ta, moi nguði dodn ket,phán
khoi mibng xud.

Bong bào mi�n Bac, hit cdc cu ph�u thc hien hoa binh thóng nhát nuidc mién Nam, thóng nhát dát nu�c.
lão dén các chuu thanh niên và nhi nhà nhdt dinh thdng loi.

dóng, ai cüng co gång góp phán xdy

diongdoi sóng dm no
h�nh phuc

Nhdn dip ndy, thay mat �ång du d dát khách qué nguoi,vdn m�t choDõng Xuân
và Chinh phü, toi thdn di

gili

loi longhuóng ve Tö quóc và sótsáng góp

khen ngo:
-Các anh hùng, chiens� thi dua và Ching ta cung nhau:

tift cd anh dhjem cóng nhàn, nóng
dan, trí thilcdang häng hdi thi dua

sán xudt và cóng tác

Chién si và cdn b� trongqudn doi,

cong ar, ddri qudn luón luön náng cao thdng lgi'.

canh gidc,bio ve To quoc,gil gin trdt M�t loi chúc Tet ngån gon, hien ý nguyen c�a Bác, länh d�o án này dugc länh d�o B� Cong an ngói xuóng chon m�t bó huê và hôi

Nam ruot thjt.

Nudc Vi�t Nam ta là m�t,

Dàn t�c Vi�tNam ta là m�t

Diu
cho sòng candá mòn,

Nhin dan Nam,Bác là con m�t ndud. cùng nhu vé tháng lqi tát yéu c�a

Cupc ddu trarnh aia toàn dàn ta dé su nghiep cách mang giai phóng tinh
lai,

phuong án
hóa trang dóng

loi chúc Tet mùa Xuan Quý Mão Canh ve da cunguoi sang Sö Y té

1963. Diéu dó cho tháy s� nh�t Ha N�i mugn quån trang vé hóa

guanuNguo ve tinh thóng trang Thiéu tuóng Phan Ván chg �óng
Xuan. Bác mim cuèicám

nhát, khòng thé chia rë, tách roi, Xoàn ké
lai tay

toi khë nói:

"Lán bào ve dó chúng tôi bàn di
-B6

con
minh

vào dáy thäm da!

Tham xong cho Bac Qua, Nguoi
giádoàn c�a So Y té di kiém tra v� sang cho Dóng Xuàn, Bác quan sát
sinh an toàn th�c phám ch� �óng rät ky, tim hiéu thái d�, môi quan
Xuan cüng không khá

thi. Vi bà he giüa nguoi mua v�i nguoi bán
con buon bán khu v�c cho Dóng và giá cá t�ng m�t hàng. Nguoi
Xuan dá quen vói các cán b� öSö mua såm hàng Tét dóng nhu måc

Cüng nam 1963, nhan dip Têtcó Y te Ha N�i hay di kiém
tra. Tháy cui, våi nguöi so ý va vào Bác, ho

truyén n�m Quý Mão,Bác Hó d� dé nguoi la di kiém
tra, bà con nghi quay lai lë d� xin

ldi.

Bác gåt và

Nhán dipnay töi cing gi lnth BácHöthámái thäm hoi và khen ngoi kiéubào
ta,

phan xdy dng ddt
nudc.

nghij B� Chính tri b�
tri Bác di thäm ng� ngay.

cho Dóng Xuin - m�t trung tim

buòn bán sám uát nhát Hà Noi.

cuoi d� luong
Miung nän� mô,

Co gdng mo
Tién b� mói,

Chuc Quý Mão lå n�m nhiéu tuong Pban Vän Xoàn nguyèn la ve Bac hoàn toàn bi mât, láy yéu náp và du lo�i hoa muôn màu såc

Tran tro, tinh toán mäi, länh Thäm cho Dóng Xuån xong, Bác

dao Cuc dä
dua a m�t phudng di tham quan ch� hoa � gán dá.

Sau này, theo hói ký cua Thi�u án
tói uu. Dó là phuong án båo Quang canh ch� hoa ngày Tet táp

nguoi báo v� cùa Bác Hó, de th�c to bátngo dé thành công. Phudng ruc ro. Dën hàng bán hoa hu�, Bác

tan ninh gi�n di, thán mât, tu nhiên må dáy Bo Cong an yèu cáu lánh
d�o Cuc dóng y. �óng chí B� truong Trán ch� bán hoa:

Cin bnhin vibnoi nghnh cdng dàhetnhing vin dé cia ditnudc Cinh ve(aylà Bo Tu lenh Cäinh Qudc Hoàn
lënbáo cío Bsc, duoc

tác dang
ra

sic phuc vu nhân dân,
mà không bósót m�t ai. �6 l

ve) nhanh chóng xáy dung ké Bác khen ngoi.

phyc vu cách mang
Tt

nidy càng thêm vui, vi có nhiang dtrong cu�c dáu tranh
giäi phóng tuyet

doi
5acHo adi tham ch� 1et thäm

ch�
Tet Dóng Xuán dudc Rè quá chj hàng hoa không bán,

ngudi anh cm thân thiet vulgt muón và boi v�y, Nguoi däc bi�t nhán tai khu vyc Dóng Xuian.

dam dér dnT dóngbaota,la manh den
dóng bio mién

NanmLánh daoCucCäinh we da triêumt. Ngay 24/1/1963 (dang
30

y toi avitrich nhiem bio ve.nén
dóng chf Nôvótni, Bí thutthl nhát Ban ruot thit

Cháp hành Trung ung Ding Công

sdn,Cha tich mutdte Tiep Khdec anh em, Nam talàmot/ Dan
tòc

VietNam ta hop vakhi thi nhát. Thuc tien cong vu truc tiép
bào ve tiep cin Bác.

cine bà Novótni và các vj länh dao là mot/ Dù cho sông can
dá mòn/ tac bao ve BacHócho thay bit kýo Sáng

s�m bòm dó, cái lanh cúa
cüng cháng mua dugc gi!

Bóhue này bao nhieu tién?

Dathua cy!5hào m�t bó a.

Toi lo bi l� nen trå luôn 2 hào.nhüng nám tháng mién
Nam

dang hoach vphuong án bio v� an toàn Ke hoach bào ve Bác Hó di

trién khai hét súc chjt chê và bi toi nhanh chóng m�i Bác di. Hiéu

tap chi huy các don vj dé bàn b�c Tét n�m Quý Mão), tði
và dóng Nguoi dung dây di và nói nhò dé

4 cau tho giän di: "Nuóc Vi�t xdy dung ké ho�ch, phuong án sátJ chí Ph�m �inh dugc giao' nhi�mJ toi dùnghe
Tra giánhuchú thì di cho cå ngày

bhie
cia Dang i Chinh phi Titp

Nhn din NamBclconmot du,Nuidéu có sic hút kla dói nhng nghy cuói dong nhu cit daThayBae kiong vui, tai cüng
Khdc. nha' nhát quán m�t tinhthán xuyên voi các täng lop nhån

dan. Do v�y, cat thit,ngoài tröi mua lAt phát, buón nhung không hiéu
tai sao

Trone kli8mién Bác,dhúng ta vui suót cùa Nguoi vé tinh thóng nhát di thám cho Dong Xuän trong ngiyhai yéu t� dó càng làm thuan Igi Sau này, tôi nghi a thi dä muon.

ean T2,long dháng
ta

wn lubnhudn khóngthétich roi cia ditnude
Viet tcotdong nguibi,néu nhán cho cong tic hóa trang cia Bác Bic rdt thich hoa hut, thé màtoi

ra Bác Hó thi bà con kéo dén viy và hai chúng töi. Lán dó,Bác hóa thi th�t vo tàm."
& ben canh dong bào

mién Nam dang Nam, aia din
toc Viet Nam.

dodn ketchät chë, dhiénddu anh dingTu tuong sâu
sác và loi

kháng quanh,gàykhó
khän trong cong tác trang thành m�t cu già.Nguöi d�i

chong ch� d� b�o tàn aia Mý- Di�m. dinh: Nudc Vi�t Nam là mot, båo ve Bác.

Cang thuomg dóng bào mién Nam, dân t�c Vi�t Nam là m�t dudc

Chuyen thäm ch�o Dóng Xuan
cua Bác Hó mua Xuán Quý Mão

Truoc tinh hinh dó, dã có r�t m�c b� quán áo nâu d� b�c måàu và1963áy qua loi ké c�a Thi�u tuóng

chiec mu cátdá c�, deo kính lão,

dhing ta cang phdi lao dong cnc Chu tich H6Chí Minhnói tói nhiéusáng kien dua ra.Có sáng chiée so bông giü sm,
bén

ngoài Phan VanXoän da hitn lén that

phdn dau hang
hái

hon nia cho
Bác

Ján dáu vào tháng 2/1958.Trong kien rång, Bácv bäovédóng khoác chiéc áomua bing vi bat; giändivaám áp Nguoi dé hi möt

Nam mau duigesun hopmótnhd. suotcuoc kháng chien chong MSd don cuateaNoi di cóquang khán len quin máy vong iai hoc gin dan va cüng thát cim

Nhdn dip dáunám, toi than
digi cu nudo, Nguoi di bdynnói.kemtra vesin an todn thuc chekin bô riu;

chån
di dôi dép cao dong venhngkhoinh khác thát

loi tham hoi tát cá dóng
bdo mién

dén diéu này, trong
do

co trong phamEhu ch Dong Xudn. Cuc su.
Bác ty hóa trang rátkhéo. Nhin dör thuöng cúa Bác.
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Tóng Bithu Nguyen Phú Trong,Chù tich UBTUMTTQ Viet Nam Dó Vän Chién gåp m�t 63 dai biéu védu H�i nghj biéu duongChù tich Uy ban MTTQ
Viet

Nam
cóp

xd

vd
Trurong

ban Cóng tdc Mat trên tiéu biéu toàn quócgial �ogn 2017-2022

AuL VIRT

Chu tjch nuórNguy�n Xudn PhúcChu tjch UBTUMTTQ Viet Nam Dó Ván Chién du Ngày h�i Daidodn kët todn ddn
toe

tai

lién khu ddn cuba xá: Khóng Ldo, Muomg Sa, Hoang Thèn, tgi huyénPhong Thó, tinh Lal Chdu
Thu tuomg Chinh phiPham

Minh
Chinh dyNgàyh�i Daidodnkétcüa Liëèn dp NhonTho 1,Nhon Ihg 1A, Nhon Tho 2 (xd Nhon

Al, huyenPhong Dlén, thành phó Cán Tho)

CHU TICHNUÓC NGUYÉN XUÂN PHÚC:

Doànkët làm nên sucmanh vô dich

cuadânt�c VietNam

THUTUÓNG PHAMMINH CHÍNH:

Càng khó kh�n phái càngoànkët,thóng nhât
hung vui Ngày h�i �ai doàn két toàn dân t�c v�i dóng

bào các dân t�c liên khu

dân cu ba x�: Khóng Lào, Muðng So, Hoang lhen, huyên Phong Thó, tinh Lai

Châu, nhác lai cáu t�c ng� dã dudc ong cha
ta
duc két t�

nhieu döi nay: "M�t cây

làm cháng nên non/ Ba cdy chum lai nên hòn núui cao, Báu di thuong láy bí cùng.

tuy rång khác gióng nhung chungm�t giàn, Chù tich
nuóc Nguyén Xuân Phúc nhán

manh, doàn két là truyén thóng quýbáu, dugc
hun düc suót chiéu dài lich s� dung nuóc

vagid nuóc, 1àm nên súc manh vo dich cüa dán t�c Viet Nam. Theo Chú tichnuóc,
92

näm qua, t�khi có
Dång, Bac

Ho
lanh dgo, dong

bao
cac dan t�c trong cå nuóc luôn m�t

long di theo Dáng dé xày dung su nghiep cach mang Thong qua M�t tran Tó quóc Vi�t

Nam,truyén thóng yeu
nuéc va tinh thán doàn két các dân t�c ngày càng dugc cüng có,

Ngay h�i Dai doàn két todn dân t�c c�a Liên áp Nhon Tho 1, Nhon Tho
IA,Nhon Tho2(xäNhonÁi,huy�n PhongDi�n, TP Cán Tho), Thù tuióng
Chinh phù Pham Minh Chính néu rõ: ��i doàn két dan t�c là chù

truiongchiénluoc,có ýnghiasóng còn,quyét dinhsthành b�i c�a cách m�ng, laschi döxuyên suóttrong duonglóichi�n luçccách mang c�a �äng ta
Thù tuong nhán manh:V�i tinhthán dai doàn két,m�i khó khän déucó the

hou
gial Cang trong khó khän, càng phäi doàn két.Doàn két ti� trênxuóngduói, tfduollên

trên,ti� trong ra ngoài,trong �äng, trong nhân dân, trong ý chi và
hành don

trong nhan thuc và tð chúc th�c hi�n. "Doàn két t� co sö,mði thôn xom doan

thi co doan két
xä

phuðng,
moi có doànkét huy�n, thi, tinh,thành, Thù tuöng

noLúc dó,chúng ta mói Thành
công, thành còng, d�i thành

còng

ket

tàng cuöng
và phát huy.
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Duroi maii uha chUIng
vO MANH-QUANG VINH-TIÉN DAT

Nam2022,dátnuócphäiduong dáu
vói

vo vàn
thiú tháchkhi dichbênh chóng dich b�nh, xung d�t Nga- Ukraine, thien

tai,lam phit và suy thoái kinh
té the

giói
tác d�ng tiêu cuc dén moi mät c�a doi sóng xä h�i. Trong nhüng thoi khác cam

goay, voisuménh cüa
minh, Mät trân To quoc Viêt Nam tiép tuc là mái nhà chung táp hop súc manh khói dai doàn két

toan dan tocduadátnuócvuot qua moi khó khàn, thách thúc. Dó cüng là kháng dinhc�a các länh dao Dang, Nhà nuóc,
Quoc hoi, Chinh phú khi vé trong mái nhà Mät trân.

TÓNGBÍTHUNGUYÈNPHÚTRONG:
Cán b� M�t trân-nh�ng hatnhân quan trong

xay dung,cùng cókhói �ai �oàn két
i buoigpmat63 dai biéu vé du Hoi nghi biéu dudng trong,tich cuc

o co
så

dä
có nhüng dóng gop quan trong nhan dán dé

tham mutu, kién nghi kip thát,dáy di tái cdp iy
Chu tichMTTQ Vi�t Nam cáp x� và Truong ban Cong vào vi�c xày dung, cung có và phát huy suc manh khói d�i dang,

chinh
quyen.

täcMat trin tiêu biéu toànquóc giai doan 2017-202, doàn két
toàn dån t�c trong sú nghiep xáy dutng và båo ve

Tóng Bí thu Nguy�n Phú Trong dánh giá
cao và bi�u To quóc.

difong nhüng có gáng, nðluc,
täm huyét, trách nhi�m, tân tuy,

hogtdong bén bi,sáng tao,doàn ke,ginbó vói
cóng dóng, vói

dong cia cánb�
lam công ticMat tran

ó
cáccáp,Tóng Bí thu din nhin din trong cic cong viec

cia
cong dóng, sin sing nhin

nguoi dân cua d�i ng� cán b� Mät tr�n co så.

Tóng Bi thu Nguy�n Phi Trong kháng dinh, doi ngü
cán

cinbo Mgt trn vadoiánthé các cáp tiép
tuc

gan
bó

såu sithon chúng ta
lim, cóng

hién sëdugc nguin dan ghinhdn- TaingB
bo Mat trn la nhüng nguoi có uy tin cao, h h�t nhån quan n�a vóico s, kip th�i nám bát täm tu, nguyên vong, tinh hinh thufnhán manh

Muónnguoi dän tin yêu hon,hó trt, giúp dö Mat trjnnhiéu

hon, moi
cán b� M�t trincán tich cuc gán dan,guitng mhu, di

Neu ro quan diém dán
là

góc"lam nén ting cót loicho hoat trutóc, di dáu,
nám bit tim

tu, nguyén vong cia
nhán dain,hung

Nguyèn Phu Irong mong ráng thoi giantói,MTTQcác cáp, và
hoàn thành moi nhi�m vy,không so khó,sq khó,bínhimg gi

NHAN S� TRÍ THUC,CHUC

LAONHAN NGAY HOI DAID
@Hà N,na 1thá

Chi tjch Quóch�i Vucmg Dinh Huf 9dpmtdali biéu QuóeháiKhóaIVlenguètdéntécthiéu sé,
hdn

sý,

trf thúc, chúcsdctón gido vò nhà gido nhdnNgdy hdi Dgi dodn kft todn dán t�
Ch tich UBTUMTTO VItNam D6 Vän Chién

dyNgoyhi Dgidodnkétcing ddegbdo các dèn te
d Mucmg sangbuen MgeChdu, tinh Sem Le

CHUTICHQUÓCHOI VUONG�INH HUE: CHUTICHUBTUMITQVI�T NAM DÒ V�N CHIÉN:
Môi nguoi Vi�t Nam phài có
trách nhiêm gin gi�khói �ai �oàn két

Daidoàn kéttoàn dân t�clàm�ttrong

nhung nguy�n täc sóng con
ai cu�c gip m�t dai

biéu Quóc h�i khóa
XV

lå nguöi dán t�c thiéu só,

nhan si trí thúc, chúc såc ton giáo và nhà giáo nhan Ngày h�i Dai doàn két

toàn dan t�c, Chú tjch Quóc h�i Vudng Dinh Hu� khång dinh, doàn két

là truyén thóng quý báu cùa
dån t�c

ta,

dugc hun dúc suót chiéu dài ljch

sú dung nuóc và giü nuóc. Dång và Nhà nuóc luón
xác dinh dai doàn két toàn dán

toc là m�t trong nhung nguyèn tàcsông con doi
v�i

nudc
ta- m�t quóc gia thóng

nhát cúa 54 dán t�c anh em. Kh�i dai doàn két toàn dån t�c � nu�c ta dugc cáu

thành b�i moi nguoi dån trong tát cá dán t�c,
tôn giáo,giai cáp,táng l�p, b� phin xä

h�i khác nhau. Mbi
giai táng, b� phân déu dóng gÓpm�t vai trò nhát d�nh, tao nên

súc manh tóng hop, dugc Dång
ta

trán trong
và

phát huy
t�i da

trong sy nghiep xly

dung và báo ve Tó quóc-Chú tjch Quóc h�i nhán manh.

toàn dân t�c
6i chuytn

vóí
dong bào cácdin t�e

zä
Muong Sung huyn MeChia,tinh

Son Latrong Ngàyh�i Dai doin két toàn din t�c,Bí thu Trung ungDäng
Chù tichUBTU MTIQVi¢t Nam �6 Van Chién oeu ri trong ahang išcdát nuóc khó khån súcmanh dai doàn két toàn din t}edà giup chuing ta vut

qua tát cá.Cuoc chién dáu cam go dai dich Covid-19 via qual mjt minh chung sin
dong Nhán manh,truyén thóng dai doàn kétdi duge cha dng taxdy dung, bidip qua
hàngnghin n�m lich sú,Chù tichDo Van Chién cho rang, ds itii sin mà mdi nguattdan Vi�t Nam phái cùngnhau có trách nhi�m gingi,phit trién.Doin klt cicdinte
ton

giáo,doàn két trong EDång,trong xi h�i, trong ce ting kop nhln din Cö htvdy
thiviec khómáy cüng có th� Llm due, kbó khin mly cùng vut qua
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Doàn ketm�t lòng

BithuTrung uomgDàng,Chù
tich

UBTUMTTQ Viet Nam Dd Vân Chién tai Ngàyh�i Dgi
doàn két öx� Quy Möng,huyén Trán

Yen, tinh Yén Bdi
ANH: QUANG VINH

HOANG Y�N -

NGUYÈN PHUONG

Nam 2022 khép lai khi ci nuóc

dä hoan thành và hoàn thành

vuot nhicu chi
tieu kinh té -

hoi Nhüng thiành tuu áy cing co

thé tran long dân, cung có su tin

tuong
vào

sy
länh dao cua Dáng,

Nhi nuóc. Vâ nhüng thành tylu

áykhong thé coduge néu
khóng

co su doàn két m�t long.
O dó

luon có vai trò cia Mät trin To

quóc Viet Nam
trong tip hop

nhan din, ám bát thoi co de

vuiot qua thách thúc.

Bài hoc tù co'so

Nguoi daân xã Quy Mông, huy�n TránPho Chu tich- TongThuy UBTUMTTQ Vi�t Nam Lë
Tién Chduvà Phó Chù

tich Thuomg
trcuy banrung uomgMat trdn Lào xóy dumg�át nuoc

Khampheuy Bouddaviengtién hành ký ket

khí khác han moi nám. Nh�ng con duöngYên. Nhung truóc kia, chuyen doi ngheo
da vinn du

dôn
Bäng công nh�n dat chu�n dén th� truöng tiêuthu sånphám.

Yen, tinh Yên Bái dón xuan mói vói không
ng ouong oren gion Loo

-

Vigt

Nam hòa
binh, hru

nghi, hop tóccine ngMttrên Lào xåy dno

X ditit táp dén t�ng ngó xôm, ra cu O Mong dón Tét Quý Mão 2022, cung nhu bao dja
phúong khác, Quy mói nàng cao làniém vui,tu hào cua

nn

Nông thon moi
nång cao. Trö lai dáu n�mnhúng cánh dóng. Hai

b�ên duong
là

nhúng
ngoi nhà khang trang,nhüng vuðn cày dugc dám ám hdn boi bao no lyc cua cong dong Mông buóc vào

nam
2022 voi

nhüng pháp các dan tôc trone xä,dó là công súc
chung

VIec xa
Quy Mông dat chuán Nông thon

nhan.Dúng vào dip Ngay h�i ��i
phóng au

lo.Djch b�nh
Covid-19 vüa truc tiép minh chúng sinh dông c�a súc manh

dou

cham
sóc gon gang htia Trán doàn két toàn dân t�c vua qua,XaQyOng og suc knoe

cong dongs viua ånh
huong su dóng long, chun

Su
dông long, chung súc cùa moi nguo8 din



nan Quy 1ao2C23

vurot quathách thúcnoh Jgol

trong xã duoi sy länh d�o c�a cáp ùy Dång và su

quan ly
cua

chính quyén. E�ó cüng là két quà cu thé phu n� gáy gò Hà Ngin Kim Tói, Ch� tich Uy

cia Cuoc van dông "Toàn dán doàn két xày dung ban MTTQxà Liêu Tú,huyen Trán �é, tinh Sóc

nong thon mó, dò th� vän minh

Xã Quy Mông lä hinh ånh có
tinh

dai di�n. Boi Khmer
vói nghé nghiep chinhlà tróng lúa, nuo

trêncá nuóc,có hàng ngan diaphudng nhuthé Dé tôm, chän nuói, nhung ti lê ho nghèo con cao,

roi, nhàn dàn cà nuóc
dã

cùng vë lênm�t búc tranh thu nh�p tháp, nhiéu gia
dinh có diéu ki�n hoàn

tuoising cho kinh té-x� h�i Mot trong nh�ng bii cánh rátdäc bi�t.
Sau S

n�m,
vói su van

d�ng cia

hoc duoc rútnlà bi h�c
vé su doàn

két
và dóng MTTQ các cáp, trong dó có vai trò ciùa bà Kim

longDàychinh là båihoc säu sác nhát.
Va

khi
nói

Tói, 68 ngoi
nhà

Dai doàn két khang trang dã

dén
doàn

két,không
thé

khòng
nói dén vai trò cùa duoc dung lên vói

kinh phí 2,7 ti dóng.

nhimg nguoi lam công tácM�t trên.

Không ai không xúc dong khi nhin nguoi

Trang. O noi có trên 75% nguoi dân dóng bào

Nguoi dàn dia phuong còn nhác mäi càu dhuy�n,

có ngoi nhà �ai doàn kétdugc dunglên,nhung thi�u

kinh phí dáp nén, nguoi phu nú áyxán tay áo,vào tánLang nghe dân

Ngay
tir dáu n�m, công tácnám bát và ph�n ánh cong truong dë läm nén cho bà con.Tháy vay,moi

tinh hinh nhån dân, doàn viên, h�i viên tiép tuc nguo rongxom ua toi de chung tay

duoc trién khai såu sát. Ban Thuöng truc UBTU CAn

MiiQViet
Nam tó chúc các h�i nghi tructuyén ong

tacMattran thön 7, x� Täm Tháng, huyen

ang nghe tam tu, nguyên vong các táng lóp nhàn ut ann Dak Nong,
de nguoi dân hiéu và

dan; xay dung các báo cáo vé tinh hinh nhân dán don8 thuan
theo chù truong, chính sách, ông dã

nang quy.Irong n�m 2022, Uy ban MTTQ Vi�t nguyen hién 2000
m2 dát và 20

triêu dóng dé

Nam các tinh,thành phó daban hành 25.575 báo modudóng. Bà con tháyguong máu nén huóng úng
cáo tinhhinh nhan dàn; tö chuc

+5.84+ nolg bê-tông dài 4km vói h� thóng dèn duöng chieu

PhóChi
tich

UBTU MTTQ
VI�t Nam Truong ThjNgocAnh teng quà cho

h� nghèo tgi tinh Tuyen Quang

Hay nhu ông Tran Thanh Giang, Truong Ban

cão tinh hinh nhân dån; tó chúc 43.844 h�i nghi va dong gop dugc
o00 tri�u dóng. M�t con duong

lang nghe tam tu, nguyên vong
cüa các táng l�p

nhán dán. Dó chính là nhán tó quan trong de Sangado, gop phán cho xe täi vào chö nông sän

Dang, Nhà nu�c kip th�i ban hành, diéu chinh
tieu

thu dé dàng hon. Con
buói tói dèn sáng bà

nhung chinh sách sao cho "y Dång" gap duoc con co
noi

täp thé duc, di b�..:

Tong dan nhát

Néu �
khu vuc nông thón, phong tràoxáy dung thu lrung uong �ång, Ch� tich UBTUMTTQViêt

Nóng thòn m�i tiépt�c dièn ra sõi d�ng thi
tai

khu

vuc thành thi,Uy ban MTTQ Viet Nam các cáp

cung
cac

to chuc thành
viênd� van d�ng nhân dân Oanen mong

de x�y dung, cing có khói dai

xay dung khu phó, phuong, th� tran van
minn

dodán doàn két tham gia các cu�c vân d�ng, cac phongth voi
cac

n�i dung thiëtthucnhu: xâydung tuyén

pho tu quán; khu ph� dàm b�o an ninh trittu trhothidua yêu nuóc, phát trién kinh té-
zä

h�i,
xóa"

khu phó thuc hi�n tót công táccam hóa, giáo duc00ac hu tuC lachau, xay ding doi sóng v�n hóa,

nguoi lam
lói

tai

cong dóng; khu phó vän minh;
doan ket cac dân

t�c,

ton
giáa.

tuyén phó xanh, sach,dep..

Trong cong tác
doàn két, tàp hop nhan dán, Vung tin

Ngay hoi Dai doàn két toàn dân t�c có ý nghïa h�t

súc to lón.Va n�m nay,dã có 104.472 khu dân cu thách thúc riêng.Tinh hinh kinh tétoàn cáu con

trongcà nudc tó chúc Ngày h�i �ai doàn két (dat nhiéu khó khän, nhiéu
nu�c roi vào vòng xoáy

ty le95,29%6,voi
hon

28,3 tri�u lugt nguoí tham lam phát, gàyånh huöng tiêu cu� dén nhung thi

du. Dac biet, dáy còn là dip
nhin

lai bài hoc vé truong xuát kháu cia Viêt Nam, ånh huong dén

tinh thán doàn
két

cia toàn dän trong chóng dich. doi sóng kinh të hàng tri�u nguöi. Cóng cu�c

Nhiéu dia phuong
có

cách làm sáng tao,dói mói, phòng chóng tham nhüng, tieu cuc trong nuóc

dem lai ynghia hi�u quà,thi�t thuc nhu: To chúc con nhiéu cam go. Boi thé,b�n canh các nhi�m

ba com
Dai doàn két;

tó chúc traonhà �ai doàn vu trién
khai

cu�c van d�ng "Toàn dân doàn két

ket,ting quà ho nghèo, gia dinh khó khän; phát xày dung nông
thôn

mói,
dô th� vän minh, Quy

trienQuy Khuyén h�c.

Viecvan dong Quy
Vi

ngudi nghèo cüng dat thutchi�n các nhiem vu chinh tri
-xä h�i, nguoi

durgcnhieu kët quà án tugng,Uy ban MTTQ Vi�t dung dáuMTTQ Vi�t Nam dã nhán manh tói

Nam 4 cáp d� van d�ng Quy Vi nguoi nghèo" và viec MiiQcac cáp c�n tip trung nang cao chát

ansinh xä hoiduoc trên8.014 ty dóng: xáy
mói

và iong hiêu quà cóng ticgiám sát, phàn bi�n xä
sa

chüa dugc 42.622 can
nhà

�ai doàn
két dho

hoi theo tinh thán Chi thi
só 18-CT/TW ngly

Danh giá
vé

vai
trò

c�a cán b� Mät tranöosö, Bí

Nam D6
Vän Chién nhánmanh,

cánb� M�t tran
co so rátnäng d�ng d� góp phán "bién không thành

doàn két toàn dân t�c, tuyèn truyén,van d�ng nhàn

Phó Chi
tich

UBTUMITQ
Viet Nam NguyénHüu Düng trao dói vói cáchoc

vién tai lë
khai giáng bõi duömg

can bo chuyèntrdch cáccop và chuyènviën Uy ban MTTQ
Vi�t

Nam Lóp 1-khóaX

DAI DOAN KET

202
M�t n�m m�i dang vé.Möi n�m, lai' có nh�ng

Vi nguoi nghèo..., tap hop, van dong nhân dân

s
Phó Chù

tich

UBTUMTTQ
Vi�t

Nam PhingKhánhTaichia
sé

niémvui voi boLe Thj
ra,lo ho ngheodthonHuynn Mal,

nguoi nghèo,nguoi có hoàn cành khó khän; hô tro 26/10/2022 cua Ban Bi thu vé phát huy vai
trò,x0PhuöcNghia, huy�n Tuy Phudc, tinh Binh Dinh �uge trao nhà

dai

dodn két

tren 1,9 trieu lugt nguoi nghèo,nguoi có hoàn cánh náng cao chát luong, hi�u quá công tác giám sát,

khó khän vé khám ch�a bênh;
hô trg trên309.000 phin biên

x� h�i
c�a MTTQ Viêt Nam và các tó

luotnguoi nghèo vé pháttriénsån xuátvà hôtro xdy
chúc chính tr�- x� h�i.

dung hàng träm công trinhdân sinh.

OP
RIEN KH HUgnG
ON

Trong do,chú trong vi�c th�c hi�n chính sách

pháp luatv� b�i
thu�ng, hö tro tái dinh cu c�a m�t

só du án trong diém, m�t só du án chám tiénd�,
dáu tu do dang ånh huöng dén doi sóng c�a nhanTren kháp dát nuóc, có hàng träm nghin Truöng dân; Giám sátvi�c giäi quyét ýkién, ki�n nghi c�triban Cong tácMât trân và cán b� MTTQ cáp x�, và nhân dân c�a các b�, ngành, dia phuong; Giám

phuong ngày ngày bám
sát cu�c sóng d mói khu sátvièctrién khaicác du'án,cong trinhdáu

tu'vùngdân cu. An cùng dan, � cùng dán, suy nghi chod�c bi�t khó khän, dân t�c thiéu só... Giám sát dénhan dân, là cáu nði dân vói Däng. Nh�
thé�, nhung kip thoiphát hi�n, ngän chän sóm nhüng sai pham,

Ancùng dân, � cùng dân

chú trudng, chinh sách,nhüng cu�cC van d�ng moi båo dàm quyén làm ch� cüa nhân dân.
divào doi sóng, dáp úng nguyên vong c�a nhan Thách thúc vån còn � phía tru�c nhuung môi khidân.

Nhung ngày cu�i nám 2022, nh�ng cán b�
co khó khän, thách thúc,tinhthán dai doàn két là chiaso utu tú nhát d� có dip h�i ng� trong H�inghj biéu khoá

giäi quyét.T� nh�ng gi
d� tråi qua, t� phámduong Chú tichUBMTTQcáp x� va

Truöng ban chát cua
nguði M�t tr�n, chúng ta vung niém tinMcO skHTHU Công tác Mat tran tiêu biéu toàn quóc, giai do�n vào m�t näm m�i v�i

nhüng thði co m�i vå
thång

1O
TUAN NHA

2017-2022.
lgimói.

NguyenPhó Chú tjch UBTUMTTQ Vigt Nam Ng6 Sdch ThycveTh� truong B� Tainguyèn&Mói trumgVö TudnNhdn

leký két Chuong trinh ph6l hgpphdthuy vai trò
cócton gido trong

bdo vý mól tru�mg và mg phó v�i bién d61

kN/hgu
glal dogn2022-2026vdf43 tó chittón

gido 9
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Hoat dong
dói

ngo�i
cüa

Dång và Nhà nuóc ta
trong

nam qua vua dua vào cái
luc

cái thé t�o dyngdugc trong

77namkétungàythành l�âp

nuóc, vua tan dung nhüng

gi dä làm duoc trong n�m

Nhám Dán dáy thu thách.

ham Dán qua di nhu m�t

n�m dáy tai uong. �ai dich

Covid-19 chua buongtha,

thien tai du loai lai �p
toi.

Thèm vào dó cu�c canh

tranh dia- chinh
tri gay git giua

các

ong lon bung
lên xung quanh 'syki�n

Ukraine" dä dáy thé giói
chim sâu thêm

vào khung hoång toàn dièn:chinh tr,

xä h�i, kinh
té,

tien
të, n�ng ltgng

luong thuyc..,Cuop di sinh mang cua

biétbao nguoi,d�y hàng trieu nguoi

roi vào cdnh dieu dúng, quan hé giüa

các quoc gia
và hinh hài cácth� dhé da

phuong roiloan.
Là
mot bo phân cáu thành

c�a thé

gióiduong dai,nudc
ta khóng tránh

khoi nhüng
tácd�ng d�c hai t� bên

ngoai âp vào:cao diém dai dich dién

ra hoi mùa Hè gày ra không
ít dau

thuong, mát mát; mua to, bão l�n

gày ra khó khän dáng ké; kinh té

váp phäi không
ít thách thúc; quan

he quóc té dóimät v�i nhiéu rói ren.

May thay,nh� bån linh kiên cuöng,

tinh doàn két keo son gån
két

toàn

dân toc duói su länh d�o dúng dán,

sy dieu hành quyét li�t c�a các co

quan länh d�o Dång và Nhà nuóc

dã
vugt qua dugc con can qua dé ngi, COP, LHQ.;� dó chúng ta chóng

bi�n dói khí h�u,

vuon lên.Djch b�nh bjdáy lui, kinh tiép tycphát huy vai trò là m�t thành dão tao nguón
nh�n luc

tekhói ph�c ngoan muc,gá
cá khá viên tich cuc, chù d�ng, dáy trách

chát lugng cao..

ón dinh, xuát kháu và dông vôn nhi�m luón giudng
cao

ngon co hoa

dáu tu nuóc ngoài gia t�ng dáng k�, binh, hop tác d�a trèn pháp lu�t dé quóc gia mo c�a s�m

dòng khách du ljch t�ng bu�c trö chung súc
giäi quyét nh�ng thách nhát sau nhung nam

lai..Vi�t Nam dudc dánh giá
là m�t thúc toàn cáu.

diém sáng
trên báu tröi ám dam.

Bác H� timg day: Phái tròng �su tham gia c�a moi ngành, moi
cápP

të ma ca quan he quoc të,

thuc lycThyc luc là cái chièng,ngoai trong h� thóng chính tri, trong dó nuoc
ta

khóng
chi nång

cao vi

giao là cái tiéng;chièng
co

to, tieng ngoai giao cáp caodóng vai
trò

then the cua
minh

må
con gåt hái dugc

mói lón. Nh�ng thành cong trèn chót, mang
tính dinh huóng;

dói nhiéu két quå "tién tuoi thóc th�t"

chính là "cái chiêng
làm cho danh

béngViet Nam vang
xa. Hoat dông dien m nhip nhang

vdi ngoai gao utthutäng to tren s0wo Momtnam dugce nhiéu tóchic
mudc

va dungnuóc suótti'sauCich

Tóng Bí thu, Chu
tich Trung QuócTàp Cân Binh dón Tóng Bi

thu' Nguyén Phú
Trong

tgi Dai
lë �umg nhándån

Trung

Hoa,Bdc Kinh ngày 31/10/2022

Vuon lên

trong gian khó
VO KHOAN (Nguyén Phó Thi tuong Chinh phi)

thé längdju cho dù quan hê gi�a hai

nén kinh télón nhát là My và Trung

Quóc
có thé së "dugc kiém

soát
theo tinhthán thöa thu�n giüaTõng

thóngJBiden
và

Chù tich Tap Cân
Binh oBalingày 14/11.

Bat luan tinh hinh di�n bi�nm sao,

chúng
ta vän có co so tin ràng, nhân

dàn ta vón 'quenv�i th� thách,chông

gai
van sëvugt qua moi trö ngai,vüng

buóc tién vé phía tru�c. Riêng trong
linhvuc dóingoai, niém tin v�ng chãc

Là m�t trong nhung

tháng cách
ly,

sóm bát tay

Hoat dong ngoai giao huy d�ng khôi ph�c không chi kinh

ngoai Dång, ngoai giao Nhà nuóc Trong 11 tháng dáu n�m kim ngach sinh
luc

cho chúng
ta
bu�c vào Quý cia chúng ta dua trên

thutc

tiên giï

cing ky nam truóe,xuát sièu trên có uy tin trèn thé gidi dánh giá là
së mang tháng Täm cho tói nay trong

dó
dôi ngoai

c�a Däng và Nhà nuoc ta nhân dân.

rong
nam qua vua dua vào cái luc, Hoat dông ngoai giao khong chi 10ty USD, thu hút dutgcnguón vón con nhiéu bát ón, bít dinh, kinh

té có nhüng büih�c rit ra t�' cu�c
hòa

dáutu muróc ngoai len tói 19,68
tý

thé giói néu khóng roi våo suy thoái dàm Panisduta tit Hiep dinhvé chám

chién luoc mà bao
góm moi linh SD1a muc cao

nnat
trongS nam hi cung chua the bátdây duoc dút chi�n tranh,l�p l�i hoa binh � Viët

cái the tao dung dugc trong 77 nam bó h�p trong linh v�c chính tri -

kë tiï ngày thành lâp nuóc, via tàn

d no oi da lam dudc trong vuc cúa cu�c sóng: t� kinh
t�,

tài gån dáy... Dang sau nhung
con só

nhanh manh; có dju di chút ít song Nam duidc ký dúng 50 n�m truóc

chinh
dén van

hóa
(kécá du lich biétnoi8y abiet bao cong än viec lam phát vån

� m�c
cao; súc

mua day vão ngay 27 tháng Giêng,ngaynam Nhám Dán dáy th� thách.

Trén co så
áy, hoat d�ng ngoai và thé thao) cüng nhu các linh vuc am va minn cnung hung hon ve su tiep tuc tháp; xung d�t

�
Ukraine truóc TétQuý Situ M�t trong nhimg

ciao diênra vo cing sôi d�ng, hét nói troi hiên nay nhu dói mói sáng tin tuong cua gikinh doanh
và các

chua biét
bao

gið së chám dút và bài hoc Hiep dinh Parisdé lai là
ta

súc toàn di�n nhåm myc tièu tranh tao,phong chong dich bënh, ngo�i dói tác dành
cho dát nuóc ta.

thú diéu ki�n thuân lgi nhát có the giao vaccine, báo v� moi tru�ng,

dé ph�c v� cho nhi�m vy tru�c mát

là ph�c
hói kinh té và cá m�c tiêu

làu dài xáy dung dát nuóc ta thành

quóc gia phát triénvào n�m
2045.

Ngoai giao cáp cao dugc ten

hành rát da dang, v�i nhiéu quóc

gia
thu�c cå nám châu, bon bién. tu

các nuóc láng giéng gán
lán b�n bè

xa, cá các nuóc công nghi�p phát

trién lán dang phát trien..

Lanh dao ta tham du nhiéu hoat

d�ng da phudng
nhu ASEAN,

ASEAN+, APEC, Công dóng pháp

ket cuc se ra sao; cu�c canh tranh dä v�n dung sáng t�o ldi dan cua
Da

Nhung két quá trên d�
tiép thêm chién lugc gi�a các nu�c l�n chua Hó: 'nguyèn tác cùa ta thi vumg chac

nhung sách lugcc�a ta thi linh hoat,

theo dó ta dä thuc hi�n dugc
loi

dan

cüa
Bác dánh cho Mý aút,tao thuanLà mottrong nhung quóc gia m� cuasom nhát

sau nhung nám tháng cách ly,sóm båt
loi thuc hi�n tron ven nih sau

li dun

tay khôi phuc không chi kinh tëmå ca
quan hë qu�C të,nuöc ta không chi nâng cao vi ia

Nguöi là "dánh cho nguy nho

the cua minh mà còn
gat

hái dugc nhi�u kët quá "tiën tuoi thóc th�t".Trong 11 tháng dáu thóng nhát giangson.
nám kim ngach xuát kháu

täng toi
trên 13% so v�i cüung ký nám truóc, xuát siêu trên 10 tý

Nhung gi
thu ho�ch dugc tren

USD, thu hút dugc nguón võn dáu
tunuöc ngoai len

toi 19,68 ty USD, là muc cao nhát trong và ci mai sau n�a déu nhö d su

mat tran ngoai giao trong nam na

5nám gán dây... Däng sau nhung con só biët nói dy lá biët bao
công än viec làm và minh dung sáng t�o nh�ng tu tuong

lon

chúng hùng hón vé sy'tin tuong cua gidi kinh doanh và các �óitác dành cho �át nu�c ta. Cua Bac
ve ngoai giao théhiën trong

cá nh�ng bài h�c mà cuoc hòa dani

lich sù & Paris dé lai. m
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Motn�m

VYot
SongTäng trudmg GDP nåm 2022cia

Vigt

Nam rátán
tugmg trong b�j cdnh kinh tétoàn cáu suy gidm

HOANG MAI cua Lièn hop quóc (UNDP). tai nuóc dat
ra

cho nén kinh té vón hon so vói naâm 2022 và nhiéu hon

iet Nam cho rdng: Vói
m�t

nén dang chiu nhiéu thách thúc c�a thoi co thu�n loi, doi hôi chúng ta

phài chuánbj tämthé,sån säng ung

Chúng ta khóng hoang mang, phù hop v�i moi ri
ro,

thách

Näm 2022 là n�m ph�c hói cua nén kinh të Viet Nam,voi
nguón vón quóc té së dán

trò nên

kinh té nhu Viet Nam hi�n nay thi chúng ta.

muctieu kép vuachóngd�ch Covid-19 vua khôiphuc, phát kém quan trong hon và nguón vón lo so,dao d�ng, cüng không ch�
thúc,

có
quyét tam

cao
hon,nó luc

tricn kinh té-xi h�i. Két thúc näm
tàikhóa 2022, nén kinh

aoidast déntvo thanhdöng lue quan,lo la, mitcinh giac,
ma

gi lon hon,
hanh

deng quyét liet, hitu
té da ghi nhan nhüngbuóc ph�chói tuudng

dói
ngoan myc. �ong nguóntài chinh cong quóc té, tinh

hinh dé dua ra
giäi pháp. Tät

chính cho täng truong "DE huy ving bån linh,binh tinh, n�m chác quá hon.

Truoc tinh hinh áy,Thú tuóng
chung toi cho rång Vi�t Nam cán nhiên, không có

giai pháp hoàn cho rång, cán theo dõi, nám chácTheo
nhu tong két té thé gidi � rát nhiéu các quóc tàng cuong cùng có h� thóng tài hão, cüng không có lyach�n hoàn tinh hinh, chú d�ng, linh hoat,dugc Uy viên Bo gia lón, các nén kinh té lón c�a chính trong nuóc vàcái cách các thé hão, chi có

giài pháp, lya chon tót có phán úng chính sách phù hop,Chinh
tri, Truong ban thé giói. Bên canh dó, nh�ng xu che chính sách tài chinh dé trönèn nhát và phäi có uu tiênphù hop kip thöi, dút khoát, lya ch�n utuKinh té
Trung uong the cúa lam phát dang t�ng nhanh

dáng tin cdy dói vói nguoi cho vay Thù tuong Chinh ph� Pham Minh tiên phù hop, có trong tâm, trongTran Tuán Anh neu cung dang gày ra rát nhiéu h� luy vànhà dáutukhu vuc còng quóc të Chinh nêu ra thong diep này
tai

diém trong b�i c�nh nguón lyc
tai

Dien dán Kinh té Vi�t Nam
lán

và tác d�ng t�i kinh të và
thudngTruong Dai di�n thudng trüUNDP

thu 5 (hoi giüa tháng 12/2022), mai quóc të.

chung ta có nén kinh te du kién

Phien toàn thé Diên dàn Kinh të có han, công vi�c nhiéu; trong
Viet Nam lán th� n�m v�i ch� dë diéu hành tuyet dói

không

neu quan diém.

Thuc tétrién vong kinh té toàn

dat múc täng truöng cao trên 8%, cáu yêu kém và rui ro gia täng có

lam phát dugc kiém ché theo muc thé tác dong tóí nén kinh té Vi¢t
tieu dé ra. Näm 2022, Chinh ph� Nam vé áp luc ti giá

hói doái,ngành

da thuc hien hàng loatchinh sách tài chính tón thuong và lam phát3.dóinhung

Viet

m�t

Nam

thách

và

së

vugt

thúc?

làm
gi

qua
Dó

dé Tóng

n�m

2022

2023.

àquandinh
Thù

kinh

huong

tuøng

t� Vi�t

cung

dieu
Nam

dông

hanh

n�m

tiêu

chuyén

cuc.

giu

Tiép

trang

vüng

t�c

thái

ón

nhát

dinh

d�t

quán

ng�t,

kinh té

m�c
gi�t

vilà cau hói cúng dóng tinh,n�m 2023 là nåm b�n lë c�a mo, kiém soát lam phát, thúc dáythoi là ván dé må các thoiký ké ho�ch 5 n�m
2021-2025 täng truong, báo dam các cân dóiho

tro, cung có näng luc phuc hói cao,täng truóng kinh
té
chám hon chuyen gia kinh të trong và ngoài v�i du báo khó khán, thách thüc

lónc�a nén kinh té. Tiép tuct
cho doanh nghi�p, trongdócó

các trong näm 2023, chuy�n gia
kinh té

chính sách mièn gi�m thué, phi. truong Ngáan hàng Thé giói (WB)

tuy nhien tóng thu ngin sách dén taiViêt Nam Andrea Coppola
cho

het tháng 11/2022 d� vuot 16,19% rang Chinh phú có nhi�m vy rát

du
toán và täng 17,4% so v�i cung khó

khän và vai trò quan trong dé

giam thiéu tácd�ng dén nén kinh

Nhan dinh vé
nhüng két quá áy, te

Viét
Nam và bi�n tinh hinh dáy

ongFrancois Painchaud Truong thách
thúc này thành

co h�i hiên

dai di�n IMF
tai Viet Nam và Lào dai hóa. Bên canh dó, dây cüng là

dua
ra nhan xét

khá thú vi vé
nh�ung lúc täng cuong hon nüa quán tri

con gió nguoc tácdong
tói

kinh
kinh

t� và thúc dáy
ón dinh kinh té

té Vitt Nam.Thé nhung trong
bói

vi modóng
thönho trog täng truóng

Chán benh dúng và ch�a tri nhung cän b�nh
cua nén kinh té Vi�t Nam nam 2022 tót së

t�o
tien de cho kinh té Vi�t Nam nam 2023 vugt qua
thách thúc, dat nhüng thành quà tót hon; ph�c vu
tot hon cho m�c tiêu

täng truong cua dát nuo.
Chúng ta tin, bàng su'quyét tàm, bàng sy �oàn két,

�ong lòng nhung khó khán cùa nám 2023 không
làm khódugc nén kinh té và con ngudi Vi�t Nam.

hi�n chinh sách tién t� chác chán,

linh ho�at, hi�u quà, bào dám cân

bang, hop y giua ty giá và läi

suát, gi�a kiém soát lam phát v�i

täng truong kinh të,phü hop v�i
tinh hinh th�c tien; chinh sách

tài khóa t�p trung, mð r�ng hop
y, có trong tåm, trong diém, thu

dúng, thu dú, thu kip thoi, tiét

ki�m chi tói da, nghiën cúu tiép

tuc mièn, giäm, gia h�n thué, l�

phl; các chinh sách phái phói hop
dóng b�, ch�t chê, hài hòa, không
tri�t tièu må b� sung cho nhau,
bão dâm hiêu quå tóng thé..

ky n�m truóc.

canh dó kinh t� Vi�t Nam ván có su kinh te

täng tóc nhát dinh. VE trién vong Doi vói chính sách tài khóa,

täng truong thoi gian tói c�a Vi¢t chuyen gia WB cho rång thách thúc

Nam,
nho súc t�ng truöng án tugng chinh trong n�m 2023

sëlà phäi tim

hétquy 3, chúng toi nâng múc täng cách tiép tyc thúc dáy täng truong

truong kinlh téVi�t Nam tu7-7,5%, kinh té trong bói cánh lam phát.

dây là m�t trong nhing muúc t�ng Chinh sách tài khóa
và phói hop

trudng nhanh nhát trong khu
vuc

vói
chính

sách
tién te sê rt quan

trong dé quán lý su dánh d�i gi�a

Nhan dinh c�a các muc tieu täng tru�ng và lam phát

chuyên gia kinh té Co quan quán lý
kiém soátchät chi

hàng dáu cho tháy, tiêu cong, chon loc dáy nhanh vi�c

duong nhu Viêt th�c hi�n churdng trinh dáu tu công
Nam dã dúng huóng quan trong có vai trò làm d�ng luc

trong nam 2022 nhung thách thúc täng truöng kinh té Cán dói mói

cua näm 2023 là không hé nhó. và cung có các co ché
lyta

chon uu
O vai trò d�ng dáu Ban Kinh té tiên và dánh

giá hi�u quá c�a các du

Trung uong, óng Trán
Tuán

Anh
án

dáu
tu cóng

nhåm
nång

cao chát

cho
rang, chúng ta dang dói måt luong và

hi�u quå c�a chi
tiêu

công
Trong boi cánh khó khän chung

thách thúc khi bói c�nh khu viyc khi các nutóc nghèo, các nudc dang

và quóc te sê tiép tuc có nhüng phát tri�n tim kiém nguón vón, bà

Ramla Khalidi Truong D�ai di�n

Sy suy giam cia t�ng truong kinh thuong trúChuong trinh Phát trién

vi Truong dai di�n IMF nói.

n�m 2023 vói rát nhiéu khó kh�n,

dien bién phúc tap và khó luong,
Xhdch du

ljch dä tro
lai

Vig Namtrong ndm
2022
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Cau chuyên ngoai giaoäntuong

Hoi nghi Paris
HA D�NG (ngyènTriong ban Tu

tuidngVan
hóa Trang iong; thanh wên Doàn dáamphán Pari ciaMât trn Dán

tic giäi
phóng Mién Nam Vit Nan)

B� truong Xuan Thüy dugc biét

dén v�a nhu m�t nhà ngoai giaotài

ba,nu cuoi luôn n� trèn mói, v�a

là mot nhà v�n hóa, m�t nhà tho,

dàm phán rát cang tháng nhung
"nám

vüng phudng chám gianh

tháng loi/Ung dung anh ván dao

vuon tho- löi c�a nhà tho Sóng

Hóng, túc Truong Chinh, h�a lai

mot bài thd cua Xuan Thùy vào

nhüng tháng dáu c�a H�i nghi).

Bo truöng Nguy�n Th� Binh

ngay t�
buói

dáu
dât chan dén

Paris, dã dugc vinh danh là "Bà

hoàng Viet Cong, nguoi n� chién
si duyèn dáng, khièm nhuöng

va

kien quyét, vi truong doàn thudng
dua ra truóc bàn dàm phán nhiéu

giäi pháp lay dong, cüng là nguoi
voi tu cách B� truöng Ngoai giao
Chính ph� Cách mang lâm th�i

Cong hoa Mién Nam Vi�t Nam k
vào v�n bàn Hi�p d�nh ngang hàng
voi

B� truong Ngoai giao
Hoa Ký.

Nhà dàm phán ky cuu A
Harriman tai H�i nghi hai

bên (t�

13-15 dén hét tháng 10/1968), có

Näm nay, näm Quý Mão

2023, chúng ta ký ni�m

50nam ngày ký Hi�p dinh

Paris vé chám diút chién

tranh, lap lai hòa binh o

Viet Nam. N�a thé
ký

dã

qua mà nhumói ngày
nào.

à thành viên Doàn dai

biéu Mät tran Dân t�c Giäi

phóng Mién Nam (sau

này là Chinh ph� Cách

mang lam thoi Cong hoa

Mién Nam Viêt Nam) tôi có
vinh

du tham gia dàm phán Paristit dáu
dén cuði, tú näm 1968 dèn 1973.

Thoi gian qua di. Nh�ng ký úc

con dé
lai.

T�t này, Báo �ai Doàn

Két có nhá
ý
m�i tôi viétm�t bài

voi chù dé: "Câu chuy�n ngoai

giao an tugng cua H�i nghj Paris

Viét gi bay gio? Gidy phutbà Nguy�n Thj Binh ký Hiép �inh Paris chámditchién tranh d
Vi�t

Nam

Hoi nghj Paris vé Vi�t Nam,

nhu moi nguoi chúng ta déu biét,

là cuoc dam phán dài nhát dé

chám dút m�t cu�c chién tranh

dài nhát trong thé ký XX, m�t

cuoc dung
dáu ljch su giüa m�t

ben là dé quóc Mý xâm lugc và

chính quyén tay sai v�i m�t bên lå

nhán dan Vi�t Nam �
cå

hai mién

dúng lèn chóng xàm lugc. Dó a

cu�c doi thoai gita hai nén ngoa

giao-nen ngoai giao
nha nghe cua

mot sieu cuöng và nén ngoi giao

cua m�t nhà nu�c cách mang con

non tré. O H�i ngh�
Paris d� dién

Cdu chuyen ngoai giao án tugng nhát cua ta tai H�i nghj Paris chinh là câu chuyen các nhà

dám phán cua ta thoi dó dá vân dung mot cách sáng tao tu tuong ngoai giao Hó Chí Minh,
luc

nói
dai

ý: Toi
dä

làm ngoai

giao 40 nm,ti�ng là nhân vat só

Juon kiên tri các ván dé nguyên tác,
chiën lugc nhung rát

linh
hoat,mém déové sách lug. Bác 2

tai H�i nghi Yalta dàm phán voi

Stalin.Stalin rátcúng
rán nhung

sách phdi có cuong, có nhu. Cuong qud thi dëgay.Nhu qua thihen.Noi nen
nhu.

Lam nencuang vån "có di có lai: Các ông còn

Taibàn dàm phán, ngogi giao cua
ta

luon biet huong toi thang lgi ion toancUC nhumg cung biet cúng rán hon Stalin vi truóc sau

giành tumg tháng loi nhótrong moi tran dáu,mói phi�n hop.Bi�t tinh toán ký luöng tung duong di cácong vån chim�t muc dòi chám

nuóc buóc, chác chán, thán trong nhung khóng �ë
raivào thë b�dông.Kien quyët phé phán nhung dút ném

bom
không diéu

ki�n
sausëbàn các vi�c có lièn quan..

Có ván Nhà trång Kissinger

ngay trong buói dâu
tiép xúc

da

nhan xét vé Le �úc Tho: "Ong

lúc nào c�ng tò ra rát binh tinh,

thái d� bao gid cung không có

diéu gi chè trách dugc, tru m�t
hai lán. Ong hoàn toàn biët óng
muón gi và ph�c vu lý tuong c�a

ong mot cách trân trong và khéo

léo. Le Dúc Tho tiép tôi v�i m�t

su le phép có khoang cách cùa

mot con nguoi mà uu thé hi�n
nhien dén múc không the làm
khác dugc bång m�t su le phép

tung can dän cán b� ta: Trong ngogi giao cung
nhu trong xu

lý
các tinh huóng phúc tap, "chính

sai trdi,
khai tháe chó yéu cia dóiphuong nhung có thái do trong thi vóingu�i d�i thogi.

giua

pháp

ra mot
hai

lý

cu�c

và

ý

dao

chí,

dáu

lý,

hai

hai

tranh

tri

thú�

tu�,

quyet

muu

hai

ludc

logi

Ii�t

CONTRO NISSOkhác nhau.

Nguyen
nhân tryc tiép d�n dén

Hoi ngh� Paris là thát b�i c�a Mý
trên chien truong. Cu�c tóng tién

cong
và nói dây

Tét Mju Thân

1968 cua ta dã giáng m�t dôn

nang ne váo cu�c chién tranh cyc

bo cua My, không
chi làm chuyén

bién the tran, dão l�n chién lugc

mà con làm lung lay ý chí xàm lugc

cua ké thù. Mý hiéu rång không

thé thångg ta bäng chien tranh.

Néu muón ra khôi chién tranh,

gán nhu ha c6.

Sau này, qua nh�ng cu�c dàm

phán khong cong
khai sóng gió

voi Le
Dúc Tho và Xuan Thùy tai

Paris, Kissinger lai nói:
Chüng

toi không may gap phåi m�t d�i

phudng nhu các ông
chú néu dugc

lua chon thi chúng tôi së chon

khòng có cách não khác là phái

thong qua thudng lugng vvy Nhà bdo Hà Ddng(dóu tien bén
trdi) toi HGingh|Paris

mà dã phái cháp nh�n dàm phán

voi ta
tai Hoi nghj Paris.

Con
ta,

cháp nhan dàm phán la dé mo ra cncnevo nal mattrn quans bo ta: Irong ngoai giao cüng nhu than trong nhutng khôno d6 r odoO1 phudng khác.

mot mat trân mói vé ngoai giao.
Ta chính tri, tao

nen súc manh trong xu lý các tinh huóng phúc vao
the bi

dong Kièn quyét phe sau khi Hitp dinh Paris duge ký
Dung ngày 29/3/1973, 60 ngày

tap,chinh sách phái có cudng, có phán nh�ng sai
trái, khai

thác
chô két, nh�ng d�i quan cuói cùng

hieu ro, tai bàn dàm phán
ta không tong hgp

de giành tháng loi.

the giành láy cái mà trên chién Cau chuyen ngoai giao án tugng nhu. Crong quá thi degiy. Nhu yeuciadójiphuong nhung có thái c�a qudin d�i vièn chinh Mý cing

vOi v� chi huy cao nhát c�a nó da

Xin nêu lên sau dây vai máu cuón co vé nuóc,chám dút nhung

K nhát c�a ta tai H�i nghi Paris quá
thi

hèn. Noi nèn nhu. Lam d� trong thiv�i nguði d�i thoai.

quá dàm phán tùy thu�c truóc hét chinn ia Cau chuyen cac nha dâm
nên cudng. Tai bàn dàm phán

quá dàm phán tuythu iphán cúa ta thöi dó da van dung ngoai giao cúa ta luôn
bi�t

hu�ng chuyen cu thé
ngày den tói c�a h� sau hàng chucvào so sánh luc lugng trence mót cách sáng t�o tu tuöng ngo�i tøi

thång loi lon toan cuc nhung Covan d�c bi�t Le Düc Th� dén nam chi�n tranh � Viêt Nam. Day
truong. Tai tri ngoai gao n giao H6 Chí Minh, luôn kiên tri cüng bietgiänh tung thang lginhó

Parisdugc nhin nh�n nhu'm�t nhà cüng là lán dáu tiên t� hon 1
the thay thyc luc.Mat trn g các ván dé nguyên tåc,chi�n lugC trong moi trjn dau, moi phien

lanh
d�o chinh tri quyen uy,dáy nam, su chiém dóng c�a quan

giao không phái la mat ign nhung rát linh hoat, mém déo ve hop. Biet tinh
toán ky ludng tung múu luge, nghièm ngh� mà mo nuoc ngoài dã chám dút trenda

bictquan trong
ö chó nó ph�i hop

sách lugc.Bác Hó tiungc�n dân cán
duong

di nuóc bu�c, chåc chân, òng, bi�t cuong, nhu dúng lúc. nuocta.
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Hiên

Thdm
di tich lich

sùtrai

tù Phù Quóc

PHUONG HA Todqua thuong lugng,

Nhung nguoi linh d�n dày trân mac chúng

toi cungbiët rång, trong tinhthe vua dánh

viuadam
khimå luclugng

hai bên quá chênh

lech, khi mà quán d�i Mycung quan danh
thue 4 nuóc lêndén trèn 1 tri�u trong khi ta

chi chua dén 30 van, chua ké binh khí ký

thuat vugt tr�i cua Hoa Ky, h�i dàm Paris

khong thekhông
kéo dài,nhung kéo

däi
dén

S n�m, 6 tháng, 4 ngày (13/5/1968 -

27/1/1973),là cu�c h�i dàm vào loai dài

nhát trong lichsu loài nguoi cho dén lúc dó,

thi khong ai nghi dén.

Dacó nhiéu nguði hói,trong tu, ông (bà)có
biet4 ben h�i dàm d� ký két Hi�p dinh Chám
dút chi�n tranh,lâp lai hòa binh ö Vi�t Nam?

Biétchúsao không! cuu tù cong sän hào

sång trå loi. Chúng tòi bi�t böi tin tuc t� mat

trânluon d�i vào nhà tù

mKhi quân cánh � Phú Quóc bi�t chåc

Hi�p dinh Paris
sáp dudc ký

két v�i nhiéu

diéu khoán, trong dó
Myphái rút hét quán

khói mién Nam cham nhát ngày 29/3/1973,
và trao trá tù binh, tinh thän

cua ho xuong
nghiem trong

nen dói xiv�i tù binh lé phép

den nhun nhän.

Khi ra tù,chúng tôi có diéu kiên tim hiéu
ve Hiep dinh Paris

lai càng tu hào vébàn linh
và
phong cách ngoai giao Vi�t Nam,

cua
các

nhà dàm phán c�a nuóc ta. D6 là duöng l6i

ngoai giao luôn kiên tri
vé chién luoc, ve

nguyen tacnhung linh hoat, mém déo vé
sách luoc, luon huóng t�i tháng lgi toàn cuc

nhung biétgiành tüng th�ng loi nhó
trong

rguyen Uy
vièn Ban

Biên tapBáo Dai
Dodn Két,chiéns� cuu tiu Phi Quóc)

Chung toi rùnhau raPhú Quócböi

chot nhó móidómà d� S0 näm ngiy

ký ket Hi�p dinh Paris, và nh� có

ngày 27/1/1973 áy mà tù binh

chién tranh Vi�t -Mý dugc trao trà,

chúng toi dugc ra tù, c�ng d� nua

the
kýtroi qua..

Sau Hiepdinh Paris, 400
cánhaianhà giam d� m� M�t phien hop giün phdi doàn Viet Nam Ddn chù Conghoà vàphdi dodn HopchúngquócHoa Ky toi dàm phán Paris 1973

OTP H6Chi Minh có nhiéu
nhóm ban

tiù

Phú Quóc, trong dó nhóm c�a
chúng toi

có

20 nguoi bi giam cùng m�t trai, sau khi duoc

trao tra,
ai v� don vi náy, tiép tuccám súng

them hain�m máy tháng,
sau

ngay giang son

thuve mot coi, tro
thành công dán Sai Gon-

TP H6 Chi Minh. Tiéc rång,nguoi c�a nhóm

ban tù chúng tôi cú it dán, gið chi còn ba ông

lão, cüng nhu rát nhiéu nhóm ban tù khác o

các
tinh thành,

do da phán phäi xuôi tay vé

voi dát.

La thé,3ông lão mà vån di xe máy ro
ro,

có

khi còn "phutot"lên di tich dia dao
Cü Chi chui

duong hám dé nhó th�i dánh
giäc,

có tuán

phugt lên di tichc�n cúkháng chien
Bac 1ay Chuóngcop day doa tu binh à Phi Quócdugephucdumg

Ninh än tri gùi rung vàng uom, chua chua ngot

ngot,dôikhi phugt' xuóng Dóng Tháp Muoi 400 hecta d thung lüng
An

Tho1 m�
dé-

Kleber,Paris,Cong
höa

Pháp. Boi có nguöi bi móiphien hop.biet

thuöng trà sen,rugu sen
Vua roi,trong m�t cháu bia,"tó tam tam

tra tu binh.

chúng toi
lai

rù
nhau

ra
Phú Quóc boi chot T�trong tùchúng oikhông

nhó mói dó mà
dã

50
näm ngày ký k�t Hiep

dinh Chám dút chién tranh, lap lai hòa bìinh he hinhdunghoa dàmn

oViet Nam (Hiepdinh Paris)vinhòcó ngiy Paris dâ kéo dài dén 5n�m,
27/11/1973 ymàtu binh chien tranh i 6tháng 4ngàyMyduoc trao trá, chúng toi duoc ra ti,c�ng
dä nua thé ký trôi qua. Möi län thäm di tích

lich sudc bi�t Nhà tù Phú Quóc, chúng
toi

viétlich sit hoichúng tói, trong ti, óng (bå)

boi hói thuong nh� trên 3.500 ban ti trong có bi�t
�
thú

dò nuóc
Pháp dang diên ra m�t

só
gin 40000 dóng chi,anh em bi giamgiu hoi nghi bàn

vé vi�e chám dút chién tranh � nduonghe Sanh, dutoe ménh danh là bin
linh quýet liet gitanén ngoai giaonon tre

noi dây dä chétvi bjtra tán, bj bån, b� b�nh.

Chúng
toi bâng khuáng nhó nhúng ngay

d trong tù chiéu chiéu döitheo ting din hào tri l.Chúng toi biétsukièn vocung dóng minh thcng vong(tiliéu dudc B nghiem tu cuoc dam phán, kyketHitp dinh

chim bién chao ngang táng táng l�p lopdiy quan trong áy,boi có nguròi by bát truóc ngiy ocphóng My giäi mát), Chfnh phúù My Parislà vo
cùng hüu lch déxäydung nén ngoai

thep gai
mà md ngày tu do,md ngày trø

lai

chién truong. Chúng toi vuiming nhd lai tu

Dgly 15/3/1973, ánlun 400 cinh cóngsdt ch Cong hodvHopching quóc Hoa Ky bng chiéntranh Nei mudn rita khoichién dngvà
bio ve rüngchác Tó qude näng cao

cúa 400 nhà giam trong trai giam róng hon tai Trung tàm H�i nghi quóc të � duong

chúng toi tró védát lién trong nhüng dgt trao bat
tru�c ngiy do dugc nghe nguoi bjbåtsau di nuóc buóc, th�n trong không dé roi vào

noi lai. Chúng tôi cung biét it nhiéu dièn thé b� dông, kiên quy�t phë phán nhung saibién h�i dàm Paris.
trái cùa

d�i phuong nhung tòn trong, lich su
Chúng toi biétnguyên nhân tr�c tiépdån v�i nguoi dói thoai. Chúng toi nghe ké, Bácdén h�i dàm Paris lå thátbai c�a Mý trènchiên Hó dã càn dan cán b� trong phái doàn dâm

truong.Cu�c Töng tién còng XuänMâu Than phán cúa ta là Trong ngoai giao cüng nhu
1968 cua Quan Giäiphóng d� giäng m�t don

trong xulý các tinh
huðng phuc tap,phäi conang n� vào cuoc chién

tranh cuc b� c�a My, cuong, có nhu.
Cudng quá thi de gay.Nhu

Dacó khongit
cán

b� tuyên giáo,nguioi nong chu lam chuyën bién thé trân,dåo l�n quá thi hèn. Nói nen nhu. Làm néncuong
chi�n lugc mà còn låm lung lay ý chixäm luoc Cang tim hieu, nhung cuu tù chung toi
c�a dé quóc Mý; rói thátbai n�ng né tai m�t càng hi�u Hiêp dinh Parislà cu�c dáu

tri, dáu

"tran Diên Bièn Phù thú hai (t� ngày 21/1v�i nén ngoai giao lão luyèn cüa m�t siéuVi�t Nam?

Biét chú sao không! -cuu tù cong sän tu den 9/7/1908)
voi gan 7.000 binh linh Myvà cuong hàng dáu thé

giói. Nh�ng bài h�c kinh

13/5/1968 ngly dièn ra phiên dàm phán hieurang khong thehang Vi�t Nam Dan chu
giao vái 3tru c�t là dói ngoai Dáng, ngoai giaodáu tiêngi�a doàn dai biéu Vi�t Nam Dan Cong hòa

và
Conghóa Mi�n Nam Vi�t Nam Nhà nu�c, d�i ngoai Nhân dân, góp phán xay

tranh,khòng có cách não khác là phái thông vj thé và uy tin quóc téc�a Vi�t Nam.
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Nghien cnukhoa hoc
dethay "nángtronglòng'
THU HUONG (thuchi�en) Quan trong hon, tôi vui khi tháy duúgc su Toi sinh ra trong gia

dinh quân d�i nên dugc Co có m�t dam mè nóng nhi�t v�i nghièn

quan tàm
cùa công chúng dành cho

giói
khoa rèn gi�a su tu

lâp, ký luâtt�' nhó. Toi cüng h�c cu.Chi có thé
lý giäi sy nóng nhi�t này bât

Lien he vói Tieén
si
Lë Thái Hä-

Giám
hocnhngnguh vón duccoilho m�thé giós tnueng chuyen, lopchon ti

bé
néncing duçe nguon

ti
daui?

dóc diéu hành c�a Gi�i thuong ritkhác- doikhi
lä xa

la vói
só dông. Toi cing toi luyên" trong mói truong chju áp lyc tót. Tutruóocdén nay,toi hay làm vi�c � nhüng

vui khi nhan dugc
tin nhán

ti m�t
só

ban tre Ngoài rn,tôi có s� thích doc, nghiên cúu, tim môi truong mà da phán là dóng nghiêp nam

ngày cuóinäm bân r�n thuc su' ái ngai. c�a
toi, ho có thêm ám húng dé theo duói con morong su hiéu

bi�t
c�a bán thân.

Dongnghi�p cuachjchia se,Co
nnung cám tháyvi�c minh làm có ý nghíahon.

ngày nguoi ph� nünhöbé này chi ngù

Vinfuure, Quy Vinruture vao nhung chiasé la khi doc nh�ng cáu chuyen nghiên cúu hieu các ki�n thúc móí mà tói tháy thú vi dé nen h� cüng thuong dành cho toi s
uùu

ái,

dong viên nhu vây dáy chí xung quanh tôi

Dongnghi�p c�a ch�chias�, có nh�ng duong nghién chukhoa hoc. Diéu này
khién tòi Toi chua dám nói là minh luôn sán sàng toàn là cácdóng nghiép tài n�ng và nhi�t huyét

buoc ra khói vùng an toàn dâu vi trong các vói cong vi�c cá (cuoi).

Dugc biêt ch� cüng dä tung có nhieu trái quyét dinh, lya chon quan trong c�a minh, Viec có nhiéu bài báo th�c ra khòngnåm trong

34gio dekip hoan thành khói lugng gitmcong vie dentrong gide ngi cing toi ladn cinnhic nhiéu yéu tó,dac biêt là tinhtoin gi cidiu Da ting ab m�t hoc viên
ao

cong vi�c khóng ló. Dành thoi gian nghi haymát�n mát ngú vi nh�ng cong trinh gia dinh
-

là
thú mà tôi không bao gio muón hoc hói toi: "Em tháy cò suót ngày làm nghiên

nghiên ciu. Phdi chäng chính tinh thán dám dánh dói. Nhung dúng là töi luòn muón th� c�i Co làm nhiéu nghièn cihu nhu vay dé läm
hiém hoi, TSL& Thái Hà dä có

nhüng

chia sé vé cong vièc vàcu�c sóng c�a
giúp chj códugc ky tich hóm may

dán than, dám bude ra khói vimg
an toàn da�

sic,khám phá gidi hancia bin thän.Toi may gCau hóikhién toicing khái...bitngi

Nghi lai, dúng là töi läm nghiên cú�u m�t

mot nhà khoa h�c n� vói nhung trii oi
tin lä

nhing tri nghiém dén trong giác tháy rång minh vån cóth� cho phép bán
thán cách

tut

nhiên theo càm h�ng và ý uöng này

ngi cüng nghikhong có
g

xa la vói nhing dán thán' môt chút. Toi tin
dó

là nh�ng trii sinh vào m�t thoi diém, và khóngmuón bö la

nguei có dam meknvói cong viècmaho theo nghiem thú vi, khó quên dé mai sau nhin
lai,

ná Toi cúng không
thich cám giác phái chi

duói. Cong vi�c nghiên ctu dãc bi�t han vi nó toi không tháy tiécvi minh d� bö lð nh�ng co doi l&ám. Nên khi hoàn thành xong m�t bài

nghièn ciu và n�p báo ch� két quà dánh
giá

Gan 70 bài báo nghièn cûu khoa h�c trèn phan bi�n, tôi së båt tay vào låm luôn các bài

thátb�i và phäi mát nhiéu thdi gian,cong súc, khäp các tap chí hoc thu�t quóc të uy tin nghiên cúu khác dé không phäi trii qua cam

mán
có dugc su üng h� c�a gia dinh và tu

nghiem moimóingày

Làm khoa hoc không phái doi hoi su kièn
nhin, tip trung,bén bi. Nguoi h�i nht the

làm
nghiên

cúu phäi thuong xuyèn d�i m�t v�i
de noi tiéng
PV: Nhin l�i m�t nämn 2022 vói ddu móc lam vi�c trong thám lang thi moí có thé may thuoc danh muc ISI/Scopus và nhieu bài d�t giácch� doi nhiéu tháng tròbi.

