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Tin tuc

TP.HCM cơ bản hoàn thành việc 
bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

(PL)- Ngày 26-4, Sở Xây dựng TP.HCM đã tổ chức 
hội nghị tổng kết công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà 
nước theo Nghị định 61/1994 của Chính phủ. Ông Đỗ 
Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP, cho biết 
sau gần 20 năm thực hiện bán nhà theo Nghị định 
61, đến nay TP đã cơ bản hoàn thành công tác này.

Ông Hùng cho biết đến nay TP đã bán được hơn 
93.600 trên tổng số 95.400 căn thuộc diện được bán, 
thu về hơn 6.200 tỉ đồng. Hiện nay ngoài 60 căn biệt 
thự TP giữ lại phục vụ cho mục đích công ích thì còn 
1.770 căn hộ chưa bán. VIỆT HOA

Du khách đổ về đảo Phú Quốc 
và đảo Lý Sơn

(PL)- Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết: Đến thời 
điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các cơ sở lưu trú trên đảo 
Phú Quốc đã được khách du lịch đăng ký đặt phòng 
và hiện không còn phòng nghỉ. Huyện Phú Quốc hiện 
có hơn 4.000 phòng nghỉ, trong đó có 15 khách sạn 
1-4 sao và 80 cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.
l Chiều 26-4, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết: Trong 
dịp lễ 30-4 và 1-5 đã có 1.000 du khách đăng ký tham 
quan nghỉ dưỡng tại huyện đảo Lý Sơn. Trong khi đó 
huyện đảo chỉ có 12 nhà nghỉ với sức chứa khoảng 
250 người. Do vậy huyện vận động bà con có nhà 
rộng rãi tham gia đón du khách. K.GIANG - V.QUÝ

Đang bị truy nã còn vào trụ sở 
cảnh sát xin làm công nhân

(PL)- Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm 
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa bàn 
giao nghi can Nguyễn Phú Sơn (ngụ TP Đà Nẵng) 
cho Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) để điều 
tra, xử lý theo quy định. Trước đó, vào tháng 8-2013, 
Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh 
truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 3-2014, biết nhà thầu xây dựng trụ sở 
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (trong khuôn 
viên Trại giam B5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) 
đang tuyển lao động, Sơn đã đến xin vào làm công 
nhân. Khi Sơn đang đợi chủ thầu phỏng vấn thì một 
cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (trụ sở nằm 
chung trong khuôn viên) đi ngang qua, nghi đây là 
nghi can đang bị truy nã nên đã bí mật xác minh và 
bắt giữ. VĂN NGỌC

Tai nạn liên hoàn, tài xế bị thương 
kẹt trong cabin
Xe khách và xe container đâm nhau, ít nhất 
ba người chết.

(PL)- Giao thông tuyến quốc lộ 1A đoạn qua 
phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) rơi 
vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi ba xe tải tông 
vào nhau gây nên chuỗi tai nạn liên hoàn vào khoảng 
11 giờ 30 trưa 26-4.

Tài xế Huỳnh Kim Út (quê Sóc Trăng) điều khiển 
xe tải lưu thông trên quốc lộ 1A, khi đến đoạn giao 
với đường Nguyễn Văn Quá thì mất lái, húc vào một 
xe tải phía trước khiến xe này tiếp tục đâm vào một 
xe tải đang chờ tín hiệu đèn đỏ. Tai nạn làm ba xe 
hư hỏng, dính chùm nhau. Một tài xế bị thương kẹt 
trong cabin được người dân phá cửa đưa đi cấp cứu.
l Trưa cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông đã xảy 

ra tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh) làm ba người tử 
vong tại chỗ. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh 
Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, 
một xe khách 24 chỗ chở hơn 10 người, khi đến đoạn 
vòng cua lên dốc tại địa phận huyện Hải Hà đã va 
chạm với một xe container đang đi chiều ngược lại. 
Cú va chạm mạnh khiến xe khách và container cùng 
văng xuống rãnh thoát nước bên đường và đều bị 
biến dạng. Có ít nhất ba người chết và bốn người 
khác trên xe khách bị thương. X.NGỌC - N.DÂN

Cần Thơ cần làm tròn vai trò 
trung tâm phát triển ĐBSCL

TP.HCM tích cực đấu tranh chống tội phạm 
ma túy

(PL)- “Công an TP.HCM cần phát huy vai trò 
nòng cốt trong phòng, chống và kiểm soát ma 
túy; tập trung triệt phá các đường dây, tổ chức 
vận chuyển, mua bán ma túy; kiểm soát chặt 
chẽ tình trạng thẩm lậu ma túy từ bên ngoài 
vào TP; đẩy mạnh điều tra, phát hiện, bắt giữ 
kịp thời và đưa ra truy tố, xét xử nghiêm các 
đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ 
chức sử dụng trái phép các chất ma túy”. Bộ 
trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã phát 
biểu như trên tại hội nghị tổng kết năm năm 
thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính 
trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 
trong tình hình mới sáng 26-4 tại TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy 
TP.HCM Lê Thanh Hải khẳng định phòng, 
chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng 
tâm, cấp bách, liên tục, lâu dài. Đồng thời 
phải đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, 
chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị và vận động toàn 
dân tham gia thì mới thành công.

Báo cáo kết quả năm năm thực hiện Chỉ thị 
21 trên địa bàn TP.HCM, Thiếu tướng Phan 
Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, 
cho biết: TP đã phát hiện hơn 8.000 vụ/16.000 
đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử 
dụng trái phép các chất ma túy, tăng hơn 2.100 
vụ (36,14%) so với cùng kỳ. Thiếu tướng 
Phan Anh Minh nhận định các băng nhóm, 
đường dây tội phạm có vũ khí hình thành 
nhanh, mạng lưới chặt chẽ và buôn bán đa 
dạng các loại ma túy. Trong đó, đáng lưu ý 
là tình trạng ma túy thẩm lậu qua Cảng Hàng 
không quốc tế Tân Sơn Nhất để trung chuyển 
đi các địa phương khác hoặc ra nước ngoài 
ngày càng tăng nhanh. Hội nghị cũng đã tổ 
chức trao bằng khen của Thủ tướng và của 
chủ tịch UBND TP cho 58 tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong phòng, chống 
và kiểm soát ma túy. T.DUNG - A.NHÂN

Bộ trưởng Bộ 
Công an Trần 
Đại Quang 
trao bằng 
khen cho 
các cá nhân, 
tập thể có 
thành tích 
trong công 
tác phòng, 
chống và 
kiểm soát 
ma túy.
Ảnh: T.DUNG

(PL)- BS Lê Bửu Châu, Trưởng khoa Nhiễm 
B BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, ngày 26-4 cho 
biết từ đầu năm 2014 đến nay bệnh viện khám 
và chẩn đoán hơn 3.120 ca mắc thủy đậu, tăng 
gấp ba so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, 
hơn 270 ca điều trị nội trú (cùng kỳ năm 2013 
chỉ gần 150 ca). “Năm 2013 bệnh viện chỉ có 
một ca biến chứng do thủy đậu. Thế nhưng từ 
đầu năm 2014 tới nay, bệnh viện ghi nhận bốn 
ca biến chứng do thủy đậu” - BS Châu nói.

Theo BS Châu, lo ngại lớn nhất của biến 

chứng thủy đậu là nhiễm trùng da, có thể gây 
nhiễm trùng huyết. Bệnh nhân dễ rơi vào trạng 
thái sốc nhiễm trùng và tử vong nếu không 
điều trị kịp thời. Kế đến là viêm phổi do nhiễm 
trùng huyết hoặc viêm não dù rất hiếm xảy ra.

Cùng ngày, Trung tâm Y tế dự phòng 
TP.HCM có văn bản đề nghị trung tâm y tế dự 
phòng quận, huyện tiếp tục tiêm vét sởi cho 
trẻ từ chín tháng tuổi tới ba tuổi đến hết tháng 
5-2014. Bên cạnh đó mở rộng đối tượng tiêm 
vét vaccine sởi cho trẻ 4-6 tuổi. TRẦN NGỌC

Bệnh nhân thủy đậu tăng cao ở TP.HCM

(PL)- Chiều 26-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt 
TP Cần Thơ. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ 
tướng đánh giá cao những thành tựu của Cần 
Thơ trong thời gian qua và cho rằng Cần Thơ 
là TP trung tâm vùng ĐBSCL, do đó việc 
phát triển KT-XH của TP cần có sức lan tỏa 
cho cả vùng, làm tròn vai trò trung tâm cho 
vùng ĐBSCL. 

Thủ tướng cho rằng Cần Thơ không nên 
“ôm” công nghiệp chế biến thủy sản mà phải 
hướng đến phát triển công nghệ cao, tạo cơ 
chế cho vườn ươm công nghệ và đầu ra cho 
các sản phẩm từ vườm ươm công nghệ như 
giống chất lượng cao, máy móc phục vụ nông 

nghiệp công nghệ cao. Đối với lĩnh vực công 
nghiệp, TP phải tính toán để thu hút đầu tư 
phát triển công nghiệp công nghệ cao. Thủ 
tướng cũng lưu ý TP tận dụng tối đa hạ tầng 
giao thông đường bộ, hàng không và đường 
thủy để phát triển du lịch và thương mại dịch 
vụ, từ đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng cũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh 
Bạc Liêu. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ 
tướng yêu cầu Bạc Liêu phải nghiêm túc 
nhìn nhận những mặt hạn chế, yếu kém để 
khắc phục, vươn lên. Tỉnh cần xác định thế 
mạnh là nông nghiệp, trong đó mũi nhọn là 
nuôi trồng và chế biến thủy sản. GIA TUỆ

Đà Nẵng khởi công 
bến du thuyền 
hiện đại

(PL)- Sáng 26-4, UBND TP 
Đà Nẵng và Công ty Cổ phần 
DHC Marina đã tổ chức khởi 
công dự án xây dựng bến du 
thuyền và CLB thể thao dưới 
nước hiện đại nhất Việt Nam 
với tổng mức đầu tư giai đoạn 
1 hơn 200 tỉ đồng. Theo đó, 
bến du thuyền có chiều dài 
700 m nằm giữa khu vực cầu 
Rồng và cầu Sông Hàn, có thể 
chứa cùng lúc 100 du thuyền 
loại từ 10 đến 20 m. 

Bến du thuyền còn hội tụ 
các hoạt động biểu diễn nghệ 
thuật, các môn thể thao dưới 
nước... Ngoài ra, tại khu vực 
bến du thuyền này còn có các 
dịch vụ phụ trợ khác như quán 
bar, nhà hàng… Dự kiến công 
trình sẽ đưa vào khai thác năm 
2015, góp phần thúc đẩy phát 
triển du lịch đường sông nối 
TP Đà Nẵng với phố cổ Hội 
An. LÊ PHI

Hàng trăm xe máy 
trong showroom 
bị cháy
Lửa thiêu rụi tiệm quảng 
cáo gây náo loạn khu phố.