"bongdúng nðitieng chj cocam xuc thenao mán dat dugc m�t két quå tam goi là thành chdt
lugng nghièn ciu xèp hangA/A".NhüngToi muón nhäc dên vigc chj tró

thanh nha cong, tichcuc nhu m�t bài báo hay m�t cóng consó dn tugng nay làm töi nhó den nh�n xét
khoa hoc n� duy nhát Cua vigtNam lt vuo trinh dugc ghi nh�n.
danh sách 100.000 nhà khoa h�c có tám ánh

huong nhát n�m 2022 dugc Nhà xuát bán

Elseviercong bo.

TSLÊ THAI HÀ: Công i�c c�a nguoi låm

nghiên cúu rát bân r�n và cán su tap trung cao

vào
rát nhiéu

täi
liêu, công cu nghiênc�u

� m�t
cän phòng hay doi khi chi là m�t góc bàn läm

vi�c Vivay,thu�ng h� cüng không mutu cáusu
nói

tiéng hay chú ý t�truyén thông dáu. Dôi khi

diéu dó
lai

xa
la

vói "thé
giói quen thu�c' cia ho

và khién h� ngin ngai
khi

tiép xúc,chia sé.

Tuy nhiên khi nh�n dugc su quan tàm

và trän trong, tôi ngh� hån dó c�ng là m�t

niem vui vói bát ký ai. Toi cüng vui vi nh�ng
no luc cua b�n thân trong vi�c nghiên cúu

khoa h�c dugc ghi nhân. Cåm xúc c�a n�m

ngoái thi dãc bi�t hdn m�t chút
vi dó à lán

dáu tiên tôi lot vào
danh

sách này, nên c�ng
có bát ng�. Boi vi trong giói khoa hoc, các

nghien cúu thu�c ngành kinh té thuong

dugc cho là không có múc d� ånh huong

hay tácdong lón nhu các nghiên cúu
c�a các

nganh có tinh ung dyng
cao nhu y-sinh hay

cong nghe- thông tin.

cia m�t dóng nghitp cúa
dhi,

TS LA
Vii Phúi: rd vënhu motlë

tu'nhiên
Ra di và tro ve là di�u ch� dã lh�a ch�n dén

thoidiém này trong khi rátnhiéu nguði Vi�t trë
du h�c � nudc ngoài và d

l�i. Chj có thé chia së

hy do tro v� à gócnhin cùa ch� v� "cóng hién'?

Dúng là tôi dã có nhiéu n�m du h�c và

cüng dä
ti�ng

làm vi�c � nuóc ngoài tru�c khi
tot nghiep TS. Tuy nhièn, tai th�i diém hoàn
thành chuong trinh PhD, tôi quyét dinh vé
nuóc vi c�ng muón dugc sóng, làm vi�c và

dóng góp
cho nén khoa h�c cùa nuócnhà.Toi

Giokhinhin laivàtháy �ä có kha khá sóbàinghiên citu

dugc cong bo, tóicúng tháy vui. Toi và các �óng tác gid

nghiên cúu hay nói dua vói nhau là: Tién bac có thé sinh ra

hay mát di,nhung bài báo khoa hoc thiluón con måi.

"Hôm nay nhân duoc thém

lá thu
cháp nhan lgitháy vu

ngay, Igitháy ndng trong lòng, và
dátim ra cáu trå l�i cho bån thân:

làm nghi�en cúu nhiéu dé thinh

thodng có bài dugc cháp nhân,

lai láy làm ��ng luc cho minh

theo duói tiép nhúng nghi�n cúu
khác"-TS Le Thái Hàchia s� trên

mgng xá
h�



Anau uij 1ao2023

Governance
a R

CungTdo qudn tel chua Vinh Nghiém
(CHStc) dechla tayndm cú, don ndm mo

d giai doan khi mói buóc vào con
duong

nghiên cuu, các ban tr� thuong d� buón

long khi dól m�t v�i m�t két qud thát b�i hay bài

nop báo bi t�' chói. Tôi c�ng vay. Nhunmg dán dán
thi cüng.. quen vói cdm gidc dó thói vì s� that

bai hay b� t� chói là diéu rat binh
thuòng trong

nghien ciu.Nhumg thåt bai càng nhiéu thì khi dat

duoc thành qua, càm xúc càng tuy�t voi.

Toi cüng tùng có lúc m�t dáu, càng thdng

trong công vi�c khi làm vi�c �
cuong9 �� caomà

két quà khóng nhu
ý. Nhung c� moi khi có �ugc

mot két qud tich cuc hay có m�t bài nghiên cúu

duoc cháp nhân däng báo, càm
gidc rât sung

Suong khién toi khóng còn nh� dén nhüng lúc

mêt
moi hay khó

khän truóc �ó n�a.

Ngoài ra, su ung h� cua gia dinh cüng có

vai trò rát quan trong v�i tôi. Chóng tôi cüng

là mot tien si
dù

khác
linh

vyc. Anh cúng �à có

nhleu
ndm làm nghiên cuu

và giàng day � m�t
truong dai hoc lón bên Ue truóc khi trö vé Vi�t

Nam va làm trong doanh nghi�p.
Vi

vây, anh
luon thau hieu dam mê và trân trong cong viec

nghiên cúu cua tôi.

chechohôn dân t�C..
NGUYEN PHUONG

Vdi nguöi
Viet,du

có
theo daoPhat hay không, nhung hé nám mói dén thi vi�c cùng nguoi thán

dilë
chua vinnhu m�t le tu nhiên. Dérói khi xa xú, nguoi Vi�t luôn tim cho minh

nhüng
diém

tya tam linhnhu thé.

guoi Viet
&
Warsawa(Ba Lan) nhüng ngày dáu trong

tam
thúc

cüa moi nguoi, phán vi "Mái chùa che cho

nåm chång
ai

báo ai déu
ty
hop tai ch�a Thiên hón

dan
toc/ Nép sóng muón doi cúa tó tong phán

vi
muón

Phúc. Ba Lan
là

quóc gia phán l�n theo Cong huóng
vé nguón c�i nhung khóng có diéu ki�n làpm�t khóng

giáo,cong dóng nguoi Viêt mong mói lAm m�t gian thd tu riêng.V��c tao ra nhüng ngoi chùa "hai trongm�t

mái chùa. Vi thé doanh nhàn Bùi Anh Thái dã nhuthé giúpmoi nguoi
via có théle

Phât,
via có thé tháp nén

phát tdm ady dung
chua

Thiên Viet và di vào hoat dong
t�

nhang thom lennhüng vi VuaHüng
dä có cong dung nudc

nam 2004. Cong dóngnguoi Viet
có

chötói lui
l&

Phát
và

cung Tai Cong
hòa Séc cúng viy,bà con nguöí Vietván di lechua

nhau nhó vé nguón c�i. Ngôi chùa
goi

vé ký úc quê huong khi vào các dip le, T�t Nguði di lév�i nh�ng m�c dich khác nhau,

có mot hang mucl chia
Mot Cot, tuong tu nhut ki�n trúcu có nguibi

muón
ciu tai, cáu loc,

cáu duyèn; m�t só thi mong
t cáu binh an, súc khöe cho bán thân và

gia
dinh. Nguoi Vi�t t�i

Sau chùa Thièn Phúc, c�ng dóng nguoi Vi�t � Ba Lan còn Séccó m�t ngôi chùa d�c bi�t, dó là chùa Vinh Nghiêm. Ngói
xdydung chùa Nhân Hoa,cung � Thú do Warsawa. Khòng chi chua nåm trong khu thudng m�ai Sapa

-

trung täm thuong mai

chùa M�t Cot � Hà N�i.

aninguoi Vietdén tháphuong.chia Nhán Hba
còn lhnoi tó

lón nhát cianguö Viet ó Thú
do Praha.

chúc các hoat d�ng vän hoá dón T�t cho cong dóng. ,Chia sé vé ý nghía truyén thóng tot dep c�a nguoi dân Viet
Là nguoi dã sóng � chàu Au nhiéu thâp ký, nhung bà Phan Nam, Dai dúc Thich Tu Phuóc, Try tri chùa V�nh Nghiem tai

BichThien, kiéubào Hungray không bao
gid quên nh�ng ngày Sapa cho

biét, ngusoiVi�t Nam có m�t v�n hóa rát dep, dó là

tho bé sóng cung giadinh bèn Hô T�y. Tiéng chuòng chùa v�ng uong nu�c nh� nguón. Chính vi luôn luôn nh� cu�i nguón,

vingin su vàoky úc Nöi
nhd

quehuong cang day
dit

homkhi dànt�c
mà

bà con
có vän hóa di lechùa dáu n�m délay Phat,Tet dén,Xuân vé Lúc dó, con nguoi ta cánm�t diém tya dé tháy cáu cho gia dinh, quóc gia,cho xä h�i duçc binh an, súc khòe,

quê huonggán güi bên minh hon bao giö hét.Nhin sang nhüng dugc cát tuong nhu
ý trong näm mói, duói su che cho cua chu

nuoc quanh khuvuc,c�ng dóng nguði Vi�t � nu�c nào
cüng có Ph�t muoi phudng. �6 là m�t v�n hóa dep mà dân t�c ta dã

dä tháy nh�ng thành cong c�a thé h� dàn anh, dån chi

trong giói
khoa h�c trong nuóc- ho cung di du hoc,linh

hoi kién thúc � nh�ng truong ráttóto nuóc ngoài và roi

cüng quyét dinh trö vé.Và toi
ty nh�,

vói
vai

trò lå théh�

sau,minh cán tiép n�i nhú�ng thành quà dó.

Bên canh dó,ýdo quan trong không kém là tói cüng

muón duoc tro vé dé sóng gán gia dinh hon - là diéu toi

luon dau dáu nghivé trong nhüngn�m tháng sóng xa nhà.

Dip Tet là thöidi�m nghi ngoi,sum váy bên gia dinh

voi nhiéu nguöi.Là mot nhà khoa h�e ni, có mua Te
nào rát d�c bi�t v�i ch�? Chi có the chia së nh�ng du

dinh trong n�m mói 2023?

Toi xa nhà t� näm 18 tuói dé di du h�c. T� dó, tôi

trhi

qua gán 6 näm
du h�c � Singapore

và
thêm 9 n�m

song va låm vi�c �'TP H�
Chí

Minh nèn c� môi
dip

Tét

dén,tòi déu ráttròng ngóng dé cung chóng, con vë thàm

ong bà,bó m�. Vi vay,Tét nào v�i
töi cüng rát d�c bi�t

vi dó
là nhng ngày mà

dáy
dú

thành
vièn trong dai gia

dinh dugc sum váybên nhau. Tu
khi

låm cóng vi�c mói

ouy,toi chuyén
a Hà N�i cùng gia

dinh và có co h�i

dugdcsóng o gán bóm� hon. Dip Tetn�m nay së
còn dac

biethon
n�a vi tôi së dành nhiéu thði gian hon dé cung

gia dinh vé quê,thäm h� hàng

Trong nam 2023, bên canh công vi�c quán ly
d
Quy

toi mong rång có thé sáp xép
thdigian dé ti�p

t�c cong

viecnghiên ct� cüng nhu chia sè nhiéu hon v�í các b�n

trèyêu khoa h�c.

Cám on nhatng chiasë caia dhj và chúc cho nhing du

djnh,ke hogch chj dang �p úvà
th�lc hi�n së thành cong!

nhung ngôi chùa. Bà Phan Bích Thiên cim tháy ghen ty
läm. duy tri suót máy ngàn näm lich s�.

Va roi bà quyét täm dung ra xin phép chinh quyen s�
tai, van

ainhing nudc cháu A, Tét nguónc�i côn "dâm däc" hon,
dong bà con cong dong nguoi Vi�t � Hungary góp cong, góp cho dù có nh�ng gia dinh d� di xa Dát M� hai,ba thé h�. Nguoi
c�a dung chùa. Möi lán vé Vi�t Nam, bà Phan Bích Thiên lai göp Viêt tai Lào, Thái Lan to chúc gói bánh chung tip th� rói

tänggo các su tháy,tim dén cáclàng nghé dé xin tu ván v� cách thiét nhau trong dip n�m mói thaycho tién mung tuói.Con t�i Thú
ké chua Vi�t.Bà dén Y Yèn(Nam �jnh) dé d�t

dúc
tugng Ph�tA do Vièng Chàn c�a Lao có nh�ng ngoi

chua
Vi�t nói tiéngnhu

DiDàbang dóngdo, còn chiécchuông dóng do các nghê nhân ð chùa Phàt Tich, chùa Bàng Long thi ngay tiù dêm giao thua,
Thua Thièn Hu� th�c hi�n.Buc tuong PhâtQuan Am d�t tru�c dòng nguoi dó dén hai ngòi chùa này dã hét súc táp nâp.Thé
cita chùa

lai d�t låm � �à N�ng. Bà phái ton råtnhiéu th�i gian,rói, hàng tr�m nguoi dón giao thua ngay tai chua thay vi dón
cong súc di

lai

tim hi�u, dât hàng,rói van chuyén sang Hungary thoikhåc quan trong nhát trong nåm �
gia

dinh.
Sau m�t hành trinh dài chuán bjvà xáydung, dén tháng 8/2018,Thugng toa Thích Minh Quang,Tru tri chùa Ph�t Tich, Thù
ngoichùa dugc khánh thành có tên là chùa �ai Bi � thành ph� do Viêng Chän chia s�: "Trong c�ng dóng nguoi Vi�t Namo
Simontomya. Bà Phan Bich Thi�n xúc d�ng chiasé:Chung nuóc ngoài nóichung và nguoi Vi�t t�i Lào nói

rièng,duoc dón
toi déu biétbà con có nhu cáutäm

linh, nhung khi chùa �ai Bi gao thita tai m�êt ngôi chùa Vi�t nhu là trö vé vói quê huong, &
di vào hoat d�ng, chúng toi rát xúcdong khi dip Tét,có nh�ng dó thám dugm tinh dân

t�c, thám nhuán nghi lë vän hóa dáu
nguoi Vi�t di hàng tram kilömet dén dé lëchùa. Thuong ngày, nämdé chúng ta hu�ng täm vé diéuthi�n và cung nhau cáu chúc
moi ngudí nm�t công m�t vi�c,không phái ai cùng có diéuki�n cho quócthái dân an,moi nguoi, bårn thân và

gia dinh dugc binh
giaoluu voi bà con trong cong dong thuong xuyên. Nhung khi an.Dólà m�t nét vän hóa nhân vän c�a nguoi Vi�t Nam

Hon hai näm qua,dich b�nh Covid-l19khi�n các hoat d�ng
bong nhièn soí dây nguón c�i sóng diy.Nguoi Vi�t thuong båo dón n�m m�i cùa công dóng nguöi V��t � nu�c ngoài ít nhiéu
Tët doàn vièn cho nên khi

dén
chú�a, chung toi tháyminh dugc bj ánh huong Nhiéu nguoi không dudc lëchùa dáu n�m. B6i

thé,

Xuan Quý Mão sëlà mùa Xuân dãc bi�t,bà con xa xúkhápPChùa Dai Bi có ban thö Quóc tó Hüng Vudng nhu háu hét nam châu d� s�m lên lich cho m�t mua hành huong khi Tét

dén chia, bng nhièn m�i nguöi tháygán gùi v�í nhau bi�t bao,

doàn tu
vói cong dóng

nh�ng ngòi chùa do nguöi vi�t � nuóc ngoài xáy d�tng. Böi dén,Xuân vé..
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Trong cuoc dôi minh, toi d� t�ng

trái qua gán hai muoi cái Tét xa

nha. Moi nam m�t vë, song
dó mäi

là
nhüng thöi khác không bao gio

quen duoc.

äm 1968, khi còn dang h�c tiéng

tai thành phó Ut do, Ba lan,cánh

sinh
vièn mói muði tám, muoi

chin tuói nhut
bon tòi d� träi qua

cái Tet dáu tièn � tröi Au,xa nhà,

xa quê huong tói hàng van dim. Troi thi dang

gua
mua

döng, tuyèt phu dây,trång xoá trèn

kháp các mái nhà, duong phá Cäy cói trui tro,

run ráy truóc
nh�ng

làn gió rit lên ting dot.

Không
có

vi�c gi bát bu�c thi tuyêt nhiên bon

toi không dám ra khöi ký túc xá sinh viên.

Trong máy ngày Tet cüa Vi�t Nam, moi

nguoi vàn di làm, di h�c binh thuðng, xung

quanh chánggcó m�t chút gi là không khi Tët.

Dédo nh� nhà và cüng là dé d�ng viênnhau,

Dgi si
Tg

MinhChdu igiüoj vuiTétcèngbà con ngudi Vi�t à Vièng Chännam 2011

chúng

toi

chuyen

liên

toi

vå

hoan,

c�ng

chúc

nguoi

T�t

dã có

l�n

hát,

gáng

nhau.

nguoi

tð

Song

chúc

ngâm
tät

m�t

cà

tho,

c�ng

buói

trò nhà
ai còn cam tháy cò don,buón tui trong nhung

giay phút thièng liêng cua ngày Tët n�a. Sau

hon hai tiéng vui chung, moi nguoi lai
tro vé

nhà détiép tuc cái Tët c�a riêng minh. Vâ tôi

lai dúng sån � c�a, bát tay chào tam bi�t ting

nguoi, trong m�t täm trang nh� nhöm, vóo

bietbao xuc cám dan xen khó tä.

chi giúp làmkhuày khóa nði buón, noinh� nhà

dugc dôi chút và trong chóc lát. Dèm ba muoi

Tet,trong giárétvà �noixa voí,bao kýúc vé T�t

c�aca m�t thöi áu tho c�thay nhau ào atd�i vé.

Cái cänh vui mùng, hói h�p khi duoc bo

m� mua cho väi métvái dé may b� quán áo ViêtNam-doànkét và h�tu nghi" duøc chinh theo kiéuViet Nam cüng thuan loi vi
các thue aoli mang mót sictháikhácTù nhiéun�m,

mót, rói lai con phäi n súc nàn ni vói bác tho quyén Ba Lan cho dang ký hoat dong hop phám cháu Á väo nhümg
n�m này da dugc dathành thóng lé väo dip Tet ViêtNanm, Dai

s
may là nguoi trong h� uuu ái may cho kip

dé pháp. H�i d� làm tótvi�c tängcuong doàn
két, nhâp rát nhiéu vào Ba Lan.

láyvdo ngày sátTét. Cánh ngói
ch�u

ria giúp giup do nhau trong còng dóng,bio
ve

quyen

nguoi lón gói bánh chung và bao gi� cüng loi chinh dáng
cia bà con và huóng vé qué nguoi déu rit

háo
húc. Còn

hon m�t tiéng Lào
dén

duDai dien cia bà
con

Vi�et

kiéu
cüng

doi gói cho minh m�t vài chiéc bánh chung huong dát nuóc.

con, tham chi là bánh chung sán vi nhà nghèo

khong du gao nép nen phäi d�n cà sán ruôi
câu lac b� län lugt

ra d�i,
låm cho doi sóng Cuara vao,

bat
tay chào dôn t�ng nguoi m�t. nghin bà con sóng tai th� �ô Viêng Chän thi

soi v�o dé go1.
Rói dêm hai chín hoic ba muoi Tét, máy dông

và phong phú.
Côn nhó rát

rò cái nho tudi cuoi trong nh�ng b� quán áo dep
anh em

lai tranh nhau trái chiéu xuóng dát Tet dáu tièn
xa
nhà,buón tüi trën dátBa nhat daân làp kin ca mót

h�i
truong lón

làm
kiéu duge gåp gô, chia vui,chúc Tét và än

trong nhà bép, nàm suót dêm
thay nhau Lan thu� con sinh vien hon ba muoi nam nguoi ta cam nhan dugc ngay m�t không m�t b�a com Tét cùng nhau, tôi �� dé nghi

trong nói bánhchung sôi sung suc, hë tháy vé truóc,nen
tói

dé nghi Dai su quán phoi khivo cung ám áp. Dúng 6 gið t�i gið Ba
thành H�i nguoi Viêt tai th� �ô Viêng Chan

nuóc hoi
voi là

lai dó thèm vdo cho bánh hop voiHoi nguoi Viet Nam-doan ket
va

Lan,
tuc

la düng giao th�a
�
Vi�t Nam, toi ding

ra tó chúc m�t bu�i liên hoan Tetchung
chin déu và cüng là dé suoi cho do

rét.
h�u nghi

tó ch�c Tët chung cho bà con
vo cüng xuc dong dúng lên phát bi�u chúc cho moi nguoi. Kinh phílàm co Tet dugc các

Sáng ba muoi, thuong
vài nhà

lai chung cóng dóng
nhau mo m�t con lon, nên tiêng l�n k�u

eng ec vang vong khap lang. Bon trë thi ngay
let, ba con quanh näm

län l�n, làm ån

xúm li xem
và

chi quantam xin nguöi lón vt vi lai chi nhà náo biétnhà náy,hošcchivi ting bin chúc Tet các giadinh
và bà

con
có

hoi.Toi và mot vai nguoi ban Laodating

cái bong bóng cúa
con

Ion dem rua sach, giadinhthnquen ngói laivi nhau Phäi tó bác.ieng cungy tiéngchúc nhau mot näm nhiéu
n�m

sóng � Viçt Nam cüng dugc möi
dap cho nó mông ra và thói cäng lên dé

chúc m�t cailet chung cho tatca moi nguo. moi tot
lanh

räm ran kháp h�i truong. �uoc vào ban giám kh�o.

làm bóng dá cho dugc bén.
Cáitam trang

háo
húcmong

mäi
dén häng hái båt tayngayvào vi�e.1huè vi trangNam,

dugc
thutóng thúc nhúng tét muc vän

huán bi, t�'s6 lutongcáemónandén cách biv

ngay Tet dé dudc ån mót bia ån no ne
và

trihóitrudng lón,chät cinh tiotové cithoa nghe mang dám bin såc cia
dän

töc, duge biên, trangtri roiném thim�t só món, chin

ngon lnh có
lë

ci ám ánh và deo dáng din vào dé thành cinhdao,tap chilong trinh chuyentro chiasë cing nhau saunhdng ngly toi
deu

ngac nhién vä khám phuc ti nu
nhüng dúa tréquê nghèo nhu toi dén suót vàn nghe dác bi�t. Vi�c chuan Di cacmam co muu sinn day gan nan vat

va,

nen co le
khong Tet cua bà con Vi�t kiéu.Cháng khác gi mot

cuoc döi. Rói canh ba cây dào truóc c�a

nhà no dáy hoa, khicánh hoa roixuóng t�o

thành mot tám thám dötrái khápsán trông

dep dén nao lòng. Có biét bao nhiéu khung

hinh, bao kýniêm
cú lán

lugt hi�n lên, låm
cho cái Tét dáu tiên � tu�i muoi chín phài

xa
gia dinh, nguoi thán, dã dé lai trong tôi

mot chán dông
vé tàm

lý, m�t nôi buón da

diét dén khôn nguôi.
Con n�m 2000, tôi có m�t cái Tét khác

cung vói nhiéu ký ni�m. Khi dótôi dang làm

Dai sú Vi�t Nam tai Ba Lan. Công dóng nguoi

VietNam � Ba Lan khá dông và tip trung lam
�n sinh sóng chú yéu t�i thú dô Vác-sa-va.Eé

hoat dong cúa cong dóng ngày càng nén nép,

có tinh tó chúc và hi�u quá, Dai
su quán d�

van d�ng
dé bà con thành lip "H�i nguoi

TA MINH CHÂU
(nguyèn�aisü Dic m�nh toàn quyén CHXHCN Vi�tNam tai CHDCNDLào)

Con
cái Tet n�m 2011, khi tôi läm �ai sú o

quán lai tó chúc Tët dé moi các
dóng chí länh

Vi la lán dáu tiên dugc
tó

chúc
nên moi dao Làolinh dao cácb�, ban,ngành và

các ban

n�a mói khai mac, nhung bà con
di bát dáu

dugc
moi

du, song nhiéu lám cüng chi duoc

To báo Que Viet,doi vän nghé, các dén. Toi cinganh em cin b� d�ng ngay
�

khoing väi chuc
tói

mot träm ngu�i. So voi väi

tinh
thán

c�a
bà

con ngày m�t them sói Nhin moi nguói,
t�

nguði già
dén các cháu con só này cháng thám vào dâu.

Dë t�o co h�i cho dông dão bà con Vi�t

Tét toàn thé bà con công dóng. Ngán gon doanh nghi�p và các nhà håo täm nhi�t tinh

úng ho. Länh d�o thành H�i lai còn có thêm
Tiep dó såm-panh nó và tôi cám

ly

rugu di sáng kién tó chúc thi náu có Tet gi�a các chi

Toi chi
nghi gián don

la
khóng thé dë trong nhung àp day

tinh cám.

Ytuóng nàydugc üngh� nhi�t liët. Moi nguoi àn nhung món
än

dung ki�u Tét c�a Viêt Nhin hon ch�c mâm có dugc các chi h�i

måm có T�t � Hà N�i. än dáy åp mui v� và

hon cot c�a m�t mâm có Tét. Lán dó có tói

hàng nghin nguoi dén d�. Rát nhiéu các
dóng

Sáng ba muoi, thu�ng vài nhà
lai chung nhaumomotcon ion, nen

chi länh d�o c�a thù dô Viêng- chän, c�a cáctiéng lon kêu eng éc vang vong khap lang.5ontre thi xum laixem va so, ban,
nganh cüng dén chung vui.Toi vúi tuchi quan tåm xin nguoi l�n cái

bong bóng cua con lgndem ruas�ch, d�p cách là Dai sú
cüng có

dip cùng länh d�o Tóng
cho nó mòngra và thói cang lên

délàm bóng �á cho duoc bén. Hoi, thành H�i chúc Tet bà con cô bác.
Cái tám trang háo húc mong mái dên

ngày Tet dëdudc án m�t b�a än noCung ng�i än có,nghe nhüng båi hát Viet
nêvà ngon lành có lë cuam ánh va deo dáng nhúng dua trèquê nghèo nhu m, Lao vang lên,

các di�u múa c�a cå hai

dan t�c dan xen, hòa
qu�n vào nhau, tao nen

A don cuot cuôc �oi. Róicành ba cay dao truöccuanha no day noa, khi
cann

m�t không khí th�t vui tuoi,dám ám. Dugc
hoa roixuóng tao thänhmottam tham do traiknap san trong dep den nao dám minh trong báu

không khi áy, toi
thim

lano Cóbiét bao nhiêukhung hinh, bao
ký ni�m cu län luot hi�n lën, läm cho nghi Tet Vi�t Nam � Lào, v� m�t khía

canh
cái Tetdáu tiên � tuói muoi chin phái xa gia �inh, nguoi thán,�� �ë lai trong nào dó

cüng là cái Tét
chung vui, là

soi
dáytoimot chán d�ng vë tämly,mót nói buón da diët �ën khôn nguôi, thatch�t hon n�a mói quan h� dãc bi�t,tháim

dugm tinh nghia Vi�t- Lào và cüng là mot ca

Tet
khòng thénào quên.16
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Quochuy Vi�t Nam
TUKHÔI

Näm 2022, cóh�asi Bui Trang Chuöc (Nguyèn Vân Chuóc) duçc
trao Giäi thuong Hó ChiMinh vé Vän h�c nghe thuât, mà m�t tác

phám trong
hósoxét giäi là Quóc huy Vi¢tNam.Vay là thành

quà
sau nhiéu n�äm tim toi,giám djnh, và xét theo cän cú theo quy dinh

pháp luat,Nhànuóc dächinh thúc cong nh�n công lao c�a cóh�a

si Bui Trang Chuóc trong vi�c sáng tao QuóchuyViet Nam.

MAU QUOC HUY NUOC VIET NAM
DO HOA ST BUI TRANG CHUOc SANG TAC DEN THANG B/1955(MAU CHON)

NIENAM

Mdu Quóchuy s618dugechon

Hga si Bui Trang Chude

dé làm co sö lua ch�n, hoàn thi�n, và

h�a sî Trán V�n Cán nguoi dã chinh

sua hoàn thi�n måu Quóc huy theo

y kién chi d�o c�a länh d�o dé trinh

Quóc hoiphê duyêt".

Ngay 27/4/2004, Trung tàm Lututr

Quóc gia
l d� khaim�c tri�n l�m vé Bui

Trang Chuóc, vói 1.000 tácphám dugoc

trung bay.Lán dáu tiên, hàng chuc måu

phác tháo Quóc huy Vi�t Nam c�a h�a
siBüi

Trang Chuóc dugc cong bá Nhiéu

co quan báo chí d� dua
tin, gày tiengvang

Hành trinh giannan
Tai chién khu Vi�t Båc, ngày 8/6/1951,

B� Ngoaigiao có vän b�n 467/NG vé mo
cu�c thi vë måu Quóc huy. Cu�c thi thu hút

dong dáo hoa si, ké cå sinh viên truöng mý

thuat tham gia.

Quóc huy Viet Nam dugc công bó ngiy
14/1/1956

tai

sác lênh só 254/SLdo
Chu tjch H6 Chí Minh ky.Thði diém do, Bdn téch mdu Quóchuy dugechon siecia hgasi Bui Trang Churöc

15umbdtuva sau m�t thoi gian dài dén n�m 1976,

Cuc Van hóa Thóng tin (thuoc
B�

V�n màu và 44 bån chi
cüa hoa si Bui Trang ký) giú B� Tuyên truyén. N�i dung vi�t:

hóa Thong tin)co inhinh Quóc huy tren Chudc Tunhing bin ve nay,hoa si Bui "Khoing trung tuán tháng 10/54, chúng va tic dong lón.Chinhvi skien trumg bay

p phich c6 dong ghi tên tic gia la Trin Tang Chudc dachát loc thành15mu tocó gisang quBomots6 1S máu quoc nay
nen

cudi nam 2004, phóng viêncua gin

Van Cán.Nim 1996, hoa si1ránVan Cin Quóc huy,Cácmu tuy da dang nhtng
trung

dé quý Bo dua trinhThu tuóng ph� 30 co quan bio chi, trong dó có nhümg báo

duoc truy tàngGii thuong H6 Chi Minh thóng nhátvéytung tip trungvé chi xem va cho y kién quyét dinh. Chúng toi chulctó
chic binhchonnhu Báo Dai Doan

véVänhocnghe thuät.Trong bin thóng tie,hinh tuong nhu ngoisao,böng lía, di ch� doidi
lu

mi chia có tin ticg'véviêe Ke, Vietnamnet, Lao dong, Nhán dan,Thé

kecác ticphmdé
xét

giäi
có tác phám

lua,bánhre cong nghiep 15munay di dáGándáy vuLe tin bèn Th� tuóng phi thao Van hóa, Väinbóa,Sa Gôn Gii Phóng
Quóc huyVi�t Nam.

Cau chuyen vé tác gii Quóc huy Viet uinlién.HóChu tich dichon mdu s6
1

choa
siBui

Trang Chuóc,tic gianhung buoc dau"Cong nhan vai tro ciahoa siBu
Nam duge xdilentrèncóng luanvào ngiy trong 15mäunhung sópythay hinh tuong muysang dé nghi quý Bo cho biét tin Trang Chudc trong sáng

tic
máu quóc huy

9/9/2001,khi báo Nhan dincuói tuán ci de trong bán vetugngtrung chotiéu tic vecácmau
da
dudc chon. Cüng de Vet Nam" là mot sr ksin väanhóatieu bi�u

däng bài"Ngudivë Quóc huy cùa tácgia-thú cong nghiep bângbánh xetugng trung nghi quý B� trao lai cho hoa si Chuoc nam 2004
h�a s� Lé Lam. N�i dung bäi báo

c�a h�a si cho
nén công nghiép hi�n dai.Tren co

so nh�ng måu dã gií dé dem vé súa
lai và

LeLam datván dé ngusoivë Quóc huy Vi�t gópP ,h�a s� Bü Trang Chuóc d� chinh hoàn thänh
Nam là cohoa si Büi Trang Chuóc,còn h�a sua.Ban sau cùng duoc goi là bän só 18.

si Trin Van Cán là dóng tác giá.
Sau khi bài báo duoc dang, h�a si Le h�a si Bùi Trang Chuoc còn dua ra bán vi�t Dua trên nhiéu nguón tài liêu,c�n cú, huy Viet Nam" trên Báo Dai Doàn Két vinh

VIET NAM
SIE

18 rogg no
Mau chonsin lAn 2)

duoegin
en

Bo Tuyèn truyén dE trinh len cóchongudi sang giuc luon nén chúng
toi

Quan doi Nhán dan,
di binh chon su lign

Dip Quóc khánh nàm 2020, các mdu

phác thào Quóc huy Vi�t Nam lai duoc

trung bay trangtrong tai
Båo tàng Mýthu�t

Viet Nam. Bài báo
"
Nguoi vë måu QuócCung vói vatchúng là các bin

vé, gia
dinh Sutön vinhxung �áng

Lam, hoa si Ngoc Linh hoa siThucPhila tuycótieideToivemuQu6c huy cia hoa ngiy27/2/2004, Vanphòng Chinh phù du duoe
Ban tó chic chon là bai bio duy

các hoc trocia
có

hoa si Bui Trmng Chudc sBui Trnng Chudc VAnbin góm 3tmng ó có van ban s6 42/TBVPCPdo Phó Chú nhst dugc treo trong phongtrung biy
làm don gi các co quan có thám quyén ký tèn và dé ngáy 26/4/1985. N�i dung cho nhiem V�n phòng Chinh ph� Trán Quóc

va chúcnángdénghi xem xét zác nhin và béttnam 1953 den 1955,hoasi Bi Trang Toin ký,Vän bándugc gin
toi B� Vânhóa tipvë máu Quóc huy Viet Nam cua hoa s

ton vinh hoa si
Bui Trang Chuóc là tác giá Chuóc lam vi�c vói ông Tnnh

Xuân
Côn-

Quochuy Viet Nam.
Hoa si

Phan KE An, phu trich bôphån Huànchiomigo Ban Pháp Vin hóa Trung udng Hoi My thujt Viet phú ký Quyét dinh công nhân là Båo vät

mot lão thành cách mang, nguyên h�a si ché Phü Thú
thúóng vé máu Quóc huy, Qua Nam. thông báo két luan n�i dung cu�c Quóc gia.

báo Nhan dan, thành vièn sáng läpH�i Mýcác lán sua,måu cùa h�a
si Büi Trang Chudc làm vi�c ngày 9/2/2004 cua Thù tuóng

thudtViet Nam cüng có vän bánhanthucdi duoc duyet Nhunguigip nen Trung Phan Van Khii và các Phó Thi tuóng voi nghitren que huangPhú Thugng,Ha
hoa

si
Büi Trang Chutóc là ngudi vë Quóc udng dä décho hoa si Trán Van

Cán tip
Bo Vän hóa- Thông tin,Ban Tutuong Van Noi. Canh dó

là con phó binh lang mang
huy con h�a si Trán Vän Can là nguoi trung s�a lai hinh theo gópý cho kip.

chinh sua
theo góp ý.

Su viec thu hút su chú
ý

cúa nhiéu
co

Quóc huy cuói cüng vong chon cuói luan:Vidc xiy dung máu Quóc huy Viêt My thust Dông Duong di dugc tön vinh.

quan có thám guyén. Thin nhán cüahoa cing'déu cún hoasiBii TrangChuds,gia Nam duc thuchien theo chu tnuong cia Tiéc ring,6nhdngngiy vuigán Tet Quy

si BuiTrang Chuóc (Bà Nguy�n Thi Thuc dinh hoa si Büi TangChuóeconcungcáp Bkc Ho, Dang và Nhà nuoc ta.
Mau

Quóc Mäo này,trong cichoa si- hoc tròuacua
vg hoa

si
Bui Trang Chuóc, con gáiMinh chocic coquan ván bán só 237/MT ngiy huy Viet Nam

là cóng hién chung
c�a

giói
danh hoa Bùi Trang Chu�c chicòn hoasi

Thuy, conré hoa si Le Lai.. Cung cáp 24/11/1954 cü anMythudtngành Vän Mythuát Cách mang Viet Nam, trong
dó Vi Ngoc Linh là con sóngvi cunggiadinh

thém cho Trung tim lutu tri Quóc giaI nghe trung tudng thuoc B01uyen truyén phi ké
dén

còng lao cia
h�a

si Bui Trang
con

cháu danh h�a chup ánh chung lnu
va co quan chic nàng 94 bán vé,50 bin"(in bån do chính hoa si Trán Van Cán Chuóc-nguói d� vë nhing måu Quóchuy niêm bên phó Bùi Trang Chuóc

Voi
giá tr� và ý nghia to lón, n�m 2021,

Thong tin, B� Công an, Ban Tu tu�ng Bui
Trang Chuóc dugc Thù tuóng Chính

Hoa si Büi Trang Chuóc và vo dä y�n

hoa Trung úong,H�i My thuat VietNam. tên
óng.

Cuði cung, tën tuói và còng lao
De chung minh cho vi�c 15 bán måu

lhu tuöng Phan
van

Khai coy kien ket cua
vi h�a si ti�ng h�c t�i truong Cao dáng
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Xay dung Chinh phù di�n t� không

chi giúp nang
cao chát

lugng ph�c vy,

láy nguoi dän,doanh nghi�pläm trung

tam mà con dói mói
phuong

thúc lam

vi�c trong co quan Nhànuóc và
huóng

toiChinh phú không giáy to.

Khong con cành'mang t� A4
t�chô này sang chö kia"
Tráivoi canh xép hàng dé di lam gidychúng

nhan d�ng ký sudung dát lin th�'nht cách day

vli n�m, gið dây óng Ttin Vân Huong phutdng

Th�ch Bàn, quan Long Bièn, Hà N�i dä thuc

hi�n dói gi�y chung nh�n quyén s� dung dát

vói các thao tác trèn"máy tinh

Chia se vóichúng
toi, ong Huong cho biét,

sau khi khaixong, ông nhân dugc két qud sau 7

ngày dén b� phan m�t cuh quan Long Bien dé

nhan két qud. "Cái loi truióctiên la không phái

xép hàng dé khai nhu
truóc nüa,

viùa dõ
mát

thoi gian. Do truong hop cùa toi là dói giáy

chung nhin vi rách. H6 so lán truóc dã du�c

cap nèn khðng phái d�i chi�u
lai

nüa.Chi khai

tren mang và dén ngày hen láy
két quå thi dén

bo phan m�t cua, vào bám s� th� tu,xép hàng

dé
láy giáy- ong Huong nói.

O góc d� doanh nghi�p, là doanh nghi�p

hoat dong trong linh vuc Logistic,óng Trin
Dúc Nghia- Tóng Giám dóc Cong ty TNHH
Quóc té Delta cho bi�t, dói v�i

doanh nghièp

nhu ong thi l10% nguón nhân loc c�a công ty

ong dang làm nh�ng vi�c don giän là "mang tò

gidyA4 tu chð này sang cho kia.Néu Chính

phù só duoe thue
thi

tri�t

dé
thi công ty ong

có the tiét ki�m duoe 109%
nguón nhân luc

vi

chay giáyto. Vi�c Chính phú só có thé giám

hàng chuc tri�u gið công c�a toàn x�
h�i -ong

Nghia cho hay.

Là nguoi th�c hi�n nhiéu th� t�c dich vu

cong truc tuyén, bà Nguyèn Hóng Hanh,

phuong Hoàng Li�t, quân Hoàng Mai, Hå N�i

nói: "Nh� su thay dói này nên nguoi dân dã

dugc loi t� vi�c tiét ki�m thoi gian khi di lam cong thiét yéu phäi th�c hi�n só
hóa

tiù

vé cáp huyèn, cáp x� c�a B� Công an.

thù tuc hành chính, tránh dugc tiép
xúc

gi�n

nguoi dan và cán b�
vón ndy sinh các "tiêu

hành chinh tai bophân m�t
c�a dé

nguoi yeu dugc duúa lên cóng dich vu cóng quóc gia hoat dong cia cácco quan Nhi nue
cuc" không dáng có.

Hhi nguordankhongtonghái.

"lên phuròng"udhe
Day manh triên khai các d�ch vu thi�t thuc vói nguoidân

Thù tuong Chinh ph� Pham Minh Chinh, Chù tich Uy ban Quóc gia vé chuyén �ói só nhán manh: Viêc trién khai Déán 06 là môt
nhiem vu quan trong,phúc tap,có tinh

lan tóa cao, loi lch thietthuc, hi�u qud trudc
mát và làu dài,Chinh ph�, Th� tuóng Chinh

phù rát quyét tám, quyét liêt v�i quan diëm 'chuy�n dôi só
quóc gia là cong viéc rát lón, rát chien luoc, nhung phdi bát �áu bàng

nhung hành �ong cu thé�, m�c ti�u cu the,lám viec não
dut

diem vi�c do, khóng
thë chung chung dugc. Do dó,các Bô truong, Chù

tichUBND các co

bo,cóng chúc,viên chúc, luc lugng vü
trang. Tät ca phdi huóng dén muc tièu

la
lgi ichchung cua �át nuóc, tao diéu ki�n thuán loi

nhát cho nguoi dán và doanh nghièp. Nhung dich vu cong nao nang dugc lên muc d� 4,chung ta phäi thuc hi�n ngay, nhung dich
vu ndo chua hoàn thành thi t�p trung thuc hi�n.

cung phåi xác dinh quyét täm chid�o quy�t
li�t

�ë án. Döng thdi quán tri�tvà tao su lan toa ��n toàn b� cán

buu chính, chi phí thöi gian, c�ng nhu nångTheo
ghi nhân sau khi25 dich vy công thiét cao n�ng suát lao d�ng, chát lugng, hi�u quà

1/7/2022 trong vi�c gidi quyét thù tuc

dan không phåi khai báo, cung cáp lai. da phan nao gam
di

canh nguoi dlän chen Voimyc tiêud�y manh úng dung côngnghe
Trong dó, nhiéu dich vy công múc d� 3, 4

chan, ep Xuc tric iepP VOI
can b0 Thay thông tin

trong phuc vu hop và xulý công vi�c

mang lai hieugui thietthuc, dáp úng mong odola ngrbi dhntiep xic vói máy tinh voi cia �hinh ph�, Hé thóng e-Cabinet da dide25 dich vu công thiet yéu

dathuchiên sóhóa
TheoDe án "Phát trién úng dung d� li�u v Dào t�o trong ký thi n�m 2022 dä

trién chungnhan quyen su dungdat cing dugc thao phiên hop c�a Chính phú, tó ch�c láyý kién
vé dan cu, dinh danh và xác thuc di�n t� khai däng ký dy thi truc tuyén cho gán 1 tác trènmang

phyc vu chuyên dôi s� quóc gia giai doan

2022-2025, tám nhin dén

nam 2030 c�ua Chinh phú

(Dé án 06), 25 dich vy

doi cüa nguöi dân. Dién hinh nhu viec nhing cu click chuót. Tu dâng ký két hôn, dua vào van hành két nói dén 22 b�, co quan
däng ký d thi truc tuyén c�a B� Giáo d�c khai sinb,khai tuf cho den dang ky c�p lai giáy ngang b�, giúp quán lý dóng b�, dáy d� các

các thành viên Chính ph� m�t cách don giän,Theo thóng kê tù cóng dich v� công nhanh chóng, hi�u quå trên mði truong m�ang

trieu thí sinh d� tietki�m bäng chuc ty

dóng chi phí cho nguði dân, hay quoc gia, tinh den 20/12
2022

da
co

và gop phán rút ngán thoi gian, tiét ki�m chiviec cáp hô chi�u truc tuyén, 155.156.548 so
ho

so dong bo trang thai phi in án, saochup tài li�u giáy.
phan cáp däng ký ô tò, xe máy ylen cong aich vu cong quOc ga,

so
ho

so
Cuoc cách mang công nghi�p lán th� 4truc tuyén thyc hi�n qua cóng djch vy còng dang dien ra vô

cùng manh më, trong nuoc,hquóc gia

là 6.590. 656 hó so.
B� Chinh tri d� ban hành Nghi quyét 52/NQ
TW ve tham

gia cu�c cách
m�ng sö,

Chinhphu cüng ban hành Nghi quyét S0/NQ-CP
Tiênloi, tiet ki�m thöi gian vé

chudng trinh hành ��ng c�a
ChinhphXây dung Chinh

phù di�n tü góp phán Nhng chù truong này dä khang dinh chuyén
thúc dáy vi�c

giuú, nh�n v�n
bån di�n t� dói só trö thành xu

buóng tát yéu, ch� khóngthong quatruc lièn
thông v�n bån

quóc gia con là sylya ch�n.và xu
lýyvän ban trênmði

truðng m�ng là TS Cán Vän L�c Chuyên giaKinh te
buoc di quan trong dé

thay d�i tác
phong, truong Ngàn hàng BIDV, thành viên Ho

le l�i làm vi�c tù
giäi quyét cong vi�çcd�a dóng Tu ván Chính sách tài chính- tien

tren giáy to sang giai quyét còng vi�c trên
Quóc gia nhin nh�n: "Chúng ta dangtmoi trudng mang gop phän giám dáng k� chi khai Chính ph� di�n t� voi m�t s� khau, nu

phi,thoigan guú,nh�n vän b�n, thöi gian x� só di�m tich cuc, dåm b�o tính ti�n
lql,

S
lý cong vi�c. Udc tinh tiet ki�m trèn 1.200 ty chi phí bót di

lai

cho nguoi dân
va

dóng môi näm t� tién
giáy,muc, sao luu,gí nghi�p. Vé co bån ngu�i dân vàdoann Sghi�p18
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TS Can Van Luc cüng cho
rång,

hi�n tinh liên thông, chia sè d�

lieu còn bat câp do
thông tin d� lieu

"dáu vào" chua chuán, các bô ngành
có tu duy mang tinh chát cuc b�.

Cóngtécqudn lý thudn igi nhöúng dungcóng nghjtháng tin Tol Truong PTDTbón trú THCSHuomg Phungxuóthién nhiéu dé tål véúng dyng
cong nghethóngtin do cdeem hoesinh thychien

rát hoan nghênh và dánh giá là rát tót.Dây là phù
hop voi xu thé m�i, là cách dé

chúng ta thuc hi�n
chién luge phát trién Chinh phù só, kinh té só và
xä h�i só.

Thay và trò vung cao
cùng "chuyenminh"chuyên doi so

Nhanh chóng �ua lên
sNGH�A V�N-
NGUYENQuóc

cap do 4
Theo phán ánh c�a nguoi dån, trong 25 dich vu

chú yéu m�i chiup" h� so lênnhu:�äng ký tam tr,
tam ving. Còn

nguoi dàn phäi mang hó so góc cho
co quan cong an check lai dé xem up dã

dúng hay
chua?

Do vaym�t s� djch vu cán dua lên cáp d� 4 dó
là thanh toán tryctuyen và

trà, nh�n kétquå tai nhà.

Thú truong B� Công an Nguyen Duy Ngoc,T
phó Thuong truc T� còng tác �é án 06 c�a Chính

phù cho rång, muón trién khai nhi�m vy này phài
làm ro dugc nh�n thúc

cüa cán
b�, công chúc

tai

4 cáp de läm sao ph�c vu nguoi dän ti�n lqi nhát,,

nguöi dàn cùng phåi hiéu duoc s� ti�n loi dugc
huong, giäm thdi gian so vóidén làm th� tuchành
chính truc

ti�ép,

và d� chính xác khi th�c hi�n thù

tuc hành chính online là rátcao.

"Muón taonhân thúc nhu vày,cán b� cong chúc
phái có nhan thuc dáy dù vé tinhthán ph�c vu,nhu

vay moi có th� thành công Cán thám nhuán tinh
thán Chinh phù ph�c vu nhân dån qua các co quan

cong quyen
va
cõng cu phucvunhân dân. Do dó dé

nghi cán bo, cong
chúc

manh d�n
bò cóng vi�c th�

cong hàng ngày sang ung dung công ngh� de phuc
vy ngay cang tothon cho xa ho,cho nhan dan, gop
phán thuc hien chuyén dói s� thành còng tai Vi�t

Nam -ong Ngoc cho hay
TS Cán Vän Luc cüng cho rdng, hi�n tinh liên

thong, chia sé d� li�u con bát câp do thông tin d�

lieu "dáu vào chuà chuán, các b� ngành có tu duy

mang
tinhchát cuc bo Do dó, cán thúc dáy lich trinh

nay
hon

trong thoigian tói.Nhân
thüc su quan täm

cua ngioi däân
và

doanh nghi�p
voi câu chuyên này

con chua dugc cao,và b�n
thân coquan quán ly cüng

chua nhan thúc rô là phäi dáy t�t cà lênmói truðng

s6, khuyén khich ph� bi�n cho nguroidán, doanh

nghiep thuc hi�n.

Nguyên Thú
truöng B� Noi vy Nguy�n Tién

Dinh cho hay, thoi gian tøi cán phán dáu tién tói

cáp do 4
dé thanh toán truc tuyén và trá két quå t�i

nhà. Nhu váy ngu�í dân, doanh nghi�p chi ngói
nhà

nhin
két

quá. Ch� hi�n nay da phán các dich vu mói

ding � cáp d� 2,cáp d� 3,chi có m�t só rät ít là dat

dugc cáp d� 4
Là nguoi cách dày S n�m t�ng kién ngh� th�c

hien tryc tuyén dich vu công thiét yéu, ông8

guyenQuang Dóng, Vien tru�ng Viên Nghiên

curuChính
sách và Phát trién

Truyén thông (IPS)-

to chuc nghien cúu và tu ván
chính sách, thé ché,

va
pháp lý

vé kinh té só, cóng ngh� só � Vi�t
Nam

nói: "Dé dich vu công truc tuyén dat dugc cáp

do
4 cán trang bj danh tinh s�" cho nguoi dân và

lien két phán xác thyc co s� d� lièu dân
cu sang

25 dich vy cong thiét yéu. B�i có nh�ng dich vu

cong dung ch�m nhiéu ngành.
Do

dó,cán
thúc

dáy chuyên danh tinh công dán
xác

th�c thông

qua co so dt li�u dân cu dé làm du�c "toàn trinh:

Nghia là nguôi dân không phåi "s& dén giáy
to

nua.
Cho nên,cán giäiquyét

các ván dé ký thuat

de
gidi quyét "máu chót"

dó.

Huong Phung là m�t xä mién

núi thuoc huyen Huóng Hóa,

tinh Quang Tri. Thoi gian gán

dày, vugt qua bao khó khän,

tro
ngai, tháy và trò cùa nhieu

truong hoc trén dja bàn d� có

nhüng két quà buóc dáu
trong

cong tác chuyén dói só ö
ngành

giáo duc.

Chuyen doisó

vói"3 không"
Nhüng ngày cuói nàm 2022, phóng u h hn Trdmg

Téu hecHumg Phüngdä trang bj dugcm�t phàngméy tinh déphuc vu

vien Báo Dai Doàn Két có dip dén vói x�

Huong Phng mot xa mién nui huyen dung cong ngh� thông tin vào
công táci truöng và cäp quyèn truy cap cho cac em

Huóng Hóa, tinh Quáng Tri. Sau cái bát giang day,soan bài giàng tr� nên thu�n h�c sinh; 100% phòng hoc, phòng chúc

tay than tinh,ông Nguyèn Hinu Quäng tiên hon rátnhiéu. n
Hieu truong Truong Tiéu h�c Huóng
Phùng vui ming dån chúng toi di m�t phàisoan giáoán bäng tay hoãc bâng máy sinhbán trú trong nhà truong, tháy Dinh
vong giói thi�u v� co so vit chát c�a nhà tinh,in ra rói trinh t� truöng chuyên môn, Anh Cong nói.

truong, cüng nhu vi�c úng dung còng ban giám hi�u ký duy�t. Nay, vi�c áy don Vugt lên trèn khó khän, v�a qua, h�c

nghe thòng tin
trong cong tác giáng day giánhdn,giáo viên

chi
cán soan giáo án, Sinh và cán b�, giáo viên

trong truong dã
và h�c tâp cüa tháy,trò noi dây
"Nhà truong hi�n có 46 cán b�, giáo só,giúp moi thu nhanh chóng, don giän thuc trong h�c tip.Cy thé là phän mém

vien; 1 diém truong chinh,4 diem truong tiét ki�m rät nhiéu thôigian,tién b�c.

le; 29 lophoc
và

hon 600 hoc sinh..,tháy

Qang md dáu câu chuyen.
Chia sè vécông tácchuyén d�i s� trong cong ngh� thông tin giúp nhà truong mém 1i�n ích tra ciu t� dién Bru Vän

vi�c day và hoc tai nhà truðng thoi gian cong tácnåm
bát

thông tin, diéu hành tr� Kiéu dat
giäi

khuyén khích trong cu�c thi

qua, tháy Nguy�n Hüu Quáng cho
bi�t,

nên nhanh chóng và kip th�i hon, böi l�, sáng tao trë tinh Quang Tri n�m 2022.
nhà truongbåt dáu còng vi�c này gán nhu hien nay tát cà déu báo cáo bång hinh ånh
t�con só

khóng: Không giáovièntin h�c, gú qua email c�a truöng.

khong phòng máy tinh, mang internet

Cung
con ráth�n ché.

Thâm chí buói dáu dé dáp úng yêu cáu lao vien c�m ban trên

day mon Tin h�c cho h�c sinh khói lóp moi truong só
3theo chuong trinh giáo d�c phó thông

2018, cung còn khó khån. Nhà
truöng d� Huóng Phùng, chúng töi

dén v�í Truong có bé day boi cho các em h�c sinh ciaxin dugc m�t nhà háo tâm üng h� cho 20 Phó thòng dân t�c (PTDT) bán trú huyen Huóng Hóa, tháy �inh Anh Cong
máy tínhmói Có máy tinh

rój,

m�i tinh THCS Huong Phùng. Tháy Dinh Anh tyhào.
dén vi�c day tin h�c cho các em và vi�c Cóng, Hi�u truöng nhà

truong cho
biét,

thay co úng d�ng công ngh� vào giang n�m 2011, Truong PTDT bán trúTHCS bán trú THCS
Hu�ng Phùng cüng là lúc

day. Dén cà giáo viên tin h�c chuyen Huong Phüng gán nhu chi lä m�t b�i dát troi dä ch�p cho�ng tói. Lúc này, hai bên
trách cüng không có, cò Däng Thi Thùy, tróng.Dén nay,vói su quan tám c�a chinh duong nhiéu

ngôi nhà d� b�t di�n sánggiáo viên chú nhi�m löp 3A chia
s�,

ban quyén các cáp,ngôi truöng d� tr� nèn b� trung,nh�ng ánh dèn xuyèn qua k� lá soi
dáu khi dugc phân cong dám nh�n môn the, dáy dú

phóng h�c, phòng
chuc

nang, oixuóng con
duong. Càngvé dém, sudngTin hoc, cò cüng nhu các

giáo vièn khác khu ký túc xá cho hoc sinhbán trú �
lai.

déu hét súc lo láng.Theo co
Thuý, vé lâu

dài,nhàtruong vån cán giáoviênTin h�c chuyén dói só � dây dugc hi�u là... 100% vào tânda thit

dé giäng day cho
các

em hoc sinh.
Là nguoi có hon 30 nám thâm nièn cua giáoviên... déu dugc th�c hiên qua chúng tôi hiéu rang trong công cu�c

giáng day t�i TruöngTieu hoc Huøng mang intemet.

Phung, co Nguy�n Thi Nga, giáo viên

chú nhi�m l�p 2A cho biét, vi�c ung bi giäng diên t� trên website c�a nhà nhiéu khó khän vát vi.

bil

nang, khu vuc nhà än dã
dugc trangbi tivi

Theo co Nga, ngày truóc,các tháy co dé phuc.vy day h�c và sinh hoat c�a h�c

gui fhle mém dén gmail cua
truong rói

kýviét dugc hai phán mém ing dung thiét

Tien ích tra cúu ti� dién Bru- Vän Kiéu và

Tháy Nguy�n Hûu Quáng cho biét, phán mém Ung dung rèn luyen tinhnhám

trong cong tácquán ly, viec ung dung trèndi�n tho�i Android. Trong dó, phán

Dudinh trongthdigian tói, nhà truðng
Se

ung dungcong ngh� thông tin vào vi�c

quan ly, dánh
giá b�a án cho h�c sinh...

Nhin
lai chng duöng 10 n�m qua, chung

toi
vån luón ty håo khi là truðng mién nùi

dáu tièn áp dung báng thông minh trongChia tay tháy cò giáo Truong 1iéu h�c hoc tap ti� n�m 2012, lå truðng dáu
tiën

Chúng toi roi ngoi Truong (PTDT)

cung båt dáu phù möi lúcm�t n�ng hon,
Theo tháy �inh Anh Công, hi�n nay, cái lanh giá c�a mién núi lúc vào dông c�t

hó sd diém, h�c ba c�a h�c sinh,báo cáo Suót
qu�ng duong tr� vé mién xuði,

chuyén doi só,các tháy co giáo � day mói
"Chúngtoi d� thành lâp dugc m�t kho dang o chàng ban dáu, h� dang còn rát
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THANHGIANG
3 nam qua, cong dóng

doanh nghi�p lièn t�c dung

truoc nhiéu khó khàn khi

Covid-19 hoành hành. hing caah chinm
Dich benh vua dugc kiém

soát, tam ón thi
l�i

dén su

suy thoái manh c�a kinh té

thé giói, súc mua toàn cáu

lao doc không phanh,

doanh
nghi�p xuát kh�u

trong
nuóc roi vào cänh

thiu don hàng trám trong.

Thé
nhung,

rát nhiéu doanh

nghiep Viet tüng buóc 'vugt

bao" m�t cách
ngoan muc.

Nhiéu doanh nghi�p

doanh nhán Vi�t vän nhu

nhüng cánh chim
không

moi bay qua bien lón
giüa

mua giong bão tó...

khongmói

Nhanh dhóng
"vuotbão"

Ong Pham QuangAnh Ong Phan MinhTháng

Tro vé sau chuyén di chåu Áu và

Trung Dong, ong Pham Quang thuong truong Thât ra, trong
khó

nghiép Vi�t rong vugt bão dich nóng sån
dén tay ngudi tiêu dùng. có 20 näm dày dan kinh nghi�m

Anh Giám dócCông ty TNHH khän vi�c
tim

don hàng khóng quá bênh,vuotbão suy thoái-
TS

Trán Djch bênh �p dén cácchg truyén xuát kháu cho hay, nhu cáu th�

May mac Dony không giáu dugc git Quan trong
là

cà chuði sán xuát DuLich nhán dinh, doanh nghiep thong, cua hàng phái dóng cua truong sån phám b�n v�ng t�ng

niém vui lón."May quá! Tidä tim dóng lòng giám giá thành sán xuát Viet
có 2dác diém mà thé

giói hàngloat, nhung ch� online thi vån truong manh, thâm chí 100% moi

duoc don hàng cho congnhin. Mic désinphám dén tay nhà nhipkháu khóng cá Dólitinh thán lacquan và hoatdong tron tru. Chúng
toi da

n�m, diy là co h�i cho các doanh
du

loi nhuáncia dan hàng không vóigiá canh tranh nhátTheo vi tnh linhhoat. Theo óng Lich,tinh
tao dugc

mot cóng'
két nói truc nghiêp sån xuát, xuát kháu cà phê

cao,
tham chi a không

lgi
nhuán, länh dao tré

cüa
doanh nghiep này hinh kinh

té
thégió khó luong,khó tuyén vói

khách hàng rát tót.Néu noi rieng và nong sán nói chung

song diéu vui nhdt h cong nhán và sin xusthiênnaydiúng qui thién vé hän chóng chft.Debio nam 2023 binh thuöng, co lePhic Sinh chua Viet Nam có co hoiduy tri kyluc

doanh nghicp vän duge sitcinh, linhuán con cong nhincon miadong cia nénkinhtéthékétnói vói hàang trieu khách ust khsu nông sán trong nám

dénghành cang nhau" ongAnh doanh nghiep acontit ci.Duy triContheoTS V Tién Làc-Chú häng nhu da lamtrong nam qua.vi 2023,do tiém náng con
rát lon va

hó hoi nói Chiasé vóinh�ng trin ttci,cha doithitruong ón
dinh së

tich Trung tim Trong ti quéc té vy,khi Covid-19 dén,doanh có
thé

dixahdn. Tietlo thänh quà
tro truóc "bão suy thoái,

vi doanh tp trung phát triéntr�
lai.

nhan nay cho hay, truo Ládhqua cánhaahGP voimoi bi�n dông. �óng th�i
nång nuoc, doanh só c�a Phúc Sinh còn

thong tin: en,chung tov gu

Vi�t Nam
thi doanh nghiep phäi nghi�p ván sån xuát binh thuong và kinh doanh trên th� truðng thé giói,

tim ban hàng ông trän trö rát nhiéu. Ladhqua cánh aa hep giüduge nhiéu don hàng. Trong ong trùm" hó ti�u Viet Nam ai

cao n�i luc va khå näng quan tn,ung khá nhó so vói chính doanh só xuát khoáng 8% th� phán h� tiêu c�a

kháu
cua chúng tôi, nhung täng toàn

cáu.
Sán phám c�a don vi xuát

Cang nhát là tinh dén chuyên cho dephát tienn
nguoi lao dông nghi T�t s�m. Con Chia

sé,

cam ph�c súc bén, su nôDIen voi
su thaydôi c�a th� tru�ngChia se,cam phyc suc o Suót 3 näm qua cà thé gióig�p truong là 100%/ n�m. Song song nau sang hang tram quoc gla,

Ke
athiéu

ra Tet,se
don
dann

hàng
gla
sán xuát. The luc cua cong dóng doanh nghi�p khó khän böi dich Covid-19 bùng dó.các don hàng ti� nhiéu nhà mua nhung thj truang kn0 tnn Doannnhung, chuyén

tim b�an hàng v�a trudc nhung tro ngai lón, nhiéu no Khan
boi d�ch Covid-19 bùng

chuyèn gia khang an, dút gay, nhiéu doanh
nghi�p

lièu
nghiep nhö và siêu nho cúng tim Cung cap cac san pnam nong sa

qua nhu 'náng han gap mua rào" chuyen gia kháng dinh, doanh phát, chuôi cung úng- tiêu thu b�
hàng trèn the giói, ké cå doanh nghi�p dang tu�ng bu�c dáy manh

nghiep Viet nhu nh�ng cánh chim dut
gay,

nhiêu doanh nghi�p liêu

dói voidoanh nghiep.
Nói ve hành trinh "vuot bão" khong moi, vugt qua hét bão này ng onS aninh dén-6ng Thông chia så

cho doanh nghi�p, ong Pham den bãokhác m�t cách ngoan muc.hong cung Phuc Sinh Group vin

Quang Anh ké
lai,

sau d�ch bênh,
Ghi nh�n su no luc c�a doanh

tim dugc nhüng cánh cua hep" dé ths

doanh nghiêp phán khói bát tay vào

hoat d�ng sán xuát voimong muón

láy lai nh�ng gi
dä mát. Tuy nhièn,

dudc vài tháng thì súc mua c�a th�

truong thé giói lao d�c do kinh té

lam phát cao.Nhân tháy thj truong

xuát kháu gip khó kh�n, Dony dáy

manh phát trién th� truiongn�i dia.

Luc này thj truðng n�i dja dugc

xem là huóng di tichcuc, dáy trién

vong khi nguoi tiéu dung khòng

quá kén cá,chon canh. Kývong
rát

nhiéu o n�i dja,song do d� tré
c�a

thi truong nèn súc mua trong nudc

bátdáu åm
dam. Bài

toán
cu�i cùng

dudc Dony dua ra
loi

giái,thay vi

giacong cho các thuong hi�u
nói

tiéng quóc té, don
vj chuyén hu�ng

sán xuát hàng giá
rè Dé giú chàn các

don hàng giá ré, ong Pham Quang
Anh lên ké bo�ch sån xuát

zero" lgi

nhuan. Don vi cùng v�i các doanh

nghiep trong chuói kéo giám manh

loi

nhuan nhàm täng tinh canh
tranh cho sán phám. Diéu này c�ng

dóng nghia
v�i vi�c giúp dói tác

canh tranh hi�u qua hon ren Doonhnghi�p van
gio tong

sdn xudttrong
ból cánh

nhiéu thdch thúe

ché bién såu, giá tri gia täng cao,

Nhan dinh vé th� truong xuát mang ynghia
sån vat dia lý c�a Viêtdén bão khác m�t cacn ngou tim dugc nhüng "cánh cúa hep de

kháu hàng nông sán,vi doanh nhan

hE QUANO VINH
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CHUTICHUBNDTPCÁN THO TRÂN VI�T TRUÒNG

Phan dau dua TPCan Tho xúmg t�m

trung tâm dông luc phát trien cüa vùng
Nam 2022khép li mjc di con dónhüng khó khän, thách

thic,
nhuing vi quyét

täm
chung súc,dónglong

cüa cáhethóng chính tr� và nhán dán, TP Cán Tho d� dat dugc nhiéu thành tyu quan trong
trên các linh vuc

kinh té-aá boi quóc phongvàan ninh, xäy dung Dáng, xäy dung h� thóng
chinh tr.. Diyla chia sé cüa Chu

tich UBNDTP CánTho Trán Viet Truong vói Dai Doàn Két nhân dip dáu xuan mói Quý Máo n�m 2023.Ong Trán Vi�t Truong Chù tich UBND TP Cán Thd

PV:Kinh thua Chù tjch UBND
thành phó!Näm 2022 khép l�i, Cdn
Tho dä dat dugc nh�ng këtquá quan

trpngtréncac linh vycnào thua ông?
Chu tich UBND TP Cán Tho

TRAN VI�T TRUONG: Näm
2022 lànämc� nudc båt

tay
khôi phuc

nén kinh t� sau dai dich Covid-19. Voi

quyét tàm chinh tri cao, Dång bo,

chinh quyén
và

các tánglóp nhân dân

thành phô dá nám båt thoi co, vuot

qua thách thúc,th�c hi�n dat và vugt
19/19 chi tiêu Nghi quyét dé

ra.

Trong do, tang truong inn te dat TPCón Tha nàm ben b� sóngHou thu�n lgi phdttrién du ljc
12,64% (ké ho�ch lå 7,5%), là m�t
trong 6 djaphudng täng truöng kinh tinh hinh dia phudng; xày d�ng tinh

tecao nnat ca nudc, Cao nnat vung than doan
k�t thóng nhåt trong Dång, quy�t d�i h�i dáng b� các cáp nhi�m dung h� thòng chinh tri. Cu the là b�, kha thi, d�t phadë

thu
hut manhDBSCL. Häu hèt các linhvuc kinhté dóng thuan trong nhan dán. Thuc ky 2020-2025, sóm thc hi�n khát t�ng truong kinh të(GRDP) d�t

9,S me cac nguón vôn dau
tu, nhät

la thu
déu duy tri và tàng truöng vugt ké hi�n có hi�u quå Két luân só 21- vong dua TP Can Thocat cánh, näm� 10%; tóng san phám trèn d�a bàn hüt dáu tu ngoài ngin sách.Quan tam
ho�ch dé ra.Công tác quàn lý nhà KL/TW c�a Ban Cháp hành Trung 2023 Thành üy,HÐND và UBND (GRDP giá hi�n hành) binh quân thuc hi�n tótcòng tácdinh

giá
dát;tó

Den thdcacVua Hüngdiëmnhdn tdmlinh và du
ljch

cua Cán Tho

Nhdm thuc hien thàmg
loi

nghi phòng, an ninh vàxåydungdáng, xày thuan loi; có
co

ché,chinh sách dóng

nuechy dung dothi,t ungvé dymanh xy diung,chinh thành phó dé ramuc tien,
nhigm y

diungun datti9495,3 tritu dong:
chde trén kiaik�

hogch si dung dit
nguyèn, moi truóng duúgctàng cuöng dón D�áng và h� thóng chính

tri và Két trong tàn� gi,thuiaông?
Bên canh dó, các hoat d�ng vän luan só01-KL/TW cua B� Chinh

tri

hóa,vui chdi,giái
tri

cua thành pho vé tiépt�c dáy manh h�c tàp và lån cuc,manhmë trèn cáclinh vuc,thành sách nhà nuóc dat và vugt chi tièu d� huyen.Tiép t�c cocáu
lai nõngnghiepdienra sôi nói,thiëtth�Uc, dáp úng nhu theo tu tuöng, d�o dúc, phong cách phóxác dinh chú dé n�m 2023 là Dáy toán Trung uong giao;tý l� dò th� hóa gán v�i t� ch�c sán xuáttheo chuôi

giácáu huong thy vän hóa và nång cao doi Hó Chi Minh.

sóng tinh thán c�a nhàn dán.Cong tac
giáoduc và dào tao duoc chú trong dói so phát huy tinh thán, trách nhiem kinh té - x� h�i thành pho. M�c tieu cuói n�m 2023 tý l� h� nghèo còn v�i công nghi�p ché bién,båo quán vàmdi phudng pháp day và h�c; chát nêu guong các mat công tåcdä mang trong tam là thúcdáy chuy�n dich co 0,36%; ty l� bao ph� båo hiém y té thi truong tiêuth�. Tiép t�c trién khai
lugng khám diéu

tri b�nh các
tuyén lai tinh thán m�i, khí thé m�i, dong áu kinh

të và doi
moi móhinh täng dat92,45*6;cong nh�n thêm 5 x� dat cacbien pháp báo dám gi� ving óndugc nàng cao,co bån dáp úng nhu lucmóL Thành phó tängcuong và d�i truong;doi m�i manhmë thu hüt däu chuan nong thôn m�i náng cao và 2 dinh an ninh chính

tri, trat ty an toàn

Cau ngy cang caovada dang cüa mói congtic din ván vàhoat dông tu nang cao nängluc canh tranh,tinh za nông thon mói kiéumàu..

nguoidàn;các chính sách an sinhxa cúaMTTQ,các tó chúc chinh tri-xa tu luc, ty chú, khà nång chóng chju,

hoi dugc däm båa.Tinh
hinh an ninh h�i. Thành phó phát d�ng nhiéu thich úng c�a nén kinhté

chinh tr tren dia bàn dugc git ving phong trio
thi dua

yêunuóc såu rong,ón dinh.Công tácxaydung �ång, b� có trong tåm, trongdiém, cu thé
fing dóng b�, hi�u quá 3 kháu d�t phá, tièu, nhi�m vy n�m 2023 dat k�t vung manh ve chính

tri,

tu tuong, tó

thóng chinhtri dugc chi trong.dat moidung, ting linh vuc, taosúc lan nhát
lh

dáu
tu

phit trién
ha tinggiao quá cao nhát?

nhiéu két quá tich cuc.Hoat dóng cia tóalón,huy dóng súcmanh tóng hop thong tängcuöng ingdunghi�u quå

tóng vón dáu tu pháttriéntoàn xä h�i
Nhåm tao su chuyén bién tich dat 43.000 ti dóng; tóng thu ngàn Ké ho�ch s� dung dát n�m 2023 cáp

S n�m 2021-2025 cuaTP Cán Thovà

manh cai cách hành chinh;t�ng cuong dat 746; tý l� lao d�ng qua däo t�o
tri các nginh hàng nòng, thuy sän co

D�i ngü cán b� thành phó dén co kýluât,ky cuong; dáym�nh phát trién d�t 826; giám tý l� h� nghèo 0,2%, loi thé;két nói sån xuátnòng nghi�p

xä hoi trèndja bàn thành phá
Thua dng, h� thóng chính

tri Song song dó,t� chúc th�c hi�n các
và nhan dàn TP Cán Tho cán làm nhi�m vu vé xáy dung, chinh dón

Thành phó tiép tuc thuc hi�n
gi dëhi�n thuichóa cácmyc tièu, chi �äng và h� thóng chính tri trong sach,

chúc và dao dúc, dúsúc länhd�o thyc
DE thuc hi�n tháng loi các m�c hiên nhi�m vy trong tinh hinh mó.he thóng dân vàn,MTTQ và các tó thuc hi�n m�c tiêu dä dé a; phát huy khoah�c cóng ngh�, dóimói sángtao, tieu, chi

tièu, nhi�m vy dé
ra, thành Tiép tuc xdy dung d�i ngü cán b� các

chúc chính tri x� h�i và h� thóng quy ché dánchù co Sö,giám sátphán tàng truöng xanh, chuyen dói sô; phó tiép tyc thé ché hóa, cu th� hóa cáp,nhát là cáp chién luoc d� phámchinh quyén có nhiéu dói m�i, chát bienx� h�i dânångcao vai tröò, nhiém quan y ch�t che,su dung hi�u quá dát
và triénkhai thUc hi�n có hi�u quá chát,n�ng luc,uy tin, ngang tám nhi�m

luong,hieu lyc và
hi�u quà.

Thua dng, de t�o nên nh�ng c�a M1TQ các t� chúc chinh
tri-x� chu dong ung pho hi�u qua voibiénve xay dung và phát trién TP Cán h� thóng chinh

tri

và toàn dân trong
thanh qud nói b�t trén, n�m qua h�i trongtinh hinh m�i.

thành phó dä có nhüng gidiphapg
trong công tác chi dgo, dieu hành? và nang cao

chát lugng hi�u quà ho�t dam an sinhxa h�i, n�ng caodoisóng Quóc hoi véth�c hi�n thí diém m�t måu c�a cán b�, däng viên, nhát làDau là giái pháp cótyéu và quan d�ng co
quan dàn cu; täp trung gai vat chat

va
tinh thán c�a

nhän dàn; só chính sách d�c thù phát trién TP nguoi diúng dáu cáp üy,co quan, don
trongnhat

Cóthé khing dinh giäiphipdáu sóng nhin dän,dusc ou tri quan tim ving kýluit,kcuong, thuchien tót vphu hop voi thuc tiênthành phá
tièn quan trong nhát

dé dat
dtigc két cung có, xây dung chinh quyén các phòng, chóng tham nh�ng, thuc hành

qua nói bâttrong n�m qua la Thành cáp vingm�nh. Dóimói diéu hành
tiét

kiem, chóng längphi,tièu cuc.

úy, HDND, UBND, UBMTTQ Vi¢t
c�a UBND thành phó theo huóng

Namthinhphó vàhé thóng chinh tri q lettichcuc.cu the haci gii Däng, xdy dung hethóng chinh t ban ché dedsy nhanh tiéndo gii Mäonam2023,Chi sichógietm

vu c�a công tác dân vàn,ho�t d�ng dai, tài nguyen,báo v� môi truðng và Nghi quyét
sð 59 c�a B� Chinh

tri vu.Phát huy súcmanh tóng hop ciac
doi khí hau; phát trién toàn di�n và Tho dén nám 2030, täm nhin den thuc hien cac nhiem v,phong trao;Thành phó không ngung dóim�i dong b� cac linh vuc vän hóa, bão nam 2045, Nghi quy�t só 45 c�a néu cao tinhthán tiènphong, guong

quyét các ván dé lièn quan den d�i tang cuong quóc phong- an ninh;gu Can Thodám bão düng thám quyén vjtrong thuchi�n các chi
tiêu, nhi�m

vy dé ra. Näng cao
hi�u luc,hi�u quThành úy väUBNDthành phó chi hoatdongcua co

quan dan au,
co quan

d�o xày dung giäi pháp dóng b�, quan lý
nhà nuöc các cápChu trong cong tác xåy d�ng nhanh chóng khic ph�c nhüng tón

tai, Trudc thém n�m moiXuan Quý

thành phó bám sát và cu théhóa su pháp, bi�n pháp thuc hi�n cac nhiem trong sach, vung manh toan dien. ngan von dáu hí
congi;

dám
báo tién di�u

gi
d�n cán b�, däng viënvà các

länh dao c�a Trung uong trèn moi vu phát trién
kinh te- xä h�i

dë viec Phan dáu phån dau th�c hi�n thäng d� th�c hi�n các dy'án trongdiém trên
táng lópnhân dan TP Cán Tho?.

phuong dienvà toàn di�n. Thànhphó trién khai dé án, ké hogch
tao ra

loi 19 chitiêu chú yéu trên các linh dia
bàn

thành phá. Tao moi truóng
chù dong bám sát, dtbáo dúng nhüng két quå rô nét,nói b�t..

- Nhan dip dón xuan Quý Mão
vuc kinh

té,

vän hóa - xä h�i, quóc dáu tu, kinh doanh thông thoáng, n�m 2023, thay mat Thành úy,
HÐND, UBND, UB MTTQ Vi�t

Nam TP Cán Tho, toi kinh chúc các

dóng chí länh d�o �ång, Chinh

quyén,cáctó ch�c chinh
tri

- xä h�i các

cap,cac luclugng vü trang,các doanh

nghiep,doanh nhân và toàn th�
dóng

bao thành phó m�t n�m m�i dói dão

súc khöe, tràndáy h�nh phúc, van su

nhuy! Chúcdai gia
dinh TP Cán Tho

dónT�t Nguyèn dán vui
tuúoi,

an
toin,

tiét ki�m. Näm m�i v�i ýchi, nghi lyuc

mói,quyêt tàm ph�n dáu dua TP CáEn
Tho cát cánh rung tám

trung tim

d�ng luc pháttriénc�a vùng!
Xin cam on ông!

TRUNG KIEN (thuc hièn)
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Nen kinh tën�m 2023
duoi thau kinh chuyêngla

Xuátkhóu cua
Viet

Nam dugcdubdo vén tiép �o táng tru�mg trong ndm 2023 ANH:QUANG VINH

H.HUONG-P.VAN-L.HUONG (thuc hiten)

Bão giong c�a n�m 2022 së ván còn ånh
huöng, nhung däu

v�y
nhiéu dinh ché tài chính quóc té vån cho

ràng näm 2023, Vi�t

Namselà m�t diém sáng kinhté. Phán lón các
chuyêngiakinh

té
trong

nuóc khi dugchöicüng chungnh�n dinh nhu'v�y. Nhàn

dip
näm mói,chúng töi dägåpgö m�t só

chuyèn gia kinh
t:

TS NguyénTri Hiéu,
PGS �inh TrongThinh, TS Nguy�n Minh

Phong,TS Trán ToànThángdé cing hinh dungnhüng thu�n loi cüng
nhukhó khän c�a kinh té dát nuóc

trong n�m 2023.

Viet Nam thì sao? �i�m tích cuc cóthésë thay dói trong sán xuát kinh TS Nguyén Minh Phong: Thuc kiém soát và lånh manh hóa các th�

Nhieu kho khän

búa vay?
ván

là
t�ng truong,

du không cao
doanh,diéu näy tic dóngdénnguón

té trong näm 2022, xuát kháu cüa truong tri phi�u doanh nghi�p, thi

Viet Nam nói lên nhu diém sáng cå truong bát
d�ng sån và th� truöng tin

Vói thi truöng tài chính n�m Nhu vay m�t só ngành nghé sëcó vé kim ngach, múc xuát siêu,co cáu dung, th� truong lao d�ng, c�ng nhu

nhu n�m 2022. vón ngoai rót vào Vi�t Nam.

PV: Thua các
vi,

n�m 2023, nên

kinh té dát nuóc sëphái d6i m�t v�i 2023, vdn de trai phieu can tiep tuc toc
do

tang truong
cham

la,
lao

hång
xuát kháu và su phuc hói th� trong tái cocáu kinh tévadinhhuóng

lai hoat d�ng sån xuát kinh doanh,
Näm 2023 Vi�t Nam dat nguõng täng cuong thu hút FDI dáu tu mói và

giài quyét. Cüng do, thi truöng bat d�ng giän ra. Näng cao n�ng cao truong.
nhang khó kh�n gi?

TS Nguyen Tri Hiéu: Nhüng ong san cung co tne con kno knan nang suátlao d�ng vån là ván dékhó.

kho khin cianäm 2022 tiép tuc buóc cáe nha kinh doanh bardong Nam 2023 chi phí logisticsvån täng 100 tri�u dân và quy mô GDP cán chuyén giaocông nghê.

kéo sang näm 2023. Tuy nhiêninphiico toan inhdndo ván dévénängluong,dáu mó mc10trieu tý dóng Dù nén kinh
té Các dy báo täng truðng toàn cãukéo sang n�m 2025. 1uy nhen hophon,nhám vào nhu cáu c�a dai chua tim dugc tiéngnóichung t� các Vi�t Nam dang có dà phuch�i nhung näm 2022-2023 déu b� diéu chinh

b� phân nguoi dan,cung cap san nuóc l�n, dáy chi phí dáu vào täng

phám phù h�p d�i v�i só dông thay
nhung bat dinh c�ng gia t�ng khién giám mgnh do các bät ön có xu

TS Trán Toàn Thång: Nén kinh
täng truðng kinh tévàxuát nhâp kháu hulóng gia t�ng. Vë t�ng truong cua

hiên nhiéu diéu tíchcuc hon. Dó là

Mychám dút dudc lam phat cao,kvi huóng dén các
phân khuc xa té trong xu huóng hói phuc, tuy có thé ch�m lai và thu hút vón dáu tu näm 2023, IMF cüng h� dy báovong së ngung täng l�i suát.

Khi tinn cao cáp. Näm 2023 la nam thu
tnacn

nhiên ph�i dói m�t v�i không ít các nuoc ngoài chua có d�t phá rò
rêt.hinh

kinh té
tài

chính
nám

2023 on cho kinh doanh bátdong sán.

dinh, thi Mýcüng tiép tyc là quócC

gianhap kháu hàng hóa nhièu, dieu c�ng nên cán trong. Nhà dáu
tu

này chác chân có loi cho nhiéu quóc ding cho doi sy täng giá,chúng ta cac kn0 nan cua nam 2022 keo dai, kiem sodtlam phát, dam b�o các cân triénduki�n sutgidm manh. Su suy

GDP tiù muúc 2,9% do tác d�ng cua

Nén kinh té
döi

höi
chúng ta kiên chính sách tién t� b� th�t ch�t. TängCon thi truöng vang,nam4 mói, cùng xuát hi�n. Chång han nhu dinh m�c tiêu ón dinh kinh té vi mo, truong cua các nén kinh të phat

Con thi truöng vàng, n�m 2023 at ig1, rui
ro và thách thúc

xung d�t t�i Ukraine và khung hoáng doi l�n c�a
nén kinh

té;

trién khai gidm cua các nên kinh të lon së
cogratrong

nám 2023.

Ochiéu ngugc lai,
näm

2023 vin PGS Dinh Trong Thinh: Khó g ng n trang dut gay các dong
b�

Chudng trinhph�c
hói và các nhngtác d�ng cu thênào dén kinh

con nhung
batón

nhuxung dotga kh�n nhiéu l�m! Thé
gi�i d� báo huoi cung ung

toän cáu;chinh sách chuong trinh muc tiêu auác

Ukraina tiép t�c tácd�ng kinh té täng truöng toàn cáu châm lai trong tang la suat Cua Myva phán ú�ng các Hon n�a, thuc tiên cüng doi hoi cán

mong su on dinh cho th� truöng.

teVi�t Nam, thua quý vj?

TS Nguyen TriHiéu:Chicchin

ga.

toàn cáu. Néu chính sách aero nim 2023 nay, Nhiéuquócgia tiéep dngtienn khdc.dac bietl vòng có nhiéu dot phá thutcsu và dóngb, có ticdong Kinh téViet Nam l ndn

Covid'cia Trung Qu6e chua ding uc qustrinh chóng m phát Trongolam phtvnguc suythodi ti thucchat catrong nhin thic
va the

kinhte muát nhip khdu. 20näm va

thi chudi cungung toàn cusé inh khidó chingtanhdngndnkinh ccndnkinhtélón. Các chuói cung che trong tháogo diém nghên vé ón quaViet Nam phát trién manh ve

hudng, taora su bátcán dói cung cu VietNam lay xuat Knau lam aongucunguep tyco rang
thai khan hiem, dinh cung cáu, giá cà các m�t hàng ngoai thuone, xuátnhap kháu 2 dhieu

n héoiói.ánh hu�ng nghiêm tängtruóng Chua kequa trinh ta
dut gay,nguy co ga cá

vån
së
ð múc thiet

yéu (n�i b�t là x�ng dáu) cho sin tang là diéu tótnhung diéunày churgcáu trúc lai nén kinh té hói
ph�c lai

cao
ngay cà khi chính sách tién te uát,doi sóng; dáy nhanh tién do giäi to su l� thu�c kinh téViët Nam

atrong
dén V�t Nam.

Vay nén kinh té n�i tai cúa sau dai dich Covid-19 vin
tiép dièn, dugc thátchjt. ngan von dáu tu

công; t�ng cuong ngoaithuong. Sang
2023 Chung
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PGS Dinh
Trong Thinh TS NguyénMinh Phongobsilremoirbl SCOCaGn Nguyèn

Tri Hiéu,iódi iora gaioudnn6giogn T Trán Toàn
Thdng9

s hoi nhip lón, có 20 hi�p dinh

thudng maimo ra
dólà co h�i rát tót

nhung néu khóng phát huy tän dung8
thi không tôt. Chung ta cüng

dã thày

nhiéu sán phám xuát kháu c�a Vi�t

Nam bj trå
l�i

do không dáp úng
diéu khoán thuong mai. Vi�t Nam
cin có su diéu chinh lai vé ký thu�t

hàng xuát kháu, kiém
soát ch�t chát

luong hàng xuát kh�u.

PGS Dinh Trong Th�nh: 2023

là nàm thách thúc c�a kinh té Vi�t

Nam. Toi
dä

nói
� trèn, kinh

té các

nuoc phát trién,các nu�c lón täng eungtruong o,o la can trong VietNam van së có gáng duy tri m�c lý
vån phái kiên d�nh m�c tiêu ón

ruong chamlai,lam phát cao.Nén nop va mang
tinh thuc tien.

kinht� toàn cáu d� báo roi vào trang
thái lam phát tri tre,tuc là t�ng

truöngcham mà lam phát cao.

Voi Viet Nam, hoat d�ng dáu

tiên là nhâp kháu hàng hóa dén
40%

låm dáu vào cho sån xuät së ánh

giói
và n�i luc kinh téaing nh�üng rùi

ro và bát cap trong quán ly thj trudng
doi hói chúng ta kiên dinh myc tiêu

ón dinh kinh tévi mô, kiém soátlamn

phát,däm bocác cân dóilón c�a nén

kinh
té;

trién khaidóng b� Chudng
trinh phuc hói và

cåc chuong trinh

m�c tièu quóc gia;dáy nhanh
gi�i

ngan dáu tu công, phát trién và nâng

cao nang luc thé ché,tinh minh b�ch

và hi�u quà cho th� truong, cùng có

tàm
lý

và niém tin c�a nhà dáu tu.

Chúng
ta
cüng ký vong dáu tu

công së dân dugc gidi ngàn rót ráo

hon và
dó v�n là m�t trong nh�ngnén kinh té còn cao hon néu nhu tro täng truöng. V�i nhiéu yéu tótác thu hút dáu tu,ón d�nh an sinh xã dong lyc tang trudng trong nam

Ong Francois
Painchaud-Truong �ai di�n c�a IMF tai Vi�t Nam và Lào cho rang, IMF dã diéu

chinh dy báo täng truong GDP cua Vi�t Nam trong näm 2022 täng lên t� múc 6 lên 7-7,5%.

Tuy nhien, do cáu bên ngoài ch�m và diéu ki�n tài chíinhthát chät hon, IMF �ä h�a dy báo

täng truong trong n�m 2023 xuóng 5,89%.Lam phát du kién sê täng lên truóc khi dán trò
l�ai

duói

muc 46. Dë �ói phó vói nhung thách thúc này, các chinh sách cán �ugc tinh toán, ph�i hgp va

truyén thông m�t cách cán trong �é quàn lý nhüng rüi ro tiêu cuc và giåm b�t sy �ánh doi chinh

sách, d�c bi�t là sy �ánh �ói gi�a täng trudng và lam phát. Trong bói cành hi�n nay, chinh sách

tien t� cán tâp trung vào ón dinh giá cà.Bào v� sy ón dinh tài chinh v�n nên là uu tiên hàng �áu.

tièu ón dinh läi suát và
tý giá,giu

Cá nhân cua tòi du báo täng truong mat bång läi suátomúc tháp dé hò
dinh kinh

té
v�

mô là dé tao môi

truong dáu tu kinh doanh an toàn,

chung ta th�c hi�n töt m�t so d�ng, kinh téVi�t Nam näm 2023

nhi�m vu nhu cài cách thù
t�c hänh

chinh, dáy manh hò tro cho DN. ban
1, tàng truöng kinh tëcó

the chi nhiéu co ché quån lý, chính sách

h�i. Xét vé tóng thé, có the tháy 2023. Quan diém ciua quý vjve ván

iém ngh�n lón nhát hi�n nay là
dë này?

có thé dièn ra theo 2 kichbán. Kich

TS Nguyen Tri Hiéu: Näm 2022
Viet Nam hoàn toàn có thé dat t� � múc 6-6,29% néu các

yéu tó rùi ro pháp luâtchua th�c su dóng b�, còn lànam dáu
tu, giäi ngàn dáu tu'cong6,8-7,5% nhung dó là minh nhin lan át xu huöng ph�c hôi d� thiët

läpP

vào nh�ng nhân tó tích cuc. Con trong
nam 2022.

Kjch ban 2,kha nhiéuho�t d�ng dáu tu kinh doanh.
huong rát l�n. Lam phát täng lên

thong qua nhâp kháu, DN sån xuát

hang hoa
già thånh cao hon, bu�c

phäidáy giá bán ra cao hdn.
Khi

nén

kinh të toàn cau tàng trudng kem Viêt Nam n�m 2023 së nhu thénào hon, các tác
d�ng

tu boi canh quoc thieu vón,có nghia là thi�u dòn báy ngoài vào Vi�t
Nam.

Theo
so lieu

hon n�m 2022 thi nhu cáu nhap

khäu linh phy ki�n giam di. Tièu

dung
toàn cáu giäm thi nhâp kháu

c�a ho giåm. Diéu này khien cho nói và có nguón nguyên vât li�u cung nhu cung vexnga nén kinh técó d� m� cao,Vi�t Nam
pháp dé thúc dáy täng truong. Vän

xuátkháu kém,kéo tàng truöng san

Xuattrong nu�c xuóng.

chóng chéo, nèn ánh huöng
d�n

trong thang
diém 10 thi tói chám

diém nhiéu là 6. Ký vong näm 2023
thuc té, nhiéu bién só,yéu tó thay quan hon, ting truöng kinh teco the Dodó,giäi quyét nút thát thé ché tinhhinh có theé sáng s�a hon, ng�ndói theo thoi

gian.
Theo các

vi,

büc tranh kinh të
quá

trinh
phuc

hói
diènra thu�n loi

dat múc 6,5-6,76 trong dieu kien cung së t�o dà t�ng truöng. sách Chinh ph� cái thi�n hon thông
Näm 2022,nhiêu doanh nghiep qua xuát nhâp kháu, dáu tu nu�c

và
chiung ta càn

l�tu ý gi?
PGS Dinh Trong Thinh:

tékhòng qua lön.

Rüt kinh nghi�m t� n�m 2022
tài chinh.Vây, n�m 2023, tinh hinh nam 2023, só vón dáutu cong duara

cüng khá cao. Khi kinh të suy giamnTS Nguyèn Minh Phong: La thi täng dáu tiu cong chinh là
giài

Irudc
het

chung ta phi
làm sao két trong diéu hành vé giá xäng dáu sud

phong phú, không ph� thu�c vào
toi phán tich tháy ràng giá xäangdáu nnnte co domo cao,VietNam pháp dé thúc dáy täng tru�ng. Ván

bát ký m�t nuóc nào. Nhung gi dóng góp khoàng trên 50% trong o aen vo ap luc dieu hanh dé là làm sao dua dáu tu công vào

chúng ta khai thác dugc n�i dija thio lam phát cúa Viet Nam. Chúng ta ga,li suát, ty giá trudc
xu

hutóng

chúng
ta

nen
khai thác.

Các DNcánphäi tinh dén nhiüng
rüi

ro
t�

amphat toan c�u ting caovà chính Toi cho rång,bên canh các hinh thire
Gonút thát

PV: Vay muc tièu täng truong thuc hi�n só hoá và tiet ki�m chiben ngoai,dãc biet
là

rüi
ro

vé cáu sc dnatchat tiente cua cac ngan dáu tu công truyén thóng nhu xáy
kinhtén�m 2023 mà Quðc h�i duaphí dáu vào, dáy manh hiçu quá sän

Xuat khau
co

thegiám xuóng
do

thu nang trung uong My và chäu Au dung cd so ha táng, có thé dáu tt
ra

là
6,59% li�u có khå thi?

PGS Dinh Trong Thinh: Näm laod�ng Dac bi�t ván dé cán nång
ben ngoài giäm di.

2023 chúng ta thuc hi�n c�i cách cao trinh d� nguoi lao d�ng dé

tien lufong,chúng ta dén han phái thich ung só hóa, làm sao phái da te Vi�t Nam có khá näng chóng chju

thaydói giám�t só m�t hàng chién dang hóa th� truong xuát nhâp
tót. 1Trongn�m 2023, co quan quán a

thách th�c vé triénvong kinh té thé

lugcnhu dien, nuóc, giá
các dich vu khau. Ben canh dó, các doanh

yte gião duc.. tát
cå tao ra áp luc nghiep cüng

nén phát huy khai thác

ldn lam phát. Trong khi thu nhâpthi truong trong
nuóc. M�t th�

knong ting bao nhiêu mà chúng ta trudng n�i dja v�i hon 100 triêu

nnin xung quanh cái
gi cüng tàng

dan md ra nhu cáu tiêu dùng l�n.

g1a.

vé phía Chính phúd�t ra m�c

(hai th� truðng xuát kháu chinh

chiém 41% thi phán xuat khäu cua
hinh thúc moi nhu hinh th�c dât

xuát, dáy manh nang cao luc lugng nhap cua nguoi dan
d các th� tru�ng công toi dày nên m� r�ng sang các

TS Nguyén Tri Hiéu: Nén kinh Vi�t Nam).
hàng DN, tâp doàn trong vi�c làm raSu canh báo nóng gän v�i các
các sånphám thiétyéu cho dát nuðc.

Tran trong càm on quý vi!

TS Trán Toàn Tháng: Du báo

Theo ong Nguy�n Bich Läm-nguy�n Tõng cuc truong Tong

cuc Thóng kê,
kinh té

Viêt
Namcó�omdlón vi váy chúng

ta phäi cháp nhân
tác

�ong cua kinh
të
thé giói dë

chù

dong
có cac giái pháp nhám giám thiéu tác ��ng tiêu cuc

doi vói kinh té Vi�t Nam. Viec Chinh phü
da

trinh Quóc hoi

muctiêu nám 2023 vé t�ng truong kinh té khoáng 6,596vàlam phát

khoang 4,59% da phán nào phàn ánh quan diém thuc té này.Trong

boicanh �o, thuc thi chính sádh tiénte và
tài

khóa cüa Viët Nam cán
dám

båo
cácmuc tieugiú ón dinh, lanh manh cuathi truóng tai

chinh tiénte,dàm båo tính thanh khoàn, giàm thiéu dong vón glán

tiepchày ra khôi nén kinh té;giäm thi�u áp lucnhâp kháu lam phát
và
lam phát chi phí �áy; dóngthi giüón dinh vi mô,thuc d�ytäng

trudng. Vi váy,Chính ph� cán diéu
hành chinh

sáchtiéntëchu �ong,
linhhoat, phu hopvói dien bién thi truong tài chính ti�n të thé gidi

Va trong nudc. Dãc biêtdieu hành läi su�t và tý giä dam bão vón tin

dung, tinh thanh khoan, han dhé dòng vón glán tiép cháy ra

ngoài

Doanhnghiêp sé có thém
nhiéu hó

trg

dé
táng cuöngsdn xudt

trong

ndm 2023
ANH QUANGVINH

25



daidoanket.vn

Vucday niêm tin

trênth� truòng võn
Hieu úng "turyét lor

Trái phiéu doanh nghi�p

(TPDN) dugc dánh giá là
k�nh dán

von quan trong cho DN, giám áp dongotgan
nhu

cung m�t thoi diém
trong

näm 2022khién nhiéu doanh nghi�p (DN)

luc vón cho các to chúc tin d�ng.
Vây nhung, thång thån nói, nåm

2022, thi truong TPDN phü gam

HOHUONG 6 "Chinh phù së

thuc hien moi

biên pháp cán thiët dé ón

dinh va phat triën thi

truong cong khai, minh

bach, an toan, lành manh,

ben ving,góp phán thúc

dáy phát trién kinh té-xã

hoi mang lai hanh phuc
am no cho nhân dän.

Ba try cot cua th� truöng
vón bao góm trái

phiéu,
tin

dung, chúng
khoán b� tác

nghën

khongkip trotay. Vi�c m�t sóDN có saiph�m bixülý,cùngvói các tin dón thát
thi�t gày

tam ly hoang mangtrên toàn th� truong
tài chinh, gày

rui ro th� truöng.
Nö lyc vuc dáy

niém tin,khoi thong dòng
vón cho DN là diéu dugc quan tim

trong
n�m 2023.màu trám.

Vao thoidiém tháng 4/2022, Uy
ban Ching khoán Nhà nuóc ra

quyét dinh hüy bo9 dot phát hành U0174
trai phiéu Cua nhóm cong ty thu�c

Tap doàn Tân Hoàng Minh. Sau su

vi�c này, có lë,không
ai
ng� quá

bom trái phiéu lai n� nhanh dén vây,

kéo theo hiém h�a võ ng chéo. Làn

sóng tháochay khói trái phiéu (bond

run) dien v trènph�m vi r�ng Các

DN phát hành trái phiéu gap khó

khan vé thanh khoin. Trong khidó

dü ieu thóng kê cho biét tính dén

25/11/2022, khói lugng phát hành

có xu huóng giàm, d�t 331,8 nghin

ty dóng, giim 31,6%so
v�i

cùng ký

nam 2021. Các dánh giá cho tháy

niém tin cua nhà dáu tu vào th�

truong trái phi�u déu giám sút.

Tung là "phaocúu sinh
vé vón

cia DN nhung chinh tri phiéu gio

dây trö thành bom nó chám c�a DN.

Lugng TPDN dáo h�n trong näm

2023 và 2024
chi tinh riêng linh vuc

bát d�ng sán dã lên tói 231.000 ty

dóng, chua ké TPDN phái mua

truóc han. Dieu này cho tháy,suc ep

tra no cia DN vô
cùng lón.

Bom ng trái phiéu dã d�n

truyén tói th� truong chúng khoán

khikhung ho�ng niém tin lan
r�ng

So voi cuói nam ngoái, giá
tri

vón

hóa th� truong chúng khoán dä giám

toi S0%, tudng duongkhoáng 160 ty

USD dä
bji

bóc hoí.Thi giá có phiéu

cua nhiéu DN hi�n xuóng tháp hon

30% 35% so v�i múc dáy khi båt

dudai dich Covid-19, bát cháp DN
dã có 2 nam täng truong và tích lüy

loi nhuan tót. Truóc dó n�a
thi

truong chúng khoán cúng dä lao dóc dén cá linh vuc ngàn hàng
va thi thanh

kënh huy dong von trung va dung Nguyèn Thanh Nghj làm tó viecgiäi bài toán thiéu vón cho nén

khi Ong chú Tpdoàn FLC Trinh truong chúng khoán. Th� hai,vo daihan quan trong choDN vi nén truóng,
Tó công tác dénily các vin kinhté

Van Quyét bi
kh�í tó,bát giam

vóí ng
trái

phi�u và vi pham chéo tiép kinh te. Truóc dien bi�n c�a thi de liên quan dén TPDN do Bo

cio bube Tthao túngva
che giáu

tuc lanrong Thba khúnghoing trbng,Btrdng H6Duc Phc tnubng Tihinh
Hó

Dic Phoclam Qudc Anh nhán manh, cicco quan
thóng tin chúng khoán

(Phát biéu c�a Thù

tuong Chinh phù Pham
Minh Chinh tai H�i nghi

phát trién thjtruðng vðn an

toàn, minh bach, hi�u qua,
bén vüng nhâm ón dinh
kinh té vi mô, båo dám các

cán d6i lón c�a nén kinh të)

7.5

5
525

390 tham
gia

và khi dó th� truong m�i

có
su phát

triénbén v�ng böi'cung

v�ng cáu chác. 1Thi truöng

TPDN vän ráttiém náng và cán t�o

diéu kien de phát trién an toàn,

minh bach, bén v�ng.
Dégiáibài toán thiéu ón cho

nén kinh tévà không làm d�t
gây dà

täng truong dang duge duy tri khá

tot gióichuyèn gia cho rång cán có

co che diéu chinh dòng vón di vào

các linh vuc sån xuát hi�u quå, ón

dinh và bén v�ng, các d� án cán

duge rà soátký, có tính khä thi cao;

cán hét súc tránh vi�c cung tién

cháy vào các linhv�c rùi
ro, giy các

he luy ti�m án nhu ng xáu, kéo
läi

suát và tý giá täng cao, t�o bát ón
cho nén kinh t�.

83.04630
bo 388.836

Ngoai giäipháp minh bach thòng tin,thi bi�n pháp tao dòng
tien xulý các

ván
dé liënquan,nhu x�y dung quý hötrø thi

truong tráiphieu DN,à
cán

thiét dé giäi quyét
ván �é trong

ngán han.Thi truðng Trung Quöc �ä làm, và mói �åy, Hàn
Quoc kich hoat quý binh ón tráiphiëu v�i m�c �ich t�o niém

tin dé th� truong có dugc su binh
ón

khiv�n �� phát sinh. Giao

dich tráiphiéu �ang di tim diëm càn bång moi trén thi tru�ng
thu

cáp. Ben canh bàn tay thi truong, bi�n pháp xu
lý

trudc mát giúp các

nhaphát hanh
có

diëu
ki�n,

códong tién thanh toán truóc bién ��ng trái

phiéu DN là rát quan trong, nhát là khi DN gap các ván �é liën quan tói

Dac bi�t cán s�m có
giái phap

tap trung triénkhai có hi�u quà các

gói vé chinh sách tài khóa và tién te
ho tro phuc hói và phát trién kinh

te, cán tiéptuc có giáipháp dé dáy
nhanh hon

gói hô tro läi suát
29%,

giup nguón vón t�
chuong trinh

này sóm phát huy hi�u quå trong

thanh kho�n-TS Vü Dinh Anh.

Chuyen gia kinh
té, TS Mac

Théo "ngoln
trdi phléuáohan

thanh khoán no DN së ngày càng kêu
goi

DN tham
gia thj trudng träi to trudng Hien nay,nhð các chi nhà nuóc và các tó chúc có liên

trám trong, tu dó gia täng no xáu phiéu cung co gång de lay lai niem dao tich
cuc

tu co quan quán ly, tinh quan cán dua ra nhüng thông di�pngan hàng, Dó la chua nói t�í rúi ro tinc�a thjtruðng, niêm
tin

cua nha hinh
dang ón dinh tr�

lai,

nhát là và cam két manh mê hon dé 6ntháo chay cúa dòng vón ngogi và bò dáu tu, chung tay
thúc dáy th� täm lý th� truöng,

niénm tin thi dinh tàm
lý c�a nhà dáu tu, tànglo myc tièu täng tru�ng kinh té truong phát trién

Thi truong trái phiéu khung lai. nam 2023.

Thi truong chúng khoán "dó lúa.

DN hoang mang, Nhà dáu tu tháo H6
Dúc Phóc cung thang than tOi tamiy

tnj
truong, hogt dong cua chan, thjtruíongchúng khoán có tin dy án;có co ché dé bio ve các DN

truöng dang dugc tàngcuong, cùng cuong giám sátdé DN th�c hi�nDù các biên pháp chán chinh, có.Các ván dé d�t xuát,phúc tap dúng cam két khihuy d�ng vôn väChinh Bo tru�ng B� Tài chính vi�c xu
lý các

sai
pham

có
tacd�ng diên ra duge

xu
ly binh tinb, chác dám båo tính khá thi khi th�c hi�n

chay Cau chuyén kthúnghoáng cán thia nhnniém tincia nh diu tu thi truóng omúc do nhdt dinh hiêu tch cyc
tró ai.

phái tim duoe nút thátdé go và go v�i trái phiéu
và

cóphieu dang
rát

nhung là vi�c phái làm. Va dé xú lý

nobi n6 thi truöng trái phiéu tháp. Viec m�t sóDN có sai pham các bién có trên thi truong Tai Minh badh và lanh

hoat dong lành manh và làm an

chan chính, ngàn chan kip th�í các

hanh vi
lüng do�n th� truðng va

cac

bieu hiên chiém dogt tién c�a nhà
chinh là tam diém dé giáicúu dòng trên

thi tru�ng chúng khoán và chinh,Chinh phú dä thành lap 3 tó

tién hiên nay Bói
theo

các chuyên trong hogtdong phát hành TPDN cong tácgóm:To cóng tácliênquan annno0a
thi trudmg

gianéu khong tháo go, së
có3rúi ro

dá ánh huong tåm lý nhà dáu tu, dén thanh khodn tindung do Pho
dáu tu,dóng thoi båo ve tót hon

Niém tin dóng vai trò rátquan quyén loi c�a nhà dáu tu de
tn

dán dén dong tién bj rút khói th� Thú tuong Le
Minh

Khái
lam t�

trong tren thi truöng tài chính, d�c truong trái phi�u DN và th� tríöng

ón
Th ohst. các nhà dáu tu mát truong, B�

truUdng FHoDuC ndc truong ocong tac hen quan den Diet
la

tren
thi

truong TPDN. Th� chúng khoán tiéptuc dóng vai tro
Thu nnat av khói cüng nhán manh th� truong TPDN xú ly

khó
khån v�i th� truöng bát

trudng phät triénón dinh, hi�u quà, là noi cung úng ón djnh vôn trungtrdi phiéu. day anh huong tiêu cuc dà túng budC phat tnen de tro doDg San do Bo trudng Bo AAy an toan thi nhà dáu tu s�n sàng va dai han cho DN thoi giantói.
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Ha Tünh di l�n

turnoilICCOm ngulOi
MotgócKhu kinh

tëVüng
Ang-trung tám dónglye téng trungcia Hà TinhHANH NGUYÊN- HAVY-CÁM KY (Thuc hien)

Trong cuoc trò chuy�n vói
nhiéu chuyén bién; giáo duc dat ki,có ý nghia quan trong trong viêc

phong vien 5ao DaI Doan két quå tót. Tó chúc tótcác su ki�n hoàn thành muc tieu cua
cace

Két, Chu tich UBND tinh chính
tri,

vän hóa l�n. Tinh có thêm ho�ch 5 n�m 2021-2025.

Hà Tinh Vo Trong Hái rát di
sán Vän bán Hán Nóm làng

nhiéu lán nói dén tinh than
danh Di sán tu li�u ký úc thé giói nuóc ón dinh, dich Covid-19 co bandoàn két.Su tin tuöng, dông khu vuc Châu A Thái Binh duockiém soát,Chuong trinhph�c

long, vuot khó c�a công Duong Kiem soat tot dich Covid-
hói

và phát triénkinh téxä h�i tiép

dóngdoanh nghi�p, doanh
d�ng sån xuát, kinh doanh, góp kinh tétinhnhà dy báo ti�p tuc dói

nhan, các táng löp nhàn
phán quantrong cho phuc hói và mät nhiéu khó

khän thách thúc.

dan.. cung v�i nén tàng, Phat
trién

kinh té
- xä h�i. Quóc

khi chát con
nguoi Ha 1 inh Tó chúc thành công các hoat d�ng HÐND tinh,UBNDtinh dä thóng 20S0 d� dudc Thùtuóng Chính

hinh
thúc dé cán b�, dâng viên,d� tao nên súc manh dua Hà ký ni�m 60 n�m thiét lâp quan he nhát, dé ra muc tiêu täng truong phu phe duyet taiQuyét dinh

só
nguoi dân, c�ng dóng doanh nghi�p,

Tinh vugt qua moi khó ngoai giao
Vi�t Nam

- Lào.

khän, thách th�c.

nhieu thành tich;an snh x� h�i dat dáy manh th�c hi�n và phán dáu

Bên canh nhúng diêu ki�n thuan

Truong Luu dugc UNESCOvinh loi nhu tinhhinh kinh tévi mô trong

19, qua dó t�o diêu ki�n dé hoat tucdugc triénkhaihi�u quå thì nén

Chù tich UBND tinh Hà Tinh Vö Trong Häi

Trên cosó dy báo b�i cinh tinh

inh,Ban Cháp hành Dáng b� tinh, ky 2021-2030, tám nhin dén n�m rong räi Quy ho�ch tinh qua nhiéu
phòng, an ninh dugc täng cuöng

nhà dáu tu trong và
ngoài nu�c dugc

Quy ho�ch tinh d�t ra m�c tiêu biét dé tham gia th�c hi�n và giámnoi sinh dä t�o dà dë Hà Tinh
d�ng tóng vón dáu tu toàn xä h�i xay dung

Ha Tinh tro thành m�t sát quá trinh t� chúc triénkhai thuc
d�t khoáng 45 nghin tý dóng; kim trong nhung cuc phát trien c�a hi�n quy ho�ch trên d�abàn tinh.

Th� hai,các cáp, các
ngành, cáckhó khän, thách thúc nhu vây thu ngån sách trên dja bàn dat mien Trung, dén n�m 2030 tro don vi, dja phudng c�n cú chúcnhung Hà Tinh v�n d�t dugc nhiéu

khoáng 19.000
tý dóng. Hoàn thành thanh tinhkhá, nåm trong nhóm 20 nang, nhi�m vu dugc giao xay dung

kinh
té

trên89%;thu nh�p binh quan 1363/QÐ-TTg ngày 8/11/2022
Thua ong, phài chäng súc manh dáu nguöi trên 47 tri�u dóng; huy

vuon len?

Doankettaonân

súcmanh

Näm 2022, m�c dù gåp nhiéu ngach xuát kháu dat2ty USD; tóng vùng Båc
Trung b� và Duyên hài

PV: 2022 là näm "bán lë,ket thành tích trong thuc hi�n nhi�m 100% xä d�t chuán nông thôn mói; tinh, thành ph� có
tóng sán phám va ban hánh kë

ho�ch tnén khai th�cquá kinh të-x� h�i cuaHaTinh vu phát trién kinh t
x� h�i nhu tôi 25 xä dat chuán nong thôn m�i tren diabàn (GRDP) cao nhát c� hien quy ho�ch, trong

dó phái thétrong näm qua có nhung diem dã dé cap � trên.�at dugc kétquá nàng cao;6 xä dat chuán nông thôn nuóc; phát trién các linh vuc v�n hi�n bång các dé án,chuong trinh,nhan nào thua ông?

Ong VO TRONG HAI: Nåm thán doàn két.
2022 là n�m th� 2th�c hi�n Ngh�
quyét Dai h�i dai biéu Dång b� tinh các doàn th� chính tri

-

x� h�i tu
nong thôn mói.Giäi quyét vi�c làm thành tinh

công nghi�p hi�n dai, tnen cac nganh, linhvuc,khong gan
lán thúXIXvàké ho�ch 5n�m 2021- tinhdén co so dóng súc,döng long8 mói cho 22.500 nguoi. Tý l� h� phát triéntoàn di�n, bén

v�ng
2025; là n�m tap trung trién

khai các tát cà vi myc tièu nång cao
doi son8 nghèo giàm t� 0,6-0,7%.chú trudng, nghj quy�t, chinh sách vat chát, tinhthán c�a nguoi dân.

giai doan 2021-2025 c�a Trung

udng, c�a tinh trong bói cånh gåp Tinh thoigian nay dugcpnan con8 giäi pháp, thúc
dáy täng truöng,nhiéu khókhän. M�c dù vày,kinh të

phân nhi�m ró räng nen hieu
luG phát triénkinh té xä h�i trong t�ung lang kinh té;M�t trung tàm d�ng quy ho�ch tinh va

cac
quy ho�ch

xä h�i c�a Hà Tinh nhin chung giü hi�u quá thuc hien nni�m vu Kna ngành, linh vuc, dja phuong; nång luc täng truöng.
xu
huóng phyc

hói và phát trién.

Các chuong trinh trong diém, truyen thóng cách
m�ng-

vàn
hóa,

dot phá chién lugc dé
ra tai Nghi con nguoi Ha Tinh luon có ý chi,

nen kinh
të.

quyét Dai h�i �áng b� tinhlán th� nghj lycvudn lên.

XIX nhi�m ký 2020-2025 tiép tyc

dudc cu thé hóa. Hà Tinh là m�t Tinh vao gua nam 20LL, uug duoc Thù tuóng Chính phù phê dé ra?trong 2tinh dáu tiên cúa cå nuóc Chính phú Ph�m Minh Chính dã

dudc Thú tuóng Chính phú phê khång dinh: Hà Tinh di lên t� noi yhogch tinh
thöiký 2021

duyêt Quy ho�ch tinhthi ký 2021-
luc con nguoCon Nhuông nh�n djnh, quy hogch tinh dén n�m 2050, phán dáu là tinh di uc thuc hien quy hogch.

Tiep tuc

dó, theo tòi tru�c hét là nhð tinh mói kiéu måu; huy�n Ký Anh dat hóa, xã h�i, quóc phòng, an ninh, gai pháp, nhiëm vu, l� trinh cu théchuán
nông thôn mái, th�xä Ký Anh trattan toan x� h�i, d�i

ngoai ón
Cáp úy, chính quyén, MTTQvà hoàn thành nhi�m vu xây dung dinh, bén

v�ng. Dén n�m 2050 tro diem,m�c tièu, dinh hu�ng phát

Thú ba, cu thé hóa các
quan

länh thó vào ké ho�ch phát trién
Quy hoach tinh xác d�nh các kinh të xä h�i S n�m và

hàng n�äm.De dat cácm�c tièu trèn cán
tâp dinh hu�ng lón tao d�t phá phát Khán truong rà soát b�i bë, diéuSu länh da0, chi dao cua

ia
trung vào m�t só nhóm nhi�m vu, trién bao

góm: B6n ngành trong chinh,
bô

sung lap moi các quydiém;Ba trung tàm dô th�;Ba hành hoach nginh, linh vuc phù hop vúi

quóc gia,dám báo th�ng nhát,dóngTheo
ong, gidi pháp c�n co nào b�.Bám sit th�c të,dinh huóng phátdéHà Tinh hi�n th�c hóa

chiéntnen, to chuckhòng gian phát trién
lugcpháttrién nhu Quyet djnh phê pham vi trong và

ngoài tinh, nhst

cao. Mat khác, Ha Tinh co
be day cao n�ng lucchóng chju,thích úng

Quyhoach mdauong duyet Quy hogch tinh thöi ký 2021 sgán kétvúí các tinh
Båc

Trungb�
Trong chuyén công tác tai Hà

Hà Tinh là tinh thü 2 cå nuoc -2030,tám nhin dén n�m 2050 dã vduyen
háimién

Trung.

Thú tu,dáy manh núc tién, thu
Dehi�n thuc hóa m�c tièuphát hút dáu tu,triénkhai cácdy án trongduyêt Quy hoach tinhthiký 2021- luc con nguoi; con nguoi Ha Tinh n 2S0. en thoi

ký 2021-2030, tám nhin diém và huy d�ng töi da cic nauón2030, tám nhin dén n�m 2050. Giái chju khó vuon lên,thGi ký nào cûng
phóng mat bàng dy án duong cao có

nguoi
tài.

Dây chính là nguón tài C dautrong viectri�n khai và thuc thuc hi�n hi�u quå ci cách hànhtóc Bac-Nam dugc tap trung chi
san ldn maunn pna P thé chia st cy the vé nh�ng chien Tinh tap trung thuchiên các nhiênm kinh doanh d� tao dông luc thu hüt

ho�ch, Ha chính, ci thi�n môi
truong dáu tudao, bàn giao m�t báng vugt khói huy t6i da vén�ng lyc, trí tu�, d�o nng chien

1nhtap trung th�c hi�n các nhiêm kinh doanh dé t�o dong lucthu hút
Jugng và

tién
d� theo yéu cáu,dugc dúc phám chát dé vudn lên xây

Trung udng dánh
giá cao

Thu hút dáu tu tiép tyc có Theo ong, näm 2023, Hà Tinh

nhng
tin

hieu tich cuc,két nói,thu se phdi doi m�t v�i nh�ng khó

hút duge nhüng tap doàn lón,nhà khán nào?Ké hogch, djnh huóng

dáu
tu

chién lugc (Vingroup Sun cia nguöi dúng ddu UBND tinh

Group, VSIP, TH..) vào kháo sát Ha Tinh la
gi de dua dja phudng

nghièn
cúu và dé

xuát dyán dáu tu, phát trién mgnh mëhon naa?
Linh vyc ván hóa, xå h�i có

vU,giaipháp trong tåm sau dây:
Th� nhát, tuyên truy�n, phó bi�n

dáu
tu,giáiphóng các

nguón luc.

Thu nam, cáp ùy, chính quyen,
MTTQdodn thé chính

tri

- x� h�i

va
Nhän dân tiép t�c phát huy

truyen thöng, van hóa,con nguði
HàTinh,dodn két,dóng lòng, vugt
qua moi khó khin, thich thúc,

quyet tAm hi�n th�c hóa tám nhin,

khat vong phát trién cua tinh nha.

Trdn
trong cdm on ong!

dung nén kinh té d�c
lip,

ty chú. Quy hoach tinh HàTinh th�i

Näm 2022, Hà Tinh thành lápmói gán 1.400 doanh
nghi�p,dat cao nhát

t� truöc
t�i nay. Thu ngån sách trèn 17.000

tydóng, vugt ké ho�ch �éra. ácchuong trinh,chinh sách
ph�c

h6i,phát triénkinh té-xä h�i, hö tr� sån xuát kinh doanh
�ugc trién

khai kip thoi.Nám 2023 a n�m
gi�a nhi�m
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HUD TÓNG CÔNG TY DAU TU PHÁT TRIÉN NHÀVA DOTHI

Chúc Mung N�m Mói 2023

TRU SO:TOA NHÀ HUDToWER,SÒ 37 LÉ V�N LUONG, NHAN CHÍNH, THANH XUÁN, HÂ NÓI
TEL:

(84-024)37738 600 FAX: (84-024)37738640 WEBSITE: HUD.cOM.VN

KCNTam Anth-AnAnHdoa sëlaNCN sinh tháidáutië,dénhinhtai Quáang Nam,vói cáic têu chi Kanh,SachväHin �ai.
Du án dâu tu

xây dung và kinh vi tri dia lý rât lý tuong, thu�n loi cho dugc �âu tu nhà máy x� lý nuóc thái công suâtdoanhkêtcâuhatâng Khu công nghi�p các nhà máy trong vi�c v�n chuyên 12.500m3/ngày �êm và h� thông tái s� dung(KCN)Tam Anh -An An Hoa tai xã hàng hóa. KCN n�m d�c theo tuyên nuóc. KCN
së dugc �âu tu h� thông viën

thôngTam Anh Nam, xã Tam Anh B�c, duong cao tôc E�å N�ng -
Quang Ng�i, d�t tiêu chuân quôc tê, �áp úng dây d� nhu câu

huyenNúi Thành,tinh Quang Nam do là vùng d�ng luc phát triên kinh tê và là thông tin liên lac, truyên d� li�u tôc d� cao và
Công ty CP KCN vàDô th� An AnHòa

trung tâm cua các KCN tai tinh Quang d�ch vu bru di�n trong nuóc, quôc te.
làm chù d�âu tu, �ã duoe Thù

tuóng Nam; n�m cách cángbiên Thaco - Chu KCN Tam Anh An An Hoa së là d�a
Chinhph� phê duy�t Ch� truong dâu Lai 4km; cách duong quôc l� 2km, diem lý tuóng cho các nhà máy di�n t�, phu
tur tai Quyêt ��nh sô 397/QÐ -TTg cách trung tâm TPTam Ky 12km cách tung ó

to,
co khi chinh xác, nông thuc phâm,

ngày 19/3/2021, v�i tông di�n tich quy sân
bay Chu Lai kho�ng 1Okm và sân drgcphâm congngh� cao. Tiêp nôi v�i su phát

triên thành công c�a KCN Thaco Chu Lai,
Ve caso ha tang KCN Tam Anh KCN Tam Anh-AnAn Hòa së góp phân t�o ra

ho�ch là 435,8ha, trong �ó
dât công bay Quóc té Dà N�ng khoáng70km.

nghiep cho thuê 288ha, �ât khu hành

chinh, thuong mai dich vu 7,8 ha, dát An An Hoagömhê thóng truc
giao thi truöng sán

xuát ngànhô tô, phu kien óto lom

thông chinh r�ng 37m,4 làn duong,h� cho khu vuc miên Trung và Vi�t Nam trong
thông giao thông n�i b� r�ng 14m,2 tuong lai, là diêm �ên dôi v�i các nhàsân xuât o
làn drong;Nguôn di�n duge

cung câp tôvàphuong ti�n cogiói, máy móc lón trên th�

cây
xanh 88,8 ha, dât giao thông, ha

tâng ký thuât 50,6ha.

PACAinAno t�r luói diçn quôc gia qua tram biên áp gió1.
TAM ANH-AN AN HÒA

KyHoa 110KV v�i 2máy biên
áp công

KCN Tam Anh - An An Hòa së t�p trung

suât 40MVA môi ngày,
cung cáp di�n

thu
hút

�âu
tu vào các ngành nghè nhu là sån

on dinh cho KCN; Nuóc sach duoc xuât sån phâm di�n t�, máy vi tinh và sän phâm
cung câp böi Nhà máy nuócBOO Phú quang h�c;

s�n
xuât ô tô thiêt b� �i�n; sàn xuât

Ninh voi tông công suât là 50.000 máy móc,thiêt b� chua dugcphân vào dâu; sån

m3/ngày dêm dàm b�o
cung câp �ù xuât

ô to và xe có ��ng co khác; sân xuat do
nuóc 24/24, dugc dâu nôi dên chân uông; sêt; s�n xuât

trang phuc; sán xuât da và

hàng rào các doanh nghi�p.
KCN se

các
sän

phám
có

liên quan; ch� bién gð và sán

M�t gócphoi cánh KCN Tam Anh- An An Hoa
dugc dâu tunhà máy xulý nuóc thäi xuât san phâm t� gô, tre, nua.
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Dao TtênNu
Inoidonámh bimlh muinmln

dlâu tiën cUia Töquõc

Ddo Tièn Nü,hòn �do xa xói nhót
qapt Dóngcio Tóquóe

C.H.X.H.C.N.VIËT NAM
TINH KHANH HOA

DOAN XA

Là dja diém d�c bi�t nhát
trong

các dåo o
Truong

Sa

(huyen Truong Sa, tinhKhánh Hoa), dáo Tiên N�là hon

dio xa nhát vé phía Dông trong các dão thu�c chù quyén

cüa Viet Nam.Dàykhông chi là noi dón ánh binh minh

moi
ngày

dáu tiên c�a Tóquócmà ngày
mói cùa cán b�

chién sý trên dão
cüng

tóisóm hon so vói các noi kháctrén

dát lién khoáng m�t giö dónghó.

HUYEN TRUONGSA

DAO TIEN NU
ViDO:08 51 00

KINH DO: 114 38'20Cuocsong
noidao chim

nam. Tuy nhiên, nh�ng cáy hoa

trên dáo khó duy tri cu�c sóng lâu

nlwvi diéu ki�n sóng khác nghi�t.

Chúng toi tói dão Tien Navào Ngoai náng nóng,gió bién dem
mot buói sáng nhung lúc này mat hoi nuoc mân cüngkhién lá và hoa

troi dã lên khá cao. Tu xa xa,dão nhanh chóng bjkhó héo. Khác v�i Cotmókchi.

hi�n lên vói gam màu vàng dâm d�c, dao
noi có dièn tích l�n, cây cói

trung rát nói bât giüamåu nuóc bién Sinh truöng
tuoi

tót,

dáo chim di�n

xanh ngåt.Dao nam
treng.déu duoc tróng trong chau vol

Tien Nu,tói bát gäpm�t chiéc lóng diém mang ý nghia nhu
cuc Bac, trongnal unn o

TénN

xanh ngåt.Dåo nåm trênm�t däidácn nio
va toan b� cày hoa kiéng

san hò r�ng&

Nåm � trên ran san hð và cách lugng
dát ít ði.

dáo khoan8 vai cay so la ngon naoquanh dão Tiên Nü, chúng tôi ván reo pla ngoal cua s0. Nnin ky da không con
xa la. Hinh ánh khó khän hon các dão nói nhungdäng Tien N� cao hon

hat
muoltháy nh�ng ch�u rau ca, rau

Khi di d�o m�t vòng trên dåo chuyên nguöi dân tiép cân các dja nghi huu) chia sè v�i chúng tôi

Macdù vy, dao m�t vong umnodan bangtre khi don grán, cuc Nam, cuc Dong..trèn dát lién hi�n nay cu�c sóng � dáo chìmdu

mét. Dày là ngon hái däng xa
nhat

muong, móng toi, rau ngót c�a cán ay nguol, chu cnim
cat

tdeng gay
SInh. dung canh' c�t móc chù và Nhà nuóc nên dã thay d6i rát

trong là m�t chú chim cu gáy.Khi nh�ng cu già,em bé, có cáu
h�cC

nho
su quan tâm c�a länh d�o �ång

phía cuc Dông cua lo quoc, Ehong bo chien sý trên dáo khá xanh tót. Cuc
cu

tram tam rat quen tnuoc guyen, duoi laco do
sao vang chup nhiéu. Trèn dão hi�n da có sóngchi giúp các tàu thuyén ch�n dúng Chién sy Ouý bào hon m�t tháng Khong chiddao 1 ienNu,nhiêu

dão
hinh lam ký ni�m, däng trên m�ng diên thoai liên

lac,

có nhà vän hóa dahåi trinh trong dém tói må còn là chua có con bão manh nào nên rau hac can Do chien sy Cung co nuoI Xahoichia sev�i ban bè nguði thán
näng, phòng d�c sách, trang thiétbicot móc khång dinh ch� quyênxanh trêndão mói tuoi tótváy.Möi Cim hay Ca cann de

vu1
DOt nOi nho da

la
dieu kha binh thuöng. Nh�ng dé tap thé duc the thao...Neoài ra,

vüng chác bién dão c�a To quóc.

Dubát dáu ngày m�i sóm hon
cay 3lán vaào mõi b�a án dé chúng g tacanngnon ao

xa Ogup cac the he
them hiéu, yèu và luong di�n mät troi d� giúp cán b�so voi dát lién khoáng m�t gid dugc xanh tót. Néu các lo�i thuc g d. inng

a
nnn quen nong tun8 tac

dat
thieng liéng chien sý trén dåo duy tri nguóndóng hó nhung thyc té cu�c sóngb phám nhu thit, cá,trúng...hien nayugcnn So1

Cnt
lam8an

non cuocC
Cua

1o
guoc ma cón giup giü v�ng nang luong tháp sáng, sinh hoat.

cùacán bo chién sý trên dáo binh dudc cung cáp khá dáy dú và déu sóng ciadáo xa vóí dát lién.

thudng
nhu

nhiéu noi khác. Tai dan t� dát lién thi rau xanh trên

nhà da náng,
ndi

các cán b� chi�n nhüng dào chim vån là thuc phám Ihienglieng cotmoc
sy sinh hoat än uóng,nghi ngoi và hiém vào mua

sóng gió
lón.

Néu ChuquyÄn
tap luyén thé d�c thé thao cón có mua khô, rau xanh duoc tróng

Anhiéu cáy,hoa kiéng. Trên dão nhiéu
hon nnung pna sóng xä h�i ngày càng phát trién

quyén thiêng thiêng cùa hòn dão. cua nguu dân các tinh
mien Irung

khí h�u khác nghi�t, th�i tiét làm màng lu�i cüng nhu tuói và

thuong xuyên náng nóng nen vi�c chäm sóc rát ký m�i có thé sinhh n Ong Le BDinh Häi - Chù tich tói dão ký giáy hô tro dé dugechám sóc, duy tri cay hoa sinh
truong binh thuong dugc. Dùcó tù ggy UBND

huyen dão
Tru�ng Sa (mói huong ché d� tro cáp xäng dáu voitruong dude là m�t ván dé l�n v�i

dông lanh nhung các loai rau lá

cán b� chién sý trên dåo.

Trung sý Nguyen Trán Quy, các loai c� quá thì có thébão quan

chién sý cong tác
trên

dio 1iên Nu dugc
låu hon

nhung nguón cung
cho biétháu héthoa cày kiéng trèn rau chù yéu vån là các cán b� chién
dáo déu dudc cácdoàn cong tác

tu
sýty túcgieo tróng bång các logi hat

dát lién dem ra vào dip téthàng dugc dem t� dát lién ra.

ngay cán bó chién sý chianhau tuói nna, nho ga dinn trong thoi 8an cot moc chu quyen ay không chi dåo c�ng láp dat hê thóng n�ng

chù quyén biên
giói.Tuy nhiên, vi Dac biet,do vj trí xa xoinên dão

diéu ki�n däc bi�t xa xôi mà rát
ít cüng là chð d�a v�ng chác cua

nguoi có thé dät chân tóidão Tiên nhiéu ngu dân khai thác thùy sán
Na. Tát nhiên, nh�ng nguði may trong vùng bién thu�c quán da0mán nhu

chúng tôi déu không Truong Sa.Möi n�m có hàng tramNhüng
nåm

gán dày,
khi

doi quên dung canh c�t móc chù lugt ghe thuyén dánh båt hái san
chán,

các ghe thuyén dánh bát khoi xa

theo Quyét dinh 48. Ngoài ra cán
b� chién sý cüng nhiéu lán ciúi ho,

cuu nan và phói hop voi các dão

khác de tim kiém các ngu
dán

khong may b� n�n trén vìng biên

Truong Sa.n

thuong chi
bào

quán duoc
1-2 tuán,

Toi may mán dugc t�i nhiéu noi ��c bi�t trên ��t nuoc
Vi�t Nam.

Nhung không noinào ��c bi�t nhu khi ngóityalung vào chiécghé go, trong cái nång man mùi bl�ën
ngåm nhin tiungcon sóngphía xa xa trên �åo Tiên N�.
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Lop hocda biet
OTRUONG SA

Däo Trung Salen

QUANG VINH

óp h�c duy
nh�t c�a

Truong
Tiéu h�c th� trán Truong Sa

là m�t l�p hoc rát dãc bi�t v�i

hoc sinh góm các cháu t� l�p

måu giáo dén lóp 5. Truðng dugc xày

dung khá khang trangvà sach
se. Nåm

bên canh phòng truyén thóng, phòng
vi tinh,lóp h�c duy nhát c�a Truong
Tiéu hoc thj tránTruong Sa.

Tháy giáo Bành Hüûu Tinh cho biét

treem trendão Truöng Sa dugc huóng
dän phuong pháp h�c gån lién vóí thuc

téc�a dãa Néu nhu ö dát lién h�c sinh

lóp 3h�c leh�i c�a các vùng quê thi

hoc sinh Truong Sa duoc day vé v�än

hóa, chuong trinh vän nghe, thé duc

the thao hay nh�ng ngày ký ni�m c�a
dáo. Tháy cúng day cáC em

nhung
bai

hát ve chién si, b� d�i, bién dáo. T�t

hoc sinhtrênd�o Truong Sa déu thu�c

và hát rát hay các ca khúc: Quê em�

Truong Sa,Khúc quân ca Truong Sa,

dóng dao bién dão, Súc sóng Truong

Sa,Cháu yèu ch� b� d�i..

RALOP KIEUBA

HHIE

ruong hostrendaoiriongsoduocdpdungtheo kié

onglšgom tirahou lop modugido dénlop 5

Thdy gido
BànhHiu Tnh

ben cdcem hocsinh

trèn dão TruUong 3a

Mgodihoc ván hod, cdcem còn dugchgchát hgcvó nhdm ndngcao thé chót

TRUNG
TRAN TRDONE SA
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Trong Dé án "Täi co cáu

ngành
lúa

gao Vi�t Nam
dén n�m 2025 và 2030, thi

dén näm 2025, Vi�t Nam së

xuát kháu khoàng S tri�u tán

gao trong dó
gao thom, d�c

san và gao japonica chiém

40%, gao nép 20%, gao trang

phám chát cao 20%, gao

phám trung binh và tháp

15%, sån phám t�
gao 5%.

Dac bi�t, tý l� gao xuát kháu

có thuong hi�u là 20%.

có

tich

cho

d�c

Ciu

Nang
Ghi

diên

sån
tróng

tháy

Long,

nhan

ngày

tich

giátr�

tai

lúa

vya

tinh

tai

càng

canh

chát

lúa
Dóng

Sóc

gao

tàng

hat

lugong

tác

c�a

Trang

bàng

hång

Toàn

gao

cao,

cá
nuóc

sông

n�m

di�n

tinh

lúa thuong
hieu UIET

hon 350.000ha, sán lugng dathon

2trieu tán lúamõi näm; trong dó

lúa
dãc

sán
chiémhon 51%. Nh�

su tich cuc
trién khai két nói giüa

doanh nghiép vói các hgp tác xa

(HTX), t� hop tác và nông dán,

nhung nàm gin dây nhiéu vùng
sán xuát hàng hóa täp trung gin
voi liên két tiêuthy d� hinh thänh.

Dien hinh nhu HTX nông nghiepHung
Loi, a Long Duc, huy�n Long
Phú.Qua thóng kè 4 nám gán dây,

tóng dien tich ký hgp dông sàn
xuát và tiêu thy lúa c�a HTX dat

hon 3.900ha, sán lugng cung ung
29.500 tán lúa,trong dó chú yéu là

lúa dãc sán chát lugng cao.

Chia sé v�i phóng viên, nông
dân Trán Vän Quang ngu tai thi

zi Ngá N�m (Sóc Träng) phin Muoi tinh Dóng Tháp Nhüng dóng/kg sovigii thj truðng tai Nhandienthuongkh�í nói, gán dày giá gao Viét
Nam xuát kháu dä vugt qua hai

ghé thäm HTX duoc ong Ngo
Lan. Nguo1 nong dan vui mung Phuóc Düng Giám dóc HTX bén vüng voi nong din hon 10 Cu chuyen vé xly dung v hieu Com Viêt Nam Rice di uitnhát là khi sån xuát lúa trúng müa,

lai bán dugc giá
cao.

Cac doanh chia sé: HTX thuc hiên liên két nghiep cong nghê cao Trung An cua ong Hó Quang Cua d Sóc Lan
loin b� các 6hing này ddoenghiep xuat knau gao vO1 8ia cao sán xuát tù dáu vào nhu gióng, có nhieu sån phim dat chát lugng rang nhiéu gian nan nhung dà vn churyén bång duong bién, báotu dó nông dån cung co lGi va yen

phan bón, thuóc bao ve thutäm liènkét sán xuát.

tinh trang gian lanthudng mai

Tin hieu rit
vui cho hat

gao
Viet là giüa nåm 2022,Cong ty có

phin T3p doàn L�c Troi hoàn tát

xuát kháu gán 500 tán gao mang
thuong hieu rièng c�a tap doàn

-"Com Viet Nam Rice- sang thi

truöng chàu Au. Dày là dán móc
lon trong toàn b� chuði giá tri sån

xuát
nong nghiep c�a tip doàn

cüng dánh dáu m�t thuong hi�u

hat gao Vigt mói trèn th� tru�ng
chát lugng cao

Giám d6c Xuit khiu Cong ty cs

phin Nong sin LAc Tröi Nguyèn
Van Hiéu cho biét: Gao thusong

Tién si Trán Huu Hiep-nguyên Vu truong Vu Kinh té,Ban Chi d�o Tày Nam bo cho

ràng cán phdi tính toán laivé cách tiép côn thudng hièu gao. Thúnhát vé thuang hi�u
quoc gia dây là dudng nhién; th� hai là thuang hi�u mang tinh vùng mién, d�c bl�t
vói cáy lúa không thé bo qua thudng hi�u Mekong Delta; thú ba là thuang hi�u c�a
doanh nghi�p. Nhuvóy � 3cáp d� này phdi có duge m�t thudng hi�u h�i tu dù tich

hqp duge
cå
3gió tri cia nó, via tòi

sdn
vé hinh vua

là
tài sán

hüu hinh và khóng phdi

ngày mot ngày hai mà có
dugc. Thuong hi�u dó luón gdn lién v�i nguði tiêu dùng. Sån

phám gao màdung hàng
nhát nhi thé gidi nhung khách hàng h� không có nhu cóu thi

cúng không có gió tri.

ngày cuói n�m chúng tði �ó dip
thoi diém thu ho�ch.

Liên két làm in hi�u quá và hieugaoViêt Nam

Djch vy nóng nghiêp MýDong lI n�m qua,Cong ty
có phán Nöng quing

bá
thudng hi�u gao ST25 khau sangthi tru�ng Pháp, Düc, Hà

áp úng dudc nhüng thi truðng khång dinh dugcm�t thuong hiêu dám ve chit hsçmg và ducdóng góivt và bao tièu sán phám dãu ra khó tinh
nhát Tóng Giám

dóc gao chát lugng trèn th� truðng the trong bao bi rièng di
ding ký máuvoi Tap doàn L�c Troi và Công Cong ty có

phán Nông nghiep giói Sau khi gao thom ST25 dout mi quóc té cia tip doin Rièngty Cuu Long Seed vói diên tich cong nghe cao Trung An,TPCin giái nhát
gao ngon nhit the giói hgng gao 'Cotm Vit Nam Rice

Liên két bén v�ng
Thuc hien liên két gi�a doanh hang n�m trèn 1.000 ha;lien hd

Pham Thái Binh cho biét
hi�n nåm 2019 và các nåm tiéptheo lot uát khfu sang Pháp sè duge biynghiep voí h� nông dán thông két sán xuát lúa gióng vol Cong nay thi truong

xuat
khiu gao khá vào top 2,3và 4, hat gao Viet di bán trong Carrefour- hf thóng diqua mô hinh HTX de tó chúc

ty TNHH lúa gao Viét Nam voi Tong va da dang, co cau thi truöng vudn tim, dugc nguði tièu dùng sieu thi l�n nhit chla Au. Dy kiénsán ruát, tiêu thy lúa,gao dang diên tich trèn
900ha/nàm.Non8cO u

huong chuyèn dich giam tü
the

giói dón nhin, ngay cå nhüng tói dly,thuicng hiu gao niy s� dusoelà yéu cáu tát yéu nhâm nång cao dán tham gia sán xuát
lieèn

két
tièu trong thi truóng chäu A, chuyén th� truðng khó tính nhit nhu Anh tiép tuc phát triénvào th� tru�ing Mgiá tri hat gao; tinh D6ng Tháp dä thy sán phám dugc công ty thu Sang các thi trtöng chåu Au, chåu Nhat Ban hay Oc.hinh thành nhüng vüng sån xuát mua lúa cao hdn tu 900 1000 Dyaco hoi thay rat

ro cho DE ruát khiu gao bén vüng
quy

mô lón gán v�i liên két tiêu

thy thông qua HTX và tó hop

tác
thúc dáy sån

xuát
theo huóng

ben ving Dién hinh là mô hinh

liên két cúa HTX Djch vy nông

nghiep My Dông I1, huytn Tháp

Ya cic nudóc khác trong kht EUL

Nhu vay,sau rátnhiéu nim xultgao Viet Co
cáu chùng loai gao ong Cua cho ràng phäi xlydungkháu duoi dang dóng bao

truxuát kháu cüng dán chuyén dich thudng hieu gao quóc gia và cán htta danh, vo
thuc boje prtheo huông tangti trong các lo�i có chién lugc quang bá, tiép thi dóng gói dudi thung hiêu caAao có giá tri gia ting cao,

giimti mang tám co quóc té.Cüng theo nhà nhip khia nudc ngoi,gtrong cic lo�i gao phám cap thap. ong Cua có thudng hieu gaoquócVit Nam diting buidc duge nhjn

gia roi thi cdn
quin lý chjt, tránh datn blng tên

rièng
vti ahang

thuong hièu dóng nhst made i
Victnam.

3
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NAM DINH:

10dãuan tiêu biéu n�m 20221-Trién khai th�c hi�n nghiêm túc, bài

ban, dói mói Nghi quyét dai h�i XIl và các

Nghi quyet chuyèn
dé.

Täng cuong cong
tác xay dung dáng, xåy dung h� thong
chinh tr� vüng manh.

Näm 2022, Dång b�, chính quyén, các tánglóp nhân dân, cong dóng doanh nhi�p öNam Dinh-tinh nàm

otrung tam Vüngnam Dóng bàng sông Hóng- d� doàn két, nö l�c, dat thêm nhi�u thành t�u, dáu án

quan trong trong thyc hi�n cácnhi�m vy, myc tieu phát trién..

Tiep t�c dói m�i phudng thúuclänh d�o
cua dång d�i v�i h� thóng chính

tri.

BCH
Dång b� tinhtàp trung länh d�o, chi d�o khai

thácnhüng tiém n�ng, lgi thé c�a dja phuong,
tháo go nhüng khó kh�n, diém nghën trong

phát trién dé th�c hi�n hi�u quá các kháu d�t

phá chien lugc; phát huy vai trò cua các cáp

úy, to chuc dång triên khai quyét li�t, dóng
bo, hieu qua

o
nhi�m vu trong täm. Duy tri

tang truóng kinh té, thuc hi�n tót an sinh xã

hoi,cái thi�n döi sóng våt chát, tinhthán c�a

nhan dân. Gop phan thuc hi�n có hi�u quá

Nghi quyét d�i h�i XIlI c�a Dång.

2-Tap trung dáu tu, phát tri�n két cáu h�

táng dóng b�, hi�n dai vøi nhiéu d� án,

cong trinh trong di�m, t�o d�ng luc cho

phát trién kinh tëx� h�i.
TPNam Dinh ngdy nay

ching nhán
và diéu

chinh täng vón cho32du co quan báo
chiTrung uong, các truong dai truyén thóng vän hi�n, vän hóa, doàn két,

an dáu tu trong nudc; 6du án FDI vói tóng hoc tren linh vuc: truyén thòng; du lich;dào thuong vô c�a quê hudngNam Dinh dén vói
só vón däng ký 31.187 tý dóng và 38 tri�u tao nguón nhán lucchátlugng cao.

USD. Cáp giáy chúng nhân däng ký doanh

nghiep cho hon 1000 doanh nghi�p vói tóng THPTnäm 2022.
só vón däng ký 9.391

ty.

5-Day manh cong
tác xày d�ng NTTM

nang cao, kiéu m�u, gin v�i quá trinh do

th� hóa, còng nghiep hóa.

ban bè
trong nudc, quóc të.

9-Dam b�o an ninh
quóc phòng, gi

vüng trattu an toàn xä hi, däm bio môi

truong an toàn, thán thi�n, hai hòa cho

phát trién.

R-la-
7-Quán quân toàn quóc vé két quá thi

Huy dong t�i
da cácnguón luc pháttrién két

cu
ha tángkinhtë,

x�
h�i.Tóng nguón vón dáu

tu phát tnén toàn x� h�i trên dja bàn uóc dat

S0.075 tý dóng. Trong näm kh�i công và trién

khai thi cong nhiéu dyán quan trong:Giaidoan

Itruc duong phát triénnoi vüng kinh té bién

vi duong cao tóccáu GiëNinh Binh; Nhà máy

sin
xuátcáu ki�n bê töng dúc sån Xuân Thi�n;

Khoi cong tuyén duong b� mói Nam Dinh-Lac

Quin dutomg boen bién Hointhinh va bin datchuinNTM nang cao Dén nay toan tinh binh quin cáe mon thi (dat tren 7diém) bien gii bién; cong táctuyén quán dat

ogai doan1khu trung tàmlë
h�i thu�c khu

có 182/204 idat chuán NTM nang caoxä nginh giáo duc dào tao 28 nam lién trong 100% chi tiêu, dam bio công khai, công

ANGU

Näm hoc 2021-2022, ngành Giáo d�c và

dão tao Nam Dinh chù d�ng xydung kë

hoach day h�c linh ho�t, thích úng v�i công

tácphòng ch�ng dich b�nh, dóng thoi thuc

hien nhiéu bi�n pháp däm bào chát luong

giáoduc. Ky thi tötnghiep THPTn�m 2022, phòng dia phudng, thuc hi�n tötnhi�m vu

Thuc hi�n totnhi�m vu Quan su- Quóc

Näm 2022,tinhcongnhân 76 xi, thjtrin Nam �jinh xép thú nhát toån quóc vé diém quán ly, bão ve
ch� quyén an ninh khu vuc

di tich lich sú-v�n hóa thoiTrin.. Giao Phong, huy�n Giao Thúy là xä NTM TOP dän dáu toàn qu�c vé chát lugng giáo bång dúng luât; tó chúc thành
công cu�c

3-Tóng san pháim GRDP táng 9.07%,
kiéumiu.Toin tinh có theèm 91 sinphám duc. Kháng dinh truyén thóng

hiéu hoc và
ditn tipmang mát danh"PT-22Phóihop
các luc lugng, bão v� tuyêt dói an toàn các

8-Tó chúc thành công nhiéu su ki�n muc tiêu, su ki�n chinh
tri,

v�n hóa, thé thao

OCOP dugc công nh�n dat hang 3sao tr� lên. hocgiói c�a dáth�c Nam Djnh.
Két cáu ha táng nông thôn phát trién theo

huóng do thj hóa, t�o diéu ki�n thuân lgi cho Th� thao Quóc té,Quóc gia,gày án tuong quan trong; gi� v�ng an ninh chinh
tri,

tr�t
thu hút dáu tu, góp phán thúc dáy cong manh mëv�i b�n bè quóc të.Gópphán lan tuan toàn xä h�i; các loai t�i ph�m dugc kéo

nghiep hóa hiendai hóanong nghitp, nóng tóa, quing bá nhüng nét dep vän hóa vé giäm. Tai nan giao thong giam cä 3 tiêu chí

cao nhát t� truóc dén nay.