(PL)- Khoảng 2 giờ sáng 
26-4, đám cháy xảy ra tại cửa 
hàng trưng bày xe máy của 
Công ty TNHH Tân Long Vân 
(chuyên kinh doanh các loại xe 
máy phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương) 
mới được khống chế. Hiện cán 
bộ Phòng Pháp chế điều tra 
xử lý về cháy nổ (Sở Cảnh sát 
PCCC tỉnh Bình Dương) phối 
hợp với các đơn vị nghiệp vụ 
liên quan khám nghiệm, điều 
tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy bắt đầu lúc 22 
giờ 30 tối 25-4. Sở Cảnh sát 
PCCC tỉnh Bình Dương huy 
động hàng chục xe nước cùng 
hơn 50 lính cứu hỏa đến hiện 
trường. Hỏa hoạn không gây 
thương vong về người nhưng 
đã thiêu rụi khoảng 110 xe 
máy trong showroom công 
ty. Ước tính thiệt hại ban đầu 
hàng chục tỉ đồng.
l Khoảng 11 giờ 20 ngày 

26-4, cơ sở làm bảng hiệu 
quảng cáo Ngọc Linh (quốc lộ 
13, quận Thủ Đức, TP.HCM) 
bất ngờ bùng cháy khiến khu 
phố náo loạn. Do chủ nhà đi 
vắng, cửa ngoài khóa trái nên 
lực lượng dân phòng cùng 
người dân phải phá cửa chữa 
cháy bằng bình chữa cháy 
mini và vòi nước. Sau khi 
lửa được khống chế, tại hiện 
trường nhiều máy móc, tài sản 
cùng vật dụng sinh hoạt của 
cơ sở Ngọc Linh cháy rụi, hư 
hỏng. Theo nhiều nhân chứng, 
nguyên nhân có thể do chập 
điện. XUÂN NGỌC
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Quan sat & binh luan

Tập trung dập tắt dịch sởi
Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội 

Phạm Quang Nghị trong buổi kiểm tra công tác 
điều trị bệnh nhân sởi tại BV Đống Đa và BV 
Nhi Trung ương (Hà Nội). Đây là địa phương 
có số bệnh nhân mắc sởi nhiều nhất và cũng 
có số bệnh nhân tử vong liên quan đến sởi cao 
nhất cả nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nghị nhấn 
mạnh qua kiểm tra thực tế, tình hình dịch sởi đã 
có dấu hiệu chững lại, song số bệnh nhân vẫn còn 
cao. Ông Nghị yêu cầu ngành y tế Hà Nội tiếp 
tục tập trung về người, phương tiện để hạn chế 
thấp nhất các trường hợp tử vong do sởi, tiến tới 
dập tắt dịch trong thời gian sớm nhất. Theo báo 
cáo, từ đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận 1.378 
bệnh nhân dương tính với sởi, trong đó có 54 
trường hợp tử vong.

Cũng sáng qua, Bộ Y tế tổ chức mít-tinh hưởng 
ứng Tuần lễ tiêm chủng do Tổ chức Y tế Thế giới 
phát động từ ngày 21 đến 27-4. Hiện nay dự án 
Tiêm chủng mở rộng đã đưa 11 loại vaccine vào 
tiêm miễn phí cho trẻ em. Mục tiêu của dự án 
là phấn đấu tiêm chủng đầy đủ tám loại vaccine 
(lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm 
gan B và Hib) cho trẻ dưới một tuổi đạt tỉ lệ trên 
85%; tiêm vaccine sởi mũi hai cho trẻ 18 tháng 
tuổi đạt trên 90% và giảm tỉ lệ bệnh sởi dưới 0,1% 
bệnh nhân/100.000 dân. HUY HÀ

Giả nhân viên điện cắt cáp điện 
đem bán phế liệu

Ngày 26-4, Công an phường Giảng Võ (quận 
Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đang 
tạm giữ Nguyễn Trọng Nam và Bùi Quốc Dương 
về hành vi trộm cắp tài sản. Đầu tháng 4-2014, 
Công ty Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị Hà Nội bị 
kẻ gian liên tiếp cắt trộm dây cáp điện hệ thống 
đèn chiếu sáng trên địa bàn quận Ba Đình dẫn 
đến thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhận được tin 
báo, Đội CSHS công an quận đã tung lực lượng 
rà soát, mật phục trên các tuyến đường thường 
xuyên bị cắt cáp.

Sau gần một tháng, chiều 25-4, Đội CSHS phát 
hiện hai thanh niên mặc áo ngành điện lực với 
nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật bám theo. 
Đến trưa 26-4, hai thanh niên này đến Khu tập 
thể C4 Giảng Võ, leo lên cột đèn chiếu sáng để 
cắt cáp thì bị bắt quả tang. Tại cơ quan công an, 
Nam và Dương khai nhận vì cần tiền mua heroin 
nên cắt trộm dây cáp. Tổng cộng từ tháng 3 cho 
đến nay, chúng thực hiện trót lọt tám vụ cắt trộm, 
mỗi lần vài trăm mét đem đi bán phế liệu được 
500.000-700.000 đồng. NGUYỄN DÂN

Một ngư dân được tàu Indonesia 
cứu sống

Sáng 26-4, tại cảng Dung Quất (Quảng Ngãi), 
tàu Lucky Dolphin (quốc tịch Indonesia) đã 
làm các thủ tục bàn giao một ngư dân Việt 
Nam bị nạn ngoài biển được tàu này phát hiện 
cứu sống. Bộ đội biên phòng và Cảng vụ hàng 
hải Quảng Ngãi đã tiếp nhận ngư dân bị nạn 
là Trần Minh Sang (23 tuổi, ở Khánh Hòa), đi 
đánh bắt trên tàu cá QNg-90181TS do ngư dân 
Tiêu Viết Thuận (quê huyện Bình Sơn, Quảng 
Ngãi) làm thuyền trưởng.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 45 ngày 23-4, trong 
lúc đánh bắt cá, ngư dân Trần Minh Sang không 
may bị rơi xuống biển và bị sóng cuốn trôi. Sau 
nhiều giờ lênh đênh trên biển, anh Sang được tàu 
Lucky Dolphin đi ngang qua phát hiện và cứu 
sống kịp thời. LUẬN NGỮ

Tiếp diễn Hí họa trong tuần

Đã nghe đã thấy

Có đến bốn câu chuyện cùng xảy ra trong tuần và cùng chỉ ra 
bài học về phát ngôn và ứng xử với truyền thông, cũng đồng nghĩa 
là ứng xử với những người đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước.