HOI NGHI
GAPMAT DO

n thon.Két quà xaydungNTM taochuyén bién Dát và NguoiNam �jnh.ro nét trong phát trién kinh të nông nghiep, T
so v�i n�m 2021

10-Các giäi pháp xáy dung TP Namn

Dinh v�n minh, hi�n d�i.
Näm

2022, chi sósän xuát cong nghi�p udc nong thôn, nâng cao chát lugng cu�c sóng

täng 14,3%. Giá tri hàng xuát
kháu

täng l4,4%. nong dân.

Thu ngan sách dat 121% d� toán; tóng
vón

dáu tu phát trién toàn x� lh�i trêndia bàn udc trên các linh vuc; täng cuong ho�t d�ng

tang 16,5%. Tóngmúc luu chuyén hànghóavà xúc tién dáu tu trong và ngoài nuóc.

djch
vu tièud�ng

toàn
xä

h�i
udc täng 14,4%.

4-Chi dao quyét li�t cái
cách hành

chinh, chuyén dói só,xåy dung chinh

quyén só,nång cao n�ng luccanh tranh cáp

tinh,tao dòng lycmanh më thu hút dáu tu.

6-Chu dong mo r�ng quan h� hop tác

N�m 2022, Nam �inh tó chúc thành cong

các su ki�n: Bàng B môn Bóng dá Nam,

Seagames 31; món Jujitsu,Dai h�i Thé d�c tiéptucquan
tám

theo dinh huóngmo r�ng
The thao toàn quóc lán th� DX; ��i h�i Thé

duc Thé thao tinh Nam Dinh lán thú X.. ho�ch phân khu, quy ho�ch xåy d�ng, m�

Näm 2022, ha táng dò th�TPNam Djnh

hành phó. Công tác lâp,diéu chinh các quy
LE KHOICÓNG

Näm 2022, Nam �jnh ch� d�ng m�i D�i qua tó
chúc su ki�n và các hoat dông tó ch�c

ong và phát triénkhông gianthành phó dàm

squán cáemóc, Daisiquán ViëtNlam ó m�t bên lé cáe sut kién, Nam Dinh tich cuc quáng biokhoaho, có tám nhin dài han. �áy nhanh

so nuóc Dong BAcAj các tó chúc,hiephoi bivói ban bè quóc te,dukhách trong nuóe tiéndo dáutu các khudo thivä chinh trang
doanh nghi�p nuóc ngoài; các doanh nghi�p giá tri

di sán Vän hóa v�t chát,Vän hóa tinh dô th� thành phó, m�t só du án
trong diém

lón trong nuóc dén Nam Dinh thamquan, gion
than daC sac cua Vi�t Nam cung nhu

nhung dang dáy nhanh tien d� thi công: Cáu qua
thieu dáu tu sån xuát kinh doanh vào các khu, sånphám du

lijch d�c thùcua Nam �inh. V�n sóng �ào, duong truc phía Nam thành phó;
cum CN c�a tinh.Tiêu bi�u nhu: �oàn �ai sú d�ng vién

thé thao thänh tich cao cua Nam khu dô th� Nam sông �ào. Ban hành ké ho�ch

AN NHA MÁY
sÁN XUÁTCÁU KI�N BÉ TÓNO DUC SAN

DeTOHOP THEP XANH XUAN UHIEN NAMDINE
n ndm 2022

Nam Dinh dúng thi� 1I véchisó dánh giá quánHinQuócj Singapo; Dai st quán Viet Dinh tham dy các su kiên
nói

tren
via

hoin vä trién khai thuc hien lapdé án mórong dia

chuyén dóisó; dúng thiú 24vé chisó nang luc
Nam

tai Nhit Bän, Hàn Quó... Diy cing là thành
tót

nhièm vu tranh huy chudng cao cho gióihanh chinh TP Nam Dinh và thanh lap 3

NAM DUONGcanh tranh cáp tinh.Näm 2022, cáp giáy nàm Nam Dinh m� r�ng ký két hop tåc v�i các the thao quóc gia
và c�a tinh,va lan toa phuong mói

33
Thong tin xä h�i
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Phú Ninh (Quang

Nam):Hi�u quá trong phát triénkinh të -xäh�i 181 SB
Huyên Phú Ninh, tinh Quang Nam duoc surquan tâm c�a Tinh üy,UBND

Ve sán xuât CN-TTCN, TMDV, giá tri
sán

tinh va duroisrchi dao dieu hành c�a länh dao huyên cùng sr n� luc cüa cán bô vàxuâtngành CN-XD dat
3.796 ty dong, dat ou,7otoàn thê nhân dân nën

tinh hinh KT-XH d�a phuongôn d�nh, các l�nh vrc tiêp t�c vói kê
ho�ch

dê ra, trong dó giá tr�
xây dung dat

1.000 tý dong.
Giá tri sån

xuât ngành TM-DV dat

3.140 ty dong, dat 100,45% ké
ho�ch. Ban hành Kê

täng truong và phát triên.

Ong Huynh Xuán Chinh, Chù tich sông vât chât, tinh thân cho ngroi dân", ông ho�ch trien khai thuc hi�n Nghi quyet
so

08- nUBND huy�n Phú Ninh cho biêt, trong n�m Chinh nói.

ác linh vuc VH-XH dugc quan tâm201

chi d�o thurc hi�n, d�c bi�t là công tác �âm

bao ASXH, ch�m lo cho các gia �inh chính

sách, ngroi có cõng, h� nghèo, cân nghèo;

cong tac dao tao ngne, giai
quyet vi�e

lám
7084 tv dong San lhromo uremo thre dat huyên có nhiêu chuyén

bien.
Trong nam tiep nhan,

ngày 24/12/2021
c�a Huy�n üy vêtiêp tuc dây manh

Trong
n�m 2022, tong giá tri sân phát triên CN-TM-DV-DL dên n�m 2025, dinh

Xuât
ngành nong nghi�p �at 1.215 ty dòng, huóng dên näm 2030. Hoat dong

xúc
tiên moi goi

trong
dó trông trot, lâm nghi�p dat 506,6 ty

dâu tu, hô tro tháo go các
khó kh�n, vu�ng m�c và

lâp thù t�c thuc hi�n các du án �âu turtrên dja bàndông; ch�n nuôi, nuoi trông thuy san dat

dugc thrc hien co higu qua, cong tac van
41.897,8 tan; Uóc dat trên 4.085 tân

giong;
thông qua �ê xuât 15 dy án nghiên cru dâu tu vào

dong các lo�i quý dêu �at kêho�ch de ra.

Nhosu quyêt tâm vào cu�c cua cà
dong cho thu nh�p cao (dat trên 100 trieu

he thong chinh tr� nen di�n m�o que huong dông/ha/n�m) trên 1.305 ha, góp phân t�ng tiep tuc duoc duy tri, kiêm soát hi�u qua phu hop VO1Phú Ninh
d� có nh�rng thay dôi dáng ké.Co

so ha täng nóng thön, dien, duong, truong, chiêm 83,7% tông dàn. Tiêp tuc �ây manh tiêm vaccine và có ty l� tiêm chung Covid-19 dam
tram dugc dâu tu, cø ban dáp ng yêu câu liên kêt sån

xuât theo chuói giá tri g�n v�i b�o theo yêu câu cua Tinh, BTVHuyen uy.luu thông hàng hóa, nâng cao dân tri và ��i tieu th� sán phâm nhu chän nuôi lgn thit,gà

3.050 ha lúa chât luong cao; xây dung cánh Cum CN,7dyán phát triên nhà d..

Công tác
phòng chóng dich bênh Covid-19

thu nhap dáng kê cho
ngur�i dân. �àn bò lai yêu câu trong tinh hinh m�i; th�c hi�n tót chiën dich

Khó có thê nói hêt nh�ng gi mà huy�n Phú

thit. Ve xây dung thôn nông thôn m�i Ninh dã làm dugc trong n�m qua, nhung nhin chung
(NTM) kieu mâu, vân duy tri d�t t� 6 dên tinh hinh KT-XH c�a huy�n n�m 2022 m�c du gap
8/10 tieu chi.

nhing khó khän, bât lgi do tinh hinh dich b�nh, thiên

Huyen dang trièn khai
xây dung ké taigây ra nhurng vân phát triên ôn dinh. Cácchi tièu

hoach thuc hi�n �� án phát trièn �ô th� thi chinh trên
các

lînh vrc KT-XH,OP-AN co bàn dat
kê

tran Phú Thinh, khu trung tâm x� Tam Dân, ho�ch. Tap trung kh�c ph�c h�u quå do bão
l� gây ra;

xã Tam Dàn giai �o�n 2021-2025 và dinh ASXH tiêp tuc thuc hi�n tôt; công tác
phòng chông

hróng
dên n�m

2030. Lông ghép các nguòn dich bênh Covid-19 dugctâp trung,m�t sô vân dë
vón dâu tu khóp nói hoàn thi�n h� tàng khu tondong timg buróc duoctâp trungtháo go, tinh hinh

trung tam huy�n, t�p trung giäi quy�t các ANCT, TTATXH ôn dinh. Doi sông v�t chât, tinh

tôn tai trên
linh vrc dåt dai, trât tuy xây dung

thán cùa nguoi dân dugc nâng lên.

t�i th� trân.

Mot góc Trung tâm hành chính

huyen Phú Ninh CHÍ DAI

Ung dyng cong ngh� chän doán, diéu
tri b�nh nhân

Trang thiét
bi yté (TBYT)�óng

vai trò quyét dinh hô try tich cye cho nguöi thày thuóctrong ehán doán,dièutriva
phyc höichren�ng cho nguroi b�nh.

Thoi ký
cách mang 4.0, công ngh� khoa 4D Voluson E10 cüa häng

GE- Mý quy não. Trong dó, các trr�ng hop b�t thuöng càn

TBYT chi xêp sau công nghi�p vù tru,

quocphòng và
an

ninh. Công nghi�p nghç Silhouette, hinh anh cuc ký rò nét,
là

truong hopb�nh nhân không có dâu hi�u nhung khi

TBYT dã úng dung nh�ng thành tuumoi
nhát

vào
vi�c

chân
doán

và �iêu
tri �ê dat phát hién d� tât, dánh giá su phát triên c�a di dang mach máu não, giüp ng�n chân nguy co

dugc muc tiêu cao nhât "vi s�c khòe c�a thai
nhi... May sieu am

dan
hõi do xo hóa xuât huyêt não (vo túi phinh), gi�m thi�u chi phi

con
nguoi.

Ths.Bs Ngô D�c Håi, CTHÐQT,
TGÐ Thi�n Nhân Hospital, cho biêt: "Tù thiêt

gan.

khi thành l�p (n�m 2016), Thi�n
Nhân

Hospital dãtrang b� toàn b� hê thông máy he thông chup cong huóng rr MRI 3.0 ánh. Chi dinh c�ng huong t� o trong tât cà b�nh ly
móc, thiêt

bj hi�n ��i hàng �âu, bät kip v�i Tesa -phien ban tien tien nh�t
v�i d�y dù

giup chân
doán túi phinh mach não, ng�n ngùra ��t

surphát trien, câp nh�t
c�a y khoa trên thê phân mêm và coil chuyên dung.

gIOi, giúp nguoi
miên Trung-Tay Nguyen

có
dieu ki�n ti�p c�n công ngh� tien

tiên
l/2022, có 547lugt khách hàng tirnhieu dan duong cho phâu thu�t viên, nhà can thi�p có th�

nhât trong y khoa de chân �oán và diêu tr� tinh thanh � mien Trung dên Thi�n Nh�n
diêu tr� cho b�nh nhân m�t cách hi�u quà nhât.

benh"
Có the diêm tên nhî�ng máy móc

hi�n dai hàng dàu thé giói t�i Thi�n Nhân

Hospital nhur:Hê thông siêu âm tông quát

the h� mói àn �àu tiên có &
Vi�t Nam

Acuson Sequoia
-
phiên ban cao câp nhat

Cua häng Siemens Healthineers - �úc trên

toàn thê giói, siêu âm dugc cho
ngroi

béo

phi, thäm khám � d� sâu lên �ên 40cm.

Máy siêu âm tim 4D SC 2000 là phrong

ti�n
só

1 �e dánh giá câu trúc tim, phát hi�n

các b�nh lý cua tim.

Ngoài ra, máy siêu am sàn ph�

hien d�i nhât trên th� giói, s� d�ng công theo dõi dieu tr� chiêm 32,2%. ��c bi�t, nhiêu

phuong tien d�c bi�t giúp tam soát sóm, tam soát dä� phát hi�n u màng não, phinh m�ch não,

gan kiêm soát muc d� nhiem m� gan, xO
dieu tr� và các di chung n�ng në nhur t�

vong, tàn

gan
chi trong 10 phút, tuong duong sinh phe.

Theo Ths.Bs Ngô �úc Häi, dieu rât �ãc bi�t
Gan dây nhât, Thi�n Nhân dâu tu trong y khoa dó là su phát triên c�a

chân
doán hinh

quy chinh xác và các b�nh lý phúc tap o phân mêm,
Tinh t� tháng 6 �ên hêt

tháng gan, mat, t�y, não... Chân doán b�ng hinh anh này

Dà N�ng tâm soát chuyên sâu nguy co ��t TAM NHAN

Ratdóngbenhnhán dén
khám bênh

tai Thi�n Nhán Hospital.

Nhiêu máy móc hiên dai drge Thien Nhán
Hospital phuc vu b�nh nhán.
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Quang Nam: MTTQ Viêt Nam các cap thychiêntotnhièm

Ong Vo Xuân Ca,Chü tich �y ban MTTQ Vi�t Nam tinh Quàng Nam cho biêt: "Näm 2022, Uyban MTTQ Vi�t

am cac cap và
các tô chúcthành viên dã phát huy tinh thân trách nhi�m, chü ��ng triên khai thrc hien va hoan thành

tot chrongtrinh cong tác �� ra chât luong và hi�u qua".

Tai Quang Nam �� góp phân dông, cùng v�i nguòn quý mang sang dung nguòn kinh
phi

båo
dåm chät chë, công

tuyên truyen các ch� truong, duöng lói cúa n�m 2021, phán bó 21,646 ty �ông
khai,

minh
bachtrên trang thôngtin di�n tica

cüa Dang, chinh sách pháp luât c�a phuc vu cóng tic khác phuc thi�t hai do Üy ban MTTQ Viet Nam tinh và các dia

Nhà
nuóc

và
các ho�t d�ng c�a Mat thiên tai, höa ho�n, surcô nghiêm trong phrong

trân dên các tâng lóp nhân dân nhanh xày ra
trong

n�m 2022.

chóng và hi�u quà �� có 100% Úy ban

MTTQ Vi�t Nam câp huy�n �ã ký kt dã tiêp nhân 37,385 tý dông cùng v�i vàtinh thân nguoi có công; v�n ��ng các nguôn

V�i
trung tâm VHTT-TT m� chuyên

so du n�m 2021 chuyên sang dã phân lucxäh�i �óng góp xây durng Quý "Dênon�áp

muc "Dai �oàn kêt" và thành l�p trang
bô 14,294 tý �ông �ê hô tro cho các nghia". Tô ch�c triên khai thuc hi�n CVÐ

Fanpage; 220/241 Úy ban MTTQ Viêt
hoat ��ng phòng, chông dich b�nh "Nguoi Vi�t Nam uru tiên dùng hàng Vi�t

Nam câp x� m� chuyên muc "Dai doàn Covid-19
trên dia bàn tinh. Vi�c v�n Nam"; Phong trào "Doàn kêt, sáng t�o" dem

lai

kêr" trên he thóng truyèn thanh xã, d�ng, tiêp nh�n, quán lý và phân bô, s� hi�u quå cao.

184/241 xã�ã thành l�p trang Fanpage

Dôi v�i phong trào "�ên on �áp nghïa"

vê phòng, chông d�ch Covid-19 luôn duroe chú trong, ch�m lo �oi sông v�t chât

MTTQ các câp và các tô chúrc thành viên

phát huy tôt vai trò giám sát và phàn bi�n x�

h�i; cong tác xây d�ng �ång, xây dung chinh

quyên, �ai di�n bao v� quyên và lgi ich hop

pháp, chính �áng c�a doàn viên, h�i viên và

nhan dân d�t kêt quä tích cuc; n�i dung,

phrong thúc ho�t ��ng c�a MTTQ và các to

chúc thành viên có nhiêu �ôi mói, sáng t�o

ting buoc �áp úng durge yêu càu nhi�m vu

trong giai �o�n hi�n nay.

Facebook.

Da van d�ng, tiêp nh�n üng h�

Quy "Vi
ngroi nghèo" 25,633 tý �ông,

cung vói nguôn quý mang sang cua

näm 2021 dã hô tr� xây m�i 444 nhà

dai doàn
kêt;,

s�a ch�a 212 nhà và ho

tro khác hon20 tý dông. Ban Ciru tro

các cap tiep nh�n Quý ciru trg 3,613 tý Ong Vo Xuan Ca thäm hoi nguði dân

trong ngày h�i dai doàn két.

TAN UY

Quang Ngai: MTTQ tinh chäm lo nguoi nghèo

Trongnam 2022, MTTO Vi�t Namcáccâp tinh
Quang Ngli d� triên khai hi�u quä công tác

ansinhxä h�i, chäm lo

doisóng vatchátdoivói các �ói twyng chinhsách, nguöi nghèo, nguroi dôngbào dân t�c thiêu só trên dja bàn tinh.

Ong Vô
Thanh An,

Chi tich Uy nong thon mói (NTM),
�ô thi van dich Covid-19, nåm 2022 dã tiép nh�n

banMTTQ Viêt Nam tinh Quång Ng�i
minh" g�n v�i phong tråo "Quáng S52.382.267 �ông, cùng sô du n�m 2021

cho biet, hi�n nay 13/13 don vi câp Ng�i chung src xay dung NTM", chuyên sang d� phân bô hótr� 6.929.484.841

huyen dã triên khai "trang côngdông"

(fanpage), 65/173 don v� câp xã; thông ngheo-khöng
dë ai bi bo lai phia sau hàng hóa c�a các co quan, don vi, doanh nghi�p

qua trang fanpage facebook tuyên da drgc trien khai dem lai hi�u qua trong và ngoài tinh üng h� công tác phòng,
truyên các chù truong, duong lôi cua cao.

Dang, chinh sách pháp luât c�a Nhà

"Quang Ng�i chung tay vi nguói �ông. Mat tr�n �ã tiêp nh�n và phânbô nguôn

Quy Vi
nguòi nghèo" �ã vän chông dich Covid-19

Ong Vo Thanh Annhânmanh: "Uy ban

nuróc và các ho�t ��ng c�a M�t tr�naong
hon 28ty

dông, cùng v�i nguôn MTTQ Vi�t Nam các câp trong tinh �� tò chrc
den các tâng lóp nhân dân nhanh chóng

Quy n�m
2021 chuyênsang d� phân b0

triên khai thuc hi�n �at kêt quà các nhi�m
vu

hon32tý dông �ê hô trg nguoi nghèo,và hi�uquà.
Cãc cuoc v�n ��ng (CVÐ), h� nghèo xây mói 425 nhà ��i �oàn

phong trào thi �ua yêu nuóc, trong tâm kêt, sra ch�ra 69 nhà, ho tro 1.988 suát

là CVD "Toàndân �oàn kêt xâydungh�c bôngcho hoc sinh nghèo, 425 h�

trong Chuong trinh phôi hop và thông nhât

hành ��ng näm 2022. Hoat ��ng c�a MTTQ và

các tô chúc chinh tri
- x� h�i có nhièu dôi m�i

gia dinh
phát trien sán xu�t; hõtro khác neo hurong rõ vi�c, trong tâm, hi�u quå, huóng

nhur quà Têt,.. hon 7 tý ��ng; h� tro
Ve co so. Các phong trào thi �ua, các CVÐ �ã

710 trurong hop có hoàn cành ��c bi�t augc MTTQ,các tô chúc thành viên trien khai

khó kh�n khám ch�a b�nh 1 tý 404 toan di�n dên �oàn
viên, h�i viên và các tâng

tri�u �ông. Quy Cu trg tiêp nh�n hon op nhaän dân; phát huy tôt vai trò giám sát và

5,7 ty dông và cùng vói só du n�m phan bi�n x� h�i; công tác xây dung Dång,xây
2021 chuyen sang d� phânb� hon50tý durng chinh

quyên, ��i di�n bào v� quyên và loi

TAN

fch hop pháp, chính �áng c�a �oàn viên, h�iaOu Doi v�i công tác phòng,chông viên vànhân dând�t kêt quà tich

cyeHÍ �AI

Trao táng quà cho ngurdi nghèo d Quáng Ngäi.
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Vùng datnghèo "hôisinh"

tirlao d�ng sángtao
THANH NGA

Tumot vung
dát hoang hoá, thôn

Buon Triét (xäDurKmål, huyên

Krong Ana, Dák Lák) d� trö thành

vUa lua vang
vói m�t thuong hi�u

gao sach.Dó läthành
quà

cua
nhüng

nguoî nong
dän cán cù, chju khó vói

ócsáng tao vuot lén hoàn cành dé

khai thác toi da tiém näng dát dai.

Buon Trét doi thay

itngngày
VE tham thôn Buôn Triét (xä Dur

Kmil, huyên Krông Ana,
Dak Lak), de

dàng nhân ra sy khác bi�t vugt tr�i so v�í

các thôn buôn khác trong xã. Dó là nh�ng

ngoi nhà
mái

Thái mói xdy; nh�ng con

duong dugc dó bê tông sach së; cánh

dóng lúa v�i h� th�ng kênh mudng kiên

có và duong dien ha the cung cac ugm Nhingcon dutngbétbng thdng táp tråi dai tren cámh dongie Suon ne
bién áp,tram bom nudc t� sông lên nhu

motcong truöng.
Ong Nguyen Trong Hoàng, nguyên Bí thu

Chi bo thon Buón Triét ké:30nåm vé truoc

Buón
Trnet

toàn
là
có

lau,bông såy
và thú

d�.

Dóng dát hoang hoá, chð cao chó tháp, chi

làm dugc 1 vy lúa vói khoáng 300 ha mà có

nhieu n�m mát trång vi han hán, ngáp lut.

Nay, thôn dä có gán 1.000 ha lúa hai vu,

chiém S0% di�n tích liúa c�a 7thôn bucðn toàn

ThonBuon Triét dang d�i thay ting ngay,
nhiéu ho dan trong thon da

xiày dung auoc HTXDihyNóng nghitp Thanh

nhà cia khang trang,mua
sám tiênnghi sinh bén dg 40kmdiangdiy hetéi

hoat dat tién,máy móc phyc vy sán xuåt nóng

nghitp. Ca thon 370 ho hien chi còn9ho tién, Ong Sanh trabet ng,coa m them Ondinhsånxuát,nång ao
ngheo. Ba con không

chi tróng lúa mà con auoc o sao ruong
va cat 5,5 ty làa,m�t emáy

phát triénthèm mot s0 lo31 Cay uronE Vai bán tinh chát phác, cán cù ch�ukhé, Nam 2006 Hop táczi (HTX) Dich vy dng thung hibu gaouch de nagapanhu: khoai lang, dau do các
loai, bí, chanh

diy_vachän nubi gia súc,giacám.Möi nàåm Nong ntp Thanh Binh dupc thanh l4p
do ti sdnphdm lia gao ca HM vaadacde

bà con Buón Triétcung cáp ra th� truong tu cgSanm aim doc.
Tg

hai trzm bién ip trèn chip thuda, dng bo. Dy ingae ach

8000-9.000 nghin tán lúa,3.000 tán khoai o y bem phaodcà gao ban dia, Thanh Bind HTX co ngude vóo diat 10

nám sãedingmang lol suqud kinbh sé ca

pgip úng trong miata
San xuit da dnh, teg Sunh de zstng

HTX Dich vu Nong nghiep Thanh Bimh zgiá tri
sånphámlúagao

8.000-9.000 nghin
tán lúa,3.000 tan khoa suit lúa d�t tiù 7-9 tin/ha. Trèn dien tich2 ng Sanb vêa dhog các thinh vièn ggvo ty dong,trong dsB

Khoa boc- Cong nghtlang, chua ké các loainông sankhac Duon ha vùng trüng canh tác kém biea qui, ong dia tf tram bién ig.keo duongay dn de hote 33 ty ddeg dezày åmg ahà miy uyTriétcósudói thay nhu ngày höm nay la nho bom nuoc song våo dé tr�
nudc

sän
rul p dttram

berndia nuoc ve rueg poo gio và mua sdm vjt t sin xuit Trtn csscósgóp cóng cúa ong Nguyèn Van Sanh, trong m�a kho, dóng thöinubi cátäng th�m ybàcoo sinuit baivu HenHDE &6,HTX Thanh Binh cung cdp gideg, phinmot nguoi con qué &XGThanh vào dày l4p thu nhlp. Tboi gian thå cd bát dda ogy sa vNong nghip Thanh y ben cho các thànb vièn ding ý sånult theonghitp, bien vùng dít hoang này thành vya khi ket thúc vy dong xuin (thång) ong dugc 6
tram bien p + Cg y iu chrudaVieGAP cudi v HHTX thu mua,lúavàng thd 3tán cá gióng các loai:tråm, chep,

mê, thé,lap dit 90 máy bom kon,ehó trii dai trên

bóng,lóc,rôphi.. vho chln ruongdé aubi cánh dag tis then Bade Triét dén các bude
chE

bia, lèn
kit vci dounh aghiep tng

Cach nubi cùaong itphái dáu tu thdc ànbós Krong,Knl, Tu 1 cêaxl Dur Kml
có the tin dung lugng thdc àn tu dóng

Ngudinong dân giàuóc

sángtao
Nam 1991, khi dén vùng dát Buon Triét ruong Trong qul trinh nub,

cà
de lai m�t Dur Kmal dánh piá:Tu ibn iao trm cng din tham ga ti cic canh dtng &

lp nghitp, bng Nguytn Van Sanh di git opphnhiu coadinhduegP pl botn choHTX Thanb Binb quln iý. bì con (thuytn Kedng Ana) các eánh ddng

l6athue Ongtháynguoí din canh tác ri chiphivephan on 1 tse 0 thon Bada Thet hadn dase dim blo ngada thc Di Li�ng (huyén LAa, tinh Eda

rác trong các thung lang cúa cánh dóng nm,noninnco
thu bon neddc sån xult láa haiv ning sudt dat 12 L2).Cui nim 2020, Dy in gao sach Thanà

theo cách: thu hoachxong cly l4tdát lên dé athutu 10 tanu tr chi p,iga tn/ha. 1hbng ch chdag han trongmakh Bnhdi vào hout ding,butdar di co ahiau

va
laa,sau dó dúng búa l4p h�t lai cho mua,

hhuan dat khoang
500 triêu dóng

trong khi nguón nuoc song dôi dão. Ong

Sarh coý nghi sáng tpo gúp giadinh ong

Nhi là nguö cb nhitu ruong nhát lúc dó

Khl hoang mo thng dén tucb, bing chch

dao msong
din

nuöc song vé ruong,
mus

mly bom, hút nsec len df san zuát halvu.

Thaybng Sanh coýtubrg hay,brngNhi too

dies kitn chio osg vay 9 chi vhng dé mua

niy bom, cho thut 6 tào dát 1ày d tuong

ua latomåuVy dáu tien,6 sào ru/rg, lâadà

cho bng tha booch 5,5 thn thoc; 1,3ha dau

atih cúng cho thu hosch 14 tun het. C

gski tinh dE tibu tha- MS hinh dhae thux

Ong TriaQaeToin,Chá tichUBND ntrèn 130
ba, vdt 531d vien và

19 h

HTA Thanh Benh cbe giip bà con chdng
tin bitu te ten thi tracng

vé thp thé HTX Dich ry Ning nghitp Thanh Binh,UND tinh DUa Laa va Lien minh eT1 Ygt Nam ting adiu äng khen nh
Thanh tichnuát sác trong phong tráo "iingdin sin nait, kinh daanh gii, daàn iit giip nhau läm qian à giam nghen bin

ving glaidoan 2012-2016, 13
giai dna0Z017 2021(08AD eh, o thé laading tuat sde"nam 2914

(UR tina),ean thäni
zsuátsåc nihi�m vy nám 2018" (iénminh HTA Vt Nam)

Vé tá nháo ing Nguyèn Yan Sanh,NDtih, Lièn minhTA Vet am tng nhiée RAng Rhen, dim sh haoa th tmg
phong tràa thi dhuakày dymg và phät tvén Wrl giai Gegn 29142913 (Kiën

minh BTA lër Nam) hani th say dmg, phat ttdn
buyên Krbng Ana nhásiý siem 40 nåm thanh4obeyên- nåm 2021 (999sini Thanh tah udk saktmgphmtaang
das sán nuát kinh doanh pik, dnàn két piig nhau lim giae và giam nghes hén vüng giai dran 2012 2131.s

39 Thoeg
tin àhi
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Xay dumg Dang,hê thóng chính tri trong sach,vimg m�nh

yéu
tothen chót dura Cán Thocatcánh

Cong tác xay dung Dång, h�

thong chinh
tr� trong sach,

vüng manh dugc TP Cán Tho
dãc bi�t chú

trong, dây lå yéu

tó then chót, d�ng luc thúc

dáy kinh té,xä h�i phát trién,

thuc hi�n khát vong dua Cán

Thocát cánh, xung tám trung
tâm dong luc phát trién vùng

DBSCL

Nhâm tao sy chuyén bién tich auc,

manh me trên các linh vuc, Thành

uy xác dinh chú dë la
Täng cuöng

xay dung Dáng, h� thóng
chính

tri

trong sach,v�ng manh;täp trungcác

nguón luc dáy manh phát trién
kinh

te- xa h�i c�a thành pho, voi các

muc tieu,chi tiêu rát cy thé.Trong

do,muc tieu trong tàm là thúc dáy

chuyen djch co cáu kinh té và dói

moi mó hinh täng tru�ng; dôi mdi

manh me thu hút dáu tu; nång cao

nang luc canh tranh,tinh ty lyc,tu

chú, khå nãng chóng chju, thích úng
cua nén kinh té. Tiép tuc thuc hien

dong bo, hi�u quå 3 khâu d�t phá,
nhát là dáu tu'phát trién ha tänggao
thong; tang cuong

iúng dung hieu
qua khoa h�c cong nghe, doi moi

Sang tao, tàng truöng xanh, chuyén
dói só;quán lý ch�t chë,sú dung hieu

quá dát dai, tài nguy�n, báo v� mnoi

truong và chù d�ng úng phó hi�u

quà v�i bien döi khi h�u; phat tren

toàn di�n và dong b� các linh vuc

ván hóa, báo dám an sinh xä h�i,

Pháthuy vai trò,

themanh cáp üy
và các to chúkchính tr

Thuc hien các nghi quyét, két

luan c�a Trung uong, nam 2022, TPCanThd nhin tü
trén

coo d�p
lung

linh

Thành úy và các cáp úy dång TP

Can Tho chu trong cong tác xay nguyèn vong, búC xúc c�a nhán dån

dung Dang va he thóng chính tri va nhung vån dé phát sinh trong

trong sach, vung manh.1Irong dó,
thyc

tièn dé giái quyét kip thõi.Mói thuc hi�n nhiêm vy chính tri c�a

thuc hien nghiém túc,có hi�u quå quan he gán bó måt thiétgi�a �ång

Nghi quyét Trung udng 4 khóa XII chinh quyén và nhân
dán luôn dugc

và Ket lu�n só 21 c�a Ban Cháp

hành Trung uong Dángg vé dáy trách nhi�m trong dân, gán dân,

manh xay dung, chinh
dón Dång và hiéu dân, nghe

dân nói, nói dân Thành ûy dé ra näm 2022.

he thóng chính
tri;

kièn quyét ng�n hiéu,làm dân tin.

chan, dáy lùi, xu
lý nghi�m cán b�, Trong nam 2022, Thành üy Cán Ondinhto chúc

dang vien suy thoái vé tu tu�ng Tho d� diéu d�ng, bó nhi�m, bó

chính tri,dao dúc, 16i sóng, biéu nhiem lai, gióithi�u, chuán y, hi�p cosodang,thúc 6ay
hien "tu diênbién, "tu chuyén hoá'; yb� nhièm, mièn nhiem, giai quyet kinhtéphát trienKét luân só 01 c�a B� Chinh tri vé chinh sách dói v�i 136 truong hop

tiéptuc thuc hien Chi th� só 05 c�a dung thám quyén; cu1.693 lugt
B� Chinh tri khóa XII

vé dáy

manh hoc tâp và làm theo tu tuong,

dao dúc, phong cách Hó Chí Minh' b� truc thu�c dáng úy co s� nhi�m
và các quy dinh vé trách nhi�m n�èu ký 2022-2025 dúng quy dinh. N�ng

gudng cúacánbo,dángviên, nguoi luclanh daovàsúcchi�n dáu cúa tó toàn dièn các linhvuc.Nói bât là ngánh Trung uongtrién khai cácd chéhóa, cu théhóavatrién khaithtc

dingdáu, Nhän thicvahành dong cheding, nhátlh tóchic cso tingtróng kinh tédat 12,64% (ke án trong diém cáp quóc giatrén da hiencó hiêu quá Nghi quyét
só 59

cia ciccáp üy6chúc ding,chinh dngv cáechi boduc náng lèn houch i759 ), ä mot trong 6 dia bin,chi dong cipnhat lai quy hoych ciaBoChinh tnVeaydung va

Dàn van khéo dugc dáy manh, Cong tác xáy d�ng nông thôn mdi

gop phán tao su dóng thuan trong
dat nhiéu két quá tich cuc. Caác
chinh sách an sinh x� h�i dugc

thành phó, phát trién kinh të xä dám
báo. Tinh hinh an ninh chính

hoi, náng cao doi sóng c�a nhan tri tren dja ban tiep tyc augc giu thán cua nhân dân; täng cuong quócdân, thuc hièn thång lgi 19/19 chívung on dinh..
tiêu chù yéu theo Nghi quyét

nang cao doi sóng v�t chát và tinh

dé cao.Cán b�, dàng vien nèu cao
phóng- an ninh; gi� vüng ký luát,kyDac biet,n�m 2022, VO

quyet cuong;thuc hi�n t�t
phòng, chóngtam chính

tri cao,Thành uy da chi tham nhüng, thuc hành
tiét ki�m,dao cac cap,các ngành trién khai thé

ché hóa Nghi quyét só 59 "Véxây
dung và phát triënTPCan I ho aen Dang,xày dung h�

thóng chinh tn

chong läng phi,tieu cuc..
Chú

trong công tác
xåy du�ng

nam 2030, tim nhin dén näm 2045"

va Nghi quyêt só 45 vé thi di�m môt 8 Sacn, vung manh toàn di�n.

só co che, chính sách d�c thu
phat loi 19 chi tiêu ch� yéu trëncàc

linh

Phán dáu phán dáu thuc hi�n tháng

Nhüng két quà c�a công tácxay trién
TP Cán Tho

bång vi�c ban

canbotham gia các lóp dao tao,boi dung Däng, xiy dung he thóng hành các chuong trinh,chi
thi,

các vuc
kinh

té,

vän hóa - x� h�i, quoc
duong; chi d�o tó chúc dai h�i chi

chinh tri trong näm 2022 dã tao nhóm nhi�m vu, giäi pháp, 1� trinh Phong, an ninh
và

xày dung dáng,

tién dé vüng chåc, nén t�ng dé cy thé. Thành üy chi d�o UBND
thành phó phát trién manh më, thành phó phói hop v�i các b�,

xaydung h� thóng chính tri

Thành phó Cán Tho tiéptuc thé

quentó chucchinh trahoi,cin Cong tác kiém tra, giám sitcia phudng ting trudng
kinh té cao phát trién kinh te

-

xa ho,xay dung
2030,

trén
tám nhin

TP Cán
dén

Tho

n�m

dén
2045

nam

va
bo,d�ng vi�n dói v�i nhi�m v� này Dáng dugc quan tam thuöng
có su chuyén bién

tich cuc.

Trong nam qua thành phó dä ng�n ngua hành
vi

vi
pham, xu lý

phat huy và nang cao
hi�u qua ho�t cacdáng viên

vi
pham,

theo do
tý

dong
cua các

cápúy,
t

chúc dáng, e dâng
vien vi

pham giám manh

chinh quyén, MTTQvàcác tó chúc theo tüng nam. Các cáp úy dáng truóng vuot ké hoach dé
ra. San

chính
tri

xä h�i trong thuchi�n thuc hien
tôt

công tac tao nguon, xuat cong nghiep phuc hói
tót,các Chinhtirong sadhchu truong, duong lói cua Dáng, bói döng quán chúng nen dã két

chinh sách,pháp luâtc�a nhà nuóc, nap dugc 1.654 dáng viên, dat doanh dugc trién khai tích cuc,

nhiem vu chính
tri c�a diaphudng

Quy ché
làm vi�c thuc hi�n nghiêmn

túc, quy ché dân chú tiép t�c mø dieu
hanh

cua cac cap uy dang odong aucn phuc noi manh Thd tructhu�c Trung uong, lå näm nh�ng mùa xuân tuoidep, thuc hi�nrong và t�ng cuong, nhát là Thành chinh quyen, va ac ej souo Kcn va
Oannthuguanhiêm ký th�c hi�n Nghi quyét tháng loi m�c tiêu,nhi�m vy nåmiy dá chi dao thuc hi�n nghiêm túc chúc

chinh tri- Xa hoi co Su do tang truong
rat cao

so cung ky.Thu Daih�idai biéu �ång b� thành ph� 2023 và nhiêm ký 2020-2025, duabi thu cáp úy,Chú tichUBND các moi
theo huöng hieu qua, khoa ngan sach vugt du toán Trung lán thú XIV, nhi�m ký 2020-2025.cáp tó chúc

dói thoai, tiép
xúc v�i

hoc, dàn chù, bám sátco so, gán
nhán dan theo dinh ký và dúng quy dàn. Khôi d�i doan

ket
toan dan Linn vuc nong ngniep duy

tri dathuongtrucThành úy Cán Tho nói phát tri�n vùng �BSCL.dinh dé láng nghe nh�ng tâm tu,

nhát cà nu�c, cao nhát vüng quy hoach tíchhop các t�ng ngành,xuyên, qua dó kip th�i phát hi�n
va DBSCL va dung thu 2so

v�i các tung linh vuc,tu�ng dia phuong.
thành phð truc thu�c Trung uong
(sau TPDà Náng). Háu hét các Chútrongxay duhglinhvuc kinh tédéu duy

tri

và
tàng Dang,hêthóng

Nghi quyét só 45 c�a Quóc h�i vé thí

diém m�t s� co ché,chính sách dac

thù phát trién
TP Cán Tho dám bio

dung thám quyén và phù hop vói

thuc tiènthành phó.

Mung Dång quang vinh
95 tuol,

mung Xuån Quý Mão n�m 2023, vói

nhüng chù trudng dúng dän,sáth�p
Näm 2023 có ý nghia quan trong, tin chác rång D�ng b�, chính quyën

bi�n pháp thuc dáy sån xuát kinh

ving manh toàndi�n106,7% ké ho�ch. phát huy bi�u quä. Hoat dong
Noi dung, phong cách chi d�o,

thudng mai- dich vy täng manh. dánh dáu c�t móc 20 n�m TP Cán và nhân dân TP Cán Tho sëläm nen

udng và HÐND thành phó giao. Cán
Tho cát cánh, sóm hi�n thuc

Ong Pham Vän Hiéu, Phó Bí thu hóa muc tiêu trung tåm d�ng lyc
t�c dugc t�ng cu�ng; cong tác t�ng truóng và phát tnén toan di�n. ve quyët täm cùa nàm tøi 2023: TRUNG KIEN

Cán Tho ndmóp sóng Houhiëén hòa, thudn logf pháf trién du jdh Cdnhdóng lón chovumúa b�i
thu

Thong tin xä hoi 40
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BAO HIEMX�HOITHÀNH PHÓ HÀ NOI:

Pháthuy tinh thân doàn kêt,vuot khóó
Näm 2022, trong bói cành

nhieu yéu tó bát løi, phát

huy
tinh thán doàn két,

vuot khó, Bào hiém xä h�i

TPHà N�i vån dat dugc

nhiéu két quà tich c�c vói

myc tieu cao nhát là dåm
bào an sinh xã h�i cho

nguoi
dan.

HIEMAHOI THANH s0
DANG CONGSÁN VIÊT NAMQUANG VINHMUON NA

UY AN NOLAN DANUYBAN M67TRÁN T0QUóC GuÁN hA
DlaI

BAO HIEMX� HÔI

THANH PI@HANOI
TRAO TANG

nAo utM XA HÓI CIHO IÓ CAN
NGIIE0 THEN DIA AN QUAN

Nhieu kétquà tich ae
Näm 2022, chi tiêudugc giao

thu c�a BHXH TP Hà Noi tiép rongboi cdnh kho khdn, BHXH TP Hà N�i vdn
dot

nhiéu k�t qud tich cyt Bdo hiém xd
h�i

TP Hà N�i nó
lye

�ám båoan sinh trèn dia bn

sán

tuc

xuát

tang

kinh

cao,trong

doanh
khi
c�a

su

nhiéu DN dói tuúong tham gia BHXH, trién ambaoan sinh xá
sau dai djch Covid-19 chua manh
me; vi�c giám dong vao quy o phó chù d�ng phói hop vÕi các

so,
hiém thát nghi�p c�a háu hêt DN
dugc tiép t�c kéo dài dên tháng

10/2022; múc phí BHXH tu

nguyen cüng tang hongip doi eucocacquan, huyen, thixä,xäy phó trong näm 2022. Nhu quân dong, tý
l� lao d�ng tham gia ngui nguoi chua

tham
gia

dé xày

quân, dén hét tháng 10, nhiéu chi BHYT; phân công nhi�m vu Cu thé

tiêudat ty l� hoàn thành cao và có cho vièn chúc, nguöi lao d�ng tap

chi tiêu dã vugt ké ho�ch. Tyl¢ bao trung dôn dóc thu,giäm no,không

Có thé tháy nh�ng diém sáng phùBHYT dat 90,1% dân só,tý le déphát sinh no dóngBHXH,
nhnguan tham m voi ve phát triénBHXH,BHYT ti lao dong tham ga BHXH bdt

buoe BHTN, BHYT ngay ti� dáu n�m;
1 hanh pho xay dng va giao chí các quan, huyên trên dja bàn thànlh dat 39,3% so v�i luc lugng lao thuong xuyèn ra soat

co so
du i�u

BHXH dä dutgc
BHXH Thành hoidongudidân

(theo chun nghèo da chiéu dngchi tieu phttrin dói tuong Nam TuLièm có tý le bao phú BHTN dat 389%
sovi luc

lugng dungke hoach tuyén truyén, van

mó)Trong boi cinh dó,h cho cacx,phuong BHYT dat 92,89%, viuotkeéhoach lao dong trong
d� tuói,vigt chi d�ng nguiói tham gia BHXH tu

BHXHTPHàN�i vän dat nhiéutrin.Nhieu don vico sód� có 0,39%.Day
là

dia phuong có tócd� tieuduoc giao.
két quä tích cuc. Cu thé: Hà N�i

nguyèn, BHYT h� gia dinh, tiép

Dac biet, só ngu�i tham gia tuc phói hop v�i co quan
chúc

cách làm hay,mô hinh khá hi�u quå do th� hóa nhanh và manh me,
la

có 1.980.025 nguöi tham giagthhutphttrien doittong trung
tam

hành chinh, dich vu, BHXHty nguyên dén hét tháng näng, tó chúc chinh tri xa h�i tiép

BHXH bat buoc (chiém40,4% luc h M qud,huyen thuong mai cia Thù do. Hiên 101 2.756 nguos, täng 378 ngui
tuc

tang cuong vân dong,
khai thác

ugng laodong trongdo tuói),Cóachon don vicipxi de quan có
10

phuòng, vóidàn
só

là
so

vói cing ký nàm 2021, dat i,896 nguoi tham giaBHEXH tu nguyên

73.181 ngto tham giaBHXH tu m hnh diémcó tinh dét 284.629 nguios.Trong dó,s6 nguos sovdi
luc

luong
lao

dong trong do vt
muc tiêu cao nhát la

dam
bio

nguyen (chiém 1,59%
luc

luong lao nat trien nguo tham ga tham gia BHYT hogia dinh
là tuói,vuigt0,39%so

vói
chi tieu duoc an sinhxi h�i cho nguöi dán.

dông trong dotuói, cao hon tyleA nguyen, htdonhan
rong

29.829 nguol, täng3.826 nguoi
so giao.Cong

tic phát triénBHXH ty

chung cá nuðc); Có 7.738.435 trien
khai trên toàn dja bàn.

nguoi thamgia BHYT(dat92,99%

Bao hiém x� h�i TP Hà N�i
voi cùng ky näm 2021, dat 99,896 nguy�n duoc Quan úy, UBND mong muón, M�t trânT� quóc TP

Dång chú ý, công tác úng dung ké hoach. Các phuöng có týl� bao quân chi d�o sát sao.N�m 2021, Hà N�i và các tó chúc
thành

vi�n

din só). Vi 2hinh thúc chi tri ngnetong tn trong ay phú BHYT cao,
vindong phát UBND quán

da
chi dao

và
giao phát huy vai trò cúa minh trong

thóng qua he thóng Butu diên và agethong guan d lieu triénngui tham gia BHYThô gia UBNDphutong Vinh Tuy phói iêc tuyén truyén, vän dóng nhàn
ua tai khoin the ATM.BHXH BHXH dugc triën khai toàn di�n, dinh tótgóm các phuong nhu: Më hop v�ói BHXH quân th�c hi�n các dân, doàn vièn,h�i vién th�c hi�nua

TPdi chi
tri

luong hutu và tro cip etiép nhin vatri ket quigiao T,Trung Van, Dai Ma, Tay Ma noi dung phuong diém
vé thu chinh sách, pháp luátvé bão hiém

BHDXH hangtháng antoàn, chinh dichtheoquy dinh m�t cia, Tien Trên dia bincó 11 cosdy téding BHIXH nguyen. Nam 2022, xa hoi,chu dong thamgia các loui

xáccho $90.990 ngutoi huóng
vói

khai thuc hien thóng nhát toàn kykhm chün bênh BEIYT. Cong UBNDquân chidaoBHXH quán hinh bão hiém xáa hoi phú hopv�

tong só tién 36.409 tý dóng

Tinh dénngly 15/12/2022, tuyéamicdo 3.4tren Cóng dich ducc chinh quyén, các tó
chic

các tó chic diech w nhan rong mó ve quyén, loi
ich

hop pháp,chinh

HaNoicóhon 10triêuluotngto congQueg,Dic bietnam chinh trixi hói, doin
thé quan

hinh diém dé
trién khai tren dia dáng ciadoanviên, hoi vién;phän

KCB BHYT voi tông chi phí 2020, 202l trien khai úng dung täm, chi dao sátsao.

18.057,4 ty dóng, dám b�o du toán VssID- Báo
hiém x� h�i

só, dén

chi Thi tueng Chinh phu glao ayda có 39trika ngudidäng dactha là quin loicúa Hà Noi, disuvào
di

sóng,tao
diém

tua
an

chinh sách,pháp luátvé báo hié

thành phó 20 dich vu cong truc tác phát trién BHXH tu nguyên phói hop vói OBND 18 phuðng và ban thân và gia dinh; tham gia båo

bàn 18 phuðng.

Dégóp phán dua các chinh sách nhà nuóc
trong vi�c xáy dung

bien xa h�i, tham gia voico
quanCon

tai quan Hai Bà Trung vói

Cong tác thu dat ké ho�ch BHXH tài khoån giao dich dien ti� và cái góm 18 phuöng v�i dân só
khoáng sinh

cho
nguoi dân, nguöi lao x� h�i; giám sát vi�c thuc hi�n

VietNam giaovigám
tý le ch�m

dit mg dung VkslD,HA Noil don 30292nguo nottip trung chi dong,BHXH Thanh pho trién chinh sich, pháip luatvébio hiém

dóng BHXH, BHYT. vi có só nguoi cài dat úng dung yéu các doanh nghi�p nhò và
v�a' khai dóng b� các

nhóm giài pháp x� h�i theo quydinh cua pháp luât,
(70%).Theo báo cáo cúa BHXH phát trién nguoi tham

gia BHXH,Bèn canh d�, công tác phát trién VssID l�n nhát toàn quóc. PV

HUYEN LAI VUNG, TÍNH DÖNG THÁP
Lai Vung

là
huyên nåm � phía

nam tinh ED�ng Tháp, cách Thành

pho H6 Chí Minh 179 km. Phía

Dong giáp huyên Châu Thành và

thành phó Sa �éc, ö phía Tåy là

sóng Hau làm ranh gi�i vói thành

phó Cán Tho, phía nam giap

huyên
Binh Tan (tinhVinh Long),

phfaBác giáp huy�n Láp Vo.

Dien tich tunhiên 238,66 km2,
Dån só näm 2019: 164.263

nguoi.

Huyên Lai Vung có 12 don vi

hành chính cáp x�
truc thuoc,bao

gom Trung tàm Huyèn là
thi

tránLai Vung và 11 x�a.

Lai Vung dugc m�nh danh là

Vdong quoc Quyt hóng. Quýt cáp nhän hieu d�c quyén tiùnåm phuong
hong LaiVung có màu sác hóng 2012;

có
ljch

sr
truyén thÓng Huy�n dang quyët täm, phán

dep trdi
to,mong

và vi ngot chua khoang 100 nåm qua. Nem Lai dáu xdy dung Huyên nong thon

thanh,môi nam cho m�t vu,hi�n Vung
là m�t món än

d�c dáo, mói vào nåm 2023 và phát huy các

nay dang sán xuát theo quy trinh
thdm ngon, háp dán,

an
toàn và tiém n�ng nong nghiép,cày án trái,

hütu co, d� dugc Cuc Söhúu trí tu� khác
la, mang huong vi dja hoa kiéng,cây màu; cùng voi vi�c

trùng tu, chinh trang ác di tich
lichsù cáp Quóc

gia, cáp Tinh de
duoc dón và ph�c vu dóng bào cá

nuóc.

Dien thoai:0277.3848.235-
Fax 0277.3848.330.

Website:
www.laivung.dongthap.govvn
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1OATSBAL
VEN BOC MA BFAncADLAC BO TNN HGud

MANGA skcaA Mr GrdA THDO0

Bgi dien nhómtócgidnh�n gidi A- Gidi Bdo chi Quóc gia lán thúxVcONG KHANH- HANH NGUYÊN- HUONGLE
Näm 2022 khép lai vói m�t b� suu tâp giäi thuöng dáy án

tuong cüa BáoDai Doàn Két.
Thuonghiçu tö báo d� dugc vinh danh tói

7
lán �các giäi thuóng Báo chi Quóc gia, giäi báo chi các

b�/ngành
và

giäi thuöng
báo chí dja phuong. Dây là su ghi nh�n xüng dángdónggopcùacácnhà báo trên m�t tr�n thông tin. Diéu

này khién
nh�ng nguoi làm Báo Dai Doàn Két chúng tôi càm

tháy vo
cùng vinh duvà tyhào.

GIÅIA-GIÁI BÁO CHÍQUÓC GIALÁNTHÚXVI- 2021:

Moi hoatdongbáochí phäiluón luönditatrën tinh thánton trong su'that
Cóvi,diongwiännhing

ai Le trao Giäi báo chí quóc gia lán th� rång nh�ng diéu các nan nhån thóng tin
cho rång ho làm dúng, dai di�n CLB dä lênlàm viêcXVI n�m 2021 dien ra vào ngày báo

là
düng su that,co co so.5ang nhungho�t voi báo,Ban biên tap báo d�

tiép và làmvi�c v�i21/6/2022,loatbài"Vén b�c màn bi án
d�ng nghièp vu, báo d� thu th�p them các

tu CLB, ho yêu cáu báo phái g�, s�a thông tin.Cau lacbo Tinh Nguði mang måu såc ma mi lieu,g�P g� nhân chung, làm vi�c v�i các co
giüa thú d6" c�a Báo �ai Doàn Két vinh d� quan

chuc
nang, tham van y Kien cua cac

tu
CLB, nhung báo vån

tiép tuc gi� v�ng quandugc trao giái A � th� lo�i phóng sy diéu tra. chuyên gia,lu�t su.

Loat bài duoc thuc hi�n böi nhóm tác
già:Sau m�t thöigian, nhom phóng vien d� thu theo báo dua ván dé này lên diên dàn Oudchói.Trán Thanh Binh, Nguyen Vän Thanh, thap dugc

nguon tu heu
rat

ldn. Gom cac
van phóng ván xin thêm ý kién c�a các co quanNguyên Hoàng Chién, Nguyên Cong Khanh,

bán,gay to,hinh
anh,

video,ghiam. cacnguón chúc n�ng nhu: Ban Ton giáo Chính phú, các
Dào Xuan Ngoc.

Day là loat bài phóng sy diéu tra d�c quyén trung phan ich
tai

eu, Doc tacn cacmang mieng NO1, UBND Quan Cáu Giáy, các co quan quan
làm rúng dông du luan m�t th�i gian dài,trø de co du�c

buc tranh toan canh vi nhiêu chi�u
ly nhà nuóc khác � các diaphudng..thành dòng thông tin chú luu suót ti� nh�ng vé CLB này.

ngày cuói tháng 3/2021 dén hét tháng 4/2021,

nhan dudc su quan tåm d�c bi�t c�a du lu�n
nhieu sy ung

no
cua ban doc, nneu doc gagu bão chí

phái luðn luôn d�a trên tinh thán ton

oat
S
bài:"Nhüng diéu giän di

nhung thám d�m
giá tri trong

Ngoi nhà trí tu�" c�a Báo �ai

Doàn Két góm các phóng vièn: De
Yén- Hanh Nguyên- Ha Vy- Hoàng

Le Ngoc- Nghia V�n thuc hi�n da
khác h�a nhüng giá tri két tinh

trong mohinh "Nhà vän hóa cong

dóng Ngôi nhà trí tu�" -m�t sing
tao cùa d�i ngü cán b� MTTQ tinh

Tinh.
Mo hinh dã và dang khing dinh

vai tro,v� trí quan tr�ng trong vig

lam thay dói thiét ch� vän hóa co

so. Mô hinh "Nhà vän hóa cong

dong Ngôi nhà trí
tu�

co
the

xem là m�t sáng ki�n vi dân. Bo
mô hinh là m�t sån phám dac biçt

tich hop trong nhà v�n hóa cong

dóng dä tao ra mot súc sóng mo
cho cacnhà vän hóa, thu hút nguol

dan � moi lúa tu�i cùng
den

ga

Sau mõim�t s� báo déu nh�n du�c phàn hói

diém di dén cùng và nói lên su th�t. Buóc
tiép

tài lieukhác. Tu co so dó,nhóm thuc hi�n tâp cuoc hop báo c�a Chính ph�, UBND TP. Hà

Su thành công c�a loatbài,giúp nguoi làm
Sau loatbài dáu tiên,chúng tôi nh�n dugc báo

Dai Doàn Két hiéu
rång moi ho�t d�ng

thu dén cám dn quý báo d� giúp h� thoát
khôi trong

su'th�t, dáu
tuký luðng vé m�t nghi�p vu

rong va ngoai nu�c
Truéc khi trién khai, duói sy chi dao c�a me tin dj doan. Nhieu ban doc

da cam on vi su vøi tinh thán
quyét tâm di dén cùngs

nhà báo Le Anh �at - Quyén Tóng Bièn tâp, dung cam Cuabaoaedua su viec
rn anh sangKhòng chi dáu tranh dé tim ra tiêu cuc. dtarbáo dâ xåy dung ké hoach, luong tru�c

cåc vånhung tocungn u p ua cua that
ra
cong lu�n mà còn dáu tranh môt cách

6 ch thé závra, chúng tôi hiéu rång muón viét
nhieu

co
quan oao chi lon knac. vnungen cnn tich cuc, mang tinh

xay dung,giúp nhiéu noui
nén su thát thi phái ti�p cân sy th�t. Chung toi do cung nnan auocsu phanknang

aur
doiuCLB, lám duong quay trò lai cuoc sónavietdã cù phóng viên thåm nh�p thuc te va thay ho cho rng bão d� dång thông tin sai lech.Cho tinhsán e cuoc sóng v�i su cánh

vi�c.

såc.
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Nnon Ony lao2C23

thuong b�i thu
TRAD GIÁI BÁO CHÍ TOÄN
SU NGHIEP GIÃO DUC vi�T NAM"

AO GIABAOCH
EBDATDONKELTOAANDANTO
THOVNAM 901202 Ha NGl, ngay 9tháng 11 nám 2022

EN

ANKHOA GAO
TRUVÉN HINH

VIET

NAM

Ban Bién top

Bdo Dgidoàn k�t vò nhóm tdc
gid dogt

gidi

Vi

synghi��p �gi doàn
kët todn ddn

t�oc Nhóm tdc
gid

Gidi

Nhdt-Gidli Bdochí toàn quóc Vi sy'nghi�p Gido ducViet Nam

GIAINHAT

Dgidi�n

nhóm tdc gid Gidi Nhát - Gidi Bdo chi toàn quóc Vi synghi�p Gido duc Vi�t Nam nhdn giåi Nhóm tóc
gid

Bdo Dgi Dodn Két
�gt gidi

A-Gidi Bdochi quócgia lán th xVi

Các
giai thucng Báodhícia Báo�ai DoànKét trong näm 2022

1-6iài AGiäi Báo dhiQuóc gialánthd KV-2021 lo�t 5 bi: "Vén büc mån bi án Câu lacb� Tinh
thém yêulidh s'nudc nha'.

Nguoi mang màu s�c"ma mi"giüa Thu �o";

2-8a Giäi Báo chii su nghi�p Dai doàn kéttoàn dän t�c"lán th�XV näm 2021-2022, góm:Giäi B bênh thoihi�n t�i".

loatbåi "Nhúngdiéu giän di nhung tham �àm giá tri trong "ngoi nhà trí tue";Giäi Clo�t bài"Phát

huy vai
trò nêu guong cuadàng viën";Giài Khuyén Khích loatbài "Gi� mäi m�ch nguón tri ân'"

3-GiaiBa
Giäi

thu�ng toàn quóc vé thông tin doi ngo�i lán thú vill -2022 v�i lo�t båi:"Nghia

dóng bào trong dòng xoáy Ukraina"
4Giäi Nhát -GiäiBáo chi toàn quó�Vi su nghi�p Giáo duc Vi�t Nam 2022 cho lo�t bài" Hoc Sù dé giá tr trong "Ngoi nhà tr tue"

5-Giai Ba- Giäi Báo chí' Toàn quóc Vi súc khòe nhân dân n�m 2022 v�i loat bài"Trám c�m- c�n

6-Giài Khuy�n khich Giäi báo chi vé phát triénv�n
hóa và nguoi Hà Noi thanh

lich
vän minh lán

thuV- näm 2022 vói lo�t bài"Quy ho�ch phát triën du lich làng nghé ð Hà N�i: Cán m�t chién

lugcdai han
7-GiaiB GiàiBúa liém vàng Hà T�nh n�m 2022 cho loatbài:Nhúmg diéu giàn d� nhumg thám ��m

GIÅI NHAT GIÅI BÁOCHÍ TOÀN QUÓCVI SUNGHIÈP GIÁO D�C
VIET NAM 2022:

Tham ván phán bi�n véchuong trinh giáoducphóthông mói

Nc�a

äm 2022

nhóm

loat

tác

bài

giä

"Hoc

Huong

sù

Lë,

dé thêm

Thu Huong,

yêu lich

Nguyèn

s� nuóc

Hoài

nhà"

ngành

khói C
nào
nhüng

du�c

n�m

thí sinh

qua-

chu�ng?

nhin t�

Day

môn

và

Lich

h�c sù

sü,

�
nhüng
khói truöng

khói

ngubiiamcong tácMattrn
lunu, vui choi, h�c tâp,chia sé kinh nghi�m thông qua

hoat d�ng c�a các câu l�c b� nhu tiéng Anh, ký n�ng

sóng, dân ca ví, giäm, dån v�, ca trù,các mô hinh trò

choi dân gian; câu l�c b� xày d�ng gia dinh hanh phúc

va phòng chóng b�o luc gia dinh, các câu l�c b�v�t

hoá vän
ngh�

-thé duc th� thao...

Tuyén
bài "Nh�ng di�u

giàn dj nhung thám d�m
giá tri trong Ngôi nhà tri tu�" cua Báo �ai

Doàn

Két dã do�t gi�i B, Giài Báo chí "Vi su nghiep �ai

doan két toàn dân t�c" lán thú XV, n�m 2021-2022.

Dong
thoi doat gi�i B, Giái Búa liém vàng Hà Tinh

nam 2022.

Ong Trán Nhat Tan - Chú tich Uy ban MTTQ Vi¢t

Nam tinh Hà Tinh cho biét,sau khi tuyén bàidäng täi

d�có hi�u úng rit tótö dia phuong. Loat bli da góp phán

cOv,dong viên nh�ng nguoi làm công tácMat tran

trong
hành trinhxåy dung và gi� lúa cho mô hinh "Nhà

vån hóa c�ng dóng- Ngôi nhà trí tue, cüng nhu góp

pnantao hieu úng du lu�n x� h�i tichcuc, lan tóa tói cic

tanglopnhân dân. Thông di�p mà tácphám truyén täi

da giúp nguöi dân phán nào hi�u sâu hon vé giá tri
cót

1o1 C�a mô hinh vån còn nhiéu m�i mé d�i v�i ho.

dã duoc vinh danh � hangm�c giái Nhát- Giäi Báo chi dào t�o su pham ra sao;1Thi�t ké day và h�c Lich s� trong nhà
toàn quóc Vi su nghi�p Giáo duc Vi�t Nam. Dây cüng là n�m

truong së dudc tri�n khai cu thé thé nào ngay trong näm hoc
thú 3nhóm tác

già chúng tôi dugc vinh d� dugc nh�n giài mói 2022-2023 cho hi�u quå..

thuong này.
V�i

nh�ng ngudi
làm

báo chuyên trách ö linhvuc

giáo duc, không gl
vui hon khi mði bài báo, môi tácphám dutgc nhóm

tácgiåmuón n�u quan diém rång,không có môn nào là môn
ghi nhân là nh�ng dóng góp tàm huyét, thiét th�c và ý nghia chính, môn ph� � b�c h�c ph�thông. D�c bi�tmôn Lich sù phdi
cho ngành

Khi bát tay vào trién khai lo�t 5 bài "Hoc sù dé thêm yèu s. Theo nhuchia sèc�a các chuyèn gia,môn Lich su giúp cung có
lich sù nuóc nhà, báo �ai Doàn Két

mong muón tham
ván các giá tri nhân vän,lòng khoan dung, nhán

ái,

tinh thán cong dóng
phán bi�n cho vi�c giàng day chudng trinhgiáo duc phö thòng và hinh thành

nhüng phám chátc�a công dân Vi�t Nam, công dân
moi (GDPT), cy thé là môn Lich s�. Chung tôi

-

nhung nguoi toàn cáu.Nhin r�ng ra, trong x� h�i hi�n d�i, bát c� món h�c nào,
truc tiép thuc hi�n dà nhân dugc st quan täm dinh huöng tu tri thuc nào

cùng quan trong.Vi váy,h�c Sükhông phäi chi dé thi.
Ban Bièn tip ngay tu khi thiétké dé cuong. Don c� nhu vi�c

dat ra ván dé Môn Ljch su- nhin t� diém thi tót nghi�p THPT: nua trong hành trinh làm nghé, cóng hién. Mong rang nhüngLàm sao dé lich su không chi là m�t môn
h�c thu�c, màphái dónggóp nhó bé c�a nhóm tác

giä
së ít nhiéu

giúp cho vi�c hoàn
dám bao hi�u quà cao nhát

trong vièc giáo ductruyén thôong thien
chü

trudng chính
sách

ð inh vuc giáod�c, tao niém tin c�a
và phát trién nhân cách cho h�c Sinh; Th�c trang tuyên sinh xa h�i vào su nghi�p giáo d�c nu�c nhà. n

Datra ván dé dayvà h�c Lich s�trong chuong trinhGDPTmoi,

tro thành môn h�c bátbu�c, böimðicòng dân déu cán am hiéu lich

Giäi thuong này là d�ng lyc dë
chung tôi nð luc nhiéu hon
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Näm 2022, an ninh lung thyc bj dedoa

PHAN QUANGVO Ukraine, áp ch� các phudng ti�n

phong khong
và vò hi�u hóa co sö

Chodudai dich Covid-19 dã ha táng quán su cüa c�n c� khóng

khong
còn tác oai tác quái quàn Ukraine.

Dién bi�n
quá

mau
le khién giói

nhung 2022 ván là n�m bão
quan sát qu�cté cho

rångchién su
tai

táp. Rát nhieu s�' ki�n, su có Ukraine së sóm chám dút.Tuynhiên

lón dã dièn ra d� "dinh hinh diéu dó
d�

không xày ra. Chién su

Nga-Uknine dán dugc
coi

là "cu�c
guong mat thë

giði
ma hau chién tièu hao' c�a ca hai bên.

qua cua nó còn tiép dien
Tóng thóng Ukraine Volodymyr

sang n�m 2023. Trong rát Zelenskiy ban
bó thiét

quàn luàt

nhieu suki�n nóilên là chién en toan quócvà
tuyên b� cát dút

quan he ngoai giao v�i Moscow

dich quan s� d�c bi�t c�a
Ong Zelensky cüng ban hành såc

Nga tai Ukraine; th� truong lenh tóng dong viên,huy dong
toàn

b� luc lugng quán d�L.dáu mo, khídót thégióichao Ngày 15/11/2022, thé

gldi don dhào công dân thu8 ty

la mot bégái nguoi Phillppines, Vinice
Mabansag. Nguoi ta hy vong cong dänthu

8ty së la biéu
tugng cua su pháttrién nhän

loaltrong tuUmg
lal. Theo

Liên hgp quóc, dong
luc chinh thúc dáy täng truong dân s� toàn cäu
là viec tuól tho tiép tuc t�ng lên 72,8 nam vao
nám 2019,cao hon9nåm so vdi nåm 1990.Dén
nam 2050, tuól tho trung binh vào khoáng
7,2 nåm. Két quá này có nghia là týyle
nhúng nguoi han 65 tuól së täng tü

10% vào nm 2022 lên 16%

Irong khidó,Mý và các nuóc

dão; lam phát
lan

r�ng;
khi

�óng minh tàng cuong vi�n trov
hau cuc doan mang tinh khi và tài chinh cho

kraine.
10

Mariupol, phioa dóng Ukraine, thdng 4/2022 REUTERS
toàn cáu và nan dói de doa chuc Hiep

uóc Bác �ai Tay dudng
(NATO) cüng dat trong tinh trang them sau dó.
báo d�ng, nhàm giy súc ép lên nuóc

ngày 7/3, giá
dáu

BO N�ng lugng Mýgoid�ng thái thó lên toi 130

Nga. Nguoi phât ngôn
cua

Nha nay la
thóa thuan tt cho nh�ng USD/thùng

KE tu do, th�
24/2/2022, dien Mý dang dón trú

tai

chåu Au duoc hon muc trung binh 96 truong dáu mo
USD/thùng dugc bán � th� truöng chao dáo, dãc bi�t

Tinh tói cuói tháng 12/2022, My Giá mua không dugc công bó, là khi Liên minh

quansudac biéttai Ukraine, trong Lien minh cháuAu(EU) da áp dát nhung dáu thô WTI tiêu chuán chau Au(EU)tuven
dudc bán d mifc 74,50 USD/thung bo

khóng mua dáu mò,
Nhu vay, trong n�m 2022, dé khí dót c�a Nga.

thé
giói.

Sáng sóm ngày trdng John Kirby
cho

biét,quán d�i nguói nop thué &My"vi
giá

sëtháp

Kremlin thông bào bó sungthèm 7.000 binh Si.

tién hành chién dich

boi cành c�ng thång giua Nga vàgói triung phat th� 9dóivói Nga.

phuong Tay vé ván dé Ukraine àm

i suót th�i gian dài.

Trong bài phát biéu
triuc tiép khói các quóc gia dóng minh, dúng uyen Myda gai phóng 180 tri�u n�ng lugng lón nhát ké ti� sau thé

vào nam 2050.Chien su Nga-Ukraine kéo däi tác

dong dén toàn thé giói.Ngay trong dap ung nhu cau nàng lugng, chinh
Dáng chú ý,trong cu�c chién

thé

trén truyén hinh sáng 24/2, Tóng dáu là My,cüng dán có nhúng quan. tnung Kno Kno au tnt dau mo chien thu2
hon 70 n�m truóc,d�cho Nhóm các nuóc công

sau

nghi�p

khi EU

phát

và

xáy ra

Ngay

thóng Nga Vladimir Putin thông diém khác nhau, náy sinh bát
döngCnien ugc uua au tu cua nuoc nay thay nhieu dáu hi�u

nguy hiém. trién hàng dáu thé
giói (G7) áp gbáo trién khai chién dich d�c bi�t trong vi�c tring phat Nga.

nhåm båo v� nguöi dân tai Don-
bass, mién dông Ukraine. Ong
Putin tuyèn bó,"Nga ��, dang và së

tón
trong chu quyén

cua
cácquóc

giamói dugc thành lap trong không

gian h�u Xo-viét Trong khi dó,B� tri�u thùng
dáu dé bó sung kho d�

phong Nga nhán manh tinh tru chién
lugc c�a nudc nay, Cac Dungnogau negol da tang (OPEC) va

OPEC+lênké hogch ct tuong cia G7, nhàm m�c dich kep

P htn Ukraine quan chúc chính quyén Tong thóng mann. veu nhu volmuCrung binngam san lugng dáu m�i ngay � múc là vùa giäm nguón thu cua

uong mirc
thäp nhát kë tf

nh�ng Trong khiMý và các qu�c gia dóng trán vói dáu móNga, Moscow d
nåm 1980. Kho d� tr� dáu cùa Mý minh quay lung và áp giá trán (60 lâp túc ra "t�i h�u thu

khinHôm 15/12/2022, dugc thietlap tu nhung nam 19/0
USD/thung, tháp hon it nhát 5% so tuóng Nga Alexander Novak

tuy

chính quyén Tóng nham dam
baocho nuoC nay nguon voi

gia thj truöng) v�i dáu mò c�a bo së chi bán dáu tho cho nhung
thóng Joe Biden cho Cungcap

co
thedugc

st dyng trong Na,thiTnung Quóc và An D� dä
nuoc"giao dich voi Nga

theo leebiét Mý dang mua 3 trfong hop khán cáp. nhap kháu v�i kh�i lugng lón. Cüng kiênth� truöng
Truóckhi chién su

Nga- Ukraine
dó,Töchúccác nuóc sånxuát dáu mo

Ap trán
giá

lên dáu Nga là y

khong bi de doa do
phfla Nga chi Joe Biden cho biét,vi�c mua 3tri�u 60

USD/thùng thì nhà sån xuát dã
nham vào các muc tièu quán su. thùng

dáu c�a My båt dáu vào
coliithi tháng 2/2022, giá dau tho 12,OPEC+ dâ

tuyèn bó së vån
thang
duy

xuát

nguy

kháu

co täng

dáu

vot

thò,

cùa

vua

gid

ngln

da
dung vü khi chính xác tháng I n�m sau de

bô sunglugngen ognegot da Ongudng
tri

sän
lugng nhttruó,trong mot nó gói sau khi lénh cám van cua

b

Nga së su
aung fclia du tri và nuóc này có thé sê mua hon 90

USD/thung, Cao diem väo luc
cung thé gióitránh suy thoái có dói vói dáu tho Nga xuat knu ng
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469C

EU

Lam phdt gia tóng tai EU
Bién báo

nhiët d546d�
Ctal Blboo,

Toy Ban Nha ngày 17/6 Ar:REUTERS

duong bién chinh th�c có hi�u lye

ti� ngày S/12.
Chú tich Uy ban cháu Au (EC)

Ursulavon der
Leyen nói ràng trán

giá dudc quyèt dinh së khién cho

thu ngan sách cùa Nga giäm manh.
Thod thuan này së giúp chúng ta

ón dinh dudc giå nång lugng toàn

cAu, mang lai loi lch cho các nén
kinh témói nói trênthé giói"- bà

Leyen nói và cho biétthêm trángiá
sé dugc diéu chinh theo thoi gian,

tuy theo dien bi�n th� truöng
Nhu vay có

thë tháy,ching nào

thé gióiván con phy thu�c vdo dáu

mo,ching dó moi tinh toán cia cic toàn cáu dã lên d�n dinh dém và khien háu hét các con sông can1 do
bo vao nochay su Con só này cao hon 25% so v�inha

hogch dinh chinh sach van se toc do täng giá ca hàng hóa sëch�m kho. �iéu tuong ty cùng dièn
rata vungtanm bao lento nam ngoái,ph�n ánh th�c té ràng

con bjtácd�ng b�i
giå diau.Lgi

ich
lai trong nh�ng tháng tói. Tuy Duc khisông can, các con tàu phái bao

(tudng auong cal tóng só nguði cán dugc giúp dod6i nghich cùa cácben vån së tao nhien, dé vuc day kinh té toàn cáu han ché di lai. Náng nóng d� d�i mang theo
muta lön to1 SU0

mm.
nen mot"cu�c chién'dích thuc xouy thl con cán dén th�i gian dai.
quanh mjt hàng chi�n lugc này

Näm 2022
là

näm Vuong quóc Anh 'có nhiéu Thù tuóng nhát': Ngày 7/7,sau

nhiéu áp luc.Thù tuóng Anh Boris Johnson tuyên bót� chúc,khi màtruóc
�ó

1

ngày có toi
50

quan
chúc chinh quyén t� dhúc. Ngày 7/9, Ngoai truong Liz

Truss tro thành
tän

Thù tuóng Anh.
Tuy nhiên, bà Truss cüng

chi ngói dugctrên

ghéThu tuóng 44 ngày,thicing buoe phäi tù chúc khi
"mát

niém tin trong dáng
Bio

thur.Làvi nú Thu tuóng thu3cua nuóc Anh
(sau

bà Margaret
Thatcher và

bà Theresa

May), nhung
bà

Truss lai
là

Thù tuóng tai vi ngán nhát c�a nuóc này. "Tiép quán di

sán cua
bå

Trusslà cunuB� trudng
Tài chính Rishi Sunak-nguoi d� b� bà Truss �ánh

baitrong cuoc dua vào ghéThùtuong sau khi óng Boris
Johnson tüu chúc. Ong Sunak

chính thúc tro thành Thu tuóng nuóc Anh vào ngày 25/10.

tát các dám cháy r�ng doc m�t
tuyénduong cao tóc � banggCalifor

nia. Ong Robert Garcia nguoi

diung dáu luc luong phòng cháy

ring quóc
gia

cho biétcháy rung tai

Californialà h�u quå c�a vi�c bi�n

dói khí h�u, khimå
lugng

muta �khu

vyc này ngày m�t ít hon.

Vào tháng cuói cùng

Cua nam 2022, Liên

hop quóc dã phát di

loi kéu goi kho�n ti�n

cao ký l�c lèn t�i 51,5 ti USD dé

giúp do 230 tri�u nguoi d� bj tón

nhát thuoc vé Tay Ban Nha và Bó

Dao Nha. Nguoi
ta khó có th� hinh quán thào Hàn Quóc, siêu bão nam nay.

Phó Tong Thu ký Liên
Va cüng th�t kinh hoàng, sau khi nhieu hon 65 tri�u nguoi so v�i

Näm 2022 cùng là

näm mà lam phát
trênpham vi toàn cáu

d muc
cao nhát trong tinhtrangbién dói khí h�u dang ngày khi n duöng d� phâi mang theo

Chc trdnli
lut,

han ldn dung dugc nhier do lai
lenti 46 do Hinmamnor diquátnguoc lai Nhat hp quóc Martin rtiths nhán

vning nóngkéo dai C. TaiPháp, nhimg voi muóc cong Bán, áp sát dio Kyushu
�

phia táy an,nandona222
sE con tiep

trong nam 2022
cho cong thuòng có ngui d�ng doi de nam nuöc này kéo

theo mua xói xà dentrongnam 2025.

tháy nhimg he luy cùa tlàm mát. Nhiéu nguöi dan Paris và
gió cyc m�nh

Van theo Lién høp quóc, n�m

vong 41 n�m. Cy the, toi
cuoi càng ro

ret.

Diéu të h�i dó m�t lán chiéc
quat taytháng 12,có t�i 43% các quóc gia

có lam phát tren 10%.Dulieu
tu lán thu 27 Các bèn tham

gia Cong gày lülut lai diên ra d nhiéu quóc
Tading Economics cho thay Zim-

xbWeLebunon va venezela la5 bién dóikhí h�u (COP27) tai thành Pakistan,nhán chim tói 30% dien dânotrong nhà dé tránh bi say náng thát thuong
c�a thoi

tiét
d�

låm

o pnatcaonnat,
lan

ph6 Sham El-Sheikh (Ai Cap), väo tich c�a dát nuoc này Co quan do hi�u úng vôm nhi�t. Náng nóng thay dói mùa vu cüng
nhu su sinh

Con
tai Mý,cüng trong tuán dáu 2022, the

gidi
có ít nhát 222 trieu

tháng 9, nhi�t d� tai thung lüng nguoi tai 53 quóc gia d�i m�t tinh

trang mát an ninh luong thuc. Tó

tói 42,7 d� C.
Co quan thoi tiét chuc Nóng- Lutong Lièn hop quóc

tóc khungcia Liên hop quóc ve ga
chau Á.Dudoi nhát lalü lutti quócgia Mydä phäi kéu goi nguöiAO) cho biet,hanhán,li lut,

su

nitadurdc khâng dinh t�i H�i nghi Trong khi dó, mufa lón kéo dài trung tàm cia bang Califomia lên

ltgt là 269%, 162% và 1S6%.

Nuóc My, nén kinh té lón nhát etangphong chong thien tai cua drao noanh hanh � Californialàm sán, phát trién c�a v�t nuôi, làm

NrC My, nen kinh te lon nhat nhi�t toùn cáu � múc an toin tic l� Pakistancho biétdáy là n�m lü lut te liet các drong dáy và máy phát cho thé giói
thiéu cá luong thuclán

thgo ungatgueacing tndng ting 1,5do Csovi thoiky tién cong tóitenhát rong lichsmà nguyen dien,giy ip luclónlen hé thong luró thuc phám.
vi lam phát kèo dai.

Ke tur thang nghiep duong nhu ngày càng xa voi. nhån là do mua
lón.lam phát lên 89%,

trongkhi Cuc Du Tai h�i nghi COP27, TogThu ký

tru quóc gaMy (FED trdco LHQ Antonio Guterres cänh báo dã khién hàng chyc nghin
du báo lam phát &Mý n�m 20220 nhanloaiph�i �ói m�t vói m�t lua nguoi phái röi bô nhà cua.
múc

2%. Liên tiepcac thang tiep chon khó kh�n là hop tác v�i nhau Nhung ritdang chusau cho dén tháng 11,lam phát �

Myleo thang lên
toi 9,196.Lam hàu hay là chju chung "m�t cu�c t trong tuán

dau
thang

phát dã "nguoi bót trong tháng
cuói näm 2022 nhung gióichuyen ac doan do bién dói khí h�u.
gia kinh

técho rang không ón dinh

và nén kinh téMývån co the
rol

náng nóng, cháy r�ng, mua lón gåy yeongsangnn ienvào suy thoái trong quý 1/2023.

Bên kia b� dai duuong, 27 quóc

ga Lien minh châu Áu (�U), trong thanh
nam thiên tai"

dó
có 19 quóc gia khói dóng tién

Chung
chau Au (Eurozone) tinh

ninh lam phát c�ng c�ng tháng

khong kém. Các nén kinh t� dân

dau EU, trong dó có nutóc �úc dã Vung Sung châu Phi roi vào

phal dung nhiéu bi�n pháp dé kéo

gidm lam phát. Ngan hàng Trung hau va là nguoi di�ng dáu Vi�n

Uong chau Au dã nhiéu lán phái Pierre-Simon Laplace cua

dieu chinh läi suát (tuong úng vói Phap, ong
Robert Vautard, cho

FED). Ty giá dóng euro giàm såu rang nam 2022 là
m�t trong

"Motthách th�c không nhó

Tudng ti' tai Sri Lanka, muta la góng minh trong náng nóng dé dâp hien nay
la

không phäi loi keu goi
nhân dao nào cùa LHQ cüng
dugc dáp úng dáy dü vé m�t tién

bac; khi mà th�c té chi ra

dien. Hàng
tr�m

linhcnu hóa phäi

rang trong n�m 2022
chi dugc tài tr� 47%,

giám so vói ti l� 60%-
65% cua nhüng n�m

truóc
óng Martin

Griffiths cho biét.

trong cu�c chi�n chóng bi�n d�i khí yhläluttai Hän Quóc

sát tapthe khi th�i tiét ngày càng 9/2022,
khi

sieu bäo
Hinnamnor dã dó b�
vao dão Geoje, NamDong dát, siêu bão, h�n hán,

ngap lut dã khi�n n�m 2022 bién thoi diém dó, bão Hin-

namnor là con bão thú

Trong n�m 2022, các dgt náng

netinh nóng ký luc tàn phá mùa màng t�

Trung QuÓc dên cháu Au, trong klhi

han hán
khién hàng tri�u ngroi tai

NGUON:

GLOBAL
LO

LOBAL

LOOK

PRESScinh
dói �n. Nhà khoa h�c khí

nhung nam nóng nháttrèn Trái dát.

Chàu Au trong vòng 300 n�m
so v�i USD.

Cu6i tháng 12/2022, theo phân

tich
cùa FinancialTimes, nhiéu chi moi lap lai mot mua he

du
d�i nhu Cubcchién gió dóukéo

SO kinh t� cho tháy lam phát trên vay. 1�1
ltaly, nang nóng kéo däi ddisuótndm 2022
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trúovingNamT2y Ngyén, sitvá
biên gióiViét Nam-Campucia, d
caotrên dudi L000 mét, vé mia kho

gió quáng quát suót ngiy dèm Gaó

xo nghieng cày ring, bào nhánsuon

dói vách núú, gó ép á dáng ngiái

nao naotheogó. Viymàkhi buóc

vào
ngoi nhà nguoi MNongNong,

gió nhu tan bi�n dâu hét,chi cin i
ankhói xanh bay lên

tir bép lin

Bép la güh nhà åm
i than. Có

khách, chú nhà chát thérmmáycinh

cui, lai cháy bùng lên, phit chóc

dám khói m� mit b� diy lèn tin

nhà roi bám vào ting búi tranh,

ting lon khói c� lo ling o dó.
Chù nhà là Diéu Ghép, mà bà con

trong bon hay goi
là Bg Chác

Bo

Chác và ngu�i ph� n� cing bon tèh

a
Thi Mác chiéu lòng khách blng

miy diêu dána MNong, titnhièn

khong thiéuOtNdrong. Theo le,

iven cua bulócvàom�t ngói bon Ba Präng ( Quing Truc,huyen har
la

phái có rugu. Ong già
chù nhà

PHUONG
Nhà cua nguoi M'Nông

Nong có
kiéukién trúc th�t

án tuong, không gióng
voi

bát ký nhà c�a dân t�c nào

Tay Nguy�n,
ké cà các

nhánh MNong Gar hay

MNongKuanh.

hoat nhin, ngôi nhà nh
mot chiec nán khóng
l6 màu xám vila dùn

lèn

khoi mat dát. Nhin ký
lai nhu tó chim vi dai

có the là tó c�a loài dai bàng dát

von hien lành và chân chi noi tháo

nguyèn. Mái lop lá kéo t� dinh

nhà phú loa xòa sát dát.Chú nhán

không cát dáu lá cho bing nhu gšinhà truyén th�ngcie ngut MTNán

thong thuong mà de
m�c phan voi ong bà, mang theo

nhüng
cau

ngon lá mém m�i rù xuóng.

Cia ravãocia ngói nha MNóng chuyen chua ti�ng
dugc chép lai nhà

c�a
ngudi MNong Nong,có Tuy Dic, Dic Nong),toi bi nggpvinguioi

bà
uóng

Sau dó módis tiên,t
lugtNguoi M'Nong là chù nhån c�a nhiéu cám giáccùng lúc ào vé läm gá 1ay Nguyen noi nào cûng nhiéu

cúng có khi tró phía hóng nhà hoãc haibo dan da noi tieng dugc phát ban choáng ngop. Ban nhut buóc giá nhung töi at cim giácnhu titcd cnang

80C ep gap gita hông nhà và hói Dan da Dac Kar có niên dai vào m�t thé gidiaón.hi cónhs amgac nhu
titd

nhà Néu cia tró noi hóinh,thi� khodng 2.500 n�m, phát hiên
�

hu
åa

Nhu ban via lotvåo mot
cii

tren nhing mái nhà. trong ngi nhau kéo dén
nhi

Diéu Ghép. DE

phia trén cia nvao, chi nhán cia suói Dic Kar, zi Quáng Tin, hang cia ngudi tién sit. Gita long nhà mái ton,giókhua sdm stp, tiéeng gheONdrong (Ot nghia labir

ngbi nhi thu�ng ip xéo hai tdm huytnTuyDa., tinh DicNong hang bép lindo ruc khongduhi vang nhutthéadnnga dang
tranh (co tranh danthành tám lop. Bdàn dá th� 2duge phát hiên quángsáng ám áp cianó dén nhimg móng io qua Ngui la khong thé Dghe tiéng giótlen la biétcó mot

Khong hiéu ai báo mà ngu�í ta rù

Cách áp haitám tranh phía trên

dén

cia

Nam Xuán, huyên
Krng Nô,

tinh
nhin lên. Vom trán rátcaa Va khác nàm,a ma kh mia

go du,
va

lanh dan
khách

àng
dén
tháy

ban

nhà

dèm,

Diku

doán
Ghép

kiéu

có

g

nam 2014 tai thon
Dic Son, xi gócanhát c�a ngói nhà Ban nguóc nào ngú nói trong tiénggió áy. Cuó Dguo

vuh
beahlich vào nhà. Chic

avào
lim ngudi ta lientuong den Dic None, duoc dat tên là dàn dá vdi cim giác tuénh toàng b�n hinh Thanh nièn di choi timg top,khoácphai cánh chim daibång trong daang Dic Son.

vüt bay lên
troí zanh...Nhà náo cdu Dac Son.

ky thi có théuón cong phán mái noi

cia
thành m�t mái

vòm
chiara.Néu

khong có cái vòm nhó t�o nén su

khác bi�t thi b�n khó mà tim duoc
cia ra vào ngói nhà.

Muón vào ngói nhà áy, ban phái
cúi minh, vén dám lá

ra,

rói buócvåa

Khi lom khom di vào m�t ngôi
nhà cúa guoí MNong Nong

khóng thé nao khóng nghi het nhu

ban dang vén co, vén dáy leodé chui
vào m�t cái

hang, Dám
lá

có tranh

quet
vào mat b�n, vào tay b�n

nham

nháp.Vom mái
tranh khum khum

trèn dáu. Ban nhác cánh aia
liép

dan báng tre tháp
lè të Va ban buoc

vào m�t khóng giantói om om, lim

ban phái ding sing lai, chóp chóp

mät
cho quen vóíbóng tói

Trong
só ác dán t�c thiéu só

bán dia d Ty Nguyèn, nguoi

MNong thusong cu trú
d nhûng

ving ring núíi, nàm shu phía nam

Tay Nguytn. Dàn thc MNong là

mot
dán tbc lón,

zét ve m�t ván

hóa. Dieu dó chidugechúng minh

gnday,khi cácnhà nghitn cihuván

bóa tim ra,t6 chšc stu tám khos
thi khong 6 cúa ngii MNong
dugk goi la Ot Ndrong He thong
sf thi cúa

ngsh MNingvoinhán

rt trung thn à chàng Tiang, nt
ngsoh anh hing có nång lyc sieu

nhien,
mb

ti quá trinh
hinh thành

v phat trikn cúa din tc nay Ot

Ndrong cáa ngsh MNng d6 s
dEn mic, gi nghitn

tu
nhen

dinh, rigt d ss thi AnD6, và cho

dén
tuy dang dsde zky rio loai

66

snihit the gh Mi qaá trinh sta
tim sa thi vn chuta boan thánh

trong khi shing ngsh nbo rà h
du Ot Ndrong di theo nhau "rt

Dieu Ghép cing se dii khách món

Nhung la thay, khi ha tm
likp drong nen dEn nghe

ké Chi

vom tránthge su là m�t
tác

phám auóng, da hin buóc chån vào moat, lóng nhàda diy chit nguL
Chà nhà và khách

ngói trèn c
opmay chóng len lóp cy ca góbong tit lim.Tiéng laoao pannbó p váo

vách
nhl Din

song thanh m�t mi vom cong asi nói bèn ngoi oghe azoi mo nguo ding dacôt nhl, nguoi

Nhimg cuóng ken vào
nhau

bá Trong
nhi im sc. Có lenguot m ghe,ngui

lót
dép ngi

dep nht hoa vnQanhiéu nkm MNong Nong dà mát hing tramun die Mauns phic, chi ng
thing khói cibám våovôm mly, nam, ngin nm,qua nhiku nhiéu bighát ciaDiku Ghip vàThiMic
nhing gan &óng lèn.Trong ánh thé ht mói sáng tao duem�t nolng ia n� lách tách, và tiéng nýt

bpbùng clangoa in,vom mly ohicché dusse thièn nhièn khle,chic làcs chuyen dang dén
lip loáng bát sáng, B�n seë msóng nghiêt ô vùng này. Mái nhi binh b0gycin (ti doán qua gai diu

tuong minhdangotrong nghi nhi vom l có l Mi phi sitdas hcó trim béng cia clahit vacich nhin

Cia nhitht nhó và tháp, fn troog ni aanguot hit).Trong lang ngti

dung vé m�t ngói nhà mäl,vách chn mái dúám

thutngbang nhing tám Bép
thuta,

tráng le. Nguoí MNong Nong long ngoi nhà,moi
åm thanh gào rú

có tiù thöí
chàng Tiang

Trong mt dem cusi n�m i vom li có
ly. Vich nhà khoog nha teng hát cát lèn khong to vdnben là có ly.Vach nha

khong dàvangdé hing ngudi dango
di trèncon duong nbó din téi ngi thång mà khum khum,hcóh

MNong
NOng

nhacua mk
ngsiAM Nong Nong ôMtnguis gio bon Bu Pring gli nht va nghe thisy Lepi

thichcho tói hay,rång, lkiéu nhicia pha ti nócudagsit mlt dit cht

nguis MNong Nong l kika nh tm dich in di diy de ngia béng

anhgia NguM Noag Nongardng bot lanb
bèn ngodi tzlnvao

ohi,lai gia cho bal im rà im thanh

trong nahìkhbng bi tikutin

Sacay khi mt só tic
phfim s

thi MNdngduexlt bln, thi
bhiési sao ngst NEng sy m Ot

N'drong Kho sàkiibseg l nhit

tegt ykhdng chi lkE oihâng
calu

chsyen bip din vé huyén sžcala din

tde Madng mà cdn dae E bang

ghnngi brpybéng, diy chlttht

C& cam bruitmsctminh tren de

Com duan dunqun hf stdimit

Nathainutmguians Tiay

cte phia tong ng ehi in

cthaDhda ChiTh Mak

"Nginh cla nga' ANheg
Ng

cd tathchingTurng46
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No luc vrot khó, s

tích cucch�m lo an sinh x� h�i

TRAVINH:

Näm 2022 vån là n�m
gap

nhieu khó khän và thách

thúc doi vói nén kinh t� ca

Li Kliul Tliir
BENHVIENDAKHOATINHTRAVINH

iirirflati

nuóc nói chung và c�a Trà

Vinh nói rieng. Truóc khó

khan và thách thúc dó Trà

Vinh da trién khai
quyét liçt

dóng bonhiéu giäi pháp phù

hop
vói tinh hinh, no l�c

vuot qua khó kh�n và dat Cüengó vdo TP Trd Vinh, tinh Tra Vinh
Bénh vign

Da khoa tinh Trà Vinh hign doi dugckhdnhthành dua vào sù dungnám 2022

dugc nhung ket qua kha khói sác
theo

huóng sáng-xanh ve náäng lugng
tái

tao trên dia bàn dóng. Du án này có cong
suát

thiét triénkhai kip thdi,dúng quy dinh.

quan, báo hiçu m�tnäm mói sach dep, an ninh tr�t ty nông TraVinhphái nói d�n cácdy án c�a ké 204 MW,sån luong diên tói da
Quan tam tao diéu ki�n thuan loi
cho các chúc sác,chúc vi�c, tó chúc

Truoc khi làm di�n mat troi, tòn giáo ho�t d�ng dúng pháp luât,

làngnghé nòng thôn, chuong trinh nhiéu khó khän do tinh hinh kinh
Trungnam Group d� t�ng dáu

tu
sóng tót

dói dep dao và
tham gia

các

OCOP, sán phám công nghi�p té-xã h�i trên thé
giói

và ngay tai xay dung hàng lo�t du án nhà máy hoat d�ng an sinh x� h�i...

nong thôn tiêu
biéu c�ng dudc th� truong Vi�t Nam thì Trungnam thuý di�n nhu:

Nhà máy thuý di�n Ba
Cao Th� Hóng Gám, Phó

Cu thé trong sån xuát nông phát
trién da dang: Sån xuát hàng Group vän luôn dät ra nhüng muc Dóng Nai 2(cócông suát 70MW, Chù tich UBND th� x� Duyên Hái

nghiep, dja bàn Trà Vinh
là dja thù công,mý ngh�, kinh doanh tieu dé hoàn thành các chi tiêuvé di�n tich hó chúa r�ng 1.065,9 ha ghi nhân su dóng góp

c�ua
các

phuong co nhieu thuan lgi,
các

sinh vat cánh,
hoa

kiéng,
Trà kinh té và d�c bi�t là tiéptuc th�c tai tinh Lâm �óng); Nhà máy thuý doanh nghiêp trên dia

bàn trong dó

chinh sách dáu
tu

vào nông nghi�p, Vinh duy
tri,

báo tón và phát trién hiên các công tác ho�t d�ng x� h�i di�n Kròng No 2 (công suát 30 có Công ty Nhi�t di�n Duyên Hái

nong thon, két cáu ha tång phuc vy các làng nghé, dén nay toàn tinh có nhát là các d�a phuong mà Trung- MW,dien tichhó chú�a rong 108 ha trong công tác an sinh xã h�i dia

tai

tinh �ak Lák); Nhà máy thuý phuong
v�i tóng só

ti�n
hò tro trèn

Song song v�i các hoat d�ng di�n Krông Nó 3 (cong suát 18 53 tý dóng Trong dó, cong ty dã

dáu tu, co cáu sån xuát tiép tuc nghi�p, 5 làng nghé ché bi�n th�c kinh doanh, thoigian qua tàpdoàn MW,di�n tichhó chúa rông 198 ha dóng góp nang cáp huong l� 81 só

tien
30 ty dóng, hö tr� 10

tý dóng

xày dung Truong måu giáo x� Dân

nong nghiep hitu co, nóng nghiep duy�t 28 sän phám OCOP nam cho các hoat dóng hótrobao góm:Cim lotéan sinhaha Thành và trên 1 tý xày dung nhàtinh nghia cho
gia dinh chính

sach.

Cong tác dåm bio an
sinh

xä Cùngvói dó,
don

vi traotäng nhiéu

Thoi gian qua,
tai

khu
vuc hoi;xóa dói giäm nghèo,

ch�m sóc phán quà cho gia dinh chinh sách,

Tr Vinh là diaphuongcó nhiéu DBSCL Trungnam Group thuc tréem, thúc dáy binh dáng gióivà gia dinh có hoàn cành khó khän,

gán 30.000 tý dóng, täng 2,79% so
dièu ki�n thuån

lgi trong khai
thàc

hien nhièu chuong trinh
hoô

tro vi s tiénb�
c�a phu n� dugc quan hoc bóng ti�p súc cho h�c sinh,

và phát triéntiém n�ng n�ng lugng nång cao
chát

lugng sóng c�a nguoi tam. Giái quyét tro giúp
xä

h�i sinh viên nghèo
dén truong

Tai hoi nghi giao nhi�m vu thuc

san,näm qua Ira
Vinh vän duy

tri nam qua, tren
co

so quy nogcn pnat nhu xay dung
nna

d�i doan ket, 30.527
doi tuong bao trox� h�i. hi�n kë ho�ch phát triënkinh té-xä

5.750ha di�n tích nuôi tôm sinh trien
n�ngluong cua cà

nuðc và tinh
truöng hoc,hô tro phát trién y të, Th�m, täng quà, mung th� cua h�i tháng 12/2022, Chù tich

thái két hop vói tróng rung và Trà Vinh, tinh dä xúc tiénmoi goi, giáo d�c tai các tinh:Bén Tre,H�u Chú tichUBND tinh Trà Vinh cho UBND tinh Trà Vinh Le Vän Hân

S.600ha
lúa -thúy sán.

Các ti�n b� tao diéu ki�n
cho

cácnhà dáu
tu dén

Giang Kiên Giang, Sóc Träng, Trà 53
cu

tron 100 tuói,793 cu tròn 90 chi dao, nam 2023, các so,ngành
tuói...Công tácgiám nghèo bén tinh và dia phuong can tap trung

D�c bi�t
nh�ng n�m gán dây vüng dugc quan tåm

chi dao, các trién khai thuc hi�n hi�u qu� ké

sú dung phó bién.Tóng sán lugng suát 666MW; dãdi vào vàn hành Trungnam Group tip trung vào chinh sách giäm nghèo duoc thuc ho�ch n�m 2023, nhát là các chi tiêu

thúy
hái

sån uóc dat 227.275 tán, thuang mai,hòa vào luóidiên quóc muc tiêu dóng hành cùng chinh hien tót.
Dén cuói

näm 2022, ty l� trong tám dé thuc hi�n dat và vuçot

dat 96,67% ké ho�ch, täng hon 22%
gia5du án diên gió, công suát phú nang cao chát lugng cuóc sóng h� nghèo

toàn
tinh së giàm còn Tap trung công tác

giäi ngàn v�ón

322MW vói tóng vón dáu tukho�ng cua nguöi dân v�i nhiéu gói hð tr� 1,976. Trong dó, ti l� h� nghèo dãu tu cong, xày dung nông thôn

2023 nhiéu d�t phá nói b�t. thón dugc dám
báo. tàp doàn Trungnam Group. Trong kho�ng 450 tri�u kWh/n�m.

Dáng chú y các ngành nghé, nam 2022, m�c dù m�t n�m còn rát

Nhiéu ktquan�i b�t

san xuát và công tåc chuyén giao 13 làng nghé (2làng nghé nông nam Group diung chân.

khoa hoc ký thu�t du�c quan täm nghi�p, 6 lång nghé tiéu thù còng

chuyén
doi nhanh.

D�c bi�t, áp phám). Tóng
két chuong trinh Trungnam Group dã

dáu tu
trênd�a tai tinhDák LAk)..

dung san xuát nông nghi�p s�ch, OCOP giai doan 2018-2021, phê bàn tinh
Trà

Vinh hon 22 tý dóng

cong nghe cao và m� vùng tróng và 2022; có 6 sån phám OCOP dugc xáy dung nhà d�i doàn két,an sinh

phát triénduge m�t vüng sän xuát trinh B� NN&PTNT dánh giá, -x� h�i và giáod�c trên dja bàn.

tap trung. Trong näm
2022, tóng phån hang công nhân

sån
phám.

giá tri sån xuát toàn ngành uóc dat

voi cùng ky

Phát huy thé manh ngành thùy tái t�o, däc bi�t là di�n gió,trong các dän thòng qua các ho�t d�ng cu thé hàng tháng tai công dóng cho

ký thu�t mói dugc áp dung vào sán kháo
sát.

Dén nay,
dã cáp ch� trudrng Vinh, Vinh Long.

Xuát,con gióng chát luong dua vào dáu tu
cho9du án

v�i tóng còng

so voi

Trong

cùng

công

ky.

tác xày dung nông 15.892 tý dóng. Tông
sån

lugng thietthuc dén
t�n

tay nguoi thu dóng bào
Khmer giàm sê còn mói, chú ývón chuyén ti�p cua n�m

2022. Nghiên cúu nh�ng h�n ché,
Tinh c�ng th�c hi�n t�t chinh tôn t�i näm 2022 dé có giäi pháp

sách dân t�c, tôn giáo. Cu thé, tókhác ph�c ngay t� dáu n�m 2023

Trungnam Group là nhà dáu
tu

chúcthäm,täng quà h� nghèo dóng nhâm dat chi tiêu dé
ra, góp phán

thành dat và vugt. Trong dó, có diêngió,cong suítkhoáng 344MW, hàng dáutrong linhvcnáng lugng bào Khmer, các
cod so th�

tu, ch�c xay dung tinh Trà Vinh dat chuán

thêm 4xä dat 19/19 tiêuchi, 10xa tóng vón dáuturkhoàng 15.428 tý tái tao,
don

v� náy bát
dáu

dáu
tu

vào sác,chúc vi�c các tôn giáo nhån dip nông thón m�i truóc näm 2025.

dat chuán nông thôn m�i nang dóng. Vièc
trién khai dâu

tu
cäc du diên m�t tr�i

tir

thàng7/2018,khi
Tét

Nguy�n dán, Tët có truyén dân Vói nhüng két quå d�t duoc

cao,d�t 100% kého�ch. Nhö v�y, án
nàysëgóp phándáping nhucáu khdi cong xày dung sieu df an t�c Khmer,

le

trong c�a
các tôn trong nàm 2022, Trà Vinh d� ra ké

doi
sóng vât chát và tinh thán cúa

an
ninh näng lugng quóc gia và khu Nhà máy dièn måt tröi TrungNam giáo.Các chuong trinh,dy

án
trong hoach phát trién kinh t� - xã h�i

tai

tinh Ninh Thuán vói di�n tích dóng bào dân t�c Khmer, chinh n�m 2023. Theo dó, tinh tiép t�c
sách dói v�i nguoi có uy tin dugC täng cuðng qua các phien giao dich

viec làm, h�i th�o, tu ván
giói thi�u

vieclàm, phán dáu t�o vi�c làm m�i
cho 23.000 lao d�ng. Bèn canh do,

tiéptucdáy manh ho�t d�ng tuyén

dung, dào t�o cung úng 900 la0

dong di läm vi�c có thðihan d nu�c

ngoài theo hop dong. Dóng th�i,

trién khai
tót

các dy' án, tiéu du án
thành phán thu�c chuong trinh

myc tieu quóc giagiàm nghèo bén

vüng trong näm
2023 góp phán

phát triénkinh t� xä h�i c�a tinh.

TRONG NGHlA

thôn mói cua Trà Vinh n�m qua di�n phát lênlu�i di�n quóc gia huöng cuói cung trong
dô

có
cách� 3,8%, vugt chi tiêu Ngh� quyét.

cüng là nét nói bât cán nói,du kién khoáng 1,1týkWh/n�m, doanh
thu

dán nghèo,
các em

h�c
sinh và các

cuoi n�m 2022, các chi tiêu vé xdy hàng n�m khoáng 2.354 tý dóng.
tó

chúc
xà h�i công dóng..

dung nong thôn m�i déu hoàn Hien dang triên khai dáu tu 4 dyán

c
dan nong thôn dugc nång lên; vuc dé phát trién kinh té- x� h�i.

cánh quan, môi truðng có nhiéu Trong các doanh nghi�p dáu tu 264 ha, tóng múc dáu tu 5.000 ti

ghong dien gió cia TrungnamGroupdóu tuó Trò Vinh

47 Thongtin x� h�i
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Dâu an suphát triên c�a công doàn

Ngan háng Vi�t Nam
Näm 2022, trong bói canh tinh hinh kinh té thé giói

và
trong

nuóc

con nhiéu khókh�n, d�cbi�t là tác d�ngc�a d�i d�ch Covid-19
trong

suót nam 2020 và 2021, công
doàn

Ngàn hàng Vi�t Nam d� nðluc

vuot khóvà phát huy hi�u quà hoat d�ng cüa minh.

A

Congdodn Ngdnhàng Vi�t Nam di tó chúcthành cóng chuó/ hogtdóng

HOI THAO

as-s

Hel NEHI'DIEU DUSNG

Dugdpnhiéukhó khánsong
nám 2022cóng doàn Ngdnhàng Viët Nam �a nó

luc

hét minh vä
ghi

dugcnhiéu déu dn quan trong

Hogt �ong nói b�t
CDNHVN trong näm qua là

dã tó chúc
thành công chuði hoat d�ng (giai doan 1) CóngdodnNgån hàng Viét Nom cing tó chúc

tót cóc hogtdóngphong trào
ván

hóa, v�n ngh�, thé thao

Can cir vao phudnghuong nhiem vu cua chào ming dai h�i cong
doàn các cáp,hutóng

ndngcao ddf sáng tinh hán cho dodn vitn

ngành Ngàn hàng n�m 2022, Cong aoan dén Dai h�i VII Công doàn
NHVN, Dai

hoi tri dao dúc nghé nghi�p, trä tién thua cho sinh xã h�i trên dia bàn cà nuóc, thé hi�n
Ngan hàng Vi�t Nam (CBNHVN)da chu XIII Công doàn

Vi�t Nam
va

chao mung Y khách hàng dãtaonên hinh ånhdep c�a nguoi dugc tinh nhàn v�n, trách nhi�m x� h�i c�a
dong trién khai tuyên truyén toi

cac cap cong niêm 30 n�m thành lâp Cong doan NHVN cán b� ngan hàng doi v�i nguöi dân và x� h�i..

doàn cácchù trudng c�a BDäng,chinh sach (01/4/1993-01/4/2023). Trong dó tiêu

pháp luatc�a Nhà
nuóc; tuyên truyén nhièm biéu là

cuoc thiänhCán bongin hang vo Chútrong dh�m lo quyén loivu chinh tri cua Nginh. Bóng thöi tuyèn cu�c sóng binh thuong mói" trên Website

truyén,vin dong doin vién, nguoi lao dong CDNHVÑ, tao duge sulan toa rong ló,hieu cianguilao �ong
trong toàn ngành Ngan hang thuc hien quà vé hinh ånh dep c�a can bo ngan hangva

nghièm chinh sách, pháp tuatcua Nhà nuóe, nh�ng dóng góp
c�a

ngành Ngan hàng dói

cãcquy dinh cia Ngänh, dãc biêt1hky cauong, voi xa h�i trong bói cánh dai dieh Covid-19. hientotchuc nàng chäml,bio véquyén loi cno cacongneo,cacgadinh gip thien tai,
noi quy, chuán muc van

hóa công so.

CBNHVN trong
nàm

qua da tich
cuc

doi nuoc Viêt Nam cüng dugc tó chúc rát thành thuc hi�n tót các chù trudng c�a Dång,ché gia dinh, tâp thé gäp khó khän do Covid-19;

mói,chi dong, sáng tao,dua hoat dong vé
co

công tai 3khu vuc voi 1.500 doàn viên,nguos dóchinh sách cüaNhà
nuóc và cia Ngành tän cacgia dinh chinh sách, ngudi có công

so, tó chúc nhiéu
hoat d�ng thuc su

thiétth�c, laod�ng tham
gia trong không khi doàn két,

doi

voi
lao

dong nu.

gán vói
viec

triénkhai nhi�m vu chuyèn
món

sói nói.Hiên nay,CDNHVN ván dang trién
và náng cao doi

sóng cho nguoi lao d�ng
Nám qua, C�NHVN và các cáp công th�ng 30 n�m C�NHVN" nhâm ón

lai kienlàm vi�c
cho

doän viên,laod�ng
nif vói ruong Sa.Tóngsó tiénhð tr� c�a các cáp

doàn trong Ngành d� làm tót công tácchäm truyén thóng 30 n�m xây dung và phát trién nhieu hoatdong phong phú, thiétth�c nhu: tu cong doàn phói h�p v�i chuy�n môn thuc

lo các ché d�, chinh sách
cho

doàn
viên,nguoi cua CDNHVN,góp phán giáo d�c truyén van suc khoe cho lao d�ng nu; truyén thông hien cac ho�t d�ng an sinh x� h�i trong näm

lao d�ng; phói hop v�i chuyèn môn dàm bão
thóng lich su, lan toaniém ty hào, yêu ngành chuyen de

ve
cong tac phong, chóng bao luc, 2022 lên

dén gán 1.600
tý dóng

cong khai, minh bach vé ché d� tài chinh,
chi

nghe c�a CCVCLÐngành Ngán hàng.

phúcloi, ché d� nghi duöng 100% các donvi Ngoåi ra, rát nhiéu hoat d�ng trong chuói phucigi cho laodong
nu-

Thúcdáy hoat dông gip nhiéu khó khän do tácd�ng c�a d�i dich

dá tó chúc H�i nghi Cán bó công chúc và gán su kien chào ming này da
nhan

duoc su üng Ntcong congdoin trong ngành Ngan hàng Covid-19, nhung các hoat d�ng c�a

959% døn vi dä tó chúc H�i nghi Ngudi lao
h� cia

toàn thé doàn viên, ngui lao d�ng phát dóng Tuán
le

áo dàai;
biéu

duong, khen CEÐNHVN dã �at hi�u quá cao, lièn tuc dói

dong. Cáchóinghi dói tho�i dinh ký duge
các

trong ngành Ngan hàng nhu cichoat dóng vé thdng hoc sinh, sinh
viên

tiêubiéu là
con mói,sáng tao,dáp úng dugc yêu cáu, nhi�m

don vi tó chic
theo

dúng quy dinh, noidung nguón, ton tao khuditich lichsi cianginh doinvién,nguei laodong ngin hàng; tichcuc vuchinh tr cia nganh Ngän hangvàtóchic
dói thoai tàp trung våo các ván dé nhu: Các Ngån hàng, tri ân các thé h� cán b� ngàn hang uyen tnuyen Chien lugcquóc gia vé binh dâng Cong doàn dé ra,góp phán quan trong vào

doàn viên,NLÐ ngành Ngan häng voi
cong

dóng. Rát nhiéu hoat d�ng an sinh x� h�i hi�u

quá dugc C�NHVN và các cáp công doàn

trong Nganh kip thöi triénkhai nhux�y dung

cac cong trinh giáo duc, dàn sinh cho các dia

Dac bi�t, n�m 2022CDNHVN dã th�c bàn khó khän, vùng såu, vùng xa; t�ng quà

H�i thao khói Công doàn Ngån hàng Nhàao vo nu cong nhan
vien chuc lao d�ng và cac nan

nhän nhiém chát d�c dioxi;hô tro các

MeVNAH;ch�m lo nguoi laod�ng có hoàn

Trong
dó nói

b�t
là

phong
trio"Chäm lo cành khó khän tai

các tinh; täng các hi�n vât

khai cu�c vin d�ng viét bài"Tu hào truyén doi sóng, tàing cuong phúc los, cäi thi�n diéu can thiét cho quan và dân
các diém d�o

chóng quáy rói tinhd�c; toadàm "Tang cuong
Nhin

chung, trong n�m 2022 m�c dù con

giäi pháp tháo go kho khin d�i vdi hout dong các thöiky biéudiong nhàn rongcácgióng gci ngnh Nganhing giai doan 2021 iêc chám lo doi sóng cho doan vien, nguoi
kinh doanh cúa don vi; Chéd�,chinh sách dói tàp thé và cá nhân tieu

bieu xuat sac trong viec0S0; ong b0
Ketqua du

an nghièn cúu hi�n lao d�ng, dóng thoi ho tro tich cuc cho su
v�i nguöi laod�ng (Tién luong, tién thuong, thyc thi

nhiem vy va cac noat dong cong urngnugiO1 nganh Ngan hang va Toa dàm v�i phát triénc�a Ngånh và xä hôi.
än gi�a ca,bóiduõng d�c h�i,BHXH, BEYT, doan .. Cac h0at dong da thuc su tro

thanh
chu

de Ph� n� Ngàn hàng binh dâng, tien bo
an toàn ve sinh lao d�ng...). Chinh

diéu này dgt Sinh
hogt

chinn tr rong idn,tao dugc su vimuc tieu phát
trién bén v�ng...

là dong luc lon dé nguoi lao d�ng yên tàm
lantoatrong ngành Ngan hàng và toàn xäh�i

Trong bói cánh tinh hinh kinh té có nhiéu

dien bién phúc tap,khó luong; dich bénh ånh
Doi voi các hogt d�ng dói

ngoai,C�NHVN huong tructiépdén hoat d�ng kinh doanhcuacong tác,hoàn thành tót nhi�m vu chuyèn
M�t trong nhü�ng hoat

dong tieu bieunua van iep tuc duy trivà nàng caomói quan hê hop ngành Ngån hàng, n�m qua CDNHVNdacúa CDNHVN trong näm qua la trién khai tacvoi cactochuc congdoàn quóc tévàhochói triénkhai nhing hoat d�ng dé phù hop voi
tinhhiêu quá chudng trinhl tri�u sáng kiên-nó kinh nghi�m

cua
cong doàn

các nuóc
trong b�i hinh thuc té nhåm däm bio súc khóe, chåmlo

Ngan hàng ón dinh, phát trién.

Bên canh dó,CDNHVN cúng tó chúc rát uUC vugt kno,Sangtao,uyet tae tgalnn noi nngp va cu�c cách mang công nghi�p doi sóno cho
tót

các
hogt dong phong tráován hóa, vin dai dich Covid.19 doTongLDLBVN phát 40.Trong

nám 202, nhi�u hogtdong dóin

ngh�, thé thao nang cao döi sóng tinh thán dong. Cung vói dó
la
các phong trào

thi
dua du�c C�NHVN tó ch�c v�i Manot

cho doàn viên; phát d�ng thuong xuyen các augpnat dong rongknap va tnu dugc nhieu doàn Quóc té khu vuc Châu AThái Ria nhiem ký mói, m�t nhi�m ky ma to

phong
trao

thi dua sbi nói, thiétthuc ginvdiktqui nhu phong trio Laodong giói,lao Dutdng (UNI APRO), Cong doin neinh?

Nàm 2022 là n�m khép lai m�t nhi�m ky

nhiem vu chuyên môn; dong viên
nguGi

lao
dong

sáng tao, "Phy nugiôi vi�c Ngan hàng, chinhcác
cacnudc Han Quóc.

Singapore, Malaysia
kho

gidi pháp
khän dan

trong

xen.

tam

CÐNHVN
dé dua ho�t

di

d�ng

dé ra nhüng

cudong doàn
két,tích cuc tham gia

các hoat dm vitenhai phong trao hoc
tdp

nàng
cao v

Cong
doàn

Ngan häng Trune ulcno

dong an sinh xá
hoi,

ho ia nghiên cúukhoah�c; phong tråo nangcao ga va
dong gop uch cyc cho cac chudng trinh an

vien, nguoi laod�ng

trinh d� chuyen món nghi�p vu, tich cyc Ngoài ra,CDNHVN v�n tiépt�c duy tri

dáng là chò dua tin cây,vung
doàn

dóng. chuc Cong doàn ngly càng hi�u qua,us
M�t trong nhúng dáu án nói b�t c�a nghien cuu khoa hoci;phong traonàng cao giá v

dóng góp tich cuc chocáech�

THANH BINH
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nan Quy 1ao2C23
NGUYÊN CHUNG

may trang mongmanh nnu vé m�t di�u gdó xa xoi lám. Náng thung lung trong
ta ao

mol..suong giang måc tu dinh
xuóng dä làm tan sudng sóm và dáy

troi xuong trién thung täm màn måy là là vé phía nh�ng

lüng. Mây làm d�u di sác dinh núi
màu lam. Di cùng tôi, Phó

vàng hanh hao cua
rung ��c Hanh, nguoi hàng xóm

cüa

Toimen theo con duong rdi toàn tháy,Tét dén cüng la khibó m� nó mói lùa xong dàn lon moi tói gán dung thi diém. Nh�ng cán nhà sån

dá
cu�i

buócxuóng
cánh

dóng-noi
tro vé

ti
mién dát xa lác. Nó

lai

së 20 con tù
nuong vé chuóng. Tat cá bé thé dugc dung len,các món án

Pu Luong
voi nh�ng dám ungngói tu ly tren mót phién

dá
cong dúa em

bé
nhu

con glu bông chúng
déu

thon däi chác nich nhu
dãc trung cúa ngui Thái dugc trau

may trång mong månh nhu mocoi nhu dang
chö

doi,
hi

vong ngoai cho, chay nháy tung tängkháp nhing quå bí xanh dóngbào Mông chuót
thêm

dé phyc vu du
khách

tróng trên nuong rdy sáp dén ký ghé lai. Ban dáu chi m�t våi doàn

Thung lüng Kho thu ho�ch. Phía duói sàn, chiéc nôi khách ghé qua, sau cú dông dán.

Muong, xáIhành Son d�ng dây,m�t bàn taybécon, mâp Không chi khách
ta mà con có cá

huyen
Ba

Thuóc nåm map hua lên vånh nôi. Ch; Ut rua nhung doàn khách
tdy,

vai mang

lotthóm giüa bón
bé

v�i taychån chay
dén ôm con ngói ba ló

vuot
núi vào vói Kho

Muong

a vách
dá

dung dúng xich lai gánbép lüa,
rói

cát tiéng
ru Cüng tit dáy, các

sán vât tuóng nh

Chù tjch UBND x� Thånh Son Ha

nui nnun8ngay cuOI
thang Tüng chép mi�ng c�m thán: "T�i tiép noi voi dai ngàn mênh mông bang di�u kh�p Thái d�t diu. Loi hét súc

binh djcua vung nhu: Lon

Chap u treën
cao

nhin thingbé via chim chi,hiéu thão anh thim.
Müa

nay,náng nhu
t

cu thetheo gió lan
mäi rn, lim moi ga

ni
tha doi,mäng khó, moc

nhi.,da tro thành dãc sån và bátdáu

Gán 30
tuói nhung vo chóng chi

theo chän du
khách

vé phó.

uO VaoNam miti sinh,de lai bà thung lingm�t màuhó phách trong dã
có

véi nhau 3mjt con.Ngay thi Giao thong thuan ti�n, hàng hóa

xuong, an hi�n trongkhói laivia sang da! Cái nghèo d� bu�c
thinh không mang theo hanh hao, chénh chao c� tröi chi�u.

suong là nhüng mái nhà
bó m� dem theo dúíaem kém nó 4 xuyênqua táng mâyb�c rói räi xuóng

san bac
mau

thoi gian cua cháu lay lát chäm nhau! Nhiéu khi tréo d�n
la

ký.

Chám phá gi�a búc chóng theo dám tho né di xày cát luu
thông

d� góp phán lam thay d�i
dong bao Thái, Muong nó buón låm dáy nhung giáu moi tranh sieuthuc áy là con duong nhò kháp b�n trên làng duói, ch� � nhà ro

rêt tu duy sån xuát,phát
trién c�aNoi mà mói nguöi cho Dguotoidén bên, Tüng

li

nhi mém mai nhu däi lua
måu

ndu nàm vin cham con, quán xuyén dàn gia nhüng nguöí dàn
vüng

cao.Mäc di

våt t�
dinh

Pu Luóng qua
các

suon súc,gia cám.Toi dua mát nhin kháp chua thé nói rång Kho Mudng dã
chào roi

nguong ngùng tut xuóngua aua
v Sc khoi mom dá. Có lë hon ai hét, núi rói mát hút o dâu dó trong lung lugt c�n nhà sàn to dep vån con gau len

nhung nhieu gaainn aaCohi vong.
trong

suy nghi non n�t c�a minh, ching måy. Tòi nhú troi trên däi lya

hodang mong müa xuán dén
th�t áy såu

mäi
xuóng

tin
binh nguyén lên

nói
nhu khoe: "Nhò'vào dàn lon, nghi. Chóng ch� Ut và

dám
thanh

nguyên màu son mói. Ch� cuoi lón c�aan c�a dé,trong nhà sám súa ti�n

ang thu
u

dem nhanh. Mua xuân së khién cå thung noi con suói Muong nhu m�t lát cát dàn gà kia cà dáy! Mà � dày không nièn trong ban khöng con phai buontruoc, Hå Vän Tüng lüng bùng lèn mon man suc
songda dinh bung se

Náng mói cüng së dem c�n b�nh làm hai nua voidáy
Cuon trong chän, ngu phe quàn röi xa bà n�i. Và trên tát

chiadói thung l�ng Kho Muong ra chi rèng gia dinh nhà minh làm bá tha huong, cáu thyc. "Bán minh

duoc dau,dån bån ai cüng läm dudc, là b�n d�t chuán nông thon mói dáu

Mäi S gio chieéu, chjNgin Thi Ut ai
cing gioi màå!:Vitadät lai con vào tièn cia

x�
dáy dhi Ut khóng giíáu

nuong m�t m�ch d�n

khimat tro lèn cao
qua ngon vau

roi nhng tia náng diu diu vào dôi

má bó quan dang në ch�n chim

vi hanh cua nó, nó m�i chju dây.

Nhung khòng, khi troi m�i täng

sang con trau nai mang cái bung
chua kénh càng d� c�i cui dõi sifng

cong nhu chiéc liém vào cay c�ot

sän,ngay phia duði lúng dem chô

nam,khién nó nh�n nhó, cuc cua

noi,chj
Ut

v�a ti�p câu
chuyên

c�a dudc niém
tyhào,cho tôi hay

minh. Truóc, doi sóng c�a bà con

dàn
bån

Kho Muong còn cocuc läm! dáy! Chi it ngày n�a thôi,tát c� lon

Lufong thucc� n�m chitrông ch� vào gà,mäng khô và các sán vât khác

dien tich
lúa

nuóc
ít oi,gieo cáy dugc mang hudng vi cüa

núi ring së
dugc

mot vu. Duöng sá di
lai cuc ký khó các thuong lái dua vé xuói phuc

khan vát và nén dù
cho

có
gång

dén vu nhu cáu
cho dip T�t

có
truyén

máy thi bà con
cing chi

dù gao ån cùa
nguoi dân. Dän

b�n së
lai có

trong
nua näm. Côn

lai

thi vào ring tien cho con di h�c xa, có tién dé

dãomang, vugt núi sang các
bán lån xày dung th�m nh�ng c�n nhà

sàn

can làm thu� cuóc mu�n tim ké sinh khang trang hon dé chð dón nh�ng

nhai.Dám
trëè

con cüng
vi

thé
mà coi

doàn khách ghé lai trong
näm mói"

cocdo dóicom,dói cà cái ch�.

Kho Muong chi thuc su dói thay
khi dugc Nhà nuóc dáu tu làm m�t
con duong dài hon 3km, nói t�

trung
tam xa vào b�n. �äc bi�t là khi

chù truong phát triéndu lich cong

dóng, khám phá dudc huyên, xä áp

Minh và bà con mong Tét lám

Cung vói
dó

là tiéng gà rung te tàt

gay ngodi dáu nuong d� kéo nó ra

khöi m� ch�n n�m vän con ám suc.

Bên canh, bà n�i trö minh, cát tiéng
khúc khoác...

chjUt cuoi hón h�u.

Toi còn nhó, trong mot

chuyen nguoc vung9
bien vien xd Thanh may nám
vé truoc dóng nghi�p cua

toitung thót lên: "Mién Tay
Thanh Hóa dep mà nghèo

qud! Phdi có cách náo dë làm

thay dói doni sóng �öng boo
chú nhi". Vâng! Da có nhieu

nhiem ky, nhiéu th� h� cánb�
länh dao trän tro,di tim câu

tra loi cho cáu hói này nhung

không de.
Và rói vói nhúng

chinh sách uu vi�t c�a £Dáng,

Nhà nuoc nhu các chuong
trinh nhu 135, 30A. các

Tung dúng chóng nanh trêntri�n

con
dóc dàn

xuóng cánh dóng lúa

v�a xong vu gat dang chim trong
màn máy mð áo.Con duong ngày

nao cung
di qua vài

ba bân, nhø

thuoc ting viên cu�i nhó trên m�t

duong nhung vào nh�ng buói sáng
nhieu m�y nhu hom

nay,
no

van

phäi cán thân d�t t�ng buóc chân

vi dó rang,chi cán sd ýchútthôi,cä

nó và tråu
së buóc lacvào mây dén

mot
mién

có tich, sièu thuc
nào

mát

Uôn nguc hítm�t hoi dài cäng dáy

löng ngúc
cái không khí

se lanh
cùa buói ban mai trong lanh,

nó dom buóG, phía sau
con tràu

nái châm räi buóc theo.

Nhà nó d ngay dáu con dóc

dán vào bàn Pü Luông, xa Thành

Son, huyen vung cao Bá Thuóc

(ThanhHóa).Mói h�c lóp S nhung

Tung dã phäi thay b� m� ch�m sóc

ba noivà quán xuyén vi�c nhà. Nó

kióng biétchinh xácba n�i n�m nay

bao nhiêu tuói nhing cú nhinc
ungcong sátxuóng bac cáu thang

yamaitóc bacnhu hoa lau cua ba

ungdoán tuóicúa bänoicon nhieu

hon tuói
cua can nha sån op ep ma

ba cháu nó dangtrú.nguMôi khi

mua dóng dén, bà n�i hay thuc giác

Nhonhiéuvào lúc nua deêm vé sáng

Nhng lúcnhu the nó thuong tro

dy batdíen timi
lo dáu,gióxoa vao

long bän chán, ban tay,vãomü cho

baám.. Móifuán döiban, b�mend
t tan trong mién Nam së goidien vé

hoi han,cán dan 2bàcháuch�m soc

lan nhau và nó biét,lán naào mecúng

hocdiu chiqua
cái diênthoai man

hinh den tráng

Chj Orvnguo dánKho Mvemg
dangmongchd mótmùaTet ve

o cuöi

chân mâây huyén vùng cao cua Thanh

Hóa da trominh thúc giác

eBep thomong cua banDon TPu LDong):

ANRKIEU AA)
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giü,phát huy các di sån vò
giá này.

Anh Nguyén Huy Tháng (hau

du� doi thú 18 h� Nguyèn Huy �
thôn Tan Tién, x� Kim

Song

Truong,huy�n Can L�c, Hà Tinh)

bày to
niém vinh du, tu hào khi 2

sác phong cua cu Nguyèn Công
Ban må anh la h�u du�, t�c tru�ng
chi ho có gång gin gi�, bão quån,

nay duoe ghi danh vào Di sån tu

lieu ký úc
thé gióikhu vuc chdu A

Thái Binh Duong. Ngåm nhin2sic
phong cua cu Nguyén Cóng Ban

dugc treo trang trong trong nhà

Nhdtho NguyénHuy Ty, noi lou giü th0, anh Thäng không khöi bàn

HANH NGUYÊN

Du trai qua bao thäng trám

c�a thoi gian và lich su,

nhung 3 dong h� o
làng

Truong
Luu (x� Kim Song

Truong, huy�n Can L�c,

tinh Hà Tinh) vn luu giu

dugc 48tuliçuquý hiém

Vän bàn Hán Nom làng

Truong
Luu (1689-1943).

Djc bi�t, sóu li�u này là di

san c�a h� t�c, nåm � mot

làng quê nông
thôn vùa

dugc UNESCO vinh danh

là Di san tu liçu ký úc thé

giói khu vuc cháu A - Thái
Binh Duong

vudng
nét vdnhóa dâcsdc làng-Truòmg Lutu khoän: "Sau khi duoc công nhan là

Làng có3di sån

thegiói

Di sán tu liêu ký úc thé
giói thi các

sácphong này së duoc phát huy giá

tri nhu thê
nao:

OngNguyen Tién Düng
- Phó

Chú tich UBND huy�n Can Loc
cho biét, dja phuong dang hoàn

thiênDéán xày dung Làng vän hóa

Truong Lutu dé trinh tinh phê

duyèt. �ông thöi lâp quy hoach

Làng vän hóa Truong Lutu gån vói

du lich dé quáng bá các di sån d�n

voidông däo du khách.

Theo Giáo su- Vi�n sý Nguyén

Huy My, néu Hà Tinh không
hành d�ng dé báo tón và phát

huy các di sán � làng Truöng Lutu

thidanh hiçu Di sán tu li�u thé
giói

se bj thu hói. Dé báo tón và phát

huy di
sån

này phäi thuc hiên 3

buoc, thú nhát là bào tón chu dáo,

tránh mat mát, cong venh, mði

mot. Thú hai lå khai thác, só hóa,

phien am, dich nghia... dé bào

quan các di sán.Th� ba là quáng ba

các di sán dé các ngành chúc nang
và nhát là nguoi dån hiéu duoe giá

tri c�a di sàn, qua dó së có ý thúc

Hedi san quý báu

làngTruong Luu

Näm 2018, Giáo su, Vieên sý

Nguyen Huy My(hâudu� döi th�
16 ho Nguyèn Huy � Truong

Luu) båt dáu tim hi�u, suu tám

Van bàn Hán Nôm làng Truöng
Luu dé lâp hó so và cung co quan

chuc nang
tinh Hà T�inh thám

dinh, trinhUNESCO
Sau gan 4 n�m mi�t mài tim

tòi,

nghièn cúu, xày dung, ngày

26/11/2022, Uy ban Chuong
trinh Ký úc thé gióiUNESCO khu

vuc châu A Thái Binh Duong

(MOWCAP)hop lán th� 9dã bó

phiéu báu chon V�n b�n Hán Nom
làng Truong Lutu (1689- 1943)là

Di sän tu li�u ký üc thé gióikhu vyc

châu A- Thái Binh Dudng.
PNhác dén làng và vän hóa

lång,

khó
có

ndi nào dãc sác nhu läng

Truong Lun (truóc dày thuoc xa

Truong L�c, nay là xä Kim Song

Truong, huy�n Can L�c, tinh Hà

Tinh). Tu thé ký XVIl -AX, lang dang)
và lua.

Truong Luu dugc biét dén nhu

mot trung tàm vän hóa b�c nhát
Truong Lutu (1689-1943) trinh

bà Trán Thi Ba (tháng 10/1935).cua dátnuóc thoi báy gid
Noi day không chi nói tiéng vói

"Bát cánh", vói ví phuong väi,v�i

Truöng hoc Phüc Giang co hang8

nghin vän nhán ki�t xuát dén t�

kháp các vùng mién
trèn

cà
nuóc

theo h�c må con la
noi

luu gugóm 5 sác l�nh tôn vinh vai trò cua

nhung trám tch vän hóa c�a các phu nú, nhu: Sác phong Thán cho co3di sán thëgioi?7
dong h� v�n hién. V�n b�n Hán

Nom làng Truong Luu là
két tinh 1/6/1898); såc phong la Chinh (Can Loc) d� có 3 di sán

dugc Huy hay làng Truöng Luu nüa mànhüng giá tri
tinh túycacac

dong phu nhan cho bà Phan Th� Truu
công nh�n là Di sån tu lieu ký úcho nói tiéng: Nguy�n Huy, Trán nide

Van và ho Hoàng.

Dén nay
Hà Tinh dã có

5 di sän van hoa dugc

UNESCO vinh danh

góm: Ca
trù là

Di sän v�n

óa phi v�t thë c�n dugc båo

ve khán c�p cua nhàn lo�i;
Dan ca Vi Giam Ngh� Tinh là

Di san van hóa phi v�t thé �ai

dien cua nhân
lo�ai

và M�oc

bán truong h�c Phúc Giang

Hoàng hoa sú trinh �o, V�n

bàn Hán Nôm làng Truong
Luu là Di san tulieu ký úc thé

gioi Khu v�c châu A Thái

Binh
Dugng

ãotón.

M�c bàn truong hoc Phúc

Giang, Hoàng hoa sú trinh dó,V�n
bån Hán Nom làng Truong Luu
hien nay dã có tiéng trëên thé

giði,,
vi the

khong the cát gi� trong kho,
phu nhán (ngày 15/5/1778); såc Truong h�c Phúc Giang, Vän bån trong nhà th�, nhà rièng nhu tùdó, giáy dó d�c bi�t (giay long phong "Trinh tiétkhá phong"cho Hán Nom làngTruong Luu. Néu 2 truöc dén nay dä làm mà phäi dua

M�t nhà thdnhdnhcia dòng hoNguyénHuy Truong Luu

bà Phan Thj Tráng (1831); såc di sán truóc chidung lai ö dòng ho nó ra nhung ván dé là d�t nó ö dâu,H� so Ván
bån Hán Nom lang phong "Tiét hanh khá phong"cho Nguyên Huy thi di sån Vän bán néu chídé rièng minh nó thi khóngHán Nôm

àng Truong Lutu có su thephát huy hét
giá tri. Vi vây,vi�c

xày dung Lang v�n hóa du lich

Truong Luu là dé hi�n thuc hóa ý

UNESCO khâng djnh: "Môi
tai Mot búc truóng: Truóng c�a Té tham gia c�a 3

dòng h�. �iéu dóli�u dugc xem
nhum�t tac pham tuong Nguyen Nghi�m mung th cho

tháy,vièc xây d�ung hó so di sånngh� thu�t nguyên bán.

Dáng chú ý, Vän bàn Hán Nom

lang Iruong
Luu có 6/48 tài liêu cónam

l772.

noi
dung vé binh dång giói, bao Làmgikhi làng

bà Phan Th� Tr�u vào mùa Xuân vän
hóadang dán dugc nhiéu dòng tuong dua 3di sån làng Truong

h�, làng què khác quan tâm. Luu lèn m�t tám cao mói, vua co
Có thé

kháång dinh, 3 di sán giá tri vän hóa
nhung dóng thöi

thòn t�c �
Truong Luu dã tro mang lai giá tr� kinh té

thành tài sån c�a thé
giói

và vi�c gin M�t thuc té dé nh�n tháy dó là
giü,

båo tón và
phát huy không còn 3 Di sån tu liçu the giói � làng

là vi�c rièng c�a
dòng ho Nguyên Truong Luu mói chi duoc giói

bà Nguyén Thi H� (ngày Cho
dén nay,làng Truong Lutu

nghiên cúu,nhà khoa h�c, nhà vàn
làviecchung cua tinh Hå Tinh, c�a hóa, co quan quán lý nhà nu�c hiéu
Nhà nuóc. D�c bi�t, UBND tinh và biétdén. Háu nhu dai da só cóngHà Tinh phäi xây d�ng chuongtrinh hành d�ng dé "kéo dài tuói

tho và d�c bi�t là dé
nguoi dân

hiéu và
cùng chung tay gin

nien hi�u Cânh Hungi såc phong thégióichâu A- Thái Binh Duongcho bà Nguyèn Thi Khoát la Chinh
Hoàng hoa sú trinh d�, M�c bån

Vói kinh nghi�m c�a ngut�i ting
dua 2 di sån c�a làng Truong Lau

dén voi thé giói (M�c bán Truong
hoc Phúc Giang và Hoàng hoa su

trinh dó), Giáo s Vi�n sý

Nguyèn Huy My tiép tuc "giülùa,

dem Vän bán Hán Nom lang

chung chua biét d�n r�ng räi M�c

bån truong h�c Phúc
Giang,

Hoàng Hoa sú trinh d6, Vän bân
Han Nôm

làng Truong Lutu.

Truong Lutu
dén

v�i thé giói.�åy
là di sán thôn t�c d�c sác,hiém có.

Van bán Hán Nôm långTruong
Lutuduoc viét

bång
ch� Hán

và
ch�

Nom góm 48 tuliêugóc, quý hiém,

có nguón góc rô
rång

và
duge lhtu

giu cán thân. Trong dó, có 26 sác

phong, 19 vän bång và 3 truong tai

9nhà tho và I tugia tai lang iruog Anh NguyénHuy Thdng, h�u du�
dofl th�

18ho Nguyèn Huy ty hdové sde phong
Luu. Các tu li�u dugcviet trëngiay cia cu NguyénCóng Ban duoeghi danh vào Di sdn

tu ligu

kyücthégiót

s

Con cdnh m�t Vân bàn Hdn Nom
làng Truong Luu
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Nnan Qug 1Wao223
TamKý (Quáng Nam): Dat da s� các chi tiêu và vugt ké ho�ch d� ra

OngBüi Ngoc Anh.Chü tich UBNDTPTam Kýcho bi�t:
"Duyc srquan tâm länh dao, chi d�o cua HDND,UBND

tinhcuaThành üyvàHDND thànhphó,cüng vói synðlyccüua các cáp, các ngành,cácto chúue và nhân
dân thành ph�,

KT-XH,QP-ANn�m 2022 trên dia bàn dã ��at nh�ng kêt quá tot".

heo dó,
da
só các

chi
tieu dat và tý dong, dat 101,88 % ké hoach; CN- hop BQLcác Khu KT và Khu CN tinh thu hút 2

vugtk hoachsovói Nghi quyét HÐND
TTCN-XD

uóc dat 8.758,45 ty
dong,

nhà
dàu

tu vão KCN Thuán Yên. Tô
chic H�i

thanhphó da de ra. Dáng nói lainh vuc dat 100,2 % ké hoach; Giá tri sán xuát nghi �ói thoai doanh
nghi�p trên dia bàn

d�
láng

kinh te ph�c hôi và phát triên khoi såc ngành nông lâm th�y sán dat 462 tý nghe, chia sé, giai quyêt, de ngh� câp có
tham

Sauthot gian däi ánh huóng boi dich dong,
dat 93,68% ké hoach. Dü b� ánh quyên giai quyêt nhüng khó khän, vuóng mác

covid-19. Cu the, tông thu trên d�a bàn huongc�a các �ot mura l�n trong n�m, cua cácdoanhnghiep.n�m 2022 uróc thrc hi�n 1.719,705 ty tuy nhiên tông di�n tích gieo trông dat
Linh vuc chuyén

doi só chuy�n bién tich

dong; nguón thu
do TP quan lý u�c ��t 1.862 ha, sàn lrong lrong thrc 9.532,4

CurC; giáo duc và các hoat ��ng TDTT gi� v�ng
607,705 tý dông, dat 104,27% du toán t�n. Tông sän luong thüy sán uoc dat

thành tich cao. ASXH �ugc �àm båo. ANCT,

tinh
giao, 94,97% du toán H�ND TP 8.015 tán täng 4,4%, täng 338 tn so v�i TATXH

dugc giüt v�ng, cùng v�i dó,
triên khai

thuc hiên tôt các n�i dung
theo Nghi quyêt sô

08-

TP dã
dáy manh công tác xúc NQ/TU cua Tinh üy ve xây dung và phát trien �o

(theo gid so sánh 2010) uóc dat 21.857 tién,
thu

hút
dàu

tu
trên

dia
bàn.

Ki�n thi loai I,Thong báo két lu�n só 98-TB/TU
cua

toàn To xúc
tiên

và h� tro dâu tu TP, Ban Thuong vu Tinh üy. Thông báo só 333-

giao. n�m 2021.
Näm 2022, giá tri ngành TM-DV

trong näm, tô dã tham muu UBND TP TB/TU cùa Thuongtruc Tinh üy.

lap dê xuat chù truong 4 du án; dê xuât
Khó có thê nói hêt nh�ng gi mà TP Tam

tieu chi lra ch�n nhà �âu tu trinh phê
Ky da

låm drgc trong n�m 2022, nhung �ê �at

duyêt
2 du án, dên nay UBND tinh �ã có nh�ng két quà nêu trên, länh ��o TP dã dây manh

Quyet dinh công nhân nhà dâu tu dáp
cai

cach
hanh

chinh, xây dung b� máy chinh

ung yêu cau so b� n�ng luc, kinh nghi�m
quyen tinh gon, ben v�ng, hi�u luc, hi�u quá; d�i

d�ng ký thuc hi�n du án �âu tu xây dung ngü CB, CC,VC có phâm chât d�o dúrc, tinh thàn

nhà & KDC khói ph� 5, phuomg Truong tráchnhi�m
cao,

n�ng luc
cóng

tác
tôt.

Phát huy
Xuan giai do�n 1 và giai doan 2. Phôi vaitró nëu grong cua cán b� quàn lý các câp.

Motgóc TP Tam Ky, tinh Quáng Nam
THANH H�YÉN

Nong dan Tiên Phuóc lam giau nhö kinh të vuón,trang tral

chinh sách c�a Nhà nuóc hi�n nay tao diêu

ki�n thúc dây cho nong dân dám manh dan dâu
Tai huy�n Tiên Phuóc, tinh Quang Nam, nguoi

dân nh� bi�t cách khai thác loitu phát trien kinh té. Nhi�u nông dân SXKDG
the ve dieu ki�n �ât dai o ��a phurong, chon cây trong, vat

nuói thích hop nên
nhieu

nong dân huy�n Tiên Phuóc �à trö thành nôngdán sän xuátgioi.
khong nh�ng duy tri nhi�u n�m lien mà con

nang cap câp lên nong dân SXKDG cáp Trung

T� viçc huyên có nhi�u co che ho tro,

nhieu h�i viên nong dân xã Tiên Son chuyên

dat danh hi�u SXKDG câp tinh,huy�n.
Ong Nguyen Vän Phuóc Chù tich

H�i Nông dân x� Tièn Câm, huyén Tien Phuóc

Uong"

Ong Tràm Qué Huong, Chú tich

UBND huyên Tiên Phuróc nhân manh: "Deán
Phát trien kinh tê vr�n, kinh të trang trai gän

sang chän nuôi bò thâm canh nhôt chuông. Dja

phrong dã có 4chi h�i nuôi bò thâm canh vói
cho

bièt:
Chúng toi thuong xuyên

tuyén

hàng chuc thành viên tham gia, buóc dâu dat
vói phát triên du lich sinh thái làng que nay làtruyên, van d�ng h�i viên nh�n thúc ro vê tàm

quan trong cua kinh té vwon và kinh té trang
De án03 là dôn bâay,ti�p súc cho hàng ngàn h�

trai. Doi v�i thò nhuöng cúa dát Tien Cam nong dan c�a huyên phát trien kinh te
vion.

chúng toi chon nh�ng cay tröng phù hop nen

dem lai hieu qua. Dac bi�t toi là Ch� tich H�i

nong dân và có di�n tich r�ong, do �ó vùa trrc

tiep làm,
vira tuyên truyén dé cho h�i viên nhin trai de nguöi dân phát trien kinh té vuon, läm

tháydelàm theo".

Nh�ng n�m gan dây phong trào nông

dan SXKDG duoe x� Tiên Hà trien khai và

kêt quà khà quan, góp phân t�o công än vi�ec

làm cho ngroi lao d�ng, dem lai lgi nhuân cho

ngroi chän nuôi. Hi�n dàn bò x� Tiên Son có

tren 1.000 con bò, trong �ó bò lai chiêm hon

60%
tong dàn. Qua dó. gópphân phát triên KT-

XH tai dia phrong.
Anh Dang Tán Anh, � x� Tiên Son cho

Huyên cüng �ã ho tro mõi n�m t� 10 �én 15 tý

dong theo ca chê De án 03 và Nghi quyêt 35

cua HDNDtinh ve kinh te vuron, kinh tê trang

trang trai. Qua dó giüp bà con nông dân vuon

biêt: "Tôi m�nh dan chuyên �ôi con giông d� lên làm giau trên qu� huong"

DAI BINHcho hieu qua rât cao. Chúng tôi thuong xuyén

trao doi kinh nghi�m dê näm b�t khoa h�c ký

thuât, dông thoi länh dao huyên quan tâm nên

chung toi dugc tham du nhi�u lóp tâp huán, di

den các
tinh khácdêmuacongióng"
Côn xã Tien Câm xác dinh phát triên

nhân duge su huong úng tich cuc cüa h�i viën

nong dân; dãc bi�t t�r khi huy�n triên khai thurc

hien De án 03 phát triên kinh té vuon, kinh té

trang trai dugc nguoi dân
tham gia triên khai

thyc hien mang lai hi�u quá kinh te.Tông diçn

tich vuon trên dja bàn huyên hi�n nay làsan xuat, nâng cao thu nhâp cho ngroi dân là

noi dung côt loi trong xây dyng NTM. H�i S.882ha, di�n tich vuron duoe chinh trang, co

Nong dan xã tích cre van d�ng bà con phát

trien kinh tê vuon, kinh tê trang trai,buóc �âu

cho hiçu quá. Só h� sán xuat kinh doanh gioi

(SXKDG) tai dja phromg täng nhanh, nhi�u h�

câu cây trông hop lý, hi�u quà là 3.884ha,

chiêm gan 70%.

Ong Nguyén Dinh Tu, Chù tich H�i

Nong dan huy�n nhân manh: "Vói các co che,

Mo hinh trang trgi dà giip ngroi dan
Tien Phróc lam giau.

51 Thongtin x� h�i



www.daidoanket.vn

chién, Thánh
thát,

Miéu
tu..

du cong cáy. Các thành
vièn trong

khách thap phuong khóng thé bo Vancây nhieu nguoi ho giO1.

qua
Khu lang m� Duc tién quan Trong lúc lao dong, h� hò dói

UR2G7 RoKien xuong Quan cong Nguy�n dáp voi nhau. Ai
hò

giói dugc

Huynh Dúc Cu Nguyèn Huynh Van cura hò dói
v�i tho cáy Vang R Duc (1748 1819) sinh � Gióng ban ho�c cánh dàn ong tho nho

Cái En trong dong ho có công khai ma, thg cày.Các câu hóo thuöng

phá vung
dát láp nên läng Khánh là:

"Dát n�m diy cò bay tháng
Hau. Nho

giói
vo ngh� và có súc cánh; Anh dám höi nàng: que

khóe hon nguoi nên ông dugc dän quán noi däu? Ho�c: Dua
em

ra

Gióng Cái En suy ton "Hó tuóng toi Rach Chanh; Muði mòng can

KHUYNHDI�P
Näm 1780, tuy Nguyen Huynh 1ám, cây anh dua vé...

Duc tu tip dân binh gia nháp dao Tháng Chap n�m 1959, phái

quan Dông Sdn o vùng Ba Gióng dé doàn các nhà khoa hoc � Dai hocNäm 1917, làng Tuong giúp Nguyen Ánh, nàm 1783, ông Tiéu bang Michigan (Hoa Ký) do
Khánh và Nhon Hâu nhâp bi quan Tay Son

bát
läm tù binh, Giáo

su
Gerald C.HicKey dán dáu

vào làng Khánh H�u déthành nhung duigcNguyèn Huê né phuc
dä sang Làng Khánh Hâu nghién

tai n�ng phong läm
Phó tu�ng theo cúu Làng c�

này. Trong nhung
lap x� Khánh Hâu (phuöng Nguyên Hue n Bác dep lo�n chúa ngày làm vi�c � dày, ông phåt hi�n,

Khánh Hâu, thành phó Tàn Trinh roi dugc Nguyên Huê giao tiù näm 1956, nong dân Khánh
Hâu dä thành

läp
ra

Hgp tác
xa

Näm 1993, quán the nhà Tu nong nghiep vói95 nong dân tham

Thé
nhung

tên
lång

Khánh
duong và Láng m� Nguyén Huynh gia.Hop tác xänong nghiep

lo

vat

An, tinh
Long

An ngày nay). trinthu dát Nghe An m�t thoi.