Thứ nhất là câu chuyện Bộ VH-TT&DL “việt vị” khi dốc sức 
đăng cai ASIAD 18 mà chưa có đề án khả thi được Chính phủ 
thông qua. Đáng nói là sự tự tin của quý Bộ mạnh mẽ đến mức 
cử đại diện đến cuộc họp của cơ quan chỉ đạo báo chí để yêu cầu 
các báo “chỉ bàn việc tổ chức ASIAD thế nào chứ không bàn tổ 
chức hay không nữa”. Trong khi đó tờ báo của bộ này thì ra sức 
phản bác ý kiến trên các báo khác, cũng chỉ nhằm tổ chức sự kiện 
tốn kém hơn 150 triệu USD này bằng mọi giá!

Thứ hai là câu chuyện bộ trưởng Bộ GD&ĐT phải lên truyền hình 
quốc gia và đến cuộc họp của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh 
niên, Thiếu niên và Nhi đồng để nhận thiếu sót và xin khất đề án đổi 
mới chương trình, sách giáo khoa trị giá lên đến hơn 34.000 tỉ đồng! 
Đáng nói là trước khi có sự xuất hiện của ông bộ trưởng, đại diện bộ 
này và các lãnh đạo cục, vụ chuyên môn đã đến cuộc họp của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội và lên truyền hình ra sức truyền thông cho 
một đề án quốc gia “thực hiện nghị quyết của Trung ương”. Trong 
các cuộc xuất hiện này, số tiền chi cho việc biên soạn sách giáo khoa 
(là dạng chi phí dễ điều chỉnh nhất, cũng dễ kê khống nhất trong 
các gói thầu nghiên cứu) thay đổi liên tục và nó từng xuất hiện rất 
“chính thống” tại cuộc họp báo ở trụ sở của Bộ.

Thứ ba là câu chuyện Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phải thân 
chinh xin đến cuộc họp của cơ quan chỉ đạo báo chí để “xin các 
tổng biên tập giúp Chính phủ tạo nên sự đồng thuận chống lại 
dịch sởi”, dù trước đó chính ông đã phải “vi hành” đến bệnh viện 
nắm tình hình sau khi mạng xã hội đăng tải. Đáng nói là việc làm 
này của lãnh đạo Chính phủ diễn ra khi cơ quan ngôn luận của 
Bộ Y tế đang ra sức “phản pháo” truyền thông bằng hàng loạt 

cụm từ miệt thị, nhục mạ những ý kiến đang chỉ trích Bộ Y tế. 
Trước đó thì lãnh đạo bộ này lên truyền hình điềm nhiên công 
bố những con số khác xa sự thật; đến khi báo chí phanh phui thì 
lại thực hiện nhiều biện pháp cản trở tác nghiệp của phóng viên...

Thứ tư là câu chuyện Cục trưởng Cục Đường sắt bị tạm đình 
chỉ công tác vì phát biểu “có tý mà đã ầm ĩ lên” khi báo chí đề 
cập đến việc đội trên 300 triệu USD vốn dự án đường sắt đô thị 
tại Hà Nội. Đáng nói là phát biểu này diễn ra khi dự án đang bị 
xầm xì về việc gần như “khoán trắng” việc thực hiện dự án cho 
tổng thầu Trung Quốc và tiến độ dự án chậm hàng năm trời. Song 
điều dư luận bức xúc hơn chính là khi khoản tiền “đội vốn” đã 
không được giải trình minh bạch thì lại bị người có trách nhiệm 
xem thường!

Trong thực tế, hằng ngày cơ quan nhà nước thực hiện hàng 
ngàn công việc, song không phải việc nào người dân cũng quan 
tâm kỹ càng. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn thì những đề 
xuất trời ơi, hời hợt, vô cảm nhưng lại tiêu tốn cả ngàn tỉ đồng 
thì rõ ràng không ai có thể dửng dưng. Không thể dửng dưng thì 
việc đưa ra các kiến nghị, phản biện về việc tiêu xài những đồng 
tiền ấy thế nào, ở đâu, cho ai, vì mục đích gì, có hiệu quả kinh 
tế và an sinh xã hội hay không... là việc bình thường và là điều 
cần khuyến khích trong một xã hội dân chủ.

Vì vậy trong bốn câu chuyện kể trên, tuy có nhiều điểm khác 
nhau, song có vấn đề nổi bật lên khá giống nhau là cá nhân nào, 
cơ quan nào tôn trọng ý kiến nhân dân, hành động thực sự vì 
quyền lợi người dân sẽ được dân trọng, dân tin, như chuyện Thủ 
tướng quyết rút tổ chức ASIAD hay bộ trưởng Đinh La Thăng 
bác đề án sửa mặt cầu Thăng Long trị giá 300 tỉ đồng!

Và dĩ nhiên là hậu quả sẽ ngược lại với bất cứ ai, tổ chức nào 
coi thường ý kiến nhân dân! BẰNG LĨNH

Trả giá vì coi thường công luận

Tiêu điểm

Ngày 26-4, lực lượng CSGT và Thanh tra 
Giao thông TP.HCM đã lập thêm trạm kiểm 
tra tải trọng hoạt động 24/24 giờ ở khu vực 
ngã tư Ga (quốc lộ 1) để kiểm tra tải trọng 
xe khép kín trên địa bàn TP. Để tránh ùn ứ 
trên quốc lộ 1, CSGT sẽ tuần tra trên đường, 

phát hiện xe có dấu hiệu quá tải sẽ yêu cầu 
vào trong khu vực bến xe để cân.

Trong khi đó tại các trạm kiểm tra tải trọng 
liên ngành ở đường Nguyễn Văn Linh (khu 
vực cầu Ông Bé, quận 7), vòng xoay Mỹ 
Thủy (quận 2) sẽ kéo giãn thời gian kiểm 

tra 24/24 giờ, bất kể thứ Bảy, Chủ nhật. Ở 
một số khu vực kiểm tra, Sở GTVT sẽ cắm 
biển cấm dừng, đỗ xe và không cho xe tải 
từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào làn đường 
trong cùng nhằm đề phòng lái xe né đưa 
xe vào cân. M.PHONG

TP.HCM lập thêm trạm kiểm tra tải trọng xe
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Tuan thoi su

Góc của Đinh Văn Quế  

Thấy nguy không 
cứu: Dễ lên án,  
khó buộc tội!