H�u van sóng trong ký úc Dúc duocBo vän hóa
-

thong tin tu sån xuát, giðng tieu thu nóng

cua bao théhe nguoi dân noi xep hang Di tich cap Quóc gia. sán cho
nong

dân. Sau 2nàm hoat

Nói vé Miéu th� thán hoàng, � d�ng, do nhiéu khó khän, nông

day vi
su d�c

dáo
c�a mot Lang có Khánh Hâu hi�n côn

miéu
dántrong HTX Khánh H�u d�

cái làng mang bàn sác vän tho DúcThán hoàngbón cinh V�n nghi nhap vào hop tácxi nông
Minh háu chi Thán Vuong" Pham nghiep Làng MyAn Phú ké bên dé

hóa quý
hiém c�a

vùng
dát

Phuong
Nam.

Vän Vän thu�c dong Pham t�c. duy tri sán xuát.

Nam 2002, Giáo su -tién sý

"Trum cay"trongv�n
Sakurai Yumio (Nhât Bán) cùng

Dia chi v�n hóa... các cong su trong dó có tiensý xä

Lang có Khánh Hau xua nåm 0d ddn
9ldn Nam bo h�i h�c Ono Mikiko phói hop v�i

Trong qud trinhchinh phuc
các nhà khoa hoc thu�c Viên hàn

nhiéu kênh rach thông ra Vâm Co en nnien, phat tien Dgne trong läm khoa h�c xã h�i Vi�t Nam

Tay. Näm 1917, Tham bien au Khánh Hâu còn hinh thành hinh cúu vé su dich chuyèn kinh te- xa

trèn gò dát cao Gióng Cái En, voi

Tay. Näm 1917, Tham bi�n (chú nO 11guo nOng dan 1ang co cüng dã dén Khánh Hau nghiên
ha

tu duimg
NguyénHujnhDuc

d phu�ng
KhdnhHdu

tinh) nguoi Pháp � tinh Tän An

nhap làng Tuong Khánh và làng tnuc canh tac tap the
so

khai. van hoi c�a nong dân Nam B� qua

cáy
là

loai
hinh nhu vay.Day la truong hop làng có Khánh H�u.

Nhon Hau vào làng Khanh iauhinhthúc hop tác sån xuát tap thé Trong báo cáo k�t quà nghien

nguón

dé thành

thu
lap
tjch

xa
có
knann
và trên các

u
di chi

gián don truóc khi
nong dan

hinh c�u, Tién s� Ono Mikiko khi

hien hüu, truóc khi nhà Nguyén
nn

caC ninn thuc cao non: 10 dé câp các hinh thúc sán xuát ó

hinh thành các don vi hành chinh van, van doi cong kha pho bién dáy cung dä giói thi�u hinh thuc

cách dây hon 300 naám � vùng ung ong bang vam Do. Mo Trum cay gån v�i sinh hoat vän

dát Phuong Nam, cu dân t� mién y cOoa rum van. hóa dân gian Nam B� (hò di cáy)

Trung dã dén Gióng Cái Én khai D um van Diet p nop caC m�t loai hinh khoán công lâu doi

hoang lâp dja,quán tu hinh thành ho cay gio1,
biet

lien he voi các con tón
tai

� Khánh Háu dén

lang gióng nhu làng � quê cha dáton cu(Ong ung de nnan
ngày giäi phóng (1975).

tó. Cu�c sóng ón dinh, ngoài duy tri

tuc tho cung òng- bà tó tiën nguö

làng Khánh H�u còn góp công góp
cua xay dung dinh làng,

miéu tho

tri an các b�c "Tien hien có công

trong
buói dáu khai vð dát và các

bac "H�u hién" có công trong nghé

tróng lúa nudc và dan
lát

thú còng

Dinh làng Khánh Hju (di
tích cáp

tinh) và dinh Nhon Hâu là m�t ví

dy. Hàng näm, t�i hai ngòi dinh

này déu dièn ra các lëcúng Ha dién

(cung Thán Nông); Thugng dien

(tri an Thán Nông) cáu mua thuàn,

gió hoa, mua màng b�i thu, sóng

em gió lang khi xuóng ghe, xuóng

thuyèn dan tu rach Can Dot, Kach

Chanh, Bao �jnh xuðira Vâm Cö

Tày dé xuóng mi�t th� Mién Tây.

Nguoi Khánh H�u xuta kia còn

có le lapMiéu ta on Thán Nong và

Thán H� vé, goi la Le Chap Mi�u.

Do nhu cáu tâm linh và su phát

trién cua Phât giáo,
hon träm n�m

truoc ngui läng Khánh H�u con

xåy Chùa Diéu Quang va Chua Ap

Cáu. Truóc cua Chùa Diêu Quang

hien nay còn m�t Cây tròm mô

tren 300 nàm tuói,duðng kinh góc

gán 2m, tán r�ng hàng ch�c thuóc

Näm 2019, Cay mo tråm dudc

cong nhan Câydi sán Vi�t Nam.

Dén làng có Khánh HJu, ngoài

chièm nguong
Dinh làng,

Chùa

Docdáo

OTanzAn
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SINH
NAMCHUYÊN GIA

NGUYÊN TÜQUÁNG:

195
Ngyoi mang

Phil rerg2
"made in"VIEt Nam CAM ANH

(thuic hien)

ö qua bi�t danh Quang "no dugc dua ra
thi� truong, Nguy�n Tu Quáng tro thành

cong dóng mang xä
h�i

dôi khi vi doanh nhån khi anh ngói ghé T�ng giám dóc

vra cà quyý mén, v�a hoi có chút Bkav. Ngoäi linhv�c an ninh mang, Bkav trong

gêu nhai vé nh�ng phát ngôn c�a nhi�u n�m liên
tiép duara

nhiéu sån phám smart

nh,
thi Nguyén Tu Quáng van là phone. Cho dù các sån phám này vån chua du�c

chuyèn gia hàng dâu
vë công nghe thóng

tin thi truöng trong nú�C
ua

chu�ng
và vàn chua dù

Viet Nam. Trong dó Quáng nói danh rátsóm � súc canh tranh duge voi các thuong hi�u công

chuyén ngành
c�a

anh
là
an ninh m�ng khi

vào
ngh� hàng dáu thé giói

trong
linh

vuc
smart

näm 1995, lúc m�i dang là sinh viên n�m th� 3 phone, thi dó ván là nhüng sän phám công ngh�

Khi nghi dén nhüngnguoi cám tinh con Mèo, khóng
hiéu

sao toiluôn nghi tói 3 nguöi cüng cám tinh Mèo, cung sinh

nam 1975 - thé h� nh�ng nguoi sinh ra vào dungn�mn
thóng nhát dát nuóc và cùng rát nói

tiéng: Chuyèn gia

Nguyén
Tu

Quang, nhà vän Dö Bich
Thúyvà

ca siMýLinh.

cùa truong Dai h�c Bách khoa Hå Noi, anh dä mang khát vong c�a nguöi Vi�t Nam. Ho�c nói nu odo NHAV�N ��thc hien thanh cong cac chuong trinh chöng nhu Nguyen lu
Quang ting

täm su: O d�y,

virus cung cáp miën phi cho cong dóng mang chúng tôi
giäi quyét hai dinh kién. M�t là, Viêt

Các
tháy co&Truong THPTChuyên �ai hoc Su Nam có thé làm smartphone hay không? Và hai

pham Hà N�i dén gið vån nhác dén Nguy�n Tü là, néu làm
thì chát lugongsë nhu thé nào? Câu

Quang nhüng
n�m

tháng hoc phó thông, Quáng tra
li c�a

Bkav rát rò rång: Viêt
Nam có

thé
làm smartphone, và chúng ta hoàn toàn có thé

Khi phán mém di�t virus cua Quang du�c àm sän phám cao cáp.Không dung lai, linh vuc

Nguyen TuQuáng dang quan tim l�
tri tu� nhàn

tao (AI).
M�i dây nhát, trong n�m 2022, Hi�p

hoi Phán mém và dich vy công nghe thong tin

Vi�t Nam
(VINASA)

d�
giao

cho Nguyèn Tu

Toi gióng8dã b�cl� nh�ng tó chát
rátdãc bi�t.

Quang trong trách gi� chúc

Chu tich Uy ban phát trién trí

tuê nhân t�o (AI).

Se còn phai ch� dé Nguy�n Tu

Quáng 'no tiép,
voi

mong
muón

c�a chinh anh: Néu có thë làm

hà vän D8 Bich Thuý- nguoi nói tiéng v�i các truy�n ngán và tiéu

thuyét có bói canh là vùng cao phía Bác nhu'Tiéng dàn môi b�n
bo rào dá,Chúa dát...chia s� vé m�t n�m có nhiéu duyèn ng v�i

di�n ánh và c�m xúc vé m�t n�m Mèo dang dén.
PV: N�m 2022 có the nói là n�m thành

công cua chj voi

di�n ánh, khi t�i Liên hoan phim Quóc tëHà Noi, phim Phugng cháy, mà
ch�

là tác giä kjch bån, dugc trinh chiéu,döng thöi dy án
phim Chúa dät

(kjch bàn: Dõ Bich Thuý, D�o di�n: D6Thanh Son)dä dat giäi nhát
trongchudng trinh Ch� Dyán phim HANIFF 2022. Chj dón nh�n nh�ng thöngtin này nhudth� nào?

chù nganh công nghiêp smart

phone, Vi�t Nam có thé tr�

thành m�t cuong quóc m

Nhà vän Do Bich Thuý:Tôi rátvui.Th�t lòng thé.Tòi nghi,báy lâu minhcú cám cúi làm vi�c nhu vay,vi�c gi dén tay c�ng làm, co h�i nào dén
cungtân dung, lúc nào cùng hét súccó gång, thi cuói cùng cüng dat dugc m�t chüt

gi dó.Nhung nhiéu hon niém vui áy là m�t th�gi dó gióng nhu n�ng lüong
gióng nhu có ai dó khích l� dé minh di tiépvây.Cái dó quan trong lâm.

Dien ánhlà ngi
rë tinhcö hay là m�t con

duong có chù dích c�a chj?
-Thyc ra thi ké c� vän

chuong tòi cüng khôngcó chú dich dâu,không nhamtoi m�t cái gi cu th� c�. Toi cú làm nh�ng vi�c minh thích,don giän nhu vaythôi.
Nhung tôi

ngh� là v�i m�t ngu�i viétvån, vi�c có rësang di�n ånh hay
không nó nhu ki�u có

cái'"'s6" áy (cuoi).
Toi thicó vé nhu có cái"s� này t� sóm, ngay sau khi doat giäi � Van

nghe Quan d�i. Kich bån phim dáu tiên màtòi viétchính là chuyén thetu truyèn ngån Sau nh�ng mùa
träng, phim này duoc phát trén �iën annchiéu th� Báy c�a VTV. Sau dó mói dén Chuy�n cùa Pao (chuyén the tutruyen ngin Tiêng dàn môi sau b� rào dá -

pv). Nói chung thi toi thichviétkjch bán phim,dù là di�n ånh hay truyén hinh. Boi vi cái cåm
giac lunhin

tháy nhån v�t tuong tuong cùa minh hién hi�n trên màn ánh, aexuát,nói n�ng. y nhu minh hinh
dung khi ngói dói di�n v�i máy tinh,nodãc bi�t lám. Xúc d�ng gh� góm luôn áy.
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DIVA MYLINH:

Srnghieprucro
HML YUHTIV

1

hi nói vé Mý Linh, nguoi ta Diéu này cho tháy súc nóng c�a giong ca Mý ca nhac cùa Mý Linh, xúng dáng v�i danh
i

su tron dáy. M�t Linh vào thöidi�m
&y,

khimà vi�c thuc hi�n hi�u Diva khòng låu sau dugc truyén thóngluon nghi

snghiep àm nhac khá lón, m�t bäng video ca nhac hoàn toàn do häng phim ton
vinh.

giong
ca

dep
vào

b�c nhát trong lua chon, nó khác vói các album ca nh�c sau Sau này,MýLinh
vån

tiép tuccó nhiéu sáng

sócác ca si duong d�i, m�t
tàm này thuong phái do chính ca si ty thuc hi�n tao v�i các album

Vàn mäi mong cho (2000),

Made
in Vietnam (2003), Chat v�i Mozart

Nhung, dinh cao cúa giong ca Mý Linh (2005), Dé tinh yêu hát(2006)và loc ngin

lai

là khi cô
bát

dáu gâp nhac si Anh
Quan. Acoustic: M�t ngày (201l).. Cho dén nay,

Vé àm nhac, nguoi ta goicôlà ngh� siV-pop Näm 1998, album Tóc ngán, sån phám dáu Mý Linh dã ting có 14 album, là ch� nhàn

bán
día nh�c chay nhat moi

th�i
dai c�a Vi�t tiên c�a cô hop tácv�i ban nh�c Anh Em cua cua 4 giäi Cóng hien,

la

nguöi
tièn

phong
voi

Nam khi có doanh sö hon 2 tri�u bån thu âm nhac si Anh Quan ra doi duoc vi nhu m�t dòng nh�c R&B và m� duðng cho phong

tren
toàn quóc. Nhung v�i d�i da só công cú hích manh vói th� tru�ng nh�c nh� vói cách âm nh�c chuyên nghiep � Vi�t Nam.

Nhüng n�m gán dây, Mý Linh
it tham

gia

trinh dièn giong hát n�ilycvà ki thu�t � nhiéu mý côong chúng. Hàng lo�t bài trong album biéu dièn, có tham
gia

các gameshow truyen

dong nhac. Cô sð hü�u hàng loat b�n hit làm là nhung bài hit dinh dám c�a My Linh: hinh và làm công vi�c giàng day. ��c bi�t,tu

mua làm gió thäp niên 1990. Tháng 10 n�m Tóc ngán, Huong ngoc lan, Chuyên tinh, n�m 2014, có và ban nhac Anh Em da
thanh

1993, Mý Linh
cùng

ban nh�c Hoa S�a tham Trua váng... Cong vói các b�n hit truóc dó, lâp Trung tåm dào t�o àm nh�c The Rock&

hón tràn dáycám
xic

và m�t nguoi du�c dào
hoãc ty tim kiém dói tác.

tao bài bàn, luón cu xu rát có v�n hóa. Cuói

cung la mot gia
dinh viênmän.

chúng, My Linh noi tieng voi nh�ng màn su tre trung,
chát

lugng
và

gán güi v�i thám

gia
Lien hoan cácban nhac nh� toàn quóc và My Linh làm chü hoàn toàn sân kháu và th� Pop Academy

-Hanoi.

doat
giái nhi cung voi giái Ca si tré giy án truong ca nh�c nh�ng n�m tháng dó, � dåu Có thé nói,MýLinh là ngh�

si có d� phú

tuong nhát lièn hoan'
vói

bài"Thi thám mùa cüng bát gap giong hát Mý Linh. Nguoi ta sóng lón nhát trong vong 30
nim qua cua

xuán (cua nhac s� Ngoc Châu). Sau cu�c thi nghe nhac Mý Linh ö kháp noi,loa phuong läng nhac Vi�t. Nói nhu nhånxét
cùa

dó, co båt
dáu su nghi�p ca

hát
chuyèn nghiep cüng phát "Hà N�i dêm tro gió" và "Trên nhac

si Dudng Thu: "Hát m�nh li�t và
và "Thi thám mùa xuàn" cüng tro thành hit dinh Phù Vân' qua giong Mý Linh nhu bài dáy càm xic.Mãc du hoc khoa thanh

dáu tiên cua cô. Sau dó Mý Linh
tiép tuc Yen Tü ca suót máy mùa lë h�i. Album Tóc nh�c nhung Linh khòng mát di

chát

thành cong vói
"Ch�

toi" (Nhac:Trong �ài, ngan bán dúgc tói 200 nghin bàn và tr� giong tu nhiên.
�iéu dáng

khâm

tho: Doan Th� Täo), "Trèn dinh Phù Vân" thành m�t trong nh�ng album bán chay nhát phuc
nhát

c�a
Linh

là cò dám tiï
bo nh�ng ca khúc phó thông dé

Cüng kho�ng thoi gian dó liveshow My dán thân vào con duong riêng

Khi dó, nh�c si Trinh Công Son
ti�ng

là Linh và Anh Em dien ra 3dèm lién� Cung C�a minh vói phong cách Funk,

nguioibiên tp cho m�t album duói dang Van hoá Hüu nghi Vi�t Xô,dém nào cüng RnB, Soul,dù cò
biét

chác dó là

bang video ca nh�c do häng phim Phuong ch�t kin khán phòng và có thé dánh giá dó con duong chông gai hotn,khó

"Voi nhüng bài xä h�i, hoác
rát xi

tin

cháng han nhu "Trái
tim khõng ngu

yên, Mý Linh nhu k� d�t dáu chám hét.

Khong ai có thë hát vugt qua nói hoãc

chap nhân chi là cái bóng cua Linh mà
thoi" (nhaesi Bào Chán)

(Phó Dúc Phuong) và "Hà N�i dêm tro gió" lich su nén am nhac Vi�t Nam.

(Trong Dai) vào n�m 1997.

Nam thuc hi�n có tèn là "Tiéng hátMy Linh. lä th�i diém th�ng hoa nhát trong su nghi�p kh�n hon.m

BICH THÚY:

mèo nhatàchó thích làm dáng
Via roi trèntrang cá nhán dhj

có tá
viêcnáy,

ai
có tu duy cám xúc náy,

nén
tôn trong nhau thi hon

cdn xúc hóihêp khi buióevào rep Co
bao

go chi
dä ting nghi néu minh viétkichbän Chuyên ginói bât?

xem phim Phugng Cháy, cdi cua Pao sëkhác?

hoi có phim Chuyên cua

Pao, cam úc cia ch� cám xuc c�a tòi mà.

Lànhà
vän câm tinh con mèo thi chj tháy minh có d�c diém

-Toi cháng
có
gnói b�t c�. Nhung néu

nói
inh cách gióng mèo

Cóchú. Tat nhiên
rói (cudi).Toi có góc nhin, quan diém,

thi töi là ngudi cán thån,bé ngoditrong hi�n
hién

nhung cüng có

chút nóng náy.Gi� l�n tuói nén hi�m khi nóng náy chú hói trëe

Chuyen cua Pao dã dóng góp cho Hà Giang m�t diém dén töi nóng tinh lám.Hinh nhu tròng toi con hoi lanh lanh n�a, kiéu

Cüng vay thôi du
lich

või
ngôi nha ti�ng

la
bói cånh quay phim Chuy�n c�a nguoi cing hoikhó gán,là

các ban tôi nói thé.A töi c�ng là nguoi
Va toi nghi là vóí

Pao.Chi có th�
chia së thêm

gi
vé dy án phim Chúa �át mà ch� nguyên

tácn�a.
Töi

có
nh�ng nguyên tácriêng,giói han rièng mà

hën

bát ki phim nào viétkjch bàn? du thé nào cüng không di quá.Tôi nghi mèo cüng vây

Hien thi chúng tói chua cóké ho�ch cu thé vi don vjsán xuát A
mot duít nila,tóithuáy tói gióng mèo nhát phäi là d dhö thích

kich bán sau này, vån dang trong quá trinh chuán bi. Nhung töi và dao dièn déu làm dáng, thichmpi thiî dep dë. Cij do phép toi cuöíto m�t duit

cho dù có dén
mong muón

có
themúgn di

tich Nhà
Vuong � Sa Phin, D�ng vi töi tháyd�c dién này buón auðiläm. Con mèo sáng nào ngü diy

bo phim thú 10 di
Van làm bói cänh chính. Chúng toi cüng dä dén g�p nguði

s� nócing rla miitrit ki,
dhäädhuót

ritki,
thiéusoigiong thoi

(cuion).

Thuong vào nh�ng
n�m tuói chj hay có thóiquen làm gi?

Toi cháng nh� 12 n�m tru�c minh làm
gi.

24 nam truóc

thi càng không nh� vi lúc còn trënguoi ta cháng dë ý dén tuói

Toi thuc su rdthivong vào phim Chúa dát.Chúa dát là cuón dáu.Nguoi ta còn quá nhiéu thdi gianmà. Näm nay
thi

tôi cüng

hay chuán bi tinhthán trudc
tiêu thuyét nhiéu chát di�n ánh nhät c�a tõi,m�t câu chuyên

chua
dinh làm

gi, nhung tôi có d�t mua m�t món dó mi thu�t

khi xem,kiéu nhu thuc su di�n ánh. A cüng vi vón di nó là m�t dé cuong kjch bän cüa m�t ho� si tré. Ban áy moi dang thuc hi�n ch� chua xong.

Trong dó cómèo và cá.Thú vi nhát là
con

cá
thi

rát
to

còn
con

Nói that
là giüa di�n dnh và vän hoc, chj tháy cái gi háp mèo lai rát bé Toikhóng biétthong diep cia ban áy la g, nhung

nhin vào thl tõi nghi räng, sông trong cu�c doi nay nguoi ta
nen

Néu d tu cách
m�t

nguó�i
viét

thi

vàn
chudng háp dán

biét
lugng súc minh. Biét

minh lå ai. Mèo mà gip cá to quá thi

minh không trùng khit, toi hdn
chú. Toi

là nguoi c�a van chudng mà. Sy khác bi�t cüng chi nên dúng
hi�n hoà ngám nhin và mim cuoi thôi(ath).

Dydinh aua ch� vào n�m mói Quý Mão, nhát là oi di�n dnh?

-Toichua thé nói duçc làminh sëlam giCon vúí dienånh nhu tði

khong dóng tinhw,
thi

the. Su doc lap trong lao dông sê mang dén m�t th� hanh nói ó trèn, dó không phi
là

vi�cmà
töi hay bítki ai có thé lam m�t

minh cúng không.. phúc d�c l4p,và tôi thích diéu dó hon. Tuy nhiên, nhu tôi minh,nêndy dinh nào thi c�ngkhó mà nói truócduoc Nhung töis

buón quá. Toi luôn nói � trên,di�n ånh lai mang t�i m�t h�ng thú khác må v�n thuchi�n ngay lâp
túc bátcidyán nào khi d�n lúcphäilàm.

mà minh viét

n�a, toi c�ng së ván hûu khu di tích áy-là m�t trong nhung h�u du� c�a ông Vudng
hói hop y nhu vây.

Hói
Chinh Dúc Rátvui là anh áy dóngý

së tao diéu ki�n hét múc dé

h�p, c�ng thång,m�t chút bon
toi

có thé th�c hi�n dugc dy án này.

áp luc n�a. Nhung
toi cüng

néu nó không di�nånh tru�c
khi

tòi

viét
tiéu thuyét mà.

nhu minh mong
muón, néu nhu quan dân hon?

diém cua d�o dièn
và

néu nhu cách xitlý cia lón nhát giü�a vän h�c và di�n ánh là: M6i cuón
sách là m�t

dao diên khién minh tácphám doc lap còn
möi b� phim

là tác
phám cúamôttp

tam niêm, ai có chudng không th� có dudc. Xin cam on nhà v�n �8 Bích Thuý!
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NGUYÊN QUANG THIEU

Tuing canl buim

Bau day, mol cánhbuam uutay, tanghatio thingeng
Motcánh uan nhuekhôngcó bii nidng,hon ca siemaha

huong dämdta,à day dó,matcanh luaim có that

Khang hái mäiu sáouc tö
ma läinhuehuainuatodangtóa

VITHUÝ LINH

H& se hea
Chungtadaaquáng tuang, chen lanua voday
latsoai dá gan,hetua nhiae lúic dap pha
Va

ching taquon didau day,tronig nhiongliun cay lë bon

dang an mua sinlnacôn luun9

Eraa con túi tucing saukdhi
mác themv cho con áo lencá lo

Me
kháia dông ngay mái� cim

hoa

anthui biéulà da

Mia Bong nào cing nëtay;mà khong the ngiangwiêcqiat

Miühong
rát nhay tie nho

ta qi,hay ngatnuiü
- hokhi bi lanh

Wuong did khoát khöng mãc áo
kin cao bá

sátdâu

Muoncó uedo dón gió nhue
anten jhäa

tiél

Moagiay háng dát ng� nhueeác pháo

Camchirángkép sãchong naynau ngám
Lai sing sol Bit g�p lán

dauw nhiongcâuyhánig
bán châu

la lam saol

hogaogiotättong cánhiong da

la scchuyén dang mailicmat mashlithong caikórdát dáng

Roi dil ngal xuat hien,trong suc chisdau cuadát dai,cia

cay co uà báuu trai,

mõt siesõng diçu ky uG ue dep maong manh

Diu day, khôngchimât dâneday, màtuàn'ngapháttan

iebóng toi dén ánh
sáng,

nú a nhiong cánh,biaine

Va theo ludng hai
thàamáp

uà tong láncia
tháng jieng

Chung mang ue dep cua dai
sóng

di
klhap lhêgian

Mà khong dë
lai m�t tiengding nhó

Canh nu xanh hoa hoà lá

Cuan QuýMäodevnhanh tuam cú nhiy cia mèonhuun gót
Catualh baicchuuyensieu mio là tiau chuan moi san

dien theqiau

lác uán lëthai trangdua xuthe miãu mát tuóc hai mia

TRÁN QUANG DAO

4l6wyeuMong cái thicn
link trang bien

doiu khi haw toàn câu

DEmua
naoamua ay, Ding rét ding thi,Nuankhöng

nhieuenáng
Mia Xuân nám guoho sahoa thé giái

Cing khai lä limdt sácfhuang

NGUYEN MANH HA
Cha tinhnám mât lan hop

Hattiongkhutam
tong mong ca n�nv

hán yusucug dai pháng phát

Gapnhau vi
han tam luicây sa húo

gwda núi ngou tiang cip
hát cung digiá khan

Batne támkhenào sach thithou

Mgueci lan tám dëebietminh da ban

lingai lan bán ma là tucng di�n

oäm cang lkhongthe sach han hao gi

Lancháp nhán khuát chim lrang bui bán

e con tin sach tón
laitren doi

Chinh uuaymõi khi ditán

becon haycat lienghát uang

Su sach có tnl truyencám huong

Nhat
ta

tie tam
luing sach tonga

Khöng mãc áokún
co dau,dé gió náng hún da

i hai gian se lonap chiyg rhän theo ba ngan

Dinh nghia gió uà náng
miua

Xuan mauhing
Arh linguigmät con má daolham hon laai

loa háng
conhátl

Yau nhau kháng lay duasonhau

tieng khenü lang bép lim

con
ducing uong odnnoünhá

an yêu limnhau gua talngàn dá sãc

ton vong dem

w tinhve

yew hoadao màu môi

yêu téng khèn láta long
hát mâtcâugiä lai

Thin vào m�t

ticugay nuaidäm däm dá ni

ap
tuiung inhó xóc

Nwxuónglailo nhô.

LÊD�NG SON

HuGng hanl plhuc
Saodangc chuúm chim

uangiäng m�cnha tUhucongià nhadua s�m têk

Maonao tinh.co huaong

Aidixa muón phuamg
Cing ang vequé cu
au siobdoimang ia
änvao trong giac nma

uan labicn mong cho
La bnmothao thiarang ngi câau chuic

Nucng hanh phiác tinhya

TRANH CUA NHA VAN NGUYEN QUANG THIEU
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NGUYEN V�NH TIÉN

Ovamhiêuulieng

bilij hiêu lang

ou anvdeeiêm

oukij long dong

ouan thav Uhap
orü

kiy giêng
sâu

owanvgió hal

rekij tonmàv
Ore am dev brucáe

oukiy den sauw

owan
giäy

mäv

Owkygiay nhaue

ouamnúi biec

ou ky hang säw

ou am nhän mãt

oükuý cio dáu..

Wlão
ouicTetQuiý

TANTHANH MAINGOCTUYEN

Gm May auGIn

hacnang vInG

DaPhat
chueu ruGn

Nam nay xuan �c n�ng uang

Dat tuoisinh khú thaù cang trongxan
Maun kia

haa tnái tiu canh

uamg cau,huang buaiduyên lanh là
day

ang dang sung gi�ng van ciaa Phat

Loanh quanh diang có nõithem mây
Rauphong hoa lá uouý uong uay

Vinb Nghiênm thud ay vän con'say
Smalé

song dauna

gian nan
mây do hang ngay cungqua

Quá dong gió mátsë luai

lai uang tua thäm la miua cua xuân

Anhdem lá uang Nhaphan cáy

oiu mua xuân ay den xuuan nay

aonhieuwlá ung uebencâu

Thiang nào
lav

lac: giácuon bay?

huag xin em cha long chiong
ia eap nhi nuiabiongmen saiy

Uhioti

uaxuanxnhay nang say udvda

Mat hor
chuông dö trõù máy kiep

uokhong lacbuscnhiong vong lay

lenhuang tiep liadangoraDat
Tám thiencàn cãuchu uiümay!

diongded�ng cay

NGUYEN siDAI

HÁIDUONG

M&tngSuhquan tavden lâl cà moi dieu
oao nhieu vicocán lam, bao tacmaxa täp

Dieu dáng nha lai va tin quên
máb

ang ngay s�p tàn tia näng quamongmanh

Oravqua. Lzauga.avqua'

song sitenuaesiettudngsa cuôi chiee

tuoiqua hlucmõt cah diew

ánh uang chua
tó

thuuy
bui�u

qua mau
anh phiúc trêndat

4
nhuenho van

con
candi

oditud qió,tay enn gay gu�c quá

%autho uetcó thacon haynua
Chang the nao gia lá mãvnon

luai:

Uacgucon co lansau

deanh buuoc.chdtnhiangcâu vo linhk

mãc nguai chem dá,dóng dinh

mätmâikia chimât nunh anh thoilloi sóphândi qua nhue ia chúp qiia du
Uhi de thuuungnhaw tho van còm chua du

Ma
thuangnhät bietbaodiéw vo

lýua
liong màng súng chuingtad.

Contim chuankip câl la

mo Luang dásy
nucicbiétdoi aidây

thoidanh cha den
van may

cái
uau àlai, cái dáy trâi di.

Cha Xuân2023
vom tuaimótuáC mätnétha

Van may lndng tuio måt nguaiisáp klhuâl

Snh lin chitnh yêw mái là
nguii th�ng cuõo

Khi gia tic tráidátden thinh lkhong
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Nhitngbai tinhca

chogiainhán
Nhgc si QuócBdo

n�m dó, Quóc Bão vi�t Ca dao

hong, trong
niém hanh phúc khi có

dôi gót
chan son di vào doi minh:

Cho
em den dð em cåu tinh/ Cám

nhung ngón tay xinh/ �oi ta dáy có6

em ra vào/Ngot nhu khúc ca dao. �ó

là n�m 1996, vài n�m truðc

VOHÓNGTHU
�em nay em tôi dep nhulmo

Bao nhiêu anh trai phåi thdn th�

Em nhhico
tièn

tiü co
tích

Tim vé trong chiécdo nhung to

Em dep nhdt dên� nay

Hàng van loi khen ngàn con måt say

Em dep nhát dèm nay

Day là ca tirbàiDèm dep nhát cùa
em nhac si T� Huy viétriêng cho

cuoc thi nguði d�p càc
tinh phia

Nam dáu thap niên 90. Dó là cu�c

thi
nåm trong khuòn kh� c�a Hoa

h�u Viet Nam do Báo Tién Phong tó

chúc, báy gio vån
theo

mó
hinh

tó

chúc truyén thóng, khác
v�i

format

hien gio.Cüng nhu nhiéu
nh�c

s�

Sài

Gon cung thdi, Tu Huy chju ånh

huong Trinh Công Son
ít

nhiéu.
Mà

ho Trinh là b�c tháyvé nh�ng tung
ca nhan såc.Ta h�y nghe Trinh Công

Son nói: Chi có lyamói
có

thé vúa

phoi bày, vita che giáu nhng
nét

dep
c�a ph� n� phuong �ông

Boi
thé

mà có nh�ng có tiên c� tich trong
chiéc

do nhung to-khác hoa hinh ånh tuyêt

dep c�a dáng thièu nu thuót tha trèn

sån kháu cüa cu�c thi Hoa h�u. Nh�c Top 3 hoa hduViët Nam 1998

si Quóc Båo tung cam than:la thành dá ngày d�i vi dáng em, pháo ngoàimu�c, anh deu duge yëu cau hat
doa hoabattu,knongtne tan pnal, Huong sác Viêt gidd� lan töa dén ca

nhac si thucsf muón
viêtm�t

hát dành cho cu�c thi Hoa hau Viet

Nam. Tai cu�c thi Hoa h�u Vi�t

Nam 2002, anh tàm su trên tap chi

Nguoi dep Vi�t Nam: "Tôi viét loi

Vi�t d�a trên m�t giai di�u Hän

Quoc, dat tua là �êm hoa. �êm h�i

nguoi dep vói tôi, là "m�t �êm say

ngàn tiên
n� bay. Nhung gót chán

son bay luon
trên

sàn
kháu t�a h�

nhüng cánh sen hóng n� và r

cháng ai còn phân bi�t dugc dâu là

hoa sen
và

dàu
là gót chân.

Cä
m�t

rung hoa, cà m�t r�ng nh�ng bàn

chàn son tudicác thiéu n� Vi�t.

Là dêm có em ve

buóc chán hoa ve

Ngap trangiainhân

làdém thán tiên

Thán tiên múa cho dêm càng say
Con nhan s�c höm nay

Con tieng ca say
Gilhoài dém vui huy hoàng
Nhiéu mùa Hoa h�u d� di qua.

hoa bùng lèn ruc ro truóc dàn bài này. không thé héo ua.
Iu suy ruon8 nhung vùng dát xa xôi, d� tu tin

gni
lên Hàng van

loi khel ngan con at
nguoi dep. Tôi cüng may man cO

say nhu'väy?
Got hong c�a nh�c si Bäo Phúc

chác chán là ca khúc logo c�a

nhung dêm Hoa h�u Viêt Nam m xuc uc ro cham noc. nien 1990, trong do
co bâi Gót Gót hóng rátkhó vuot qua, cho di cuoc sóng höm nay, cu�c thi Hoa

trong ký úc c�a rát nhiéu nguði.

Mac dù có m�t vài ca s� thé hi�n

nhung bai hát da chót chät voi trong
xúc

cám khi cái
dep thàng

bài hit vang len trong các phán thi thecó ging mà có.Vàrói, b�o bên� ccogi manh më trong tiéttän

giong
ca

Lam Truong. Vé sau, bån

nhac nay Iuon dugc cat lên vào thoi

diém hói h�p nhát và quan trong
nhät c�a nhüng dèm chung két Hoa qua dep,

tu cam Xuc
t�i ca tù. Gi�a

h�u- phán cong bótên c�a tànHoa mot rung glai nhan, toi thay bay mat vói thu thách viéttap2cho Gót

hâu và nhúng nguöi doat giái
cao bóng Lam Truong dá chia sé cám hong.Anh tám

su
voi phóng viên Quóc Båo duoc thoát thai t� nhüng rói khóng có bài hát nào viétriêng

näm dó. �ugc giói thi�u lán dáu gac cua anb,othoi diem do. lu Bao 11en Phong:lo d� ty làm giác mo dáy ám ånh c�a anh truóc cho các cu�c thi Hoa h�u. Nhung8

trên sån kh�u cu�c thi nguoi dep do, Got hoigtrd thann caknuchitcua moi minh
de

co nhung y tuðng nh�ng vë dep thanh n�. Ai báo em chdc chån rång, m�t khi döi
còn giai

các tinh phía Nam- HHVN 1992 anh.Suót hon 20 nam,khi
bieu

dien mo1, 101

cho rdng Hoa h�u phái
là

là giainhân/ Cho lòng anh dau khó nhân
thì v�n luôn cán và luôn có

nhung tói nam
1998, Góthóngmói

d bit cu sån khiäu nao d trong hay mothinh tugng toàn ven, nht m�t (ca tit Bài tinh cho giai nhán).Cung nhüng Bài tinh
cho giai

mhádn.

thuc sy büng nó thành m�t hi�n

tugng. Nhac sí dã hoàn toàn nhap
hón vào cuoc thi thì mdi có th� dién

tduoc chuán xác cáikhóng khí via
nhon nhip v�a áu

lo vilangó ngàng

vua cám dông cúa dêm thi nhan sác

bang nh�ng nót nh�c tài tinh và

nhung
loi thd

không
th� goi hon:.Ngd ngdng

thöigian nhu làng

dong
Va khdp nhdn gian dang chim

trongmong
Got hóng nh� nhàng xoay theo

diêu mua
Cung dáng em cung buóc chdn

thán tien...

Trong dem bán kétHoa h�u Vi�t dó, nh�c si d� viét Dáng hong

mat
o
nhà thidáu Phan �inh Nam 2020, Dan Truong, Lam Nhung lán này anh không thàt

dáu hai ch� Vi�t Nam trên bån
dó6

Phùng (TPHCM)lúc dó, huöng Truong song ca liën khúc hit thàp thành công. Cai bóng quá lon c�a Sac aCp the gidi.
Voi

nhip dieu cua

Khan gid c�a dèm
chung

kètHoa
höng.Tiét m�c goi hoài ni�m vé ký nh�c sî có ý thúc vuot qua chính et vam cung da nhieu doO1

hau Viêt Nam 1998 nhu vooa
thi nhan

sác
hon

20
n�m truóc,khi minh. Nhu tinh yêu, là �i�u không

khác. Trên sân kh�u HHVN 2022,

hoa cùng v�i ám nh�c. quan trong. Nhieu
khán

giá
c�a khién chàng "nhac si Hoa hâu" dã Dan aen tu aau? Where are you from:

Do la gay phut tuyèt voima toi dem dó d� lap tic chiasëtrên m�ng
radi mäi mäi � tu�i S1 (2009). Néu enhunhung

d�t
diu ting

låm
xón

con sóng,biét
dàu anh

lai

có thém xao diy sóng máy chuc n�m vé

truidckhóng nhip v�i
täm cam cua

Bai tinh cho giai
nhân c�a nhac si ngay hóm nay? Bâng chung là d� láu

khong bao gio quên. Moi th� lúc áy rdng, h� càm tháy ký úc ùa vé

Dam n�m sau, Bâo Phúc doi nhung ca khúc Hoa h�u mói.

SPORN�m áy,
khi Lam Trudng hát

Kia dem nay, bao nhiêu gã si tinh

58

In



NuanQuy lao 2023

Nguoi dàn ông
oliatrong

tim

UG nCi (uón lzong mált
YPhn KsoAE E

HAPHUONG các dân toc thi�u só � Hà N�i. Có dáng cay mà m�t nguoí dàn ông
-

Mot näm dä rát låu, Y Phôn khung lám..

Ksor dén co quan tôi choi,

ngói duoi sånh.
Nguoi dàn

óng này dáng nho, den,

trong chát phác, có thé lån

vào bát cú dám dông nào,

trên khuon m�t nói nhát

là doi mát to th�m thám.

Phon thuong hát cho b�n bè nghe bài hát vé Tay Nguyen thuong rát

cod Ha Noi ghién båi này kinh
nguói cha dä tri.Toi phucYPhôn bài hát c�a minh bàng

cà
hai löi,

nhiéu gào thét.
Thànhmãc dinh

d
cách

s�
dung tiéngVièt,m�t ngòn và

anh cú tiéc nhiéu
ca

si,

ké
c� trong trí nhó c�a

rát
nhiéu nguoí

ca si nguoi Edé, thuong bò quên nghe nhac.
Toi di

qua nhiéu
buóon

Phon:
"Ra

HäNoi, nh� bihát phán loi Ede
khi

trinhdièn bii hát làng Tay Nguyen, lai duge nghe
dó må sóng

sót"
dugc.

Y
Phôn di cüa anh. "Nhu mát m�t nua phán m�t thú am nh�c khác. Thù thi

cham rai.Nhip chiêng dàn träi. Toi

Y Phôn ho Ksor. V�t tó c�a h� di qua nh�ng khu nhà mó, dugoc

bàihát rói,nhung nguoi thi
ho chta Ksor là con chim Phi.Có nguoi di déo nhiéu nhát, phó bién nhát

biét.
Ho

dua phong bi cho minh, làm rly nhân ra ring có m�t lo�i cay
là
dáng tuong ngói om mät dáy

nhung minh tiét ki�m, không dám khá cao, lá nhó, rát déo dai truóc trám tu. Toi gap rát nhiéu ngu�i

Toi muón quèn di

tháng voi ngay
cha di lugm quà ngotruúng

ngu la ngoai ngü dói v�i anh.

ChHo con ngu qua dëmn

Toimuón quèn di

doi chán trán

giao lutu cácco quan,
các

truong d�i hón- anh nói vây.

h�c, là phài hát bài dá Ho biétdén

cha di lugm tinghat thóc

cho con mot büa com chieu

di ngdy tháng
dôi vai

gåy

än, gií vé cho v� mua dátdáy"
ngon gio

to. Cay áy thuöngmoc dáu dàn t�c thi�u só, án tugng nhát là

Y Phon Ksor là hoc sinh khóa nguón nu6c. Loi chim
Phí bay dâu nhüng dôi mát såu thäm thàm,dáy

dáu tiên khoa thanh nhac c�a thi bay, nhung thuong ty tip vé cái m�t nõi hoang hoài không thé cátAi dó mang dén m�t cây

guitar. Y Phôn ôm dàn,

hát ve mot nguoi
dàn ông

Anh hát thong thá, nhu thi

thám. Lán dáu tiên tôi
nghe

"Doi chan trán', và t� dó toi

chi thich nghe
bài hát

này

do chinh Y Phôn hát.

run run

tla vào hàng cay

oi thoi gian

hay quèn di

doi chdn cóng kénh

digiia rúng hoang vu

lung cha
gói nång gåy

oi tóc bac tla tr�ng soi

ca
mot

doi và cå cujcdoi

doi chdn
trán.

Néu da tung nhin tháy nh�ng dôi Hoang sd löi khan, Doi ch�n huóng chi em
qua bèn kia, làm sao ón ào, nhi�t náo.

chán dàn ong khóng bao giö biét trán, Hai dong sông
Hai

dong
em

nói duoc bång ngu�i ta.. Vay

truong Trung cáp vàn hóa ngh� cày áy.

thuat Dak Lak (1983-1987).
nghia. Y Phòn,nguoi nh�c si dân

Phon có m�t nguoi ban
gái

dä toc Edê
mang ho Gia rai,thì viét

Näm 1992, anh viét bài hát dáu tot
nghiêp d�ai h�c dugc, diMýtheo

nhüng bài hát tim vé ký úc, bang
tiênChim Phí bay vé c�i nguón. b� m� Tháy buón quá. Cho du hoi úc tu nhung biéu tugng v�n
Giai doan khoáng 4-5 n�m dó, Y em di dau nhung em phái nh� vé hóa c�a dân t�c minh. Nh�ng bài
Phôn viét dugc nhüng tác phám coi nguón. Truöc khi di, cò áy nói hát c�a m�t nguoi dâm d�c T�y
nói tiéng nhát

trong sy nghièp Phon
oi,

em h�c � dáy tr löp I dén Nguyèn lai không có chút Tay
c�a minh: "Chim Phí bay vé c�i khi em tót nghiêp dai hoc, em chufa

Nguy�ên nào nhu nguoi ta v�n ngh�
nguón, "Di tim löi ru m�t troí, noi dugc tiéng Vi�t bao nhiêèudäu, vé m�t T�y Nguyèn sôi sùng suc,

Y
Phon:

"Minh uóc minh biét
Phon Ksor: "Sau

khi dén gidy dép, nhüng bàn chán thô, sông iít nguoi bi�t vi chufa có l�i nên Phôn viétbäi hát"Chim Phí bay viéttinh ca.Ch� via rói Phôn viét
viét bài "�i tim

thán to be, choãi ngón, däm bäng bäng tiéng ph� thông. Trong nh�ng bài vé c�i nguón.Nhú m�t löi nhán giú m�t båi n�m � dâu dàu, nó dén
mat troi, m�t chuyén di lênco

gai,

dá nhon, mät dátböng rát hát này, anh thuong viét phán l�i b�n. Nhung Phôn không nói cho ai khoáng lung ching rói quay v� läng,

KrngAna,tháy ong mia kho sé khóng con thicmdc
ti bing tiéng Bdesau dóchuyén vé diéu do,

cho dén khi
ngói cing khong tin duce cdu nãa YPhon

sang tiéng Vi�t. Riêng bài "Dði
chúng toi hon 15 n�m sau khi bài rành T�y Nguyèn ch� không phái

già,dang di trên duöng sao
lai

là doi chân "cóng k�nh.

mua tháng tu,quán dui ngán cut, Buoc ra khói nhà, thé gioi
c�a chan trán

lai dugc vi�t l�i bång hát ra doi. Có lë Phôn cüng nh� Hà N�i 3n�m � Hà N�i mà chua

mdt chike gi, doi chán trim, diu ngudi dán ong
la

dkhápnotdiu, tiéngVit trusc, trong khi xic minh blng bi hát5y,
Phon muón

bietduong
trn. Troi chiéukhong4h, ndng phu nü

nào
cüng

có thé
cot dàn ong cám dám dicchátEdeNóidich minh là con chim Phíbay ngang qua

chang chang. Nguoi ong lem luóc lai. Nhung dàn óng- nguoi cha, thì cúng không dúng hån,
vi YPhôn báu

tröí, bay ngang qua m�t tröí, bay thi nguöi ta
së nghe nh�c Y Phôn.

tonmüidon rdy,toinghiep ghe khác Chi cán nhin doi chin "cóng khóng chuyén loí theo kiéu
"word vé coi nguón.

nhi.Goi ông già di vào uóng nudc kénh" là hinh dung dú c�c nh�c by word, må anh chi chuyén ý Bang m�t cách nào dó, nh�ng tháy nhac Y Phôn là con nguoi Tayvoi con t',giàvo là xin b�t l�a cúa

ong de hút thuóc. Nhin chân tay

ong
rát

t�i,

anh m�i chot nh� ra

bó minh o nhà có khác gl dâu.

Tren dudng vé,
bài

hát ty nó

bat ra.Vé dén doàn, ngói trong

phong
ôm guitar hát, hát câu

dáu roi nuóc måt. Thá cái dàn ra

Töi tin néu thám dü Tay Nguyèn

Néu thám dü T�y Nguyên thi së

Nguyèn.Có lua trong tim và nöi

buón trong måt...

cüng khóng dugc vi có cái
gi dáy

nhu xuát thán. Câu thú hai cúng
roi nuoc måt. Câu thú ba... Mý
Thanh, nguyén

là
truong doàn

cCa

múa nhac dán toc DAc Nông,

tháy Phôn sao la la. Chj mói
gô

cia.Toi mói båo, chj di,em có båi

nay chj nghe. Vua hát xong, Mý
nanh khóc luôn: Phôn di, bai

nay chi nhó bó ch�quá. Dén ngày

hom sau, 6ng Y Moan phát hi�n,

troi ôi, dua bài này cho anh tip.

Sáng sóm, via uóng cà phê vua

tap
hát. Nguyén Cuong vào vói

Va Lan, khóc luón. Sau dó di dy

lop tiphuán sáng tác vi�t vän tré

YPhón gidn dj bén nhimgnguöi hdm m�
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Tu Kinh Lón, dói tèn thành kénh

dào Charner noi lién
sóng

Sài

Gon, vé sau, nguoi Pháp läp kênh,

mo dai l� Charner (rói thành

duong Nguy�n Hu�. Tu dó dén

nay, duong Nguyën Hu� vän là con

duong dep
nhát Thành phó Hó

Chi Minh vói muon lo�i hoa duoc

bày bien mói khi Tét dén Xuan vé.

ruoc day,duong hoa Nguyën Huê

dudc goi là cho hoa Nguyèn Hu�.

Thuyén, ghe ch� hoa tu muôn

phuong dâp diu câp bén Bach

Däng. Các cành, cay mai vàng

cung
các ch�u bông l�n nhó dugc dua

lên

bo, xép ngay ngán trong tung khu dä du�c

phan chia,bán trên duong. Nguoi dân thành

phó tap trung dông tai
chg hoa, v�a

dé
mua

sám, lua ch�n, vita dé thuong thúc không khi

hudng
xuan rang ro. Nhin änh tu li�u xua, có

the tháy ngui dán di chg hoa thuong mãc do

dep, cung nhung thieéu nú di�n áo dài thuóot

Duont

hoduo

Dung hoa Nguyin Hue

TPHCM da có sáng kién, lâp

ra duomg sách rát dep, rát
váän

hoá, rát sang trong và
tr� trung

cho
gioi yéu

sách
báo nóidhung vá

giói trè nói rieng"-nhà báo Huynh

Dúng Nhan
nhán

xét:
"Gio day

duong sách �á tr�
thành

mô hinh

dáu tien
và dugc nhiêu tinh

thành

hoc tap to húc duong sách
cho

tinh thành c�a minh. Viec tó chúc

ra mát sách ��ó là phùhop tôn chi

muc dich
và dáp úng dugc

các nhu

cou truyén thông, quang
bá r�ng

räi,tao dugc su chu y

tha bén cáckhóm hoa.

Long láy �uong hoa
Tu nàm 1975 khi sóng tai TPHCM,nhà

báo Huynh D�ng Nhân bát dáu duoc di
choi chyp dugc bång di�n tho�i n�n tho chup ånh

Noel và Giao thia ó duong Nguy�n Huê Ong dao hétdán Vöi nhà báo Huýnh Düng Nhân,
nhó vé giao thia dáu tiên sau 1975 o thành gán bó vói TPHCM d� 46 n�m nay,anh tháy

phó tu nhien rát
lanh. Các chàng trai cô gii Nguyén Hu� là tó chúc duong hoa dep nhát,

duoc dipkhoe áo rétdi choi trên phó. Khuvuchop ly nhat

quanh Nhà th�
�úc Bà, Duong Nguyèn Hue,

Le Loi,Dóng Khói cüng ngän xe
cho nguoidi

có
chú diém theo linhvát aian�m. Buöc ch�n

bo,du Xuan. Lúc
dó khong có tu diém ca nh�c

vào duong hoa,
là

buóc vào khong gan vän hoá

hát hö,cüng khóng
có

quán
xá

gi nhiéu,óng rt neng, ti phong nha thanh caocua cac lou dinh,
lutu git nhing ký úc ben nhüng bón hoa dé giüxe dap,xe máy rátphi.Toicó nói chuyên

dibo vòng vòng ngåm nguöi, ngimcanh,cam lan,
den

tran ngap tmauvang ganu cuama, cucG iéu canh dep.Chinh vi thé, duöng hoa Nguyén vói hoa si �ào Minh Tri,lúcdó dang là Chu

giác khá gióng thú di vòng quanh
Bo Hó và

huóng duong mau dócia nhiéu loaihoathiln Hue rátdong nguon dén,nhiéu khi la
lenkin,diap tich Hoi My thuatTPHCM vévige H�i xin

Nhà th� Lón � Hà N�i.

Dennam 2004, thicó dudng hoa Nguyen mién Tyduocdug lên, wh minhi tranht den diénchuiéu sing,lip lanhcàng lam nic ro
len

díy,nhiu
cácnuschay lam.Co dubng tranh'l

Hue T chdc dudng hoa� diy theo toila qua conkênh cing chiec ciukhihatben b la nhing
nhinh hoa

giün các
tòa nhà cao tinglong thêm mot sin phám du lidhMotthoi gian

su

hoply nhát, nhà báo Huýnh D�ng Nhân
chia

báp dang tró
co cung lúa phátdong dong Cing lay, sang trong

sé:"Vi
duong rong, có

tói

bónlàn duong, via theo
nét

vän hoá
auta ti�

nhing nam 60,nhtóng
hè cáchnhau hop ly, lai có thé di hét vong này bà tung di cho hoa, ngudi dän thành phó cing

dén vòng khác ngám hoa mà nhu chua dén m�c �ó dep, thoi trang,nô núc di dao vuon hoa Ron rang dUong sách

diém c� vichð nào cúng nhu m�i dén lán dáu. va ngám, vua giao
lutu trò chuyên vta chup Ben canh duong hoa Nguyèn Hue

Hon nua, các toà nhà lung linh xung quanh ånh.Duong
hoa Nguyèn Hu� dip Tet,së it tháy PHCM con

có thêm m�t con duong dãc auong sach gån voi cóng vi�c c�a cô.�áng nh�

vay láy cho hoa c�ng rátdep, khi chup ånh rát nhóm ban bè nhu thuöng khi,thay vào dó là
biet,

dó la
duong

sách Nguy�n Vân Binh. Là nhat
la khi Phuong Huyén làm MC cho chuang

ra dac trung Säi Gon.Di duong hoa ngám hoa nhüng gia
dinh dú thé h�, ông bà, cha me,con mot ngu�i söng d�

khá lâu näm
tai TPHCM, mnh giao luu

truc tuyén trong Ngày Sách Vi�t

thi phäi chup ånh. Truóc dáy,chúng tôi chup cái, cháu chátdi thành tingnhóm dông, m�c dó nga
si goDong thäy vui

và ty hào khi thành Nam: 28/4/2020, duong sách ngung hoat

änh rói di rúa ánh t�ng nhau. Th� chup anh khá tuong dóng, th�m chí còn có cá dóng ph�c.Pho co duong sach.Thú
th�t, ngày xua tháy dong do tinh hinh dich Covid-19. Ngay sich

dao lúc dó rát có giá,con bày gið ai c�ng tu �uong hoa là noi gån kèt nguöi thän trong gia

COn auong8 mang ten Iguyen Van Binh áy chi cung dugc
tö chúc mçi thú qua nén täng tr�c

SachKhi Tét dén
Xuán vé,duong

hoa
Nguyen Hue

mén. Có nhíng khi,m�t mánh troi song nuoc diu di
lai,

nhát là vào buói
tói,

troi trong gió mát, thành ph� cho thành lâp m�t "duong tranh �

nghe tin noi dó thành duong sách, tôi thâtsu

rit vui mi�ng
Toi tin nhiéu nguöi dân Säi Gon

TPHCMcüng vuiming nhú toi.

VoinhàvänPhuong Huyén, moi hoat d�ngo

tuyén.Trong chuoi hoat d�ng d,co chuong8

trinh toa dàm két nói các di�m cáu:Hà No

Khánh Hoa, �ák Lák, và diém cáu chinh ngay

taiduongsáchTPHCM.Anh Lê Hoàng-Giám
dóc duong sách và tôi ngói dói di�n vói dhiec

máy tinh.Duong sách chi có nhüng gian hang

lang
thinh.Tòinhó khi dang nghe chia s�

cua cac
diém cáu khác, m�t con

gió
thói qua, töi dä not

cho moi ngudi nghe chúng töi vüa húng m�tdot

mua lá me. Väng, lá me bay trèn dáu,trën mat

chung
toi. Diéu d� thuongáyv�i không gian tinh

langnhing ngiy dich Covid-19 � duòng
sách0Jmv

TPHCM làmtòinh� mãi.
Khi

duong sách mói bát dáu ho�t d�ng, háu

nhu tuán nào nhà vän Phuong Huyén cung

mat Liicchi làm MC, lúcdu st ki�n viétbl,

dua tin
vói vai trò là nhà báo,có khi thì dua con

gi di choi, mua sách, cà phê. Cüng nht bao

nguoi dàn thành phó, Phuong Huyen dhon
duong sách là noi thu giän sau thði gan

lau

vieccang tháng
m

Dudmg sdch NguyénVán Binh
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NSUT ThanhQu sdy án tugmgmnh trong "Thuemgngdyndngvé Quynh Koooltao dugc
dáu án trong "Gara hgnhphúc"

Hinh dnh trong bo6 phimMe Rom

PHIM TRUY�N HINH:
cuoi cho phim. Nhiéu trích do�n

c�a cau Hai thu hút hàng tri�u lugt

xem trên Youlube và Facebook.

Ten tuói Truong Mý Nhân
cüng

duoc håm nóng
sau nhiéu n�m "im

LINH SAN

Vai nàm tro l�i dây, phim

truyén hinh Vi�t Nam có

cú
nhày vot ngoan m�c,

thoi lúong gi� vàng c�a

các kênh
truyén hinh có

luong phim Vi�t luón dat

chi só rating cao. Tren

mang x� h�i, trong các

group yeu phim, khán già

bày
to su háo húc dónchöo

tap mói, binh luân rôm rå.

Detài gia dinh

vân "lënngor
hoi läng tiéng

Véu nhu th�i gian truóc,các b�

phim truyén hinh
da phán tàp trung

khai thác vé nhüng góc sáng tói

trong cu�c sóng. Có phim thi d�m

chát hinh su, chính truong, thuong

trudng
tranh

giành,
dáu dá; có phim

lai thiên vé tinh yèu tay
ba, ngon

tinh, bi kjch dày dác khién nguoí

xem càm tháy vùa háp d�n vùa não

né, le thè... thi "Duyèn

Kiép, Gara hanh

phúc lai là "món

ngon la"trênmàn ånh

nho, giúp nguoi xem

tim cho minh d� v�

trong cu�c sóng mà
v�n ch�a dáy tinh

Sugángüi dugc long
khán giá

Trong näm 2022, dòng phim

gia dinh tiep t�c chiém sóng mån

ánh
nhó.

�é
tài

täm
lý tinh

cám

gia dinh v�i nh�ng câu chuyên

nhu måu thuán gi�a các thé h�,

ngoai tinh, tuy rát cü nhung lai

nhiéu "drama và gan gui v�i d�i

chúng. Có thé ké dén các phim

nhu: Thudng ngày náng vé,

Giác mo cua me, Thòng gia

ngó hep, �ung làm m� cáu,

M� Rom, Anh có phái dàn

ông khóng?.

"Thuong ngày nång ve do

Bui Tién Huy, V� Truong Khoa

dóng dao dién, góm hai phán, khi dáy nhân vit Vän Khánh väo cóng
truyén

ti thóng diép dén
vói

cia nguon trë,
dé tii mói l,háp dän tduy dé nhin nhân vä dánhgiá moi

dutocremake"ti phim Han
Quócbi kich hoic tich credáy thuynngd em Dico chuyen gsiyn cüng nhán

duoc su quan tim
trong tht hay

do thé nào. Néu noi dung

thipna am.

Nhiéu chuyèn gia

nhan dinh: Nguoi
xem hien nay khó tinh

và khát khe hon. Nhà

sán xuát dung nghi chi

làm cho máy bà n�i tro

xem thoi thi làm qua loa

Phim khi dugc chiéu trên

truyén hinh, rát có th�
càä

gia dinh nhiéu thé h� cùng
xem và binh luân. Bât cu ai cing co

Lán dáutièn NSND Trong
Trinh dien

haicungNSUTChi Trung
trong Thóng gla ngõ hep"

Mother ofMine. Phan Minh Huyén-Dinh Tú tro
thi gia dinh

vin
là noi chúng ta tim

vé m�t n�m qua phim nhàm chán, dung phim cau
Gara

hanh phúc là m�t ví d�. thá thi khán già së dán quaylung
Theo Dao diên B�i Quóc Viêt:

nhung moi nhân vâttrong "Gara hanh Ngày nay, khán giå có quá nhieu
Mói dây,hai b� phim M� rom phúc déu

mong muón và nó lucdë
lyfa chon giái tri da dang, day cun8và "�ung làm m� cau len song cuoc sóng töt dep hon. Nôi b�t lên là thách th�c v�i nh�ng nguoi làm

B� phim cüng dánh dáu lán dáu tiênKjch bán dugc Vi�t hóa gán güi
thành m�t dôi ngoài doi...

doi sóng v�íi nh�ng càu chuyèn de

gap trong nhiéu
gia

dinh chón th� nhan, "Giác md c�a me làm
lai

t�
NSUTChi Trung

thanh.Dó là måu thu�n m� chóng phim truyén hinh än khách "All

nang dau, con
gái

nhán nhin m� About My Mom phát sóng � Hàn

chóng nhung só sàng v�i m� dé, nôi Quoc nam
2015. NOi dung xoay Khien knan gia tnichn tnu ve su

moi trong do
chinh

là
ciu chuyên vé tinh phim truyén hinh. Dôi höi nh�ng

lo cia bå me có con gái ngoài 30 quanh cuóc doi ba
Ihanh (NSNL me trong cach tne nien.Drem cong nguo, Vesu gup do,sëchiatrongau�c nguoi làm phim luôn phái cip

tuóivån lëbóng...Phim tao các tinhHóng van), nguoi phy nu tan tao de hay nat ia man aen auatdalng song
LDudi

dong
vai

phy, Duy Hung nhat xu huóng thé giói, cap nhât
huóng dáy nhân vátvào bikich ho�c

ca
doilo

cho chóng con. Tuy nhiên,

dan cai nhüng tinh tiét lam nói b�t tinh thuong quá l�n c�a
bå

doi chuyên gán güi cuóc sóng

su bao dung và tinh yêu vó b� bén khi
tro

thanh áp dât,khi�n con cái

Ccua nguoi m�. Dàn dién viên gao dan xa cách. Bên canh dó, su phân

coi góm NSND Minh Hôa,NSND bietdoiu gua con trai
lon

va

con phim, Dao dien, NSNDKhäi Hung mangxä h�i dén di sóng thát
Lan

Huong,
NSUT Thanh Quý.. gai cua

bà cùng tao ra nh�ng måu tung chiasè,nó lôi cuón b�i vi t�'trí

ing các dien viên trê Lan Phuong, thuan khòng nói
thánh ldi trong gia ucvanpnong nguo nnnin trong top 10 phim và

chuong trinh d�ng luc dé nh�ng nguoi làm phimPhan Minh Huyén, Ngoc Huyén, dinh. Ong Quoc (chong ba Ihanfn ou ruyen
ninn

co lugng nguði xem cao có thêm húng khoi cho vi�c sáng

Cüng là

mót
bo phim duge dón NSND Trong

Tinh dièn hài
cing Có

só
phin,

haàn cinh khác nhau

yêu c�a các dien viên nhi va cau tao ån tuong manh voi vai
Trung giy xu huóng khán giä,dói m�i khóngcuoi bäng

loI nôi chuyën thêm 'svào ngung trong n�i dung. Mac
duNói ve viecdé tài gia dinh luón

la

tit cá các chü.Cách chào Hës lö aia
gày cån tro nhung dây cüng duocnguón cám húng sán xuát � các b� nhân v�t nay tao thành xu hu�ng tiï xem là "cu�c chién sòng phäng
Khi dugc chay trên

"duong
dua

Phim
thuong xuyèn ding dáu có nhiéu dói th� m�nh së t�o nen

Dinh T.. khién các
nhán vát sinh

khong phitru cot kinh té cia gia deu cam thiy thichthú vói nhing nhát trong
cà
nudetrong nåm aua

dong, có doi sóng riêng.

Day cüng là m�t trong nnung dnándémåu thuän, thé,bên canh nhiéu dé
täi giai trithi dièn vièn hóa thän tôtvào vai dién. vai ông Khôi trong Thông ga

phim nói b�t nhát c�a n�m 2022,

dinh nhunglà cáu nói giúp cân bâng bo phim phan ann cacValn ae trong con phai ke den "Duy�n kiép. Có Là dien viên gán bó voi phimcu�c sóng gia dinh và x� h�i.
Bo�1 dugc su thành

công này là do các
truong t� rát lâu,mói dây lai

vao

vói
hdn

71.000
lugt theo doi trên xung

dot muon thuo giüabó m� vói dé täi
gia dinh

van co su háp dan lôi
Thú vi nhät là tinh ban ch� - t� dáy ngö hep,NSND Trong Trinh thua

trang tanpage
chinh thúc và hàng con cai, guúagia dinh vo v�i

gia
dinh cuón däc bi�t.

chuc nghin thành
viên tham gia chóng guíame chong nang dau von Nhung không the

group yeu phim. Ho bàn lu�n rôm
rdt quen thuóc nhung Thônggia ngó

rá vé tung tinh tiét. Nhiéu khán
già hep" lai ch�n m�t cách ké vò cùng dí thieu"mónngon la"

nhap tam vào phim dén múc bày tó dórn, häi huóc. B� phim mang dén

hai huóc, xuc
d�ng do Bach Công nhan,khán giä cà nuóc vai n�mKhanh và

Huynh �ông däm nh�n. lai dây dã rát hào húng cho d0"Duyên kiép khién B�ch Công phim truyén hinh Vi�t. Day laKhanh
vut sáng. Nhân v�t câu Hai tin hi�u rátmung cho phimtruye

Bên canh phim vé dé tài
gia dinh, Ludng

kh�
kh�o c�a anh

mang hinh Vi�t nói chung và anh
phin no vi dao dien và biên kich khóngkhiám áip thän thucong,

thành nhüng bo phim ké vé cu�c sóng dén
nhingtinh huóng do khocedhuhVietnói

chung và anh em
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NHIN LAI HANH TRINH THUC HI�N
TRACH NHIËM XÄ HOI CÚA
URC VI�T NAM TRONG NÄM 2022
Ben canh muc tieu phát trién các hoat dong kinh

doanh và mang dén cho
nguoi dung nhüng

sån

phám chát
luong, Côngty TNHHURCVi�t Nam

con dành nhiéu tàm huyét thuc hi�n các chuong

trinh xä h�i thiét th�c, huóng dén phát trién bén

vüng và täng truong toàn di�n.

án 20 nam phát trién tai Vi�t Nam, Cong

ty TNHH URC Vi�t Nam luôn mong
muón mang den các sån phám ngon

va

chát lugng nhát cho nguöi tiêu dùng.

Cüng
vói vi�c dáy manh ho�t d�ng kinh

C C
15padu

116bcs
doanh, dóng góp cho ngån sách nhà nuóc, doanh

nghi�p

con quan tàm
dén trách nhi�m x� h�i, thyc hi�n các du

án vi
còng dóng.

Trong
nam

2022, ngoài các
muc tiêu

kinh doanh chú

chót, cóng ty
còn tâp trung xày dung lo�t chuong trinh

vi công dóng. M�t trong nh�ng du án trong diém n�m
2022 chinh là D� án mang h� thóng loc nuóc dén c�ng

dóng thu�c chuði chuong trinh Hô trg và nång cao chát

lugng cu�c sóng nguúdi dàn khu v�c tróng tra do nhan

hàng Trà
xanh C2 và URC Viet Nam thuc hi�n. Tinh

trang thieu nuóc s�ch luón là noi lo thuong truc c�a

nguoi dân t�i nhiéu vùng, ho d� s� d�ng các phuong án

nhu khoan giéng, dão ao, mua nudc, dung nudc sóng
suói kém chát luong, th�m chí là tái sù dung nuóc. Vi

the, URC Viet Nam
dã

tién hành trao täng nhiéu h�

thóng loc nuóc cóng nghi�ep hi�n d�i cho nguoi dân trên

dja bàn 1 só x� tinh Lâm Döng nhu xa LoC Nam, Xa Loc URC ViEt Nam kéthop cüng cdc Nhàphán phól trao phán qud Tét dén bà con cóhoàncành khó khdn giúp ho có coi Tet du dóyLâm (huyên Bào Lâm), x� �a Quyn (huy�n D�c

Trong).. nibà con gip nhiéu khó khàn do thiéu nguón Nam, URC Vièt Nam khong ngüng nghi trong hành tró thành hi�n thuc

nuoe sinh hoat,dãc biet la vào múakhó. Hethóng loc trinh Tcho di" cùa minh, nhàm xäy dung môt tudng
lai

Dac biêt,trách nhi�m xä h�i c�a URC Viêt Nam duge

nudc có cóng nghé màng loc ROtu Mý doURC Viet tuoi sáingcho các théhe Các chuong trinh hoat dong x chinh quyén,
bå con nhán dan các dia phuong ghi nhàn.

Namtraotäng có cóng nghé hitn dai, co ché vin hành hoiduoc don
vi
thuc

hitn

khá
da

dang.
ti

trao hoc báng, Cóng tyTNHH URC Viet Nam lamot trong só
itcong

u dongvacong suát loc lén tói1.S00 litmôi gio, duge áo ám cho trévüng cao, ting gao và nhu yéu phám
khác

ty vinh du dón nhán bing khen tu Chú tich ÚBND tinh

trang bi them các thiét bj khit trång, khidoc, loaibóvi cho cácho có hoin cinh kho khan. Cháng han,rong Binh Dudng sau nhung dong góp mà công ty mang dén

sinhvit, có thé uong truc tié...dámbáo sic khóe cho nam qua,viêc trao hoc bóng duoc Cong tyTNHH UR� cho thé he tre tai tinh Binh Duong suot nhiéu námqua

nguoi
su
dung Sau khihoàn thi�n, các công trinh nuoc Vi�t

Nam
dóng hành cing UBND tinh Binh Dudng và

sachsecung cáp cho khoing
hon 10.000 ngudi dán

tai

QuýBåotro tré em tinh Binh Duong Thong qua Nam dóng hành cüng cong dóng trong nàm 2022,URCcác dia phudng
kë trên.

4
Cneana

VGi hành trinh dáy càm xúc và ý nghia mà URC Vi�t

chuong trinh này, URC Vi�t Nam mong muón së tiéP Vi�t Nam së không ngùng nô luc nhàm däm bào sy hài

Song hánhvicic hoat dongtrách nhitm xi hoicho thém sic manh déciceman tim
hon

khi dén trudng
và

hoàgita hoat dong phát irién
kinh doanh gin lién voi

cng dóng, gán 20 nam phát trién tai th� tru�ng Vièt chung tay
vun dáp cho nhüng udc md cúa các em sóm

trách
nhiêm xà

hoi trong
nhiéu nàm sau.

HE thóng máy loc nudc có cóng ngh� mòng lgc ROU MÝ do URC VetNom trao tdng cung úmg nutócsech cho han 10.000 ngudi dán
dia phung

Thong
tin xä hoi 63
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päu an

Uyên Linh cüng chia së thêm, cô có th� sáng tác rói nhu

nhin chung thi
chua häilòng.Nüca

si

bát mi, toi hoc nhacch

vuot qua trinh d� "máu
giáo nên sáng tác

còn ngò nghéT
nhien, Uyén Linh may mánvinhän dugc nhiéu sáng tác cüu

nhac si. Thong thuong,
ca

si phäi chù d�ng dät hàng các nhac s

nhung
cho t�í thöi

diém náy, só lu�ng cac
ca khúc Uyên Linh

dat hàng chua tói m�t bàn
tay.Háu hét

lâ

nhac
si t�kháp ndf gú

cho toi thóng qua các trang lien he. 1loi déu nghe và phánbo

lai

néu tháy ca khúc dó phù hop v�i minh. �ó cüng chính la
hy

do tai sao såän phám åm nh�c c�a tôi ra m�t hoí liu "D�t häng

bài hát là m�t chuyén tótnhung töi
lai nghieng vé cimxicchin

that hon. Toi th� sáng tácnèn c�ng hiéu dugc täm
trang

cia

mot nhac sikhi bát dáu làm m�t bài nhac, sáng tácm�t
giai dieu

vua bât ra trong dáu. Vi thé, tôi c�m nhân dugc rát nhiéusu no

luc trong nh�ng bài hát mà minh nhân duoc. Toi nghieng vé

nh�ng sáng tác ty nhiên nhuv�y. Nhung chác chán,sëcó nhüng
ca khúc duoc "do ni dóng giày cho mong muón và giong hát

cua Uyén Linh-ca
sinói.

"Hi
vong

nam 2023 sêmang den that

nhieu may mán và binh an cho moi

nguoi. Chúc cho các nghê siluon thành

cong và dat dugc nhieu thành tyu hon

nua trong näm mói Quý Mão-nam tuói

dáy dac biêt cüiaminh

CA S� UYÈN LINH:MINH QUÂN-UYÊN NGUY�N QUÁN QU�N THE MARK SINGER VI�T NAM202,

NGOCMAI (OSEN):Ký vong sutro lai manhmë
Ti sau album "Portrait'

väo
nám 2017 chotinaysau bao Mangâm nhac �échua lànhnhungNäm Nhâm Dán 2022 trói

qua dánh dáu ch0 nhiêu nám dù � án, không xust hi�n nhiéu trén
truyén hinh

su trø lai cu�c sóng
binh

thuöng møi trên tát nhung Uyên Linh vdn trö nén "viral"khi tái xuát öchuong trinh vet thuong
cå moi linh vuc cua döi sóng nä h�i sau thöi ruyen inh Ca

si

mit na hay Xuán, Ha, Thu, Dong
rói

lai

gian chong djch Covid-19. Khóng chi cac hoat th�i gian dài "váng bóng, n� casi chia sé, truóc khi bu�c vào Osen dä dé lai nhiéu dáu án cho khán giä.Khóng chi chinhdong kinh té, mà các hoat dong v�n hoá, ngh� bátký m�t chudng trinh hay buói biéu
diênnào, tôi luôn tu ván phuc khán già thông qua nhüng bán hitmà giàng viênthanh

thuat cüngho�t dong trö lai m�t cách manh me.npnaihat nhthenão cho hay,cho phù hop vói noi minh nhac Nhac vi�n Äm nh�c TP H6 Chi Minh còn truyén cim

Phóng viên Báo Dai Doàn Két ghi lai mot vai lan tôa tói múc nhu viy.Toi nghi do minh luón có gáng vå tàm cua minh.
tam su cua các ngh�si tuôimèo truóc thém n�m niemCa si phäihát hay" thi phán nào dó khán

già së dáp lai

mói voi dáu án dã dat dugc và su chuán b� cho tdmlbnga minh
nam Quy Mão sáp tói.