Trong vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương, có 
rất nhiều xe chạy ngang qua bị người dân chặn lại nhưng 
chẳng xe nào chịu dừng để cứu giúp những người bị tai 
nạn, trong đó có cả xe cứu thương. Riêng xe cứu thương 
63M-000.16 của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (Tiền 
Giang) do tài xế Đỗ Văn Mười điều khiển, sau khi bị người 
dân chặn lại, tài xế cũng chỉ nhìn rồi nhấn ga đi luôn. Lý 
giải cho hành động này, tài xế Mười cho rằng đã dừng xe, 
thuyết phục người nhà bệnh nhân trên xe cho chở thêm một, 
hai người đi cấp cứu nhưng họ không cho…

Trong cuộc sống, có những tâm gương xả thân cứu người 
bị nạn, được xã hội tôn vinh nhưng cũng không ít người thấy 
người bị nạn là làm ngơ, vô cảm. Cũng có người mang nặng 
tư tưởng lạc hậu, cho rằng nếu cứu người bị nạn thì sẽ gặp 
những điều rủi ro trong cuộc sống, nhất là những người làm 
nghề chài lưới, họ không muốn cứu người sắp chết đuối vì 
quan niệm lạc hậu: Nếu cứu, họ sẽ gặp “điềm gở”. Việc 
không cứu giúp người bị nạn rất dễ bị xã hội lên án nhưng 
để quy trách nhiệm pháp lý, nhất là quy tội đối với họ lại là 
vấn đề không đơn giản. 

Theo Bộ luật Hình sự, chỉ bị coi là phạm tội “không cứu 
giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” 
khi thấy người khác đang ở trong tình trạng sắp chết, tuy 
có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó 
chết thì mới cấu thành tội phạm.

Trước hết, người phạm tội phải là người thấy người khác 
ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, có điều kiện 
cứu được người đó khỏi chết mà không cứu thì mới bị coi 
là phạm tội. Điều kiện để cứu được người trong tình trạng 
nguy hiểm đến tính mạng là khả năng thực tế có thể cứu 
được người sắp chết. Khả năng này có thể do bẩm sinh, 
do rèn luyện, do học tập hoặc do tính chất nghề nghiệp mà 
có. Người phạm tội phải là người không có hành động nào 
nhằm cứu người bị hại. Không hành động là một biểu hiện 
tiêu cực, lẽ ra họ phải có nghĩa vụ làm để cứu người nhưng 
lại không làm dẫn đến nạn nhân bị chết. Nếu họ đã có hành 
động nhưng vẫn không cứu được người bị nạn thì không bị 
coi là phạm tội. Tuy nhiên, nếu đang hành động, không có 
một trở ngại nào ngăn cản mà tự ý dừng lại mặc dù vẫn còn 
điều kiện cứu mà không cứu để người bị nạn chết thì vẫn 
bị coi là phạm tội.

Về phía nạn nhân, phải thực sự đang ở trong tình trạng 
nguy hiểm đến tính mạng (sắp chết), nếu được cứu sẽ không 
bị chết như bị ngộ độc, bị thương nặng ra nhiều máu chưa 
được băng bó,... Còn nếu nạn nhân chưa ở trong tình trạng 
trên, có người biết nhưng không cứu giúp, sau đó bị chết vì 
nguyên nhân khác thì người không cứu trước đó không bị 
coi là phạm tội. Người bị nạn phải chết thì người không cứu 
mới coi là phạm tội. Nếu trước đó có người cố tình không 
cứu nhưng sau đó nạn nhân lại được người khác cứu nên 
không chết thì người có hành vi cố tình không cứu trước đó 
cũng chưa phải là hành vi phạm tội. Hành vi không cứu giúp 
phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho nạn nhân. Nếu nạn 
nhân đã lâm vào tình trạng “cứu cũng chết, không cứu cũng 
chết” thì hành vi không cứu không phải là hành vi phạm tội.

Trở lại trường hợp của lái xe Mười, theo Luật Giao thông 
đường bộ, việc cứu người bị nạn là trách nhiệm của lái xe 
chứ không phải của chủ xe hay người ngồi trên xe. Người 
nhà của bệnh nhân trên xe ngăn cản không phải là yếu tố loại 
trừ trách nhiệm pháp lý đối với lái xe Mười. Tuy nhiên, cần 
phải xác định các nạn nhân trong vụ tai nạn này bị tử vong 
có phải do hành vi không cứu giúp của Mười hay không. Nếu 
các nạn nhân đã rơi vào tình trạng “cứu cũng chết, không 
cứu cũng chết” thì hành vi không đưa các nạn nhân đi cấp 
cứu của lái xe Mười và các tài xế của một số xe khác chưa 
thể truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ là hành vi phi đạo 
đức, vô cảm cần lên án và xử lý hành chính.◄

MINH PHONG

“Chuyện đội vốn trong các dự án hạ tầng 
giao thông (như ở dự án đường sắt đô thị 
Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông) không 
phải mới xảy ra. Lâu nay ngành nào, địa 
phương nào cũng có dự án bị đội vốn, hình 

thức đầu tư nào cũng có. Đình đám nhất là hai dự 
án thử nghiệm bauxite điều chỉnh tăng thêm hơn 
8.200 tỉ đồng, dự án metro số 1 ở TP.HCM tăng 
gần 30.000 tỉ đồng, dự án cầu Phú Mỹ dự kiến tăng 
thêm 1.400 tỉ đồng…” - TS Phạm Sanh, chuyên 
gia giao thông, nguyên Tổ trưởng Tổ điều hành 
cầu Phú Mỹ, nói.

Theo TS Phạm Sanh, các dự án đội giá “khủng” 
đều có vốn nhà nước hoặc được Nhà nước bảo lãnh 
vay từ nước ngoài. Về khách quan, có thể thấy các 
chủ đầu tư (kể cả các bộ, ngành) chưa có nhiều kinh 
nghiệm quản lý; chịu sức ép - thậm chí sự áp đặt của 
nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng về chủ quan vẫn là do 
lỗ hổng quản lý đã kéo dài, tạo điều kiện để một nhóm 
người lợi dụng.

Đừng đổ thừa “thiếu kinh nghiệm”
. Phóng viên: Ý kiến của ông về những nguyên 

nhân mà Bộ GTVT giải thích cho việc đội vốn ở dự 
án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông?

+ TS Phạm Sanh: Giải trình về lý do tăng tổng 
mức đầu tư của các dự án đội vốn đều theo mô típ: 
Do công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng, do chưa có 
kinh nghiệm và thiếu năng lực, do “kẹt” mặt bằng, 
trượt giá; do tư vấn lập dự án, điều tra khảo sát và 
thiết kế cơ sở thiếu sót; do các quy định của nhà tài 
trợ nước ngoài…

Ở dự án metro Cát Linh - Hà Đông cũng vậy, Bộ 
GTVT đưa ra chín nguyên nhân làm dự án đội vốn 
như do giải phóng mặt bằng chậm, trượt giá, kinh 
nghiệm và năng lực quản lý hợp đồng EPC không có, 
tư vấn lập dự án và thiết kế cơ sở (TEDI) không kinh 
nghiệm… Theo tôi, các nguyên nhân này khó thuyết 
phục với một dự án có quy mô lớn như vậy. Không 
thể nào chấp nhận được những nguyên nhân về kỹ 
thuật như “quên” xử lý nền đất yếu, tăng số tầng nhà 
ga, bổ sung một số hạng mục đảm bảo an toàn theo 
tiêu chuẩn Trung Quốc…

Về nguyên nhân do biến động giá cũng rất thiếu 
thuyết phục khi chỉ số giá xây dựng trong những năm 
qua không biến động lớn. Còn kẹt mặt bằng là chuyện 
thường xảy ra nhưng vấn đề là phải biết quản lý rủi 
ro, đưa dự phòng vào trong tổng dự toán ngay từ đầu.

đội vốn 
dự án,  
do đâu?
Các dự án đội giá “khủng” đều có vốn nhà 
nước hoặc được Nhà nước bảo lãnh vay từ 
nước ngoài. Về nguyên nhân, không loại trừ 
việc chủ đầu tư cố ý “vào tròng” nhà thầu để 
cùng nhau trục lợi.

. Vậy lý do “thiếu kinh nghiệm” phải được nhìn nhận 
ra sao? Và ông đánh giá như thế nào về khả năng có 
sự “bắt tay” ngầm giữa chủ đầu tư và nhà đầu tư?

+ Chủ đầu tư là Cục Đường sắt Việt Nam mà “thiếu 
kinh nghiệm”? Một nhà thầu do phía tài trợ Trung 
Quốc giới thiệu lại “thiếu kinh nghiệm”? Luật Xây 
dựng 2005 và các nghị định về quản lý dự án, quản lý 
chất lượng công trình và nhiều văn bản của Bộ GTVT 
đều quy định rõ về năng lực kinh nghiệm ban quản 
lý dự án, về tiêu chuẩn lựa chọn tư vấn, nhà thầu. Do 
vậy theo tôi, không có chuyện thiếu kinh nghiệm 
mà chỉ có thiếu trách nhiệm, cố tình không thực 
hiện các quy định cơ bản nhất của pháp luật. Ví 
dụ, làm gì có chuyện cho phép tạm duyệt tổng dự toán 
mà đã ký kết hợp đồng EPC, làm gì cho phép đã thi 
công 50% khối lượng rồi mới tính điều chỉnh tổng 
mức tăng trên 35%.

Dễ dãi lại không quy trách nhiệm
. Nhưng thưa ông, có nguyên nhân nào đến từ việc 

dễ dãi duyệt tăng vốn nên “cứ xin duyệt dự án đi đã, 
rồi sau đó xin tăng vốn sau” không?

+ Các dự án đội vốn “khủng” là các dự án trọng điểm 
nên nguyên nhân từ việc tìm mọi cách để duyệt dự án 
trước, rồi khi thực hiện sẽ xin điều chỉnh vốn ít xảy 
ra. Tôi cho rằng nguyên nhân chính do chưa nghiên 
cứu kỹ về mục tiêu, phạm vi dự án, không nắm vững 
công nghệ, chưa tính kỹ hiệu quả dự án… nên đưa 
ra tổng mức đầu tư chiếu lệ. Sau khi chọn nhà thầu 
(hoặc nhà đầu tư) thì bị dẫn dắt, đi từ thay đổi này đến 
bổ sung khác. Nếu chủ đầu tư “cứng cựa” thì không 
ảnh hưởng nhiều nhưng chỉ cần một chút sơ hở (do 
vô tình hoặc có chủ ý) thì sẽ sa vào “quỹ đạo” do nhà 
thầu điều khiển.

Ở các dự án có yếu tố nước ngoài, kết quả thực hiện 
dự án nhiều khi ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại 
và phải qua nhiều vòng đàm phán mới có được vốn. 
Trong khi đó, việc điều chỉnh vốn theo đề nghị của 
nhà thầu khi dự án đã chạy (thường trên 50% nên rơi 
vào thế chẳng đặng đừng) rất dễ xảy ra. Trình tự điều 
chỉnh cũng rất đơn giản: Dưới báo lên, trên ủy quyền 
giao trách nhiệm cho dưới. Rồi để chắc ăn, chủ đầu 
tư, các bộ/ngành và địa phương làm theo thói quen 
bao cấp: Nhờ Viện Kinh tế (Bộ Xây dựng) thẩm tra 
phê duyệt hoặc tạm duyệt định mức đơn giá, thậm 
chí cả tổng mức điều chỉnh do nhà thầu hoặc nhà 
đầu tư tính toán.