Thành công buöc ra t� cuoc thi The Mark Singer Vi�t

Xuan Khinói vésu dón nhin nóng nhiêtcin khán già
sau m�t Nam 2022, ca si Ngoc Mai hay con dugc biéttoi là ci ten

xuát hi�n nhi?. Toi khôngg nghi cá hai chuong trinh
lai

có d� hung cho các th� h� h�c trò vé su nð luc không ngung ngni

Nhin lai näm 2022, Ngoc Mai chia
s�,

n�m qua tói nghirang
d�u án l�n nhát c�a bán thân chính là duoc träi nghi�m

trong8Näm 2023 là m�t näm dáy húa hen v�i các ngh� si và dãc bi�t m�t sân choi vói su da dang vé thé loai àm nhac và
däi hal.dulà "BáoMát Biéc" Uyèn Linh khi giong ca dang áp ú nhiéu du trai nghi�m dó cüng chinh là dáu móc, dáu án dé ban

tnandinh m�i. Uyèn Linh cho biét,dây sëlà m�t sån phám âm nhac toi nhin
lai quá trinh theo duói dam mê am nhac cua minn.dài hai,không rièng l� dé xúng dáng vói su ch� doi.Uyèn Linh Toi bät dáu t� n�m 14 tuói và cho dén hôm nay da

nonchia
s�,

t� khi tôi ra album Portrait vào n�m 2017 tói nay dã 6 n�m rói.Hành trinh 20 n�m dó là kho�ng thoi gian chat 0

NSNDLÊ KHANH:

Mongcóco h�i dé"choi" vói nghe
Néu nhác dén các nghe si sinh n�m con mèo, không thé nam ronento pnal n mat

mot
san pham xung dáng voi su im nhung ký thu�t thanh nhac, h�c hành, trui rèn,biéu dièn de

khong nhác dénNSND Le Khanh. Duong nhu khi nhác dén ang rtau nay,1o1cnua amnoila
no

hay,nó bung nó
nhung rói toi dugc cóng hién cho khán giå trong m�t chudng trinh

Le Khanh, khán giä vån luôn nghi dén m�t chj Tháo xinh a gS
ra to ann cam ma toi gú gåm qua sån lon nhu The Mark Singer Viet Nam. Vói tôi dó là h�nh phuc

dep trong "Nguoi Hà N�i", bà Thái Tuyét Mai quý phái,sang phám åm nh�c này.

trong trong
Gái già lám chièu3 hay Lý L� Hà sác são v�i

Gai gia lám chièu S. Thé nhung trong näm 2022, NSND
LeKhanh lai gày án tugng khó quén dói vóikhán già qua vai

dièn
bå Kim Co gii ti� quá khú.

Hinh
ánh ngu�i dàn

bà già

nua,khuyét tit,lâp di dä khién moinguoi
di

t�
bát ng� này

dén bát ng� khác, và theo
nhu

Lé Khanh,
vai

di�n này nghe
si

không phái giü gin, bó minh
nhut nhüng nhàn v�t khác.

Chi có the dung
co h�i dó dé "chdi nghé- th� súc o nhi�u

vai
dièn

khác nhau.

Nhin
lai

näm 2022,NSNDLê Khanh bày tö dây là m�t n�m
có nhiéu su thay dói v�i b�n thán,d�c bi�t v�i nghé B� phim
Co

gái
t� quá kh� d� mang dén cho nghê si m�t su "l�t xác

ngoan muc trèn màn ånh. Tiung
dám

nhán
nhiéu

vai diên
khó

mênh,chj tim tháy måu såcmói trong nhän våtcó phán ký quái,
bi án nhu bà Kim.Chj muón khán

giá
nhin tháy m�t bà Kim

nhu bao nguoi dàn bà
trong cu�c sóng. Ho déu có trái tim v

muu cdu dugc yèu thuong dù trong hoàn cánh nào.NSNDLe
Khanh cüng cho bi�t, thé loqi tam lý-giatgàncúa Cogái tit quá
khu cung là dòng phim chj chua tung thu.Chi goi dáy là m�t

sy dánh
do

dói vói minh. Vây nén, vai

dièn
bå Kim trong phim

mang dén sy hóihôp län háp d�n cho n� ngh� si... "Chúng ta

dang o trong nhüng thöi khác cuóicung cua näm 2022, hi vong

näm 2023 së mang dén th�t nhiéu may
mán và

binh an
cho

moi

nguoi,chúc cho các nghê si luon thành công vå datdugc nhiéu
thành tuu hon n�a trong n�m m�i Quý Mão Näm tuói

dáyd�c

bi�t c�a minh- NSNDLe Khanh ký vong

boi vi nho chuong trinh mà tôi d� duoc thé hi�n nhüng
ca

mà minh trui rèn biétbao nhièu n�m. Và dén m�t ngày dugc
khán

giá
dón nh�n dó là diéu må tôi cám tháyhanh phuc nnat

Toi hiéu dudc rång, khán giä cüng r�t khao khát duoc thuong
thúc nghe thuât chân chính,duoc thuong thúc nh�ng chudng
trinh nghe thuât mang tinh tu duy, ký thuât cao và chát lugng
cung phäi cao.

Buóc sang n�m 2023 là näm Quý Mão, vói
Ngoc Mai dây

la

mot nåm vò cùng có ý nghia.Néu nhu khán giàdé ý
thi së

tha
nhung he

l�

c�a Osen trong The Mask Singer Vi�t Nam
chini

la

hinh ánh
nh�ng con mèo. Boí ba ru�t và m� chóng cua todéu tuðiQuý Mão, bån thån tôi tu�i Dinh M�o. N�m conme

"Dathàng bài hát làm�t chuyên tot nhumg

toilgi nghieng vé càm xúcchân
thât hon. Toi

th�'sáng tác nên c�ng hiêu duoctám trang
cua m�t nhac si khi bát �áu làm m�t bài nhgc.
Toi

nghieng vénhüng sáng tác ty nhièn.

Nhung cüng sé có nhúng ca khúc duoc "do ni

dónggiày" giong hát cua minh'
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nghe sT

M.
Tói khóng

tin giói han
nåm �tuói tác. Möi nguoi có

mot dóng hóriêng cùa cu�c döi minh.
Có nhung nguoi

50tuói mói tim ra cóng vi�c yéu thich cùa minh, cung có

nguoi 25 tuói dá diduge conduong �úng huóng. Tói tin

ràng "khung gid"
cua mói nguöi khác nhau, dinh nghia

tuoi tóc thién
vé súc trè han là con só. Häy tóp tytin và

tháng lung hon xiu nhé"

DIEN VIÊN KHÅ NHU: làrn,tiép tyc theo duói dam mè c�a minh thì minh phii tiéptuc

Muonlantöanh�ng n�ng luongtich cuc
c6

ging nhiéu hon. Kinh té khó khin së
ánh

hubng cdt nhiéu

Sau khigianh quán quán Cuoi xuyén Viet-Tiéu låm h�i 2016 Dguo nen toi
muon

lam nhiing vi�c lièn quan dén cong dóng

cung nhóm Buffalo,nú dién viên Khá Nhu dugc chú ý hon nho de
lan

toa dugc näng lugmg tichcuc. Ngodi ra, vé su nghièp toi

cüng së có gång dé có thêm nhing thinh tuu Và chic chin lànét diên hàihuóc và ty nhièn. Co ting gOP mat trong nnung toirátmong nhán duoc st úng ho cûa khán giá b�i
vi

minh
co

phim dién ånh: Cua lai vg báu, Náng 3: Laí húa cia cha,Pháptoi ratmong
nhán

duoc su úng b� cúa khán
giá

b�i vi minh có

su mü- Ngoai ra, Khá Nhu cüng là gudng m�t quen thuoc ciaam nhieu di nuama khöng dugc khán giå ghi nhan thi cüng

các gameshow truyén hinh. Nåm 2022 dánh dáu su hoat d�ngbang khong Do dá,
sf úng h� yêu thuong cúa mói

vi

khán
gia

vo cùng tichcuc cúa co khi tán sustxuát hiên � cá trèn truyén gong nhu mót syf d�ng vién nên tói sè có6
ging nhiéu hon na.

hinh va dien anh déu vo cùng dày dac

Nhin ve dáu
án n�m 2022, Khi Nhu chia sé, 2022 dánh diu

MC KHANHVY:

stro li
binh thurong cia titci các hout dong sau dich.Nim Khaithác loí théc�a súctrè

via qua, toidácó gång tró lai tham gia cáchoqt d�ng nghé thujt
Có thé

nói nam 2022,
Khánh Vy la ái tên dé li nhiéu in

mot cách t6tnht. DJc biettrong 2022 vin qua,toi cing di có tung trong long khán gil olinbvuc truyén hinh. Co gi sinh

ging hét sic chuán
bj
deTet nay sërarapmotbo phim

ditn
ånh ndm 1999 tro thanh MC VTV tre nhát

din chusng trinh

thán tóichính là dugctråi nghi�m trong danh ting cho khán gil.Thém vào
dó

licácdy ánphim truyén Dunglen dinh Olympiu Suthành cbog dó ukét qui cua quá

hinh nhgópm�t chút sic nhó cho nghê thušt troli hout dóng trinh
no luc khong nging nghl cia Khánhy Vin co MC dén

ti xú Ngbe, dinh nghia tu6itác thiên
vé súc trèhanlconsd

Budesang nam mói Quy
Mão

2023, wof toi

là mtnam Nhilbi nhngchlnh quidtdaxtrong
nim qua, Khánh

nhán
là diéumà

tói
cám

tháy hanh phúc rt dic
biét Khi nhicdén con mèo nguoi ta sè nghi dén

s
Vychia se, tidi mit ngusetrong ra ahiéu ngus trtdang

nhát. Toi cúng hiéu duge rång,khán gidà thóng
minh,

ritnhe nhàng uyénchuyén. Va toi mong là nam ang hiénmi thái Ngni kaconhiéungus t go, ho blng tadí

này se mang
dén

cho moi nguoi
sy

thinh loi véläm ån,
cáu tham

chi
t tudi

bon minh Cong vic cia bo do sg coog biénv
tien.

Bi vi
con

mèo luon có su quan sát ráttot.Toi nghi nam sicánhhuing
thám lëng Bé ndi nhsthénay chi là m�t phdn cia

naysela
nam

moi nguói lam ddu tháng
dá Vó toi dáy st l

dhagvide Vy dang lin Nu MC ingthlng thán cho rngvéu
tic,1y thy may min vi minh cósctrévàsá bén cùa tufit

Trong nim tó, töi se có gångnhiéu hon nhing nam truk Tuy nhin, 1y kbdng
tin

gis bun ndm ô nudi tic M ngais co
boi vi sau khoáng thöigian khó khän thi néu nhu có co b�i dé mot

dóng
hö nièngoacubc

déi
minh. Cónhg ngii S0

tud
móitim ra

cóngvikcyêu thichcia minh,cing cónguön 25 tudidi

ddac con dusong dúing hucng Khung go cia mbi ngait khic

nhau, dinh ngia tubiticthiênvé sik trëhon la con sd

Nam más 2023 dang dén tt gin, Khánh Vy mong muda có

thjtnhiéu binh an,may min cho gia dinh và nhüng ngsoi thin

yeu va khóngnging phát trién
bån thån

dE mang li thjenhiku

gia tri tót bcn cho moi ngsis Ves bin thin cúa tudi mál, tdi

mong muda Nverlt succes go to your head never letfaure

get to your heart" (tamdidh: Ding dé thinh cdng limmo lý trií

Ding dé thit
bi htu laí trong tim).Vy cám cn bln thin

vidigd
duoc mot trái tim khiém nhudng và ngip tran löng biétdt,t2p

"Näm2022, dáu án lón nhát c�a bán

motsán choi v�i sy da dang vé thé loai

am nhac và dài hai. Dugc khán già �ón

binh thuong

rát khao khdt dugc thuöng thúc nghe

thuot chán chinh,�ugc thuong thúc

nhung chuang trinh nghë thu�t mang
tinh tu duy, ki thuát cao và dhát lugng

cúng phdi cao

mot nám may mån riêng cho minh

B mit nam tuyét vöí,các thành viên trong gia dinh
toi

gióng

ahdnahingchú mèo và cà nhüng con giáp khác nûa, luón dóng
inh

cing toi trén moi hành trinh.Näm tói húía h�n së lä m�t

m ráttronven, hanh phúc và tuyêt vöí

Irong nam Quý Mão 2023, Ngoc Mai së cho ra mát m�t sán

phdam dEkhán giá,nhúng nguoi yêu åm nh�c Vi�t Nam, däc bi�t

dcbn trecó thé
thusong

thúicám nhacmot cách tron ven.

phdmnaysë có nhing nét rátd�c trung cúa Viét
Narm

dugc

nggheptrong nhimg ticphám cia Ngoc Mai. Toi mong rång

agayea am nhaccúa Vit Nam ban, dú cho có � thoídai

aatruyén thénghay hi�n dai,vánsë yéu mén và thuong thúc

Dc bit, trong nhing
tác

phám
ra måt

sáp
tój së có

nhüng

phimmang
tinh

chita
lanh. B�í ám nhac

có n�ng lugng

ch lnh tuyt vos,
dé ding mang dén cho moi nguoi

và
tói

mn thing quaam nhac
chia sé

lai,

ké
lai

cho
khán gá nghe

dch minh vu qua khó khin, cách viot qua nghich cinh nhuotrong subt this gan träi nghiem, lkam nghé cúa minh

thien ss
Thich NhtHanh núi: "Khita biltongbinh an

ngh tht lh thi tuytvonht dé chuyén ch� nhing cá

bndó denvhmángss. Cho nén doi vóh toi sm nhac

hd chuyên chó ssbinh an dó dén chomi ngih

tytin vå tháng lumg hon xia nb�. m

"Quý Mão vóí tóilàm�t nám rát �öc bi�t Khi nhdc

dén con mèonguoí ta sé nghi dén sy thóng minh, nh�

nhàng uyén chuyén. Và töi mong lànám ndy së mang
dén cho moi nguoí sy thinh lgivélàm ån, cóu tién, moi

nguoi làm ddu thdng dó. Vöi tóiddy së là m�t ndm may
mn riéng cho minh
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ua chóng djch,via båo

ve súc
khóe

nhan dan

trong tinh trang thiéu

thuóc,thiéutrangthietbi

vjttu y tédông th�i,các

nhan
viên

y té còn phäi
båo ve an

toàn
cùa chinh bån thân minh b�i

thuc tranghành hung bác si liên
tiép

dienra.Thé nhumg, liên tiépnhüng
khó khän cúngkhông lamýchí c�a

cán bo, nhan viên
y
téchùnbu�c.

2022 cünglà n�m mát mát c�a

nginh y te khi có nhi�u cán b�

länh d�o bj khöi tó, bj ký lujt.

Nhung vugt lên trên tát cå, d�i

ngù nhung nguoi måc áo blouse

tráng van giü dugc tinh yêu và

nhi�t huyét voi nghé.

vi�n tuyén Trung udng phái báo

ngung m�t so djch vu vi không

dú thuóc và vát tu y té, có bênh

nhan phái nh� bênh vi�n khác hó

tro. Diéu daáng nói là,
t�'

nay dén

thoi diém gói tháu m�i hét
hi�u

Anh minhhoa luc chi còn m�t n�m n�a, công

tác
dáu

tháu lai bát
dáu và

vòng
luán quán lai

tái dien.

Ngodi ra,su bién d�ng bát
loi

vé nguón nhân luc y
t�

tai y téco

so và
các b¢nh vi�n cóng lip,

nguon thu cua các bênh vi�n ty

chú bi giàm sút ånh huong dén

can dói thu chi,tim lý
e ngai,sq

sai trong công
tác

dáu
tháu làm

ánh huong ít nhiéu dén công tác

cung úng thuóc, v�t tu,trang thiét

bi y té hay vi�c länh d�o B� Y té

cùng hàng loatlänh d�o
c�a

Trung
tâm kiém soát bênh tât các dia

phuong bi kh�i
tó cüng

déu là

nhung nhán
tó
ánh huong manh

dén tinh thán cúa y bác si.

Nganh y
Vrot qua möt nám

Sóng gió

Dichchong dijch

Dáu näm, sau khi v�a
tråi qua

dot dich Covid-19 bùng phát 6
các tinh phia Nam vào nua cuói

n�m 2021, m�c cho các bi�n

pháp phòng tránh quyét liçt trên,

dich van bùngphát
và

lan r�ng �

các
tinh

phía
Båc

trong khoáng
thoi gian t� tháng 2 dén tháng 3
n�m 2022.

Khi da macáo
blousetrang

Bác
si Nguyen Thu Hudng

Truong don nguyên chóng dich
cua B�nh vi�n Thanh Nhàn chia

sé v�i phóng viên Báo
��i

Doàn

Két: Suót 3n�m qua, nhân
viên y

té luón trong
tinh trang chóng

dich v�i su khán trúong, cánh giác
caod�, Nhu d� biét,sau khi dáy lui

duoc dich Covid-19, cu�c sóng

cüa nhan dan dugc
trø

lai binh

thuong, nhung
dói v�i các nhân

viên
y
te

thi chua h� có su nghi

ngoi,
sau Covid-19 thì có sót xuát

huyét, rói cúm A, cúm B...Duong
nhiên khó kh�n, m�t moi cá vé suc

khoe län tinh thán, nhung chúng
toi cung dêu d�ng vien nhau, kn

minh dã mac blouse trång trên

minh thi cán vugt qua tát
c�

dé
båo vê súc khóe c�a nguoi dán.

Con doi v�i diéu duong Trán

Th� Thu - Khoa Sån, B�nh vi�n

Sån Nhi Båc Giang thì du công

vi�c luôn b�n r�n, nh�ng áp luc
luon

thuong tr�c nhung ch� cung8
cácdóng nghi�p vån luòn giü dugc
tinh thán nhi�t huyét: "Công vi�c
cùa m�t ngày c�a chung toi gan
nhu không có th�i gian nghi. Dü

rang luong công vi�c hàng ngay

không nhó, nh�ng tai bién sán

chuong báo hi�u m�t cu�c chién thành diém nóng cua du luán. doi phó
v�i só

phân con nguoi,mà nàm 2022, tinhtrang thiéu thuóc,
khoa luón tiém án là áp lucthuong

Bác si Trán Vän Phúc - Bênh chúng toi con phái
dói phó v�i

thieu trang thiétbj vat tuy tétoàn tc cho chúng toi.Dugc chúng

dièn b�c phát dua các y bác si vào Kien khoánh khác các sån ph�
Khó khän nói tiép khó kh�n canh "lên chién truong nhung

om áp nh�ng thiên thán nh0

A, cúm B... gia täng manh mé, phó vói c�n b�nh và nguöi bénh, khi suót nhùng tháng na cuói không có
súng Không it bên� trongvòng taygiúp

tôi trào dáng

DÚCTRAN
Nhung

diéu
dáng mung

là dot

dich này só nguoi bênh n�ng
it

hon trudc nhiéu và só t� vong rát

it.

Só ti vong chù yéu tåp trung

nguoi chua tiêm vaccine và nhóm

rátnho nguoi
có

bênh lý
n�n

nang.

Sang dén tháng 4 dich gán nhu

d�t nhiên giäm hán.
Mac dù vay, dáy lùi Covid-19

không phái là tát cà dã có thé

buong lóng, tháng 4/2022,
S� Y

te
TPHCM duta

ra cánh
báo

manh

m� vé nguy co bùng phát sót xuát

huyét trên dja bàn thành phó
và

các tinh phía Nam và trong nhung

tháng tiép theo,sót xuát huyét dâ

tro thanh mot mói de doa vó cùng

Näm 2022 có thé xem

là mot nam dáy khó

khandoi vói ngành Y

té nuóc ta. Chua kip

"tho phào nhe� nhóm"

sau khi dáy lüi tinh

trang dich Covid-19

bùng phát manh me

tai các tinh phía Bác

vào nhüng tháng
dáu

näm thi
hàng loat dich

benh truyén nhiem

nguy
hiém khác

gia

tang manh trong cóng

dóng, nhu Aden-

ovirus, cúm A,cúm B,

sot xuat huyét...

to lón toi súc khöe cúa nhân dån

v�i
hàng ch�c nghin ca måc mói,

hang nghin nguði
måc phái nhâpP

vi�n và hàng ch�c ca tu vong. Nua

sau cua n�m 2022, sót xuát huyét

bát dáu lày lan tai các
tinh

mién
Bác và bùng phát m�nh vào nhüng

tháng cuoi nam.

Khong dung lai t�i dó, tháng

9/2022, B�nh vi�n Nhi trung

uong phát di cánh báo vé tinh

trang gia t�ng d�t biéns� ca nhièm

Adenovirus d tré em nht hói n�m 2022 tung không ít lán tró

mói lai bát dáu.
Tu dódén nay, tai

Hà Noivà các tinhphía Bác,só tré vi�n
Da

khoa Xanh Pôn chia sé: cón dó bênh vi�n

phái nhap vi�n vi Adenovirus, cúm "Làbác
si, chúng tôi không chi dói

tinhtrang quá täi dugc ghi nh�n tai

háu hét cácbênh vi�n t�i
c� tuyén

Trung uongv dia phuong.

niem hanh phúc.
Con dói vi bác si ��ng Thi

Hoi - Benh vi�n Tam thán trung
Theo Bo truong B� Yté Dào

Hóng Lan, nám qua, các thành tyu �at dugc trong công tác nghiên
cúu khoa hoc cua ngành y të trai rong tren cac linh vuc bao gom y te

du phong, Iinh vuc y té

công công-dân s�; chán
doán, diëu

tri benh; nghien cuu sån xu�t thuóc và trang thiétbi y té;
xây dung tiêu chuán -

quy chuan ky thuat quoc gia;nghien cuu chinh såch
y
té và nh�ng thành tuu

noi bât khác...Trong linh vc nghien cuu umg dung trong chan doàn và diéu
tri

nói bât là các công
trinh,cum công trinhdoat Glai

thuong Mo
Chi

Minh,glaithudng Nha nudc vë Khoa h�c Công nghe
và nhiéu giåi thuong khác trong cac

linh
vuc chan doan hinh ånh, huyét h�c và truyén máu, ung

buou, hô háp, hói súc cáp cúu... c�a càc nhà khoa
hoc cua B�nh vi�n B�ch Mai, Vi�n Huyét hoc.

Truyén máu Trung uong, B�nh vi�n Phoi trung udng, Benh vien K trung uong và nhiéu �on vi khác.

udng thi:Gid dây, sau 16 n�m

chon nganhy, tinhyêu nghé trong
toi chua bao gi� voi di böicú môi

khi nhin vào måt c�a b�nh nhan,

thay dugc su tin tuong, cam
kich

cùa ho dành cho minh và khi

dudc tháy bênh nhân xuát vien,

toi lai tháy h�nh phúc vi nghé ma

minh dä chon.

Tinhthán"hép"
Dáng tiéc,trongkhi các nhan

viên y té dang cang minh dé hoàn

thành nhiêm vy thi chinh súc

khoe, an toàn c�a h� lai không

dugc dám båo. Liên tiépnh�ng vu

hành hung y, bác si xåy ra trong
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NnanQuy1lan223
CDCQUANG NINH:

No luckhông ngimg nghi
Näm 2022, Quang Ninh dat du�c các yéu

tó lièn
quandedua ra nhân dinh,

nhiéu thành công toàn di�n trong danh gia nguy
co

dich bênh
d� có các bi�n

pháp úng phó kip th�i, phù hop, däm b�o an

phát triénKT-XH,kh�ng dinh vj trí toàn phòng chóng dich dé phát triénkinh té,

là cuc tang truong
kinh té khu vuc xäh�i.

Qua dien bién thuc té c�a tung dot dichphia Bac. Trong thành cong chung chotháy, Trung tam dã chi d�o di�u
hành

và

cua tinh có s� dónggóp không nhó hô try truc tiép,khóng ché dich thành công,

cua cán b�, y bác si Trung tàm kiém
không

dé
dich lanrong trèn dia bàntinh

Rieng trong n�m 2022, Trung tam d� theo

doi, giám sát,quán lý thông tin cho hon
3S5.000 truðng hop duong tinh trèn toàn

soát bênh t�t (CDC) tinh Quang
Ninh.Nam 2022 là n�m thú 3 unh. Dac biet trúctiéptham gia

hö tro,xù
lý

Quang Ninh tiép tuc trién nhiéu ódich phúc tap trong cong dóng, các

khai nhi�m vu phòng chóng Knu cong nghiep, don vi,
to chuc trèn

dija

bàn

dich COVID-19 và tiép tuc cac dja phudng Dông Triéu, Uông B1, Ha

la m�t n�m dáy khó khän Long, Vän Dón, Móng Cái..
Cácy, bdcsi CDCQudng Ninh thyt hign xét nghi�mtim virus SARS-coV2

Näm 2022, Quing Ninh tiép tuc
là
m�t

thách thúc
dói

v�i
các cán b�, nhân viên

nginh y té
nói chung và CDC Quäng Ninh diém sáng toàn quóc trongcông tác phong phòng chóng dich COVID.19.

noi rieng.Con nhó, quý 1/2022, tinh hinh chóng dich
Covid-19 khi dã tro thành dia Sau khi tinh Quang Ninh khóng ché dich trùng-con trùng,

näm
2022, tinh hinh dich

dich benh Covid-19 diên bién hét súc phúc phudng dáu tiên
c�a cá nuóc hoàn thành CoVID-19 thành công, t� quýI/2022 dén sótxuát huyét Dengue có diênbi�n phúc tap

tap vói só ca mác täng cao ki luc trêndia bàn chien
dich

bao
ph�

vaccine cho
các dói tugng nay,tinh da nm� cia du lich troli

và
trién

khai
trên cà

nuó,
tinh Quáng Ninh ghi nhân só

tinh,tàp trung vào
giai doan cuói tháng 2và tit 5 tuói tro lên. K�t quà tính dén ngày tó chúc nhiéu su kiên,hoat dông l�n mang mác ting cao hon n�m 2021. Trung tàm

dä

dáu tháng 3/2022. �ic biet,không chi bùng 30/11/2022, týlé tièm chúng vaccine phòng tám khuvucvàtrong nuóc NGi
bit

nhu tháng triénkhai kip th�i hoat dong giám sát véc to

phát manh
tai m�t só diaphuong

màcon bao
Covid-19

cho nguoi tù 18 tuóitrö
lenmüiî

5-6/2022, Quang Ninh la I trong 11 tinh, vói 41 lugt
tai

háu hét các 6 dich sót xuát
trum ci 13/13 dia phuong. S6 ca mác trung dat 99,639%; mui 2 dat 99,18%, müi 3dat thành ph� tó chúccác n�i dung thi dáu c�a huyét; chi dao thuc hiên

vê
sinh môi tru�ng

binh m�t ngay lên t�i hàng nghin nguoi.

Trudc tinhhinh dó,CDC Quang
Ninh vói toàn quóc dat 100%.

nhüng kinh nghiêm xuyèn suót trong 2 näm Tyle tiêm chúng cho nguoi tu l12-17tuói thành công, an toàn, CDC Quáng Ninh dä kipthdi tai các diaphuong
có

só ca mác cao

chóng dich dà vüng vang trién
khai

caic hoat müi
1 dat 9,64,mui 2dat 99,649%; müi3 tham pia cic tóyté tructi cic khách san linu hóng chékhóng dé dichbung phát,lanrong

d�ng phòng chóng dich linh hoat, phù hop dat 92,296.

voi
tiùng giai doan và tinhhinh dich b�nh theo

dúng tinhthán
cia

Nghiquyét 128/NQCP dén duoi 12 tuói mui1dat99,96;müi2dat nguoi/ngiygóm cácvån dong vièn, huán s6 trèn128.000/132.000 hoc sinh tiéu hoc

ngay 11/10/2021 cia Chinh ph�vé
viêcban

83,49%.
Tät

ci
các

truèng hop phán úng
sau

uyen vien,rong tà,ngióoitham gia phucvu tai 13dia phuong dugcuóng thuóc tiy giun,
hành Quy dinh tam thos "Thich úng an toàn, tiêm chúng liên quan den vaccine déu duge Dai hoi... Qua viêecthuc hien sång loccho tý le uóng thuóc dat 96,92 9%.Khong

có

linh hoat, kiém
soát

hieu quå dich coVID cip cdu,xú tri kip thoi và theo doi chat che 5245 nguei da phát hien som 6trong hop truong hop nåo có biéuhien
tác

dung khong
19.Theo do, 1009% cán b� công nhân viên Co thé kháng dinh rång, viec hoàn thành dutdng tinh,ngin chin kip thoi,khong dé mong muón cüa thuóc táy giun.Ty le nhiêm

cüa CDCQuáng Ninh dä
thuöng truc phòng nhiem vu chi�n lugc

vé tiêm
vaccine

dà
tao dich benh lay lan,inhhuóng dén cóng tict giund dói tugng hoc sinh tiéu

hoc
giám

rò

dich 24/24h táit cà các ngày trong tuán. Thám lop lá chán bio ve cho toàn tinh tru�c dich chuc thi dau, suc khóecüa các doàn vån d�ng ret,nâng cao ý thúc nguoi dån vé phòng

chi,có nhüng thoi diém, các caán b� y té du bênh Covid-19. Bên canh dó công tic tiêm enva gop phan vao thanh cong tot dep cia
chóngcác bênh kýsinh trùng,côn trùng

phóngnoi dáy phäi lam
d�n

200-300%
súc

chüng thuongxuyèn
d
tré

em cüng luon dugc O
luc, thuc hi�n hàng ch�c nghin måu xét chú trong,tý l� tiêm chùng m� r�ng cho trë

nghiem
môi ngay. Thé nhung, vugt lèn nh�ng em tínhuoc thuc hi�n dén hétnäm së d�t trênnhieu ajch benh moi n0,

tái nói nhu Viêm b�nh này cùng dä dudc Trung tam thuc hiên

khó khin, váit vä,ho vän bám tru
vóicóng viec 959%. Trung tám cúng da úng dung và tri�n an chua ronguyen nhin,Dau miakhi., thtong xuyên,lên tuc

dä giup cho
công dóng

và hoàn thành t�t nhi�m vu dude gao.
Bên canh vi�c trién khai láy måu, CDC hoc ky thuat

vao
cac noat ang các vän bàn, chi d�o c�a Trung uong, c�a HIV/AIDS, gi�ám ký th� phán bi�t �ði xu, tiépQuang Ninh d� tryuc tiéptriénkhai cácnhi�m cüng nhu công tácphòng chóng d�ch: Phán

vu chuyên môn, chid�o huóng dän, tàp huán, mém TCMR;phanmem aem cung Ké hoach, công vän chidao t�ng tuong công bàn và chú d�ng phòng ngiûa có hi�u quá.

Dién hinh cóng tácphòng,chóng ký sinh

97,09%, müi 4 theo ké hoach tiêm chúng Dai hoi
Thé

thao Dong Nam A linthú 31 vàphun dithóa chát diètmuði tai 100 %các
(SEA Games 31).D� mang lai m�t ký �ai h�i 6 dich dugc khóng ché,ngän chän xu lý dich

trú,diém thi dáu, thuc
hi�n

sàng loc,giám sát Cong
tác

phòng chóng b�nh ký sinh trüng

Tyle tiêm chúng cho nhóm trè em t�s phong chóng dich chotrung binh 700.900 tingbuóc dugcquan tim. Näm 2022 có tóng

D6i voi công tác
phòng chong

Trong n�m 2022, voi su xuát hi�n c�a HIV/AIDS, ho�t d�ng truyén thông v�
c�n

khai hi�u quá cóng ngh� thong tin và khoa Qudng Ninb luon bàm såt, cip nhat nói chung
và

các nhóm nguy co
cao

lây nhiem
tinh hinh dichb�nh trên thé giói,trong nuóc, HIV nói riêng hiéu rö hon vé djch

inh de tham mutu, chù d�ng xay dung các can duoc các dich vy
vé HIV/AIDS trênda

cho

giám

các

sát

don
chuyên

vi tuyén

môn vé

duói,

phòng chóng

vien.

djch

18009214 miên phi, phán
mém

Quin lystc
tácgiám sát, phòng chóng dich.T6 chuc phói Khoa Phòng, chóng HIV/AIDS, don v

Dóng thoi là dáu mói thu thâp, tóng hop, khÓe toan dan tren diaDan toannpuahuóng dân vé giám sát�àu mùa khi,giám sát HIV/AIDS c�a ngành y té da phói hgp voi
chuyèn trách

v�
còng tác phòng chóng

Dong thoi là dáu mói thu th�p, tóng hop, khoe toàn dân trên dja bàn toàn tinh,phán n cac iop tap huan cap nhât các

phan tich thông tinvé tinh hinh dich b�nh, mém dieu
trj

Fu
tal

nna, Danao
co dua vàoskien EBS dé phát hi�n t� sóm,t� các don vi y té trong ngành, các dja phudng

xa,dåm båo an toàn phòng chóng dich trên có liên quan thuc hi�n truyén thông và xét
dja bàn tinh.Các b�nh truyén nhièm n�i b�t nghi�m luu d�ng t�i các dja bàn vùng khó
nhu Sót xuát huyét, Tay chàn mi�ng, Cüm, khän, bi�n dão, co s� cai nghi�n ma túy, traiAdeno vi

rút,

tinhhinh b�nh D�i..déu dugc giam cho 1.500 pham nhân. Ngoài n, TrungCDC Quáng Ninh
tructiepgiám sát,

chi
dao tam c�ng trién khai các ho�t d�ng phöng

xulý nhanh gon, kip thôi, khóng ché ca måc
chóng b�nh không lây nhiém khác nhu trién

và t� vong do dich.

Khong chi làm t�t còng tác
phóng chông tháo duöng, Ung thu dé phát hi�n só måc,

dich b�nh, n�m 2022 cung ghinhan nhung nguy co mác b�nh, t� dó dua ra hu�ng d�n và
no luc khóng ngi�ng nghi c�a CDC Quáng khuyén cáo cho nguoi dân dén co s�yté diéu
Ninh trong các m�t công tác khác nhu: Phòng tri, quán lý và biétcách phòng bênh
chóng Ký sinh trùng-Côn trùng; Phòng
chóng HIV/AIDS; Kiém soátb�nh không lây khai nhi�m vu, su doàn két nhát trí c�a

tåap
nhiem và dinh

duõng;Chäm sóc båo v� súc thé cán b�, y
bác s� CDC Quang Ninh d� và

khóe bà m�, trëem; Süc khóe môi truðng và dang nõluc kiém soát dich bênh COVID-19.
Yté truong h�c; Quan tråc môi truong lao Dóng thöi, trién khai tót moi nhi�m vy
dông và khám b�nh nghé nghi�p; Phòng, chuyên môn, góp phán dác l�c vào

thành
tich

chóng các b�nh Da lièuvà phòng chóng mù chung c�a ngành y té Quäng Ninh trong su
lòa tai cong dóng; Khám ch�a b�nh; Quán lý nghi�p chäm sóc,båo vê, nâng cao súc khóe
dugc... Omät công tácnào, Trungtim c�ng cho nhân dân.

déu dé
lai nh�ng két quå hét súc tich cuc.

khai khám sàng locb�nh Täng huyét áp, Dái

8AN TIEM

Chinh su chú d�ng, linh hoat trong trién

Temphongvoccine la
bién phópphòngbénh an todn vò híu

hifu

nhát.

Trong

dnh:Cdc
y,

bdcsi tiem phong
cho tre em

tgi

CDC QudngNinh DONG BAC
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10HOAT DÔNG NÖI BAT
CUA MTTQTÍNH V�NH PHÚCNAM 2022
cacto

chuc thänh
viên dä tuong, nguyên vong nhân dan và duluâan xã kiéu måu "Sáng, Xanh, Sach, Dep,

Van
cua cac cap, cac ngann,

cac chuyen gia vio

udngva dch cuc tnen khaitót công h�oi phát huy dân ch�, tao su dóng thuân và minh. Trong m�t n�m thuc hi�n 100% các du thão
và

ban hành
Dë án.

tac tuyèn truyén,
vân

dông nhán dân thuc thóng nhát hành d�ng cia xä
h�i.

pong, chong djch Covid-19
theo Nhan ký ni�m 92 näm ngày Truyén dã tó chúc däng ký trién khaivä hoån thanh quan,don doann nguep,

nhä häo tam

nung thich ung an toàn,linh hoat,kiém soát thóng MTTQ Vi�t Nam (18/11/1930- 1.536 tuyén duong kiéu måu (dat 112,9% trong n�m 2022
de

thuc hiencong tác an
sinh

ieu qua djch Covid-19; Kiém
tra,

khåo sát 18/11/2022), MTTQ di tó ch�c tót các hoat chi tiêu giao), v�i 617,548 km duong. Qua xa hoinhu:Horxay dumg
dugc 363 nhàDai

thuc teva de xusitvoiBCD congtic PCD dong nhanNigiy hoi Dai doànkét toàndán do
da

khct diy tinh
thán

ty chú,taothinh doinketldat nga
COvid-1inh ban hanhhuøng dån quy che t�c, thäm và täng quà cách� gia dinh chinh phong tràosói nói trong các táng l�p nhän 22.00

Suat
qua nnan cac dup

Le
Tet,

ngiy ký

auSua dO,bo sung chuc nang, nhi�m vu sách, h� nghèo có hoàn c�nh d�c bi�t khó dan, ý thúc båo vê môi truong, giü gin canh niem cho
cac ga dinh

chinh
sach,h� nghèg

Cua 1.370 1� Covid c�ng dóng; Phát huy vai khän. 1.237 (100%) KDC trênd�a bàn tinh quan cua nhân dân ngay mot nang cao

tro nòng cót ciaToCovid cong dóng giúp tó
chúc Ngiy hoi,trong do co 97,99%t6 chic Hout dong giám sát, phin bitnxho, hinvtng stereny dóng

do
cic gia dinh có FOdiéu tri

tai nhi hoic có ciphán leváphán hoi; 1.205(97,49 )KDCc Ootham giaxiy dung Ding, xay dung O Tochitctrien khai co hieuqui cicqy

ngubi cách ly gip khó khän, Vân dong
cic tip to chúc

bua com Dai doan ket vói
trên chính quyénduoc quan täm dói mdi,nâng chechudng rin kehogeh phóihop

thé,
cá

nhán,
các

nhà
hão tàm hó tro, tpo 400.000 lugtnguói tham gia.Ngaiyb�i dà tao cao chát lugng,hieu quá.MTTQcác cáp tó congtácvóiHiDND, UBND, Poin DBQH

themnguón luc phòng, chóng dich Covid- khong khi vui tuoi,phán khoi trong nhán dán

19;
Giám

sátphòng, chóng dich
Covid-19 và

giám sát thuc hi�n chinh sách
hô tro nguioi otó chúc suu tám, biên tàp,xuát b�n

dan
gipkhó kh�n do dai dich Covid-19.

MTTQ các cáp dä làm tótcông tác tinh Vinh Phúc, giai do�n 1930- 2020 hoi vé:du thåo Luat Thuc hi�n dânchú ðco
cósuphan cong phoi hgp

ro
trch nhiém,

rõ

etuyên truyén, v�n d�ng, doàn két các nham
giói thi�u tóng quát quá trinh hinh so và dy thåo Luat, các vän bän quy pham chu the,góP phan nang

cao
hieu quá cong

täng lop
nhân dân

thông qua tó chúc các thành, phát trién và nh�ng dóng góp quan pháp lu�t. Rièng Uy banMTTQtinh to
tác tuyen truyen, van dong, tap hopva phát

hoat dong gp m�t, th�m, täng quà, chúc trong c�a MTTQ Vi¢t Nam dói v�i su phát chúc7h�i ngh� phàn bi�n x� h�i vào du tháo huy suc manh khôi daidoàn kët.

mung các chién sý cách mang tiêubiéu, trién
cùa dát ntóc, cia tinhVinh

Phúc. Dày cácDe án,Nghi quyét
vé
cóng

tác
xáy dung

nhân sý trí thúc, chúc sác,chúc vi�c các tôn là cám nang quan trong dé cho d�i ngü cán Dang, ve co ché chính sách phát tri�n KT Uotó chúc, dói mói n�i dung,

giáo
va

nguoi uy tin trong dóng
bào

dån t�c b� MTTQ các cáp và nhan dân tinhVinh XH cüa tinh.

thiéu
só. Trién khai

hi�u quå �é án "Nâng Phúc
nghiên c�u, giü gin, phát huy tót

cao chát luong hi�u quà cóng tác tuyen truyén thóng Dai doàn két c�a dân t�c.

truyén, van d�ng
nh�n dán c�a MT1TQ các

cáp tinh Vinh Phúc, gai doan 2019-2024, Phong trio Toàn dán tham gia
bào

vé mói tren dia bàn
tinhgiaidoan 2022-2025

và cao chát lugng d�i ngü cán b� làm công tic

duy tri, nang
cao

hieu quå hoat d�ng c�a truong xây dung
khu d�n cau Sáng- Xanh -

nh�ng näm tiép theo: Quá trinh xây dung mat tr�n, nhát là cán b� chù chót c�a Mat

146T6Tuyen truyén, vin dong nhán dân, Sach- Dep, vái m�c tiêu mói xå,phuóng, déán dugc khäo sát,dánh giá thuc té tai 9 trn là cáp úy viên hoac dàng viè.
1.383 T6 nám bát,ph�n ánh tinh hinh tu thi trán xày dung tói thiéu 10 tuyén duong huyen, thành phó. Tó ch�c liyý kién,gópy

huyên, thành phó, các xä, phuong, thi trán Huy dóng dug gán
S0 tý dóng túcácc

cin nghèo, nguoi có hoàn cänh
d�c bi�t kho

các tó chúc chính tri-x� h�i, các tó chúcchuc gán 400 cu�c giám sät vé vi�c th�c hi�n

Ban Thuong trucÚy ban MTTQ tinh chính sách, pháp luát
o
các

inh vuc kinh té thành vién, các co
quan

truyén thong D6i
xä hoi,giám sát cán b�, dång viên. Tó

chúc
móin�i dung và nång cao congtic ph�i hop

cuón "Lich sit Mat trin Tó quóc Viet Nam dugc hàng trim hói nghi gopy phán bién xä thóng qua cic hoat dông cu thé,thiéttht

MTTQ cáccáp täp trung cung co

phuong thúc, nang cao hi�u quá hoat d�ng

MTTQtinh trién
khai

xáydung �é án
cua MTTQ Viêt Nam, dáp úng yèu

cáu

'Nang cao chát luong, hi�u quá ho�t nhi�m vu trong giai doan mói. Thuong

Tién khai thuc hién có hiéu quá dong cia Ban gám sátdáu tu cüa cong dóng xuyên quan tåm ki�n toàn, dói m�i, náng

TUE PHUONG

SOGIÁO DUC VADÃO TAO
TINH GIA LAI

D/cS656Trán Hung Dgo,TP.Pleilau,Tinh Gia Lai

huie nnitng n�nn mÓL
IiatngMa 2023
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Vuot lên sophân

Chúng toi luon nghi rang, néu
có

nhiéu su séchia,dông cam và nhúng
bàn

tay nhan ái
thi noi dau së nhanh

qua di hon. Không có diéu gi làm

mot träi tim
ám áp hon bång nhing

ban tay yèu thuong. Vi nh�ng
minh doi nhó bé, diéu dó

lai quan

trong hon bao gið hét.Và th�t bát

ngo, dó cúng là diéu mà em Däng
Minh Han (hoc sinhlóp 8,quan 10,

TPHCM)chiasè v�i chúng tòi.

Co bé Minh Hån ké,gia dinh em

có cuoc sóng khá khó khån.M� Hân

làm nghé bán cá thuê ngodi ch� con

ba bjtai bién, phäi nam mot chô t�

khi em dang h�c l�p 2. Dù
khòng

dudc cha dua dón, dua di choi,

cham
sóc nhu nhiéu b�n bè cùng

HaiemDuy Anh vd Thiy Ldm khoethanh tich hpc tdp this glan qua

trang lúa khác nhung niém vui môi

khi
di

hoc vé,ngói ké chuyên cho
ba

nghe, khoe nhüng bài kiém tra d�t

diem cao là niém h�nh phúc nho

nho
cùa em.

Biet ba
b� b�nh, em

cung thuong xuyèn chäm sóc ba,

ngói trò chüyên cùng ba thay vi di

choi dùa cùng chung ban. Nhung
niém hanh phúc áy dä bién mát t�

cuoi nam 2021 khi d�ch Covid-19

d� cuóp mát ba c�a emn.

Minh Hän còn båo, tét n�m

sóc trudc khi dón vé.V� anh làm gia

cong túi xách cho nguoi thàn tai

nhà nên lúc nào cüng ban r�n. Khi

me qua doi, em N. càm tháy suy

sup, khóc rát nhiéu. Nhung rói

nhan dugc su dong vien c�a cha,

c�a chú các báchàng xómvà nhát là

tháy co giáo, ban be nen
N. cung

dán voi
b�t. Hói dáu n�m anh ting

ngni phaidua con ve que duði Vinh

Long di
hoc cho dõ tón kém nhung

rói N. nhân dudc nhiéu h�c bóng,

trg cáp, quà sách vo.. nên áp luc

vat chát cüng khóng quá n�ng
né

vÕi
hai cha con. Hien nay N.

båo
em

muón l�n nbanh
dé di h�c nghé,

phugiup
ba dö vát vä.

Tüng träi qua nõi dau và dang bát

dáu
m�t cuóc sóng m�i vi nhiéu hy

vong, Nguyen Th� Y�n Nhi 18 tuói,

quê � T�y Ninh nhung dang tam tru

tai quan 12 (TPHCM)ké cách diy

hon m�t n�m, bién
có rát l�n d� xäy

dén voigia
dinh em,cåbó

và m� déu

bj Covid-19 cuóp di dé lai bón chi

em. Luc này Yén Nhi
dang hoc gán

hét lóp 12, phäibát dáu
lo dho cu�c

sóng c�a bån thân và 3 nguoi emn

(hoc lop 5, 66 và 8).

May mán thay,em d� t�t nghi�p

Mia auán

hoisinh
ngoái

là cái Tét
buón

nhát cua em

do ba mói mát, cå ba m� con chi �

trong
nhà

chú khòng di dâu chøi.

Nhung rói th�i gian trôi
qua,

em

cüng dju nöi nh� ba và båtdáu có

ging hoc tip th�t chäm chi.Em báo

hang ngày em déu có gång h�c bài,

doc
bài

và
làm nhi�u công vi�c giúp

me dé quen di ndi nh� ba.Em còn
nói rátmong toi mua xuån moi de

co thèm
tuói

m�i, l�n
nhanh høn

dé phu giúp me, dé cu�c sóng gia
dinh khong phäi khó khän nhiéu

nua. Va them tuði moi cung gup

cho
em

manh mëhon, nhu mong
udc c�a ba em lúc con sóng

Cách dó không xa, và ting m�t

thdi là tam dich' cuaTPHCM,hon
m�t näm truoc noi ám åánh vé djch qua. "Toi cú nghi m�t minh khöng nay,nhin cac con bat dau cuoi no1 Diet,con tral ann (em vN ngc

duoc THPT, hien dang làmcông
Covid-19 ting bao trùm cuoc sóng bietlàm gi

dé nuói 2con dang tuoi vui ve cing chúng ban, chi dä bót di sinh lóp 7) d�rát vát vå dévugt qua e ng cong
cua nguoi dån � phuong 14 (quán än tuóihoc. Thé nhung roi cic cháu tiengthodai va nghi ring

o
tren trO1 quang thoigian truoc khi memoi Nhát Ban, thu nhap cüng tótnên

10).Dù hi�n nay nhip sóng dä trö lai duochö trg h�c phi,dutge nhiëu län cao
chong chjcungmim cuoi vi cac atnung ngay aau em thuong du chäm sóc các em. Em trai ké

DAITRI

Vänbiét, khòngnoi dau nào b�ng nói dau mát di cha me,nguoi thân nhung thoi

gian qua di, nôi dau nào
cüng nguôi ngoai

và cu�c sóngván tiép dién,mùa xuan

cüng dang vé.Mùua xuán cúa su hói sinh, cua tuong lai vói nhüng trang sách, ban

be, tinh cim së chia c�ng dóng. Do là hành trinh dáy lông nhân ái, trác án c�a

nhüngem nhò h�c sinhkhôngmaymócoivi Covid-196TPHCM du khônghé
dé

dàng.

binh thuong nhung
v�i

gia
dinh ch� trao

quà, hoc bóng có giá tri nên con
manh khòe, h�c giói, chäm khóc vi

nh� mç.B�i anh läm công
dang hoc lóp 9, chuán bj tótPhan Thi CAm Linh cùng 2con Vö cüng voi b�t nði dau. Hi�n nay,cac ngoan.

bo
chinh

la

dieu
ma chong u unou n nghi�p xong di h�c truong nghé de

Quang Duy Anh (lóp 9) và Vó cháu dang có gång h�c thât tótdé chj dä hy vong lúccon sóng

Thuy Lam (lóp 7) thi dâu dó vän
là khóng phu lòng mong moi c�a

ba

noi dau khi dich benh dã cuóp di nó lúccon sóng. Va thành
tichhoc Han, Duy

Anh bát dáu tim dugc

nguoi chóng, nguoi cha,ngudi dàn tap cüng khóng phu long nhüng dong ldc hoc tap,vui sóng sau thoi

óng tru cot trong gia dinh. Nhó
lai nguoi dã giang rong dôi tay giup d gian dai chju nói dau m�t mát khién

thoigian dáy khó khän áy,bé Duy gia dinh, ch� Cám Linh chia sé. chúng toi không khôi vuimimg. Boi

Anh
bào ba em mát hói

tháng Theo nguoi phy n� này, cách dé thoi gian,miuaxuan
la liéu

thuóc
t�t

8/2021. Khi nhân dugc
tin, giadinh vugt qua noi dau là rèn luyên bån nhát ch�a lành nh�ng vét thuong

rat buón, thåm chí là suy sup. Lúc dó thin ninh,cháp nhan thuc tédó dé quá khú.

Duy Anh dang hoc lóp 8và da cam
sóng

tóthon,có
ich hon vói cong Du dich Covid-19 di duge dáy

nhan dugc noi dau mát mát cüngdóngxung quanh.

nhu nhing
khó

khän mà m� conem

sp phái dói matL Em hiéu duoc rang Mùaxuâncúa nhüng
quang duong döi sáp tói sëkhóng co hyvong
ngudi chathân yèu diu

dát,

di bên yong
canh minh nia. Ngugc lai, hàng 1h Lat ting trang sich, nhüng diém TPHCM có khodng 2.200 emnhò
ngày em së phái tu dihoc và giup do só luon

vdo tóp dáu
trong lóp c�a dang d�

tuói tói
truöng bi mócoi

me, chåm sÓC em
ga.

Cüng timg dau buón và lo láng,
noi tyhào vé

thành
tich

hoc tip cúa Covid-19, chiém 50% thóng
kê c�a

chjCám Linh báo Tétn�m ngoái gia
các con.Tung có

thoi
gianchj tuóng cánuóc. Hânh trinh trong

hdn
m�t

dinh rátbuón, không di dau khói e minh guc ngâ nhung khi khó khän näm áy,v�i nhiéu em nhó, gia dinh

nhà cávichóng chi inóimát.Nhung nhát, chi nhân dugc rát
nhiéu su cácem

là ca m�t quá trinh
no lyc và

diéu bátngo dén vói chj và gia dinh giüp dö tu tinh thán tói vát chát. Dó congdóng rung quanh.
l d� nhán dugc nhi�u

siy

bò trg cua chinhla
liéu

thuóc giup chi
và

các

các nhà hão tàm và chính quyén, con dúng vúng Hien nay,cuoc sóng adi cüa nguoi vg,anh Nguyèn Van
doàn thé dija phudng suót thöigian gia

dinhchj da tam ón. Mia xuan Hiùng, 44 tuóid quan Tan Phú cho Checonanh Hängdenuisdng sou ndi dau

cu�c sóng khá ch�t vat.Hang ngay som có công vi�c và
phu giup haNhin

nhüng co ciu
bé nhu Minh

N.dugc m�
dua di tói truong, chäm em nhò hon. m

lüi hon m�t
näm truóc

nhung thuc

tedáy mói là mùa xuan dáu tiên mà

noi ám ánh dich b�uh không còn

làm hàng nghin tréem � TPHCM
phai lo läng n�a. Theo th�ng k�, tai

cáccon,chj Cám Linh không giáu (cha hojc me, hojc cá hai) vi

Vin nghen ngào khinhác lai su
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Chelt
sach vó cho btchát và

den roi dáp dâp mà rang vói

dinh huong. Xong giä
th�t nhuyèn min rói dun voi lung

núa bát con nuóc. Th� nuóc áy dugc loc t� ti�
cho hét b� qua

mänh våi xô sach. Rói móí náuduöng �uong kính tráng dé

gu mau vang sáng c�a d�u. Khóng dugc sõi nuóc vi
lúa to

së

làm du�ng
bi ngot khé. Dia ci dua ngang qua lai së nhanh tan

ch� dàu bön. Mùa mäng thì các
bà
mua mäng

tiodi

vé lusci
duong hon.

Khi mat d�u dã duçc si�t h�t và cu muót
trong noi thi con tôm he tuoi duoc các bà tuyén, häp so rói phoinó cho ngu

chuyén sang ch�o nuóc duong. Gið mói to lua
han va dann trong gác bép, ch� món canh bóng cu�n vän mây, món bún

cho thâtdêu. Châng biét non nuóc hay
gia nuoc nhungCuthangngày Hóa vàng.

khi chåo ch� nó bot hai loc boc "tháng n�m tháng muoi nhu
xoong b�t trèem áy thì cho thêm thia mõga.Moga lam che cua, và xép cho måm ngü quå thêm nghiëm ngån trën

ban
có vi ngot ngáy ngày thdm. Co caug ma ngon matmoaynn tho gia tiên.Ban tho dugc bao sái v�i rugu thom t� m�y hóm
Rói, ha lua khuáy thém m�t lüc là dat.

Chè duoc rói nhé. Nhung ra dãa mi khó. Chè múc khum

phoi làm mäng lá, m�ng luõi lon cho
món

canh
Tét Nh�ng

Chiéu 30, nh�ng nguöi dàn ông bày bi�n tranghoàng nhà

Tanván cia NGUY�N ANH VO

che
hoa cau... Thúc chè nào c�ng ngot thom ám gen nnu nu giua día rói gi�ng giong xuóng bàn cho giàn

lành. Gio, tôi
chi thèm dugc ngåm bà n�i xát

día

chè kho
và bà ngo�i thi pha ám trà u�p cúc chi

nhung chiéu móng M�t Tët

ho dén
chè Tét

là
nhó

dén
chè con ong, chè kho,

chè hoa cau..
Thuc che

nao
cung ngottno déu ra mät dia. Mat dia chè tròn và c�ng phang mo mang

lai thoang tho�ng huong thäo quå, dinh
huongtren ban un0..

truóc.Nhüng bà n�i tuóng thi "tàxung hüu d�t,
"tay

n�m
tay

muoi
hoàn thi�n có c�ng Tät ni�n. Trë con nguoi lon, cú

rim

ranmoi nguoi m�t vi�c. Tét n�m nay, dia chè kho nhà ai dó

Lúc này
thi rácving rang lên mât d�a.V�a thói.Rác von von

kho�ng gi�a thôi
ch�

rác hét
lai không khoe du�c m�t da chè

duong min vàng nhu
lya.

SG khë vào thi tháy da chè rát ráo tay

Mui trám thi thom ám không gian thdi gian và dón tó tën vë

än Tet v�i
con cháu. Miüi nói nuóc lá mui

già
nôn na0

nhip

Xuan dén.Sao mùi trà
cúc bóc khói t� chén nóng ü taydua lên cùng vi

chan chát
lai

d�n vi miéng chè kho dén váy nhi? Không rö núa. Con toi thi sung sudngg v�i cái muôi vétcháo.

Khong biétnua.
Nhung udp träcuc vO1lam cnekno làkhéo. Xát ra không bj khò vö nhung cung khóng dugc dinh sênh phách Ca Tru.Ai dó nh� tho Thach Quý mà hát: "Traa

Dia chè chidugc xát ra khi d� ngu�i hán. Chè róc día
m�i thiv tér

Ngoai tr�i,
mua phùn mit m� vày ngop phó Nguoi nhu nghe

cong tón súc lám. Giá nhu hói dócác bà có nói com diên v�i la khea Aat
ra khóng bj khô vð nhung cüng không duoc dinh ay aeng reu nay mám trên ngói c�. T� dau dó vong lai tiéng

máy xay thi chác tôi không có dugc nhing ky uc dep
aen te khôngbj b�bú. Dä thé

lai

làm
vi ngot thèm qu�n v�i v bui cua khuy/ Lòng nhu dát läng thám modáu guóc/ Co thanh thienDo vo s�ch, däi hat xáu h�t san thåts�ch róingâm nu�c vói

ti

muoi qua dêm. Cang ngâm ký thi h�t d�u càng d� n� và bo.

Ay là dä phái kén th� do mói vu Mùa
rói

nhé.D�
c�thi sugng

lám, dé sau náu cháo Hè än voi cà muói ��u rán tám hành thôi. de rang8neu lam
che

kho
t� dáu. Cüng ngàm cúng

Thuong dau làm chè kho cüng là m� d�u nhà gói bánh

chung.
Nám d�u cuói cùng thi bà làm dôi dia chè kho. ��u dã

duoc nám ting nám sau khi vi�'a �ó
chínvà giä rátnhuyén min.

Vãy mà nào bà d� yên cái bung.
Nám dâu còn

duoc
bà tôi thái

po-luya m�t
lán n�a cho khóng còn sót m�t h�t lán cán nào.

Thái po-luya là tháimóng tang móng dinh
nhu to giaymau na

lám
áy. Nhung khòng hiéusao,nh�ng nguoi ph� n� dát này c�các cò các chj trènHáng Mahaylam hoa

ay.

Nào dã yên. Dau thái rói bà cho vài muôi vào rá tre
rói láy

doi dua cá siét. Thinh thoàng lai cho n�a muôi nuóc du�ng
vào. Cú thé m�t d�u rò xuóng dén hét.Mà nuóc náu duöng

dã thom duom huong thåo quá v�i dinh hudng 1nao qua ao dáu chuói thôi.Ú mà... thé c�ng châng sao. O doi,có m�t

dao. Nhác
lai

mõ gà. Vi dó
là thu làm cho chè khô vùa t�i mà

thé.
1et, khói xanhm� bui nuóc/ Góc vuôon con hoa m�n dã dom

dâu và d�n mui thom c�a dinh húong thão qua tro nen than
hoa tráng doi em ve.

tiènhuyén áo
Con Xuàn thi d� vé trèn phá Chi mong vän hi�n ding di.

däi.Nhung thay vi dó háp, bå töi
lai cho vào cái nói gang nuoc

sáp m�t d�u dun sôi Söi
gå thi h�t bot

rói kho lom rom l�a.

Không nhin
tháy

sói nuö�c dàu nhung dâu së t� t� chín bang
A hoi trong nói dây kin.ROi c�ng gi� nhuyèn min, rói c�ng siét

qua rá tre v�i nuóc duöng nhu d� ké.Cu thé må thong dong
nên día

chè kho. Co T�t sáu
bát

tám �ia" là cáu ký,ký luõng

nhe nhöm thong dong mà hoàn thành cho ngon lånh, thom
tho,dep dë.Hä N�i gi

dâu mà v�i, nhi?!

Hinh nhu gið không còn ai dánh huong cho chè kho bâng
dinh hudng thào

quá n�a nhi? �a s� là dùng vanihay dáu buoi

Nhieu nguoi bào nh�ng món Tét

nhubánh chung, xôi gác, chè
kho..

ngoài chg bán sän rát nhieu mà sao phdi
náu nuóng. Rång, làm bép cüng là mót
hành trinh nghiêm sinh. Nó cho ta hiéu

thêm vé v� dep cua món ngon bång qua
trinh làm nên món. Và có mot niém vui la

may mán tháu càm
dugc khí quyén nhung

món thoi trán. Vây nên nhung nguo Ha
NGi cú ván chuán bi cö Tét ti� mùa He.

Chuyên that ch� �àu bôn. Mùa mång thi
các bà mua mäng tuoivélu�c và phoi lam

máng lá,mäng luõi lon cho món canh
Tet.

Nhung con tóm
hetuoi

dugc các bà
tuyén,

hap sa rói phoi nó cho ngù trong gác bep,

chd món canh bóng cuón ván máy,
mon

bún thang ngày Hóa vàng9.

thú duy nhát không thayd�i, áy chính là sy thay dói.Có dugc
nhung dia chè mà gi� hón cót c�a cái Tét Vi�t dã xíng trån

quý lám rói

Gio thi ké cách làm m�i c�a các m� cácch� th�i hi�n d�i

này.Hóa ra rát ti�n và nhanh nhé. �äu ngâm nu�c qua dêm,

xa nuóc lai cho
sach vå

náu
chín bång nói com di�n. Nuóc hoi

nhiéu,dâu nh� nát c�ng chå sao.Dång nào thi cùng cho vào

máy xay xay min. Nhung ván phái sån v�ng rang và nuóc

duong hoa tan sån nhé.
Không có mo gà thi

dung
dáu än, dáu olive

càng t�t. Thé thói mà ván ra

cám vi c�a Tét.

Nhiéu nguoi båo nh�ng món Tét nhu
bánh

chung, xôi gác,chè kho... ngoài ch�
bán sån rátnhiéu må sao phái nåu nuong.

Räng, làm bép cùng là m�t hành trinh

nghiem sinh.Nó cho ta hiéu thêm vé
ve dep cua món ngon bång quá trinhlàm nên

món. Và có
m�t niém vui

là

may mån tháu c�m dudc khí quyén

nhung món th�i trån. Viy nên

nhung nguoi Hä N�i cüvån chuán

bi co Tét tu mùa Hè Chuyèn th�t
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DANATRA THU

Anquàcháechánlàphám chat dàn
bà. Phán vi các bà än quà d� thành ca

dao tuc ngü, phán nüa dàn ông mà lê la

nhu thé hinh nhu'së b� nhin vói ánh mát

khongmáy thi�n càm. Tét vói s� bân r�n

cua nhüng trách nhi�m cüng
khó làm các bà

quen di..bånnänggóc.

y
depepaung di anqu

Toi da có nhing ngày
thd

áu dúng là núa. Di�u này không dúng v�i ph� ThinB� H6. ngói gi�a lòng con phó vdng läng mà
xi
xup cùng

le
la theo bà ngoai di än quà mon môi M�c

dú dã qua ba döi ké tuc nhung pho Thin van ban hién
bát

bún
cá vói nuóc dùng chua chua diu

quanh khu chg Dóng Xuán cüa
Hà

Noi gi� huong vi
truyén thóng. Dich thj dáy là

dija

chi
dju, lai

rát nhiéu
rau

cán
rau

cái kèm theo chác

Khöng hiéu sao trong vó vàn thúc qua, danh cho nhung nguði con xa xú muón tim lai su chán là m�t goi ý d�i món không te.
toi

lai

nhó nhát món mý vàn thán cüa thán thu�c thu� nào. Hoac già, bún luõi phó Chàn Cám, khá dãc

mot hieu Tau tren phó Hàng Luoe, cách nhà däm

budc chàn. Tuói áu tho tôi chua biétdó là món �n c�a

Hà Noi,mà chi riêng khu phó có cho bi�t mà
lai

bán xuyèn Tét. Bún luoi Chân Cám

den hóm nay vàn con hàng ch�c con di nhièn cüng là quán via hè, nåm duói tán

phó mang tên nhúng món án:
Chá cá, cáy da to. Bún là loai bún thua riêng, soi

Hàng Bún, Hàng D�u, Hàng Khoai, to. Luoi läm tinh tuom, lu�c chín
tói,

Hàng Gà, Haâng Ruoi, Hàng Dudng, thái
dù

d� không dày không móng.

nguoi Quang Dong, Trung Quóc,chi nhó minh ting
thichmê nh�ng vien tráng tráng gáp nép dai dai mém

mém, boc nhàn tòm giòn lim.Có lë b�i dó là món ån

la,

nhà không låm bao gio.Lúc áy c�ng chua
biét,

vào Hàng Muói, Häng Mám, Hàng Cá, Hàng Hânh... Nuóc düng ngot lim mà thanh,

dén SäiGon thi món ännày lai có tên là hoành thánh. Nguoi biëtthi hiéu
là khòng phái tên gi -món áy thoáng vi chua c�a mé hay

Sau này,toi nghe m�t nguoi ban am hiéu tiéng Hán nhung ro ràng là có nh�ng hàng phó dugc nh� tói böng gi
dó. Bát bún nhin

nói rang van thán là cách doc hai ch� Hán "vân thôn bi
m�t món

än
ngon hoãc là m�t tu diém

ám th�c
màu sác nhù m�t búc

theo tieng Quang �ong Vän là máy. Thòn là nuót. tung bung. Cháng han,nguoi sành
ån

ai mà chä biét tranh v�i nh�ng dái

Vän thôn là nuót may vào bung. Quá thát,bátmý vån phó Hàng Khoai nhin thi gióng nhu m�t cái ngõ nhò doc mùng bóp
thán trong dep nhu m�t dám mây. Có mây xanh

là

nhung
luón tápnâp thuc khách vào

ra.
Bün óc

�
dây muói ký, uóp

rau cai/láhe,måy vàng
là my, måy tía là nhúng lát thjt khá ngon,

náu
theo

kiéu
truyén thóng,

v�i chai dám
ngh� vàng

xá xíu,mây dólà nh�ng látót...Dùng dôi dúa lùa cå böng dât
sán

trên bàn,
ai än

chua hon cú
viêc

tra tùy hudm, phu

dám mây vào mieng. Unhi,cách so sánh làm miéng thich.Chàå
ruoi là món

d�c sån c�a
con phó này.

25
hoa

vói nh�ng
an nó nhu cüng thi vi hon. Phó có Hà N�i có dam nghin dóng môt miéng to bång bàntay

con gi, dutoc lát cà chua còn

quán mi van thán có tiéng & Dinh Li�t, Hàng Chiéu. co
chú cát rn

khi dang còn nóng,chám tuong ót,än nguyên miéng nhung

Ngo cho Dóng Xuan cüng có hàng ngon.. Cá
nhán

kèm vóí
au

thom. Cô
chú

ké, có bà nhu än do, dat d�ng vào là
biét da dugc

toiutngquán mi� Dinh Li�t hon. Boil�, mi ddây nuóc
rán riêng m�t mè toàn

rudi,nghia là không
có tr�n om chin nhu, máy cong

hành

khi não cüng nóng bông, ngot thanh, vån thán lu�c
thit, trúng...mà

chi có vo quitthái
nhá M�t miéng

trán
sa, tráng xanh án hi�n trong

chin tói mém và ngot...
Giá cung mém nhú

nudC
chá ruoi nhu the co ga gip

5
lan mot mieng

chà
nuoc dùng óng ánh. �åy cüng là

dung, & thoidiém hi�n tai van là 35 nghin dóng m�t binh thuong. Thuc don không phong phü nhú ngô m�t món ngon, la miêng, tuy không

bát dáy dän. Giá dó duoc giü nguyên nhiéu n�m và di ch� Dóng Xuân- nói tiénghon trên b�n dó ám thuc

nhiên Tét cüng không thay dói.

Pho- & khu phó có có biét bao nhiêu là su lua däng, dé chju hon
nhiéu.

Toi dác biêtthich không Thúc quà "nhâpcânh vào Hà N�i dáu thé ký

chon. Nüa dem vé sáng, ban lên quán phó gánh khíKéCho � nhüng
con

phó nhò loanh quanh
nhu

truc nhung gio dã
tró

thành thiong hi�u nh�n

o dáu Hang Chiéu, nói là gánh thi ai náy hiéu là thé bàn co
này,

lúc
nào cùngnhon nhip

tinh

thán c�a dièn
c�a

ám thuc Hä Noi,
là

cà phê tring.Truóc

thuc khách se ty be bát phó mà xi
xup nhung gið m�t Hä Noi khónghé thong thánhtng cing chi quá

quán cüng có bàn ghé nhu thuöng. Quán phó gi gipgip,ké
cá
l ápTet.Con néu quành dén ngo cho trong Tet

thi
lai càng dong,böisu

Binh den Nguyèn Sièu ngát nghéu hàng chuc con Dóng Xuan,
có máy da chiban nèn ghe do

la

bánh thong dong xemm vo cùng ph�

gà luoc vang óng cang mong nhung khòng nhanh
tóm

vàng rom ngwy dáu ngó phötiuchuachua ngot hop
vói

khóng khi nhâm nhi

thi 8gio sáng quán
d� ding ph�c vu. Ph� gå ngot ngot la mi�ng ögifa ngô, såu hdn chút n�a là hàng nhám nháp bên tách cà phê

thanh, vé dinh duöng thi lånh hon hán quan "thit bun 6chuyen thoai- dugc dánh giá ngon
nhát

Hà
thom

lung, ám áp. m

do:Am thuc có lê cang gióng nhu tinh yeu, ai
nói

Noi chiduy nhát diém tri lhluón vòng trong vòng

8 cung
co

ly

bøi dó là càu chuy�n c�a gu. Nhung ngoài nhung nguoi ch� dugc ån.

phái thua nhán là, müi ph� bò gày gåy lan trong gió Loanh quanh phó có,
ban

dá ting àn bun cá
Sóm hay gió

dêm déu quyén rú và có lë dong lai 35 Ta Hi�n chua? Cô hàng chäng hán tám bi�n

trong noi nh� vi giác
át hán

ph� gi.

Néu chi dugc chon m�t hàng ph� bò dé
moi tinh thán phuc vu. Cái dác

bi�t
c�a bátbún cá

ban phudng xa Tét này, tóichác chán së dán dén chinhlå m�t mi�ng gion tan, såm sut khoái

pho Thin B� Hó 61 Dinh Tiên Hoàng. Quán có thán kháu vò cùng. Nhán nha hói thi c�ng

jch sú hàng chuc nám và ván � nguyên trong cái biét dó là xudng cå xay ra, pha vói chút

ngô nhó này ké ti� khi m� quán. Toi dâ tiùng nghe thit nac vai,
thit

cá ró phi,xong rán gion

nhieu ban bè thu�c lóp tuói U60, U70 than tho len. Thú bonus này bién bát bún cá vón

gi0 Kiem dugc hang àn ngon, dúng vj ngày xua ph� bién kháp phó phuðng
Ha N�i tro

thjt không
hé de, néu không nói là không còn thành d�c sån � dây. Sáng dáu nam,

dugc nhó dén nhiéu nhu bún riêu bún óc

nhung ngói ån
�
ph� Häng Khoai cám giác thoáng trong máy ngày Tét

Tét, các quán cà phè c�ng chá
väng8

dó: Bán hàng không nghi tét,nghe ngút ngàn
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Cháv hêét.minh

decóloi dhia tay

depnhát
THANH HA

Tuyén Vi�t Nam buóc vào

hành trinh chinh ph�c AFF

Cup 2022 voi quyét tám vo

dich cao nhát.Thêm m�tlán

vo dich AFF Cup së là món

quà dep nhát cho cu�c chia

taygiüa bóngdá Viêt vói
ông

Park Hang Seo.

AET JZUKICUP 201

Bóng dá VietNam
dudithoi ParkHang Seo

Lich sü bóng dá Viet Nam ghi

nhan ong Park Hang Seo là HLV

thành công nhát dén nay khi giup

các d�i tuyén bóng dá d�t duoc

nhüng cotmóc dáng nhó. Ké t�khi

dén Vi�t Nam, su nghiêp cám quån
cua HLV Park cung nhu

bong
da

Vi�t bu�c sang m�t trang mói. Ong

giúp bóng dá Vi�t Nam liên tuc gåt
hái thành công nhu giành ngôi á

quán U23 chàu A, vo dich AFF

Cup, hang tu Asiad 2018, vào t� két

Asian Cup 2019,
hai lán vo dich

SEA Games (2019,2022) và vào

toi vòng loai cuói cùng World Cup
hung hunh dnh ddngmhd v� vj HLV tài bo Park HangSeo vdf bóng dd

Viet

Nam

2022. Nho nhüng thành tfch trèn, biét Vi�t Nam dá giúp ong dugc và ngay nh�ng ngày dáu

ong Park
hai lán

dugc Lien doàn sóng cuoc doi
th� hai,vÕi dú dáy tháng 12/2022, Tóng

Bóng dá Vi�t Nam (VFF) gia h�n vinh quang, thäng trám cung su tòn thóng Yoon Suk Yeol dã

hop dong trong S näm qua.

Trudc SEA Games 30 nam nghiep cám quan d�y thäng giao Heungin hang 2
2019,

VFF và HLV
Park tiép

tuc
tái trám. HLV nguoi Hän cùng th�a

cho HLV Park Hang
Seo

ký hop dóng v�i th�i han kéo dâi
nhan

thöi
gian 5näm ong gin

bó
trong quóc yén

do
Tóng

dén hét ngày 31/1/2022.

Diéu này dóng nghia, ké tu tháng ngày dep nhát trong cu�c doi tri chièu d�i Chú tich nuóc

tháng 2/2023, mói ludng duyên àm HLV c�a ong, hon cå th�i ký Nguyèn Xuin Phúc
tai

nhà

cua óng Park vå bóng dá Vi�t Nam ông làm tro lý
cho HLV Guus Hid khách cúa Tóng thóng

së khép lai. AFF Cup 2022 cüng se dink cüng d�i tuyén Hàn Quóc
vo

Hàn Quóc
�
thúdö Seoul

la
giái

dáu cuói cung c�a HLV Park dén bán két World Cup 2002.

trèn cudng vi thuyén truong aoi
AFFCup-tuyén Vi�t Nam.

23

5

0DO

trong ông dã theo duói suót su trao huân chuong ngo�i

vói bóng dá Viêt Nam là nh�ng thóng Yoon Suk-yeol chù

AHYToi cam tháy bi�t on

khi dugc traoHuan chuong
Vi su nghicp Ngoai giao
Han Quoc hang

lhai tu 18idnitishKEtikhi gin
bó
vi bóng dá Viet, loichiatay dep

moicp do doi tuyén må minh din

dát,ong Park luôn tao ra blu không truöng d�i tuyén Vi�t Nam n�a Toi mong muón minh së
khi gia dinh.Ong có

thé
nghièm khác nhung tinh càm, noi nhó, yêu dugc bep tuc laciu noi tinh

trong tap luyén nhung
vån

biét
cách

thuong c�a tôi vói nguoi hâm m�, ban gita Han QuoC v Viet

giüp các cáu thù thåt su thoii mái vói Viet Nam luon d trong toi"-óng Nam ong Park xic d�ng
chiasé sau

tuyén thù nhüng hoc trò c�a HL danh hi�u nhung vói toi khát khao

trudc nhiéu
tran

dánh l�n. Nh� Park chia sésau quyét dinh không khi
nhjn

vinh
du lón.

phong cách ký luátcùng khà n�ng tiéptuc gia han h�p dông

tháo go nút
thát

tám lý
dé

khoi dây

tinhtháncho cáu thú,ongPark và bóng dáViet Nam, HLV Park Hang hoi cong vi HL trung saukhi ong Park n di
trong vinh quang, muón

lam tot nhát
có théogiai dfu

bóngdá VietNamdälim nen ký tieh Seocon licdunoi vin hóaVietNam AFF Cup 2022 khép lai. Sinchois6 dóng thöi mang
lai niém vui cho

nay,
BAt ci

giái dáu ndocing có dp
Toi dang sóng mot cu�c doi Hän Quóc. Nhà cám quån 64 tu�i 1 khu vuc là

giäi dáu cu�i cùng HLV nguöi hàm mo.

moi taí Viet Nam dó là nh�ng mang hinh ánh Hàn Quóc dén gán nguoi Hän dóng hành cùng "nhng

dong tua HL Park Hang Seo dánh hon voi nguoi din Viet Nam, va chien binh sao vång Néu có thé voi tuyén Viet Nam truóc khi chinh

cho cuón sách Chúng talViet nucai,ong cing l nguoi thúc giüp tuyén Viet Namvo dich AFE thic chia tay,ong Park vannguyen truong
và

cüng nhu cie gidi ddu

Nam,chúng ta la mot' do
tác

giá dáygiúp hinhinh VietNam gin güi Cuptó, do hán lh

l6i

chia tay dep
và

khit khao thêm m�t lan dúng tren
khde, muc titu cia töi adat thinh

Jang Won Jae viet vé nhd cám quan honvéi dit nuóc Han Quóe.Nhtng là edi két vien män cho m6i ludng
dinh

Dong Nam A de có
cai

ket tich cao nhst'-HLV Park Hang Seo
ngu Han Quoc. Ong Park cho dóng gopcua Ong di dugc ghinhân duyèn giia chin luge gia65 tuóiv� tron ven nhát. "Vi bóng dá Vi�t cho biét.

Såp tói, tði không còn là HLV long thông Yoon Suk yeol

bóng dá Vi�t Nam. Hon ai hét,các Nam, toi dã giành dugc mot só

Park Hang Seo rátmuón giúp nguoi chinh phye các
giái dáu ván còn

Sau 5 nam dán dát tuyén Vi�t tháyc�a minh th�c hi�n di�u dó và nguyên v�n. Toi muón tip trung

Bencanh dónggópnáng tám Nam,HLV arkHang Seo sér ho dang c6 gng làm
hét

súc
dé giüp toàn bo

thoi
glan

cho AFFCup. To

lucvà chúng tôi luðn chuán bj sán

Buoc vào hành trinh cuói cùng tinhthán. AFF Cup 2022 li gidi dãu

cuói c�a tôi trèn cuong vi HLV
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WORLD CUP 2022

Lich srgoi tën

MESSI
Vói Messi, Chúa Troi

cuoi
cùng cüng phài

có ngoai ledéxóa di

gau: "Troi
không cho ai

hét cái gi", Messi dadat
duoc giác molón nhát

cua doi minh: Chiéc Cúp

Vang World Cup.

ròng báng dã có tóng c�ng 29 phút quanh các sân v�n d�ng khién

bu gio trong hai hi�p dáu (hi�p 1 là nguoi hâm m� dén ti� các quoe ga15 phút và hiêp 2là 14 phút).

Qatar là 1 quóc gia Hói giáo v�i World Cup truóc dày,vi�c tó
chucnhiéu tiêu chuán nghiêm ngät. ti�c tùng, dám minh

trong
men oa

Chinh vi thé, World Cup duge to ruou khi än mung chién
thàng cuachúc d dày

së có 1 só quy dinh khác d�inhà, th�m chí u�ng vi buon
dol

biet so voi nh�ng dát nudc khác. nhà thua cu�c déu là binh thuong,
Co thé

nhung quy d�nh vé trang Nhung Quatar, nguði hamm
phuc dói v�i có

d�ng viên (CÐV) chi có thé duoc thuong thuc
d0

nu, quy djnh vë ruou bia xung uóng có cón hoãc bia voi sou

phuong T�y không ung ý. Các
ký

KHÁNHVY co so vat chát cho các d�i bóng khi

Hang tram tý USDdà dugc chi mà các trán dáu diên ra vào mùa

gia nào cung datdugc

World Cup 2022 d�
khep ra dé dám báo cho thånh công c�a dông thay

vi mùa hè nhu
truóc dây.

lai voi nhüngb�a ti�c bóng World Cup 2022. Có tói7 sân ván
World Cup 2022 có rát nhiéu di�m

dá long läy. Thé gioi
da co

duán co s� hatáng l�n khác dugc giói truóc dó, t� vi�c úngdung cong

dá long läy. Thé giói dã có dong moidugc xay dung va
các

mói mé so
vói

nh�ng ký cúp thé

mot Messi � dinh cao cua hoàn thành v�i chi phí tài chinh và ngh� bán vi�t vi vào
các tran dáu,

nhan su khóng l6. Dåy là lán dáu su dung các
trong tài n� (Stephanie

tiên,giäi dáu dugc t� chúc � m�t Frappart trø thånh nguoi phu nu

quóc gia
nåm giúa vùng

sa
mac.

dáu
tiên trong lich su "cám cân này

Chinh boi vy,m�t su kien dáu muc trong vai
trò

trong tài chinh

tiên xuát hiên, dó là giái dáu di�n tai World Cup bóng dá nam � trân

Chú tich FIFA Gianni Infantino ra
vào

mua Dông, thay vi
mua

Hè
Dúc gãp Costa Rica),só lugng cáu

kháng dinh
World

Cup
2022

la ký nhu các ký giái tru�c.
World Cup thu duoc däng ký täng lên,quy mô

giài hay nhát trong lich sú. Qatar 2022 duge
tó

chúc chi trong m�t gói gon vói 8 sån van d�ng nåm

bj dánh giá là quóc gia không phù tháng, nhung Qatar d� mát hon trong bán kinh 50km... Ký World

hop cho m�t giái
dáu có quy mó 10

nam chuán bi vÓi khoán dáu
Cup

2022 cüng dánh dáu vi�c FIFA

nhu World Cup. Tuy nhiên, trong tu khóng ló,hon 200 tý USD, cao áp dung lu�t bù gið mói khién các

tran dáu có só phút bù gið rátnhiéu.

Quóc giachú nhà dä không ngán Dién hinh là trån tháng 6-2 c�a d�i

mot ký tích må khóng phái quóc ngai tón kém dé lo chu toàn moi tuyén (DT) Anh truóc �T Ian o

vinh
quang.

Nhung ngày h�i

bóng �á xa hoa

mot tháng, Qatar dã tró thành vugt tr�i so
v�i các ký giái

truóc.

trung tam c�a thé giói, tao nén
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World Cup 2022 dudc

coi là vü dieu cuói cung cua hai

cáuthu vidainhatLionel Messi Cristiano Ronaldo
con

dang
choi bong. Lionel Messi và

Cristiano

Ronaldo toi World Cup voi.hy vong lán cuóichgm tay
vào giác mo. Sau cung, chi motnguoidat uoc nguyen

Nguoi conlaiphdi culdáu ronQatarvà là nolithät

vong lonnhdtWorld Cup Lionel Messitrinh diën di�u

tango ngotngdo và gidu càm xuc trong khi Cristiano

Ronaldo mätnhip,váp phdichính dôi chán cùaminh

vàguc nga. Cristiano Ronaldondm trong doihinhcó

man trinh
dien

të
nhät World Cup 2022. Day duoc cho

à WorldCupcuói cung trong sunghiep
cuo Ronaldo

khido 37tuóiva ky vong sé
töa sáng nhung Ronaldo

chighimot bàn taiWorld Cup 2022,ttchárm phat den

trong tran ra quán thdng Ghana (doy cüng
chính là

thành tich dáng tuhào duy nhát cua Ronaldo khi tr�

thanh
cáu thu

ghi bàn liën tiëp tai Ský World
Cup)

Gidcmong World Cup cua Ronaldo
co lë màimäidang

d Nhumg anh ván là huyén thogi.

giói han truóc v sau
khi trdn

dáu The giói dätim ra
via két thúc

tai

các khu vuc mà

ban
tó chúc sap xép quanh san cäu thú hay nhat

van dong. Chinh
nhüng quy dinh moithoi dai

nghiem ngat c�a nuóc chù nhà d�

giúp cho các CDV giu dugc su cüng giành Cup và cham toi thièn
binh tinh, cüng nhu

dáy
la

netvan duong bóng dá o Qatar. Chúc vo

Argentina và Messi cuói cùng

hoa rièng cùa nuóc chù nhà cin duong bóng
dá � Qatar. Chúc vo

dugc ton trong, dung vO phuong Messi hoàn thi�n b� suu tap danhcham 'nhap gia tüy tuUC
World Cup 2022 có dén 3,27

hieu dó s� mà bát c� cíu thù ndo

trieu khán già tham du truc tiép Cung phai
them khát.Messi d� doat

các trin dáu, so voi tóng só 33 39 danh hiêu trong st nghiep � moi

triçu
khán

giå tpi
World Cup 2018 gai ddu

anh dâ góp m�t, nói b�t là La

Nga, trong do có khoing 5tig Ligue, Champions League,

nguoi theo döi qua truyén hinh. Copa America và gið là World Cup.

Higa dai bic nhát, ngly hoi bóng Dolachua ké chücvò dich U20the Zidane, Ronaldinho, Bobby cdu thù ghi bän hoãc ki�n tpo trong

dich World Cup 2022 giup Lionel

Sau chiéc Cúp Väng giành dugc

diahoa, giäi dáu tón
kém

nhst, 2005v Huy chungVang Charlton, Gerd Muller, Paolo nhiéu tran World Cup nhat,
ra

san Qstar, có le khóngcon su so sánh

skien có "1 không 2" trong lich bong da nam ympic2008.Irong Rossi,Rivaldo và Kaka
khi

thu nhiéu tran
và

nhiéu phút nhát, deo nàon�a. Nguös Argentina da thuc

sthe giói túc
cáu.

àa nhung cum nghuep essida gunh 4 chuc vo thip dúcác
danh hiçu vó dich bing d�i truong

nhiéu trin nhát, có su có rièng cho minh vi thánh thú

tdi duge dùng
dé mò tá vé

kýdich Champions League duiói måu World Cup, Champions League só bàn tháng vàkién tao nhiéu nhát, hai,boi không chi vo dich, Messi
o

Barclona, 7danh hieu Quibóng vQua bóng Vang. Ben canhdanh cing
có

s6 trin ghi bàn dóng thos
con

góng ginh tip thé
Argentina

Vang, 1 chúc vò dich Copa hieu tap the,Messi còn góp 7 bàn kién tao nhiéu nhát lich su
giái

dáu. tya nhu Maradona
nåm nåa Messi

Ameica nhung chua mot v
3
duong kién tao dé giänh giäi Messi trò thánh ciu thú dáiu tiên sau quá nhiéu khó

äi, gian truan mà

trong lich su hai lán doat danh hi�u só phan vùi dáp, quang quât chàng
O

tuói35,Messi choi ky World ust sdcnhdt World Cup. Nhung nguói hùng nho con khòng thuong

danh hiêu Aquin tai Cup ruc ro nhát su nghiep. Só 10 khong ký luc nào giüp
Mesi

hanh
tiéc, anh cüng da dat duge uoc

cia Argentina
in

dáu gay vio 10 phúc bång
chién

tháng tran chung nguyên
mà

nguöi
dán

Argentina giú
Tuy nhièn, voi bàn o World Cup 2022 (ghi7bàn, két. Trong trin World Cup cuói 8gåm.Nguoi häm m� có thë yèu hay

World Cup o Qatar.

lán lên dinh the giói. Cáu th� hay nhát World Cup.
Anh mói chi có dugc

World Cup 2014.

chuc vo dich cung ntao
3
bån). Voi viecghibån vào cing, Messi

di có dugc chiéc cúp khong yêu Messi, nhung hiy cóng
bång voi nhung nô luc cua m�t lão

Chúc vo dich World Cup 2022 tuong 35 tuói, 6 nam truóc tùmg

tronglichsirbóng dá the Wodd Cup ghi bin d
cd
vong bing.

l
mi�ng ghép cuói cüng, taonen khoccayding

rói
nói li gi ti do

gióilapdudc cuänba' ký vong 1/8, vong tu két,vòng bin két su nghiep ruc rö c�a Lionel Messi tuyén,
hon

1
nám truóc bi �LB cu�c

viben canh Beckenbauer, và tran
chung két. Anh tro thành mà nhiéu nam nüa, thé giói chua doi dáy

a
duong và dã thua 3trin

chác
tim dugc ngu�i thú hai. Tu chung kêt trong måu áo tuyén quóc

trudc
dén nay, Diego Maradona gla. ván c�miêt måi cày

åi dén ting

dugc nguoi Argentina tôn th� sau duong bóng o World Cup 2022
Vöi Messi, Chúa Troi cuoi cùng

Messi du
có dù vinh quang, vin cing phäi

có
ngoai lé dé xóa di cau:

bi so sánh v�i Maradona boi chua Tr không cho ai hét cái
gl',

Messi

vo dich
World Cup nhu nguoi tién d� datduge giácmolón nhát cúa döi

boi.Khi Messi dat chán dén Qatar, minh: Chiéc Cúp Vang World Cup.
vin

con y
kién tranh cäi vé vi trí Phan thuong

cao
quý

nhát må b�t
kýy

Cua anh trong ngôi dén lich sù cu thù nào cng khao khát có du�c

bong dá thé giói.Sy so sánh gi�a da ve tay cdu thù
gioi

nhát c�a moi

anh
vói Diego Maradona là không thoidai. Cu�c tranh luan é vi�c

Lionel Messi là cáu thù bóng dá v
dai nhát trong lich sú cung d� chinh

thuc két thúc. Messi di giành dugc
nhiéu hon các dói thú njng ký khác

vé vi thé "GOAT" (Greatest of
All

Time:vi dai nhát moi thö�i dai)c�a

DT
Argentina, Messi luoiPháp

o chung két,Messi dã tr� c�a cu�c doi.

tro thanh cáu thù thú 9 thành cáu thùdáu tiên trong lich su

chuc vo dich World Cup 1986.

Otuoi 35, Messi

choi k World Cup

rucronhát s
nghiep. S� 10cua

Argentina in dáu

giày vào
10bàn

World Cup 2022

(ghi 7bàn, kiën tgo

3bàn)

tránh khoi.

minh:Pele và Maradona.
Vo dich World Cup là uóc

mo

cùa moi cáu th�. Toi may mán vi dã

doat moi danh hi�u, böi World Cup
dã � dây rói1,Messi nói sau khi do�t

Cup Vang cung Argentina. World

Cup 2022 dã dem
lai

cái két cóó

h�u, vièn män cho sy nghi�p ký vi

cùa Messi.
Nhung hon cá, l� niém

vui,su thóa män c�a nhüng ngúoi
dä quá yèu anh, yèu cách anh choi

bong, yèu nhung pha di bóng tuy�t
håo cùng nh�ng bàn tháng tuy�t
háo c�a Messi... Chien tháng c�a

Messi, c�a La Albiceleste khôngS
chi dem lai vinh quang cho Messi

mà nó dem lai niém vui cho rát

nhiéu nguöi trên th� gioi.

Bóng dá luon cán các bi�u tugng,
Messi nång cao chiéc Cúp Vàng

trong letrao
giái

la hinh änh khóng
thédep hon.
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Song
châm

Tuoithacua chung tói dáydpy nieém khingayngdykts

thuong ingangquo cóngthàñhtrén duomgdéntruong

noi

thanh co
Motdu khachdéntucháuAu

dangcunghinong don cham

mdi nhukhoimotdattrong.mot
chieucuoiDO

ahngmám ngo
im Nhám Dán202

ANHTU�N
hung gam màu binh di d�n mê hoãc lòng nguoi ngay giüa lòng Di sán vän

hoá thé gióiThành nhà
H6

(Thanh Hoá)
khói

dung
cách dây 625 näm lich

st
khién

ai túng dät chán
t�i

noi này déu câm tháy
án tuong. Câu chuyên

kéqua các khuôn hinh sau, gán nhu l�t tà dugc nh�ng nét vän hoá riéng
rat

sinh dong tai
noi này.

Dó là canh khi bóng chiéu tà cuói
�ông dán khép lai, dàn

gia
súc vän nhon nho gim

co bên ngoài bäi dát tróng man tuong thành cóng Båc; nguoi dàn óng rang ngoi niem
vui sau buói di sän bät cá

tòm bång nh�ng dung cu thó so trong hào thành trö v�; dám
tre cùng cha lên nóc cóng thành th� diéu khi chiéu tà âp dén.

Trong khu vuc thành n�i, m�t vài du khách d�n
t�'

châu Au cùng cu dân bán dia dang
ch�m b�m cho tung thân ngô mói vùa nhú mám v�i hy vong sau Tët Quý Mão 2023 së

mang v� nguón thu nhâp dáng ké...

N

Hoài niem vécuóesóng xua c� chótchúa biét bao là ký niém trong tiëm thic móicon ngu�i

Haldúo tré theo cha
len nóc thonh

thddiéu trong bóngchléu chgng vgng 76 Khungcdnh binh djtruócsdnhcóng thành
phia

Nam



CHUYEN KË KHÔNG
Con mèo trong

èolà vätnuôiquá gán güi.Nhung vui nóibuón c�a nguöi dé chia
s�,

và
biét

ai yeu,

cole cungtu
dô må nguði khòng ai ghét chúng. Mèo c�ng là con vâtduy nhat phat

tim hieu xem chúng
có

gi däc ratienggru.. gru v�i tán s� 26 chu ky/gay. Do

biet, có
gi

khác
la.

Tét Quý là vi mèo 'có ký thuât"làm rung dâythanh do0

Mao 2023,
meo trø thành "th� co thanh quan dóng m� tuong ung voi

tan
so.

truong, thay cho chúa té r�ng xanh là con ho. Tieng "gru cúa mèo không
nhát thietthe hi�n

Vay, han
méo phäi có gi do mói

"tiép quán su khoan khoái må khi d�a nhau hay
luc san moi

chung cùng gr�. Nguoi ta uóc tinh rång,trong

M èo là m�t trong 12
con gap,

no la b�n c�a connguoí

vi thé xuát hi�n nhiéu trong doi
song vàn hóa dân

gian

(ke ca van tiép biên trong cuoc sông duong d
vói tu cách là m�t nhän vät gån güi.

Có lë khong nguöi Vi�t Nam nào khóng
biétdén búc tranh dan

gian Dông
H6 �åm cu�i chuot.

Con meo ngÖidgóc tranh nhu

mot quyén luc,
må dám chugt du cO vong long xênh xang,kèn

tróng
om tòi thi khôn h�n vån phái cóng nap.

Thât nhiéu thâm
ý.

Nên khi bát chgt xem
lai búc tranh,böng hr

bat cuoi.

Cóle án úc"'gi
dó ch�ng mà tirdó lai có nh�ng

câu tho
rát binh

dan: "Con mèo må trèo cay cau/ H0I
tham chu chu�t di dàu váno

nhà/ Chú chu�t di ch� duong xa/ Mua mäm mua muói gió cha

hu mèo.

Mèo nhà thuong l�ng thung,
co ve

nhu
lu�i nhác, chô nào

co

an thi dén, chó nào ám áp thi dén. Nhung bát chot nó lai
tro n�n

duyen dáng la thuöng va rät thichlam ban v�í trè con, núng niu

voi nguoi lón.Vi thé,nguoi ta da danh cho no nhiéu nhan
xét,

vi

dy nhu:
Änno rói lai nåm mèo-ché

kë luöi bi�ng. Mèo già
hóa cão-chi

nhung ké sóng lâu � m�t noi tr� n�n ranh

ma,loi dung
su hieu biétvà vai vë c�a

minh må làm tåcoai täcqua

-Mèo dén nhà thì khó, chó dén

nhà thi giáu
- nhân xétvo c�n

cú nhung v�n dugc khòng ít

nguoi tin

Meo
ma dong

ám dhi quan hë aua

ngoi vi cüa h�?

Mèo von d riùng nhung rói c�ng nht nhiéu suót cu�c doi,mèo gn10.950 lan.
loàikhác d� roi

noihoang
d� vé sóng vói

nguoi,
Mèo có 32 bap thit t�i tai nên nó döng taï

tro
thanh meonha.Irong m�t ngoi m� co dào lên dé nghe ngóng rát nhanh. Mèo hay d�i vão

dugc trèn dáo Cyprus
có niên d�i là 9.500 n�m, nguoi hoãc các v�t khác,nhu âu y�m l�m. Thât ra

giua cácdo tuy táng có b� xuong mèo, chú�ng tó dó là cách dé ha huyét áp. Và cüng nèn biëtr�ng

müi mèo có d� thính hon müi nguòi dén 14
lán;

Cung it nguöi
bièt r�ng, vào n�m 1988, nguði con mát mèo tinh hon mát nguoi 6 lán. Djc biet

Ai Capphát hiên ram�t nghia dia
có

tói 300.000 ching
có

thé nhin trong dèm
vi thüy tinhthe co

tr thoiáy mèo d�
két b�n vói loäi

nguöO

b� xuong mèo.Dó là khu m� ký la nhát t� truóc m�tlóp tëbào
háp thuánh sáng

toi nay và ngudi ta vän không bi�t vi sao
lai

có

nghia dia kýla dén thé.
Nguoi

ta quan sáttháy chi
mèo nhà m�i có thé

dung duói tháng dú�ng khi
di còn

mèo rung và các

Cho den nay, các nhà sinh v�t h�c cho rång h� hàng khác c�a mèo (hó,báo...)chi có th� dé

tren Traidát có khoáng gán 600 tri�u con mèo duôi nåm ngang ho�c
quap giua hai chan

Moi con mèo có 24 chiéc ria (mòi bên mép

mèo ring. Riêeng& My, các
gia

dinh nuoi dén 75 12 chiéc).
Mèo vón

sóng sachse,biétu láy chàn

trieu mèo làm thú cung, trong khi dó
chi

có 64
chäi

lông Mèo ngù 16 giðmõi ngày Nhung
nó

trieu chú 'cún: Nguöi Mývón thích thóng kè,h� cüng rát
tinh

ngay
ci khi

dangngù Mät chung
cho ràng cú mói giðcó 200 tri�u con mèo ngip nhin

bao
quát dugc m�t góc 225 d� trong khi

nha, không kë mèo hoang "bó nhà ra di' và lü

vd mói ngày chúng có 425 tri�u gi�c ngü ngán. chúng
ta

chi 180 d� thói.
259% các ông bà ch� d�ng máy sáy tócdé sáy lông Khác voi các con vât4 chân khác, mèo không

cho mèo vàxit nuóc hoa cho chúng sau khi tám. thé dá ngang. Khi
di

chuyén, chúng cùng lúc nhác

Nguoi My cúng thóng kê duoe trung binh mói haichántrái, ai cing lúc nhác haichàn phäi,ch
nam có trên duói 40.000 nguöi bi mèo cán phäi không phäicú chân truóc trái thi dhân sau phái

roi nguoc lai. Nh� cácco dàn hõi,nó có thé nhày

Hiep hoi thú cung My tin ra
rång, môi n�m

lên
m�t chiéu cao gáp

5
lán tir dáudén

duôi
nó.

nguoi
dán bo ra4tiUSD

dê
mua thuc

än
chë bien Irung binh,

mèo chay 20
km/gio, nhung khi

san cho mèo.Con
thi

nuôi m�t döi
mèo pháäi

chi
nguy hiém phii m�

nu�c
rút thi

tóc
d� dat toida

7.000 USD cho các khoàn än uóng, khám ch�a là
48,28km/giö. Trong

m�t doi,
mèo cái

có
thé

sinh 100 mèo con. Mèo con moi dè chua biét

dén benh vi�n tiêm thuóc triù dai.

"Comèo cao tuo"bênh, dó choi..

Da có thôimèo là linh våt dói voi nhiéu dân nhin và
nghe,

sau S
ngày chúng

mói móm�t.
l4

toc Nguioi Ai Cáp có
thò m�t n�

thán goi
là Na 15ngày mói biétnghe vi 20ngày mói di ving

luói th� c�a mèo nuôi là 15-20 näm. So v�i

Shongthuöng mèo nhà có tuói tho t� 14 tói 20 nàm. Tuy nhién,

mot có m�o � Anh d� dugc trao ký l�c Guinness trö thänh co

mèo"lón tuoinhát thé
giói,

khidón sinh nh�t tuó1 27.

Dó là "co mèo" Flossie,sinh näm 1995, có màu nau và den,duocký

luc Guinness công nhân là con mèo già nhát thé
gióiL

Hien 'co
m�o

súc khoe
tót, m�c dù th� lúckém và không còn nghe r� Theo cácbács

thú
y,

biéttuóicua"co mèo"' Flossietuong duong vói trén 120 tuói cia

con nguoi va cung gin tuúdngduongv�i nguði già
nhát dugc ghi nhan.

Vicki Green, nguoi hi�n là ch� mói nhát c�a Flossiecho biét dù

khong thé nghe, cüng nhu nhin rátkém, song "n� ký lucgia'vin rát

khoe và
không bó lð bát ký b�a ån nà0.

Dugc biét,chú mèo già nhát ti�ng sóng có tênCrème Pui,voi tu

tho 38 nam 3
ngàiy.

Nóchét vào ngày 6/8/2005.

than
Bast cô minh phy n�, dáu mèo. Mèo nhà

bjchét, có khi
nguoi ta

còn
tac tuong go dé thö. nguoi o

các
giai doan pháttrién thi khimèo 3

Trái
lai,

� châu A, có khi mèo
lai

tr� thành th�c tuói,bång con nguoi 2l tuói.Mèo 8 tuói,bàng

phám.Ngui ta cho ràng môi n�m có tói 4 tri�u con nguói 40 tuói.Mèo 14
tuói tudng úng vóí

con mèo trð thành món "tiéu h�" dành cho các thát th�p có aihy
� nguoi.

Dom nhau. Bay gio nhiéu ngu�i
nuôi mèo làm "thúcung

Mèo là loài rát thông minh, chi chju xép sau Nhung cüng nen biét ràngtrong diéu ki�n ti

tinhtinhvà cá heo. Chúng có thê hiéu duoc ni�m nhien, chúng bát chuot rát tàj, trung binh 4 con

chuot 1/ngày

THETUAN
N.MAT

Het "giacchu�t" l�i den "gi�c
ANHA thang cách nhà

trong vòng Skm vän có thé tim dudc duong
vé

nhà.
Và nguoi ta cüng nhán tháy rång, sau 3 nåm dug

Gi nhiéu nguoí thi mèo có cu�c sóng hai m�t: nuôi
duöng, mèo nhà

lai

có xu huóng thích di
hoangk� trudng giå

trèn chiéc
gói nëm vá

tèn sát thùu Thé
giói

có tói hon 3.000
gióng mèo, trong dó co nhungdáng gom trong góc

nhà. Desmond
Morris-m�t góng rát

kýy la. Châu Phi là noicó nhiéu gióng méo houngnguoi chuyèn nghiên cúu vë
méo tai Anh quóc noi tiéng,trong dó có mèo Serval khi truöng thành

nangcho biét
tai m�t ngôi läng � Bedtordshire, cú 77 18kg, m�t aúnháyxa có thétóí 3m khien khóng conmochú mèo mói n�m båt

l1.100
con

m01.Nhu vay,S trieu con tránh thoát duói nanh vuót såc nh�n c�a ná Serval nnn
mèo � nuóc này sëbátdugc hon 50 tri�u con chu�t, chua kë chim vói su khéo léo và chính xác phi thuong.dén lü chim cung bj m�o vô.

Tai sao mèo
lai

thich dugc vuót
ve: Boi

vi
ngay tu Nólich su nhát trong thégiói mèo voí dáng di khoan th,

lúc con nhó nó dã dudc mèo m� iêm lâp.Moi méo
chuyén. Mèo Lion kingcó b� lông ngán ty nhiën omcon déu dugc mèo m� d�i x� nhu the.Cón tai sao

meo tho�t tròng ai cüng ngö duoc cát
tia bói bàn tay nguo, vie"nghi�n" thit chu�t? Vàn

theo nha nghien cuu nguoi Anh còn có tên là 'su t� trui.Nguoí dân Paris(Pháp) nuóimeDesmond Morris, chi vi thân the
cua chuot

co the
to hop kingcondeo cho nó m�t vòng chuöixniong cá nam bac

qu
a chátnguu hoàng (mangg góc NH2) có tácdung giúp nâng
cao thi luc ban dêm. Nhu vày,thjtchuot

tro thanh vj thuOC B� lông c�a chúng mém nhu nhung, tai to, cnaAnang cao thi luc,nhin xuyèn bóng t�i cho mèo.

Mot câu hôi khác: Làm thë
nãomeo tim dugc duong

ve
Cornish Rex và

chúng c�ng rátquán trèem.dù o rát xa? Dó là nhð thi giác
va
khuu giác.Nhung chúng

cüng còn có kh�
n�ng

tim
dudngdua vaotu truöng Iraidát. là d�c �áo nhát.Tu tinh là giácquan th�'sáu c�a mèo. M�t con mèo di lang

ran,co gong mèo duoc goi là "vua sut:mèo Lionkng

Vung Comwall nuóc Anh có
gióng mèo Co h

knanh cao kéu, tròng gióng chó di s�n mói. Trë em rat hicn

Trongcác câu
chuy�n vé mèo,có lë câu chuyën

oCanada

Chuyen ké rang m�t nguöi dàn ông hành nghé nha si o ten
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15d�tgiongdómè
m�t nguoi �oi
nhtgcogi ingkovänhinggi din ongkhóng

tót
depg

Mèo nhó
bát chu�t con -

ý
nói khà n�ng dén dâu thi lm dén

dó, mi�n là có két quà.

Mèo mù vo cá rán nói nguoi không có täi nhung gåp may,

"trungqua.
Ghét nhau nhu chó v�i mèo nói vé vi�c con chånh choe, cäi

co nhau trong khi vi�c chång dáng gi.
Mèo tha nmiéng thitthi doi, kènh tha con lgn mát coi trung

tring-chébai nguoi
chidám bit nat ké yéu,"d�i trèn dap du�

thiéunh�n cách. MINH TH�Y
Chochemèo

lm lóng-ýrang khóngtuybiét
minh li hay chê

bai nguoi khác.

Khong biét mèo
nào cán miu nào- chuiabiétai dä tháng ai ch�

nen lên m�t, tu phy.

Gidu nhu mèo gifu phän- cutèichê nguoi hay tim cách giáu

giém, khóng cho nguoi khác biëtvi�c cùa minh.

Nhu mèo
tháymo- thèm

muón m�t cách thái quá, mát sáng

Hien nay có khoáng 250 gióng
mèo trên the

gioi dugc

buon
bán

(trongtóng só3.000gióng meo).Tüyvào nguon

goc,
hinh

dáng
và

nh�ng
diém khác bièt mà giá ci ca

chung
se khicnhan. Saw dáy

làmotsó
gióng mèo

dát do.

quác vi thèm khát.

Nhin chung, do mèo là v�t nuôi gán
voi con nguði nên nó nhân duoc
nhiéu câu nói hay có do có.

Nhung
co le

khóng
nhiéu

nguoi
biét cau nói vé chúngxuát hi�n

cách dây chua lâu. Ay là "hát

nhu
mèo

cái gào dc, ý chè

nguoi hát quá do nhung không
tu biét mà

vån.. tranh
micro

cua nguoi khác (!).

-Mèo rng Na Uy Co
gil

ti 3000USD/con.
600USD

dén 3.000 USD/con. Liicm sinh dhing
To tiencua loài mèo nay dugc dudng nhu khõng
nuói du@ng tir hon 2000

n�m
thé

nhin thiy

truóc, Mèo Na Uy oi the cho dén ngiy thif

chiu dugc Suong gl kh�c 10 thi nhu a nhut nhiing

nghigt và dhúung li m�t chiéc
sing

thosin tuyet voL.

Meo Himalaya. USD dén 4000 USD/con

Co gi tr S00 USD Dutgc cho la li
ti meo hoangvoi mèo

dén
1300 USD/con nhiä, Ching bai l�i ritgióirà thich quin MoHima r

Chung trong g
méo Ba Tu d

boidoi mátxanh vra nán Mèo USD/com. Loii quy hiémniy li con li gia

-Meo Bengal. Giitr 1.000

BAO THU chu

c trung Mèo Safari.
Gii tir

4.000 USD dén 7.000

èo Kh
l Himalaya rát dju ding, ving löeva than meo hoang cua Geotiroy d Bic Mý veim�tgoóng

hodng gio thien. mèo o Nam My Khi truong thanh, chung nang

nhat the giói
-Mèo Scottish Fold. Giá tu 200 USD trang binh II kg

dén L.500 USD/con.
Meo

Scottish
Fold cucky

thòngminhvàrät quán nguoi. Chungco thédung I1000
USD/com. Chring ván coocic gia dinh

trenhai chin sau và quan sátnhng thi mà chung hoang töc A-Äu khidugc coi li biéu tung cin

quantam.

Mèo Peterbald. Giá t� 400

USD dén 1200 USD/con.

Chung co co thé mong dáu

dai,tai mórong Nócingla loài

de huán luyenva thich chot din

MeoKhao Manee. Giat7000 USD dEn

may mån, tuÓitho v� sugiu co

Mèo Chansie. Giá ti 8000 USD dEn

10000 USD/con. Day là m�t trong nhüing

góng mèo
hiém nh�t, duge laigiin

mè
rung va méo nhà Chiingrit tinh khön v

khong thicho m�t minh

Mèo Caracal. Giá t� 7.000

USD dén 10.000 USD/con

vOi treem.

Méo Egyptian. Giá t� S00

USD dén 1500 USD/con

Chúng duoc coi lä con sót lai

tu thdiAi Cap có dai.Nguoi ta

cho
rang ching

tón tai dugc

nho co tri thóng minh
vuot troi

Mèo Maine Coon. Giä ti 600

Hiengiongmèo nay dang dúng

truocnguy Co tuyet chun
Mèo Savannah. Giá t

4.000 USDdén 22.000 USD/

COn.Day gióng mèo lai
tir

meo chân Phi voi mèo châu A.

Khi trutongthanh có thé nang toi

15kg Méo Savannah dugc biët dén voi

giO1 Khi truong thånh chung
có

theoAmehean Cun múc do dhong minh Cao, tinh binh tinh, to

USD dén 1.s00 USD/con. Day i m�t

trong so nhung giong meo to nhát thë

meo".000 nang tót 1Skg, däi tói 1,23mét
Meo La Perm. Gii tir 200

USD dén 2000

mòva tinhchát tich cuc

Mèo Ashera.Diy li gióng mèo dát nhi,

USD/con. Dâyli m�t trong nhüng gióng mèo có có
gii

tù 22.000 USD dén 100.000
USD/con

ve
ngoi dãc bi�t. Lóng cua chung xoän H moc Nó duoc

coi
là gióng mèo ly la nhát tren thé

giói, là con lat gi�a méo nhá vå möt con

1a

Walter,
vi có cong chüa rang cho vua và hoàng t�c

må
dugc

nhà

vua thuöng cho m�t hòn dão mang tên Tetiaroa.Nhung oái oam

thay,tren dáo có co man các lodi chu�t quáy phá.Walter dinh tri

lhi dão cho nhà vua thi dugc m�t nguöi mách
båo: Häy nuóimèo

dé dep loanchu�t Nha si nghe theo,vào dát lién mua tói 200con

neo mang
n

dão. Du�ng xa,dói b�ng läu ngay,khi dugc phóng

thichlù mèo thodimái lao vào bát chu�t ft lau sau,dáo hét chu�t.

Cau chuyen bát ng� � chð khi chu�t hét thi
lai nây ra tai

hoa mói: dó chính là mèo. Mèo sinh sôi náy n� nhanh dén noi

không có cách nào ngån lai dudc. Thúc ån cho nguoi
và mèo

ngày cang khan hi�m. May mà dão Tetaroa rát nhiéu
ci
nen

meo hang ngiy ra bö bi�én mai ph�c, l�i cà xuóng bién bát cá må

in.
Dåo Tetiaroa dä mang tèn "dão mèo ti� báy gid.

ONhát Bán cüng có chuyen "giäcmèotrên dão Ishima Dé tièu

diet
lü chu�t, nguoi ta düng tdu thúy ch� hàng nglhincon méo

ran

dão Chi väi tháng sau nguöí ta không con tháy t�m hoi lú chu�t.

Nguoi dan trendão tho phào nh� nhöm,
tó chúc

lë h�i än ming

Nhung ngly vui ngán chàng tiy gang
vi li

mèo
sau

khi
d�

chén hét

chuot thi quay sang tán cong vào bép,vào búa
än

c�a
ngtdi, tán

cong vào các quly thit, cá ngoàichg. Chúng rinhråp,cào cdu,gio

n,tham chícon cdo cin cá ngudh di dudngkhi
con

dói dang
lè

The là nguoi dân
lai phåi tim cách dep giäc mèo:

rátnhanh,

MèoSerengeti. Gi t mèo
báo

góc châu
A. Tuy nhiên,

cách
giäi

600
USD dén 2.000 USD/ thich nguongóc ké trèn cüng khong phái d

Con.
Irong luong cia mot con

dugc thua nhan rong räi. u

Serengeti truong thành

la khoáng 8-12kg, Dic

diém nói bat: tai to va

doichan rátdai.

Mèo Elf.Giá tu 1.500

USD dén 2.000 USD/con

Chung thin thi�n, thong

minh, tinhnghich va rát tirung

thành.

MeoToyger. Gii t� S00

USD dén 3.000 USD/con

Gióng mèo nay trong góng

mot con
hovói máu

lòng dic

biet nhiéu van

Mèo American Curl

Giá tù 1000 USD dén

Mèo Ef
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Kinh teHâu Giang
bút phá vuon lên manh më

Khép lai näm 2022, H�u

Giang tiép t�c ghi nh�n s
bút phá vuon lên manh më

qua két
quá täng truong

kinhtévugt b�c; lán dáu tien

GRDPtinhuoc dat 13,94%,

dän dáu khu vuc Dóngb�ng
sòng Cüu Long (DBSCL)và

dung thú 4cå nuóc.

äm 2022, UBND tinh

Hau Giang dã xày

dung ké ho�ch phát
trién kinh té -xä h�i,

quóc phòng-an ninh
c�a tinhvói 18 chi tièuvà 14

nhóm
nhiem vu, giai phap. Hien tinhthuc
hien datvà vuot 18/18 chi tiêuch� hochutich ND

tinh

Hdu Giang Truong Cánh Tuyên (bla phåij thamquan mó hinh nóng nghi�p

yéu vé kinh të-x� h�i, trong dó cóó

13 chi tiêu vugt ké ho�ch và 5chi nhà dáu tur khdi cóngxäy dung5du quoc và các doàn th� các cáp vói

tieu dat
ké

hogach.Trong dó, phii
ké

an, dufa vào hoat dóng
ó
dut

án tai
tinhthántrách nhièm dä kip thdi

x�
phát triénkinhté-x� h�i, Ch� tich bám

sátchù
trutong,dinh huóng cia

dén linhvuc cong nghi�p, thuong cackhu công nghi�p
c�a

tinh.

mai dich vu,
xuát

khâu dat khá
cao; cong

tác xây dung chính tinh tieptucthuc hiên vi�c co cáu

quyén dugc quan
tàm và ngày càng a theohuong sinh thái;,GRDP ngán

thoi

gian gjäi quyét các thù tuc Dóng thöi, huy dong tói da
các

các giái pháp thiétthuc, hi�u quà,

Bithu Tinh üy Hou Giang, NghiëmXuänThành
(ngói), tham quan móhinhsdr

xuátnóngnghiep theo huóngcong nghë cao trën
�ia

bàn huyén Cháu Thanhhigu qua tren dja ban

Cu thé,vé nhi�m vu, giäi pháp H�u Giang, dé nghi cán
tiép tuc

ý cácvuóng mácphátsinh.Dó cüng UBND tinh Hau Giang cho rång Dang,các nghiquyét
cüa Quóchoi

Doi voi nganh nóng nghi�p la thành qua cia su nó luctrong cii nam 2023, tinh tiéptucduy tri tóc Chinhphú,Tinh úy,UBND tinh dé

cáchthu tuc hành chính. Viec rút do täng truong kinh
té

trên
10%. cu thé

hóa bàng co ché,chinh sách,

khu vutctingkhá, datmic 3,75% liènquan dén dáu
tu -

kinh doanh nguónluc, triénkhai thuc hiên hoàn pháthuy nhüng két qui dat dúoc,
Uoc tinh

giá tr� s�n xuåt nóng, låm xuóng duði S0% so vøi
quy dinh; thành các chi

tieu, nhi�m vu phát kip thoi thao go nhung kho khan,

di vào chiéu såu.

Kinhtétieptucphyc
hoinhanh, datmúc

t�ng truong cao

nghiep vathuysin täng 3,82%so kipthoi giiquyét các khó khän, trién kinh té-xäh�i
dé ra.

�íiy manh phán dáu
hoàn

thành � múc cao

vOtcungyuadó chotháy3ehu vtóng mác ciadoanh nghi�p, nhà tico ciu kinh t,tap trung úng dung nhát các chi
tiêu

ké hoach dé ra
Chu dong n�m chäc tinh hinh,

tong thu ngàn sách nhà nu�c trên lon som di
vào hoat d�ng, ông chátluong và súc canh tranh c�a nén khaithác tôi da lgi thé thiên thöi, dja

vuc deu täng truöng cao. Dãc biet, dau
tu �a

gup cãc du
an có quy mo cong ngh� cao d� nång cao quy mo,

dia bàn vugt 31,S7% du toán Trung Dong Van Thanh nhán manh.

uong; trong dó, thu n�i dja dat
Theo dó,trong

n�m
2022, kinh

tec�a tinhHâu Giang tiép tuc ph�c
hoi nhanh và dat múc täng truong S.300

ti

dóng,vuot 31% du toán
cao 13,94%. Day là muc tàng Trunguong và

vugt 24,59%dy toán thiên thoi, da loi,

truong
cao nhát t� khi thành lâp HÐND tinhgiao.

tinhdén nay.Noi b�t là quy mô nén

kinh técua tinhtiéptuc dugc nâng Chù tich UBND tinh H�u Giang,

len,tang ti39.604 ti dóng len coducketquidóinhcong tác hanh,Chtich UBND tinhHau bénviüng Tip trungphát trien, trong täm,trong diém, khãc phuc
48.018 ti dóng; linhvuc nông

nghiep tiep t�c vuon lên vói két

quà án tiong, täng truong dat sátdinh hu�ng c�a Trung uong, cua nam tang
toc,

aQt pna trong thuc táng giao thông, ha táng khu, cum uong, nghi quyét c�a Tinh ùy.Täng
3,8296, vuot cao so ké hoachdé ra Tinh üy,su dóng hành, tao diéu hièn

các
muc tiêu,nhi�m vu c�a

là39%.Day cüng
là

n�m thú
2

liên iên ciaHOND tinh,sutchidao gh guyet ba hoiang bo tinh quyét lietcác nhiem vu, giäi pháp thungansách trèn diabän.
tiép täng truong linh vuc nong

nghiep vuot cao so ké ho�ch.

Sán xuát cong nghiép phuc hói trong trién kha,thuc hien kehoach025,odo,dé thuc hiên thành vugt du toán thu ngán sách uyén duöngcaotóc Can Tho- Ca

nhanh, giá tri täng thèm toàn phát triénkinh
të

-x� h�i,
däc bi�t

hoàn thành nhiem vu phát
trién n�m 2023.

ngành dat két quá án tugng là
các

nhi�m vu cán tap trung uu kinh te Xi hoi, quóc phòng an
43869%, thuiong mai, dich vu phuc ten,tao su thóng suót,thóng nht, ninh nam 2023,UBND tinhtiép nhiem vu phát trén

kinh té-xahoi, Giang, Day manh cicich hanh

hoi ro nét, tóng múc bán lë hàng quyet tam cao tuf cap
tinh

den co so. ciann
aao,

cni dlao
thuc hien câc quóc phòng -an ninh näm 2023,

hóa và doanh thu dich vu
tièu dung

tàng 15,7%% so
v�i cùng ky. Ong

Truong Cänh Tuy�n, Phó Chú tich

Thuong truc UBND tinh, thông

tin,

nam 2022, th�c hi�n co cáu
lai

nén kinh të theo Nghj quyét s� O4

cua
Tinh úy, H�u Giang tap trung

chuyén dói mô hinh täng truong

kinh te theo hu�ng phát
trién t�

chiéu r�ng sang
chiéu såu,nång cao

nng
suát lao d�ng.

Yéu tó góP phán chú yéu vào

täng truong kinh té dó là công

nghiêp t�ng trên 38,78% so cùng

ky, ông Truong Canh Tuyèn

kháng dinh và cho biét hi�n tý

trong ngành công nghi�p trong co
cáu kinh të t�ng 25,79%, trong khi

cùngký là 19,59%; tý l� lâp dáy c�a

2 khu công nghiêp trêndja bàn tinh

là 80%, giái quyét vi�c làm
cho

26.588 lao d�ng. Trong n�m, các DóthjHu Giang nhin ti�rtrén
coo

kinh té, taobuóc dôt phá m�i vé phát
loi, nhàn hòa; tàp trung thuc hiên
các

giài pháp hi�n thuc hóa Nghi

Trong dó,xem phát trién công quyét phát trén 4 tru cot cua
tinh,

nghiep la khâu d�t phá, phát trién trién khai thuc hi�n có két quà Quy

nong nghiép là nén täng,phát trién ho�ch phát trién tinh thöi ky dén

dich vu là khâu hö tro cho công n�m 2030 và tám nhin dén n�m
Cung theo óng Dông Vän

nghi�p và nông nghi�p phát trién 2045; tâp trung nguón luc d�u túco

án Khaithác toi da loithe triénkinh té cúa tinh.

nhân hòa
Theo ong Dóng

Vän Thanh,

chi dao, diéu hành quyét li�t, såu lang Xac dinh nam
2025, la

nam hoàn thi�n h� thóng két cáu h� tinhtrang dáu tu dàn trài theo dúng
sát, có trong tàm, trong diém, bám cO y ngnia het sucC quan trong,

la
táng chién lugc dóngb�, nhát là h� chú

truong, dinh huóng c�a Trung

cong nghi�p. Th�c hi�n dóng b�, tý trong dáu tu phát trién t�o nguón

quyét liêt, sáng t�o c�a UBND tinh nhiem ky 2020-2025,
ke

h0�ch de
giäi ngân vón dáu tu công 2023

dã phân công nhi�m vu cu thé phat trien kinh te xa hoi
S
nam d�t t�i thiéu 95%; phán dáu hoàn dúngkého�ch nhi�m vu xay dung 2

Chuan b� th�t tót và trién khai

Mau; Châu �oc -Trán �é và cacC

Dégóp phán thuc hi�n tháng loi duongkét nói trêndia bàn tinhHau

"Công tác phói h�p c�a cap uy nhi�m vu 8ia phap trong tam
ong Nghiêm Xuân Thành, Uy viên

dång, chinh quyén, Mät trán Tó trong thöigian tóá.

chinh, cäi thi�n môi truong dáu tu

kinh doanh, nâng cao chi só nangS

Irung úöng Däng, Bi thu 'Tinh úy luc canh tranh c�a tinh.
1ap trung

nguon luc ph�c vu tót nhát
cac

doanh nghi�p dáu tu vào
tinh, hi�n

thuc hóa các d� án duoc ký ket
tal

H�i ngh� xúc tien dáu tu n�m 2022.

Dong thòi, tiép tuc dáy manh

chuyén
doi

só, úng dung công nghe

thong tin, xáy dung chinh quyen so,
kinh te só,x� h�i só.Th�c hien

nghiem túc,datm�c tiêu các dé an

nang cao chát luong d�i ngü c�n
bo

du phäm chát, n�ng luc, uy tin,

ngangtam nhiem vu... Bí thu'Tinh

uy Hau Giang kháng dinh và cho

rang nh�ng két quå dat duoc trong

nam qua là rát co bàn, có y ngnld

quan trong tao niém tin và là tiën de

quan trong cho vi�c hoàn thành

thàng loi, toàn di�n phát trién kinh

te-xä h�i c�a nhi�m ky 2020-2025

AN CHAU

Thong
tin xä h�i 80
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Nhiêt dien Duyên Hài chù dong thich úng,

pháttriên bên vüng
Th�c hi�n hiçu quå ch� dénäm 2022

cua
Tap doàn �i�n l�c Vi�t Nam

"Thich
úng an toàn,linh ho�t và hi�u

qua, Cong ty Nhi�t di�n Duyèn Häi dà

vuot qua nhiéu khó khàn, trién khai

dóng bo các giäi pháp kinh té,ký thu�t

két hop phòng, chóng dich hi�u quá,

góp phán cung EVN/EVNGENCOI
thuc hi�n tót nhi�m v� chinh tri b�o

dam cung cáp di�n an toàn, ón dinh

cho
phát trién kinh té - xä h�i và sån

sàng "chinhph�c' nhüng m�c tièu moi

cua n�m 2023.

ong ty Nhiet di�n Duyên
Hái

là don vi thu�c Töng cong ty

Phát ddi�n
(EVNGENCO1), dugc giao
nhiêm vu quán lý vân hành 3

nhà máy do EVN, EVNGENCOI dáu tu
tai

Trung tâm di�n luc Duyèn Häi, v�i tóng cóng
suát thiét ké 3.178 MW và cang bién Trung
tam dien lucDuyên Häi. Sau hon7n�m hinh Todn cánh

Trung

tám
dién lyc Duyén Hái

thành và phát trién,công ty dã sán xuát hon

87 tý kwh di�n, góp phán dåm b�o nguón an

CAUONGTRINHGIA LUU VANaHninh n�ng luong quóc gia.

Thich úng an toàn,

linh hoat vàhi�u quá

Näm 2022, trong bói cánh nhiéu khó khän,
thách thúc khi dich b�nh Covid-19 ván tiémán

nhiéu rüi ro, tinh hinh thé
giói

có nhiéu bi�n

dong, giá
cå các nhiën li�u dâu vào nhu than, Ba Cao Ih HongGam-Pho chu tich 8NDT xa Duen Hoiva Daymanhchuyëndöi s� - ung dungqudn lý vdt tu

thiét bi

khi tang cao,
thi truðng di�n có nhiéu bién OngNguyén Ván Long- QuyénGidmdócCông ty Nhi�t di�n

dong. Công ty dã chù d�ngxay dung ké hoach DuyenHaltroo hocbóngchohocsinh ngh�o
hiéu

hoc
và thuc hien dóng b�

cac giai pnap,8an u Dáng chú ýlà cácdé tài nghiên cúu khoa h�c nuóc
thái, nuóc m�t và nuóc ngám tai cácv� trí cùng djaphuong phát trién kinh të, nang a

Bai chúa
tro

xi

cua Cóng ty
Nhi�t diën DuyènHäi hiën dugt

tróng

bón bón nhu m�t cánhdong
bång má QR

trung c�a mòi truðng không khí khu vuc sån Congty Nhi�t di�n Duyèn Häi luôn chú
trongxuát,khu vuc xung quanh nhà máy, moi truöng dén

cong tác an sinh x� h�i, tich c�c gop phan

và thyc hien dóng b� các
giài pháp, giäm thi�u vao thuc tièn các sáng kién,cäi tién ký thuat.

tói da ånh huöng c�a dich bênh, thích úng linh Dang chu y là cácdé tài nghiên cúu khoa h�c nuöc thái nute r
hoat,tiéptucduy tri ón dinh hoat d�ng sån xuát tcqua iy láy måu déu nåm trong quy chuán cho phép.kinh doanh: dåm båo van

hanh
he
hong EVN, EVNGENCO1 công nh�n và dang úng nguyên li�u sån xuát v�t li�u xày dung, làm v�t công trinhvà thuc hi�n tót nhiéu ho�t dong

chat luong doi söng nguði dân.

N�m 2022, công ty dã dóng góp, hð tro các

kinh doanh: d�m bào v�n hành h� thóng di�n Vanhanh nha maynhi�t di�n,bóc dõ than duoc

ón dinh, an toàn; nâng cao d� tin cây cung cápEVN,EVNGENCOI cóng nh�n và dang úng ngu
dien; dáy m�nh chuyén dói só và

ú'ng dung dung pho biên.

khoa hoc công ngh� trong diéu ki�n binh
Songhanh san xuatvoibao ve an ua. Cong y aa phoi hop nhu: hô trg kinh phi xày nhà tinh nghiacho cic

thuong mói.

Dáy manh tieu thu, Su
d�ng tro, xi lamn

lieu san láp là ván dé mà cong ty dác bi�t quan sinhxãh�i vói tóng giá tri hon2ty dóng, cy ne

trong diéu kien binh
Song hanhsanxuatvoi Dao

voiVi�n Khoa h�c Công nghe Xây dung (Bo gia dinh chinh sách; hö tro dung cu vaneTheo dó,cong tydi phói hop cing neginh
y moi truong anh,s�ch dep

té dia phuong dé dám båo 100% cán b� công
nhan viên c�a công ty dugc tièm mui+vacxn hoat d�ng den nay,cong ty da

chu aong nen 12249:2018 tro xi nhi�t di�n than làm v�t li�u

Xây dung) th�c hi�n
dánh gia,lay mau thu ngoài tröicho Truong mám non luoisHurong tói

phát
trién

bén
v�ng, tit khi di vào ngnem va cáp chung nhân hop chuán tro,xi ngoa troi cho Truongmám non Tuói Ngoc;

canha máy phu hop theo TCVN otang máy tinh bàng cho h�c sinhcó hoàn

Huong toi pháttriénbén vung, tu kni
ai

vao cua các nhà máy phu hop theo TCVN cành khó khän; hô tr� thiétb� máy tinh,pho

ngua Covid-19 v�i
tién dó nhanh nhat. ben khai dóng b� các

giäi pháp song hành sån xuát
canh do,thuc hien day du chedo ngni auong vóibåo v� môi tru�ng (BVMT), dãc biêt là dáu$an lap va dugc cap

cac
chung nh�n h�p quy tro a ocac truong hoc;

hö tr� chi phí cho ngutó chúc khám súc khoe dinh ky va trien knal tu thiétbi,máy móc hi�n dai,hop lý hóa khâu ay 2 nha may düng cho b� - tòng, v�a xáy và ngneo, gla dinh chính sách, hoc sinh,sinh ven
phòng chóng d�ch b�nh theo mua, phong sån xuát theo huóng khép kín an toàn và cåi
chóng bênh nghé nghi�p cho toan the can bo, thien diéuki�n vi�c làm cho nguöi lao d�ng.cong nhan vien..

Cung voi dó, cong ty luon chu d�ng, thudng công ty déu du�c dáu tu xây dung he thóng u nn,
SOuong troxphat sinh c�a công ty chuc thäm höi,täng quà cho các M� Vi�t

Naxuyên theo dõi, nám båt dièn bién tinh
hinh công trinhthugom và xúlý nuóc thái d�m bàooncaogap-05 lan cacdon vi khác nhung anh

hùng, gia dinh thuong binh li�t si; Tang
qtu

phy tái, thöi
tiét, d�ch b�nh.. dé có giai pháp dat QCVN 40:2011/BTNMT dói v�i nuóc eeu nu tro

XI

luon duy tri ón dinh. Dén tétcho nguoi dån Khu tái d�nh cu Mü U...qu
diéu hành kip th�i, dåm báo thuc hien hoan tháicông nghi�p và Quy chuán QCVN nv y nop dong

thu
mua tro do thé hi�n tinhthán "tuong thân tuong

al,

thành ké hoach näm;xây ding các kjch bån van
14:2008/BTNMT dói v�i nu�c th�i sinhhoat dea may cuaCong ty

voi
töng sán luong lành dùm lá rách"trong công dóng.

hành linh hoatluóidi�n,chú d�ng khi
có cács trudc khi thâi ra môi truong.Nuóc tháisau khi eutnu at8,580. Ben c�nh dó,côngtycó vé lay lan dichbênh ocác don

vi, dia phuong, Xu
ly dáp úng quy chuán du�c nghièn cúu và 8n su gt che knau van chuyén tro

xi, thành hoat dong thuone
niêèn, nhièm vu dunhüng dien bién bát thuong c�a khí h�u thúy

tai

su
dyng m�t phán, quay ngugc laiquy trinh Pnat

taln gay anh hudng dén môi công ty xác dinh vå trien khai thuc hi�n hans

i
mäng.
Tieu thu tro, xi c�a các nhà

máy ngày càngduge
cäi thi�n tich cuc.V�i quy mô hoat dông trinhan sinh xä h�i "NghiatinhDuyên Hai,

có hoàn c�nh khó khän.

Dang chú
ý, thuong niên tó chúc

chuonCu thé,t�t cå các nhà máy nhi�t di�n c�a

Co the khång djnh, an sinh xa h�i di

sån xuát.
truong xung quanh. D�c bi�t,nguón thu t� tro näm.

Nhüng suát quà, phán vi�c Kkhonsnh

v�n.

Bên canh dó, djnh ký thuc hi�n quan trác, etaldau tu,ung ho da phuong xäy d�ng giátriv�t ch�t mà còn mang ý nghia lon

Dac biêt,t�ng cuong áp dung cong nghe

thông tin trong tát cá các ho�t d�ng8, den nay, gjam satmo1 truóng các nhà máy theo n�i dung
Cacquy bao v� môi

truðng..cóndiy dáhoàn thành tótnhi�m vu chuyén dói bao caodanh gia taccdong moi tridngdugc phè Thuc hien totnhiêm vu
thán d�

d�ng viên,chia së, tiép thèm suc

niem tin cho
nh�ng nguoi có hoàn canns

khan vuon lên
trong cuoc song

Lrong nhüng nàm
tiép theo, bên canh

sótrong nåm. Cy the Cong ty di hoàn thành duyet; thóng só phátthaicüa cácnhàmáyde Uhuc hi�n
cáp nhat 100% cay thu muc thiétbj c�a DHI, truyen táäi truc

tiép vé SoTN&MT tinh Tra ansinhxähôiDH3và DH3MR lên phán mém PMIS; hoàn Vinh thóng qua các màn hinh giám sát online.thành ban hành lai toàn b� 117 quy trinh
dã

Theo
ket

quá bão cáo quan tråcmôi truongdinhdáng ký vóiTóng công ty;hoàn thành cac cóng y hang nàm cúa công ty, nhüng thông só dãc dong,trong nh�ng näm qua, cùng vóind do tinh, ngành phát dong, công ty setácdão tao trénh� thóng Elearning; 100% hó

sd cong vi�c d� dugc luu trü só hóa, da só các

gói tháu dugc t� chúc thyc hi�n dáu tháu qua

mang;toàn b� v�t tu
dugC só hóa,quán lý, theo

doi, cap nhát trên phán mém.. Cung vóí dó la

dáy manh viecnghiên
cúu khoa h�c, úng dung

vatrich nhi�m cao vói tham giaùng h� các phong trio,chuongr
luc hoàn thành nhi�m vu sân xuátkinh doanh, chu dong xay dumgcic hogtaonNam 2022,Công ty Nhi�t dien Duyên Håi c�ng �å

�óng góp cho an sinh xä
hoi diaphuong tónggiá tri hon 2 ti

�óng, nâng tóng s� tién
�óng góp chäm

lo cho an sinh xä h�i o �ja phudng lèn
gán 54

ti dóng t� khi don v� dung

Cua don
vi; dóng thoi dáy manh cáchojtu

tuyen truyén dé nâng cao nhan thuc

CBCNV vé trách nhiem voi cong don

dung hinh dnh nguoi CBCNV nginh dien

tam-Tri tu, Trách nhi�m-Thin thicyEN

MONG HUYEN

chan trèn dja bàn.

Thong tin xa h�i

96



Nnan uy lan23
Khoi sãcdiabàn trung täam

Cumxavung bien
THANH NGA

Làdja bàn trung
tàm cua cum cácx�

vingbien huyen
Ea Súp (Dák Lák),

Ea Rókcóvai trò "bàn dap' trong

pháttriénkinhté-x�h�ic�akhu
vuc,

gOP phan quan trong
vào nhiçm vu

bio vé duong biên giói quóc gia.

NUGC CNG HOA K� HÕI CHU NGHA VIET NAMMuÓNNAÁM)JH

Ngoi chokhang trang, hi�n

daidvùng sáau vinapho

Nhüng ngàygiápTét,khu vuc trung tim x

Ea Rok (huy�n Ea Súp) táp nap dông dúc la

thudngPhánvi nguoi dán di såm1Tet,phinvi ni
khu cho xä có cong trinh cho mói dang khán

truonghoànt�t nh�ng phán vi�c cuói cùng

Ong Le Anh Tuán, Chú
tich

H�i dóng

quán tri, Hop tác x� Dáu tuxày dung,quán ly

va khai tháccho Ea Rók cho biét:"Ch� m�i

sap

hoànthành thay thé cho cho cü dä xuóng

cáp
và nhiéu bát ti�n trong båo dåm v� sinh

thycpham c�ng
nhu phòng cháy, ch�a cháy. Hocsinh xd Ea Rók phónkhó di trén con du�mg bé tóng thdng tdp

Cho có dientich gán 7.500 m2, duoc thiétké

gom 45 kiothai täng;
36kiotm�t täng; 102

diém kinh doanh các

dän toc thiéusó,góm dán t�c tai ch�

nhu Gia rai, Banar, Edê
và các dân

t�c mién nui phía Båc di cu vào nhng

nam gán day...Có thöi diém
tý l� ho

nghèo cúa x� lèn tói gán 60%. Nay, m�ót
khu cho khang trang,hi�n dai m�c lèn, diéu

do chúng tó vüung dát này dang
än nèn låm ra:

mat hàng tudi sóng,

cãcmat häng thiet yeu

hang ngay; ngoa ra

con
có bäi dé xe, cày

xanh,nhà ve sinh,ban Trái ngot"t�phong trdo

aydung Nông thon mi
Hang trom km

du�ng giao thóng
�

trung

tám xö Ea Rók

ugenàng cóp, moróngbëtóng hóa, nhuahodquan ly, khu kinh

doanh dich vu không
thuöng xuyën va

cac
cong trinh phu. D�c

bi�t,

chd có h� thóng

duong giaothóng röng

Theo óng Dinh Xuán Dóng,
Chü tich khu vuc cho trung täm x�. Dây là mô hinh x�

UBND xà Ea R6k,su thay da dói thitcüa Ea lý rác thäitiên
ti�n

dáu
tiên và duy nhát trên

Rók truóc hét là nho 'nóngthôn mói. Mac cà diabàn huyên
Ea Súp.

dù xuát phát diém tháp.nhung can bo, nguoi

dán da phuong dóng lòng quyét tim dáy nhân tháy loi ich kép
cüa

viécxáy dung chg

Vé tièu chí cho nông thòn, dja phuong

bio

I5 m

mý

bao

quan

quanh

va

dám

han Ong DihXadnDóng,Chütich UBND EaR6k teo bdngthenciaChitihaND
tih Ddr

Lakmanh phong träoxáy dung nongthon mói dói vói phát triénthuong mai-dich vuvà phuceinh trang un tác cho ngudi ddn có thành tich xuát sdc trong phong trão xdy dumg nong thon man

giaothong.Gán 300ho tiéu thuong tai cho DAk
LAk, cách trung tàm huyern

18 km,
quyétliêt cúa cáp uy,suván dongtichcuc cia hoi,kêu goidáutu thành cóngcho Ea Rók

tam rit hão hicemong chg moi Ea ROk hoan TPBuon MaThuot gin100km hon chinhquyén, ti'näm 2011 dén nay,xädá huy mói thuoc móhinh Cho thi dieémdåm bio an

thành dé có thé väo buôn bán � nhngkiot lán di cong tácving biën groiEa dong
nhiéu

nguón vón khác nhau (nhut vón toàn ve sinhthucphám, váj múc vón dáutu
ng trang hiendai.Chomdi di vão hoat toi phäi vit và vut quanhngching tChuong trinhmuc tituquóc gia xdy dung gn701ý dóng tiu HTX Dáu tu,Xáy dung

Rieng v� giao thòng nóng thòn, v�i s chi d�o vydoi sóng c�a nguði dân nên d� nåm båtco
ách

grang hiçn dai. Cho møi
di vao noat h Tioh lo i di qua xä Ea Rök day nóne thôn mói, Chuong trinh 135, ChuongQuanly va Kha thac cng EaO

SauCher gam gao thudng lón th� hai gåp ghénh. Tinh l� 1
di qua x� Ea Rók dáy

Sau chg thi tránhuyen Ea Sup,phuc vu cum nhung hó sáu,mùa mua gióng nht ntrinh giam ngh�o Tay Nguyen) dé nång cáp, Rok hoàn thành di vàosi dung së läa don báy

cácxai EaRGk,C Kbang,EaLe la loi va2xä nuócdi dong Nguoidin na daythan thonmò rong,
bê

tong hóa, nhua hoá duGe gin 158 thúcdáy tièu thu hàng hoá
tai

dia phuong,

bien gidigiáp Campuchia làla Lop. YaTo dai cancoi,khíháu khác nghiet, mgu km duong giao thóng (trong
dó
hon 100km dáp úng nhu cáu mua bán oia ngui dän, nhát

Mot.. Viviy näm nay bà con téu thuong sóng chù yéu nh nong nghieg,nh dudng gao thong nóngthón, con lilhgiao ldia bin xivingbièn khókhin nhu Ea Rok

cing
chuán

bi nguoónháng lon hon moi nam sin
ba

con sinuitakhong du dnt thongnoi dóng) Dac bie,micdi desóng Hannta, coduc khu cho khang trang,hitn
déphyc vy cho

nguoi dàn
cac xa.

nguoi dân trong
xå còn nhiéu khó khän

dai së
thu

hút tiéu thuong d các
xâ vé dây kinh

inSdôi thay"thán ký"!Cách dáy bán hàng thu dug¢ khòng dü
chi phi vattu nhung khi duoc kêu goi góp súc, góp cong, doanh, x�

lai
có thêm nguón thu.

Cüng
theo ong Dinh Xuan �óng, Ea

R6k

(10.000 kháu), trong dó 48% la ho dong nhi�t tinh üng h�. Hàng
träm h� dân � các là dia bàn trung

täm c�a
cum các xä vùng biên

thon, buôn dã hién hon 10.000 m2 dát dé huy�n Ea Súp, có vai
trò

bàn dap trong phát

cùng Nhà nuóc làm duong, cüng nhu dóng trién kinh
té-x� h�i

c�a
khu vuc, góp phán

góp hàng nghin ngày còng laodông tham gia quan trong vào nhi�m vu bào v� duong bièn

san lápmat bång giúp
don

vi thi công dáy giói quóc gia.Chinh vi väy Nhà nuóc dã dáu
nhanh tiéndo Nhö nhüng tuyén duöng giao tu xáy dungtaidáy nhiéu công trinh có von

thong dugc cung hoá, nguoi dàn noi dây
dè

dáu
tu l�n

nhu:
Cáu Tráng, cáu Cây Sung

và

dàng di
lai, giao thuong, kinh té dä båt dáu doan tuyén két n�i gi�a 2cáu trên Tinh l� 1

khoi sác.Tý le h� nghèo c�a xã giám hàng di qua xã;và tuyén duong t� trung tâm x� la

Jloi dén Thôn thanh nièn lâp nghi�p xä la

Bèn canh dó, dja phuong xác dinh tam Lop, co dièm khoi dáu là các thôn 9,10,11 cua

quan trong c�a båo v� moi truøng trong phát xá Ea Rök. Töng vón dáu tu các cong trinh

trién kinh té-x� h�i nói chung, xâydung nông trèn gán 100 tý dóng.Truóc dó, Nhà nuoc

thon mói nói rièngnên dä manh dan, tichcuc cüng
dã
dáu

tu
cho xä Ea ROk I công trinh

van dong,
dé

xuát cáp trên dáu tu
l o

d�t rác nuóc sach nongthôn 40ty dóng Su quan tàm
dé xu lý rác thäi sinh ho�t. Binh quân moi

cùa
Nhà nuóc là nguón d�ng viên khich le

ngày lò xulý tù 1,5-2tán rác thái,co bån xulý nguoí dân häng hái tham gia phong trào xáy

anam,Ea Rók còn heo hútlám.Ea Róklà xä phân bón, nhän con8A tham gia
làm duong, nguoi dân trong xä rát

vung sáu thu�c huy�n biên giói Ea Sup, tinn

AE nam giám binh quän 5%.

Mo
hinh chg mdi Ea R6kkhong

trang, hlén dol,

dåm bdo an toàn vé sinh thyc pno

ô nhiêm môi truöng trên dja bàn, d�c bi�t la dung nong thòn mói...

97 Thongtin xa h�i



CHUCMUNG NÄMMÓJ
Trién khai két nói cácduán an sinh xa h�i

tren
toàn quóc

vé các linhvuc rác
thái, måi

truong,
nuóc s�ch, dát,phán bón, b�nh vién,truöng hoc

-Lièn kétTu ván
läp du án- Thiet ké- Thi cong Xay dung- Hoàn cong

- Liên két Phói hop lap
các dé tài KHKT cong ngh� cao. Dào tao nhán lycKHKT

Cong nghe Thông tin, Cong nghe cao, phát trién nguón nhán lyc chuán cho xä hoi.

Két nói Phát trién súc khôe cong dóng, úng dung các nghién ciu phàn tich
dánh

giá tiém

nang con nguoi, gióithi�u vi�c àm, chon nguoi xép viéc,
bÓi

duõng nhán
täi phát triéa

khoa hoc ký thust.Tiép nhan vá xúlý các üy thác
liên

quan... hop pháp.
-Co Chuyèn môn, chúng chi hành nghé

tu
ván, quy hoach,

trién
khai truc tiép moi

hoat dong duge cáp phép xay dung nhà
các lo�i, xáy dung cóng trinh ký thuät din

dung, cong nghiep- trën pham vi loàn Quobc

HUYDONG MOILU�LUONG LAO DONG TOAN QUOC (TUNong dán den

nhà Khoa h�c, Kién trúc su..):

+Két nói các Doanh nhiè�p,Doanh nhân THÄNH CHUÓI
+Chon và tu ván TRONG TAM, TRONG DIEM (Tuy vung mién)
+Tuván dón bát cácNGUÓN VÓN phù hop cho ting don vi (DOANHNGHIEP)
Sän

xuát thiét bj
chiéu sáng, sin

xuát
linh ki�n di�n tü, Pin Näng ludng và tu ván

trongói lap dât,thi còng các tram náng lugng

Nghiên cútu,phát trién sán xuá, h� thóng tu d�ng trong cong nghiep, h� thóng do

luong giám sát diéu khién ti� xa, dãc bi�t trong linh vuc
xu lý nu�c

Dân sinh,xu lý moi

truong, h� thóng phát triénsán phám mái trong linhvuc ty d�ng hóa.

-Trén khai
các dé

ti nghiên
ciu khoa h�c còng nghê cao. Phát trién didh vu chuyên

mon Khoa h�c và Cong nghe

-Lip dy án, thiétké,ché tao,sia ch�a, kiém
dinh, dánh giá

chát luong tiu bién và các

phuong tiên giao thóng thúy, thong tin, tuvin dáu tu,thuc hi�n cácdé
tài, du'án,chuyén

giao cong nghé, dào tao
cán b�, nghiêp vy chuyên môn, tó chúc h�i tháo khoa hoc

trong linhvuc tydong hóa.
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