. Cách làm này dẫn đến những hệ quả xấu gì, 
thưa ông?

+ Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án 

TS Phạm Sanh: không loại trừ khả năng bắt 
tay ngầm giữa chủ đầu tư và nhà thầu để trục 
lợi như Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng từng 
thẳng thắn nhìn nhận.

thực hiện
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Bàn tròn

Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT, trả lời phỏng vấn báo Lao Động ngày 17-3 : Có 
chuyện trúng thầu bằng mọi giá, trúng bằng giá thấp, sau đó cố tình kéo dài thời gian 
dẫn tới trượt giá để xin điều chỉnh. Thậm chí có tình trạng người ta không muốn làm 
đúng tiến độ để vin vào đó xin điều chỉnh cái này, xin điều chỉnh cái kia...

Các dự án đội vốn “khủng”

“khủng” quá dễ dãi, không phân tích, đánh giá kỹ 
nguyên nhân đội vốn, áp dụng quy định trượt giá 
nửa vời, lại không kỷ luật ai dẫn đến tâm lý “lờn 
thuốc”. Hậu quả là bị nhà thầu hoặc nhà đầu tư bắt 
mạch lợi dụng, cứ thi công nửa chừng lại đòi điều 
chỉnh tăng vốn.

Việc điều chỉnh tổng mức như vậy rất hời hợt và 
dễ sai lầm trong kiểm soát chi phí dự án. Đây là một 
trong những nguyên nhân đẩy suất đầu tư các công 
trình hạ tầng Việt Nam ngày càng cao so với thế giới. 

“Níu” tư vấn, quy trách nhiệm cá nhân
. Theo ông, có sự liên hệ gì giữa việc tăng vốn và 

những thông tin tiêu cực về việc đơn vị tư vấn hối lộ 
quan chức? Tư vấn rất quan trọng nhưng việc ràng 
buộc trách nhiệm của họ còn lỏng lẻo cũng là nguyên 
nhân dẫn đến đội vốn?

+ Tư vấn là một hoạt động dịch vụ có hàm lượng 
chất xám và chuyên môn khá cao, rất hiệu quả nhưng 
khó kiểm soát chất lượng. Có những công thức, những 
con số chỉ một mình tư vấn hiểu, chủ đầu tư chỉ biết 
kiểm tra và tin tưởng vào nhau là chính. Ở nhiều công 
trình trong nước đang có hiện tượng móc ngoặc 
giữa tư vấn-nhà thầu, thậm chí có cả chủ đầu tư 
để tăng khối lượng, tăng an toàn vô cớ gây lãng 
phí, sử dụng định mức không phù hợp nhằm tăng 
vốn, dẫn tới có lợi cho nhà thầu và cả cho tư vấn.

Hiện Luật Xây dựng và các quy định về quản lý 
chất lượng, quản lý hợp đồng đều có những điều 
khoản quy trách nhiệm tư vấn, cả thẩm tra thẩm 
định. Tuy nhiên, lỗi của tư vấn thường gây lãng phí 

nhưng khó tranh luận đến cùng do tính chuyên môn 
cao nên mọi người xem nhẹ và bỏ qua. Chỉ trừ những 
trường hợp phạm pháp quả tang, mà điều này cũng 
rất khó phát hiện.

Theo tôi, phải có ràng buộc về thưởng phạt trong 
hợp đồng, có chế tài quyết liệt (như cấm hành nghề 
trong một thời gian), cần thiết đưa ra pháp luật một vài 
trường hợp để làm gương khi gây ra thiệt hại lớn như 
trường hợp dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

. Theo ông, cần làm gì để giảm thiểu tình trạng đội 
vốn khá phổ biến như hiện nay?

+ Có rất nhiều việc phải làm. Trước hết cần hoàn 
thiện quy định quản lý đầu tư xây dựng đầy đủ, rõ 
ràng theo thông lệ quốc tế. Ngoài ra, cần mạnh dạn 
xóa bỏ cách tính giá dựa trên định mức đơn giá bất 
biến và không gian, chuyển hẳn sang giá thị trường, 
không còn khái niệm trượt giá, điều chỉnh hệ số nhân 
công, xe máy…

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cũng 
cần nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm soát thực 
hiện dự án đầu tư, đặc biệt các dự án vốn nhà nước 
và dự án vay vốn nước ngoài. Trong các hợp đồng 
EPC dứt khoát phải theo thông lệ hợp đồng trọn gói 
cho những công việc hạng mục chính. Cạnh đó, phải 
lựa chọn, bố trí chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm 
và quy trách nhiệm, thưởng phạt cụ thể. Trong ngành 
GTVT không nên có tình trạng khép kín mà cần đấu 
thầu công khai, thông tin rõ ràng về các dự án hạ tầng, 
tham khảo phản biện xã hội và xử lý các tiêu cực đến 
nơi đến chốn.

. Cám ơn ông.◄

TSKH NGUYỄN QUANG THÁI, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký  
Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam:

Có kẽ hở cho nhà thầu lách
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đội vốn 390 triệu USD (100%) 

không có gì lạ đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, ODA bởi đây là câu 
chuyện đã xảy ra lâu nay. Nguyên nhân là do cơ chế, chính sách có kẽ hở để 
nhà thầu lách quy định: Ban đầu họ đưa ra giá thấp để trúng thầu, sau đó tìm 
mọi cách điều chỉnh vốn. Trong chuyện này vấn đề nằm ở khâu con người, 
cụ thể là khâu quản lý, công tác thanh, kiểm tra kém. Quy chế quản lý đã có 
nhưng thực hiện chưa tốt, các dự án đầu tư dàn trải, kéo dài thời gian nhằm 
có cớ để tăng vốn đầu tư. Trong khi đó các dự án đầu tư chủ yếu lấy từ nguồn 
vốn đi vay; đó là áp lực nợ công và nếu vốn tăng lên sẽ làm cho nợ công càng 
lớn, chất lượng nợ công càng giảm sút, nguy hiểm. Luật Đầu tư công sắp tới 
trình Quốc hội là giải pháp quản lý chặt hơn các dự án đầu tư công bên cạnh 
Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư.

TS LÊ ĐĂNG DOANH, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu  
Quản lý kinh tế Trung ương:

Cần quy trách nhiệm cá nhân
Các dự án đầu tư vượt dự toán có nguyên nhân chủ quan là khâu thẩm định 

dự án, chọn nhà thầu có vấn đề. Trong quá trình lập dự toán, ban quản lý 
chưa tính đến các phương án phát sinh, chưa nắm rõ giá xây dựng công trình 
tương tự trên thế giới dẫn đến dự toán thiếu thực tế. Điều quan trọng hơn là 
cách thức chọn nhà thầu, ai cũng muốn chọn nhà thầu giá rẻ nhưng lại muốn 
chất lượng tốt. Nhà thầu Trung Quốc luôn là sự lựa chọn đầu tiên bởi các nhà 
thầu đến từ các nước khác như Nhật, Hàn Quốc, EU thường có giá cao hơn.

Vượt dự toán là vấn đề rất đáng lo ngại. Nếu là các công ty tư nhân, họ sẽ 
nghiên cứu rất kỹ hiệu quả dự án, khi có kết quả chắc chắn thì mới bỏ tiền ra 
làm. Nếu diễn biến trong quá trình đầu tư khác 5% với dự kiến ban đầu, họ sẽ 
cân nhắc có làm dự án hay không. Trong khi đó dự án nhà nước có thể vượt 
dự toán hàng ngàn tỉ đồng, đội giá 100% chứng tỏ quá trình thực hiện dự án 
có những sai sót lớn. Đây là điều cần xem xét quy trình trách nhiệm, làm rõ 
nguyên nhân và các quy định liên quan đến đầu tư.

Theo tôi, nếu cứ để tái diễn tình trạng vốn thực hiện dự án vượt dự toán sẽ 
tạo thành tiền lệ xấu mà không có nhà nước nào, công ty nào, doanh nghiệp 
nào chịu đựng được. 

l Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối 
Tiên được duyệt với tổng vốn đầu tư 17.400 tỉ đồng 
vào năm 2007. Năm 2011, tổng vốn đầu tư của dự 
án được điều chỉnh tăng lên 47.325 tỉ đồng, tức tăng 
thêm gần 30.000 tỉ đồng.
l Dự án cầu Phú Mỹ được duyệt vào năm 2004 với 

tổng mức đầu tư trên 1.800 tỉ đồng, được đầu tư theo 
hình thức BOT, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 
cầu Phú Mỹ (PMC) làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi 
công, PMC đề nghị điều chỉnh vốn lên gần 2.180 tỉ 
đồng. Hơn một năm sau khi cầu Phú Mỹ khánh thành, 
PMC lại xin đội vốn và tháng 2-2011, Viện kinh tế Xây 
dựng (Bộ Xây dựng) thông báo kết quả thẩm tra dự 
toán tổng mức đầu tư cầu gần 3.300 tỉ đồng. Cũng 
trong năm 2011, Sở Xây dựng TP.HCM nói tổng mức 

đầu tư trên 2.940 tỉ đồng, Sở kế hoạch và Đầu tư nói 
gần 2.400 tỉ đồng nhưng Sở GTVT nói chỉ gần 1.900 
tỉ đồng (chưa kể thuế, trượt giá ngoại tệ, lãi vay).

Trước tình trạng loạn số liệu như trên, TP.HCM 
giao cho cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và 
đến tháng 5-2013, tổng mức đầu tư được xác định 
là 3.250 tỉ đồng, tức đội vốn lên hơn 1.400 tỉ đồng so 
với ban đầu. Mức đội vốn này tương đương với chi 
phí xây dựng cầu Sài Gòn 2.
l Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương có vốn đầu tư 

ban đầu hơn 6.500 tỉ đồng nhưng đã phải điều chỉnh 
lên gần 9.900 tỉ đồng, trội hơn 3.000 tỉ đồng. Thanh 
tra Chính phủ kết luận chất lượng chuẩn bị đầu tư 
thấp, thực hiện không đúng quy định về quản lý chi 
phí, làm tăng tổng mức đầu tư…

Cầu Phú Mỹ là một công 
trình được ngợi ca ở 
TP.HCM nhưng chỉ riêng 
mức đội vốn của công 
trình này đã đủ để xây cầu 
Sài Gòn 2. Ảnh: MP

TRÀ PHƯƠNG 

Kỹ sư NGUYỄN VĂN ĐỰC, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành:

Một bên là “xương máu”,  
một bên là “bò tùng xẻo”

Sở dĩ khối tư nhân quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng tốt hơn vì đơn giản 
đó là đồng tiền xương máu của chúng tôi nên phải chặt chẽ từng đồng. Hễ cứ 
phải bỏ tiền túi ra thì người ta sẽ tiết kiệm nhất nhưng luôn yêu cầu hiệu quả 
cao nhất. Lãng phí và tính toán sai thì mình chết trước tiên. Trong khi đó tiền 
của Nhà nước hay được gọi vui là “con bò tùng xẻo” nên người ta thường 
xẻo càng nhiều càng tốt.

Đã có một số công trình được phát hiện phương pháp thi công gây lãng 
phí, làm đội vốn đầu tư và hoàn toàn có thể thay thế bằng phương pháp khác 
hiệu quả hơn mà chi phí giảm rất nhiều. Thế nhưng những góp ý tâm huyết 
đó không được xem xét. Nếu nói công trình nhà nước hay bị đội vốn vì lý do 
trượt giá thì chẳng lẽ khối tư nhân lại không bị ảnh hưởng? Vấn đề là ngay từ 
đầu, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước có định mức quá cao, cao 
hơn nhiều so với cùng công trình tương đương nhưng do tư nhân thực hiện. 
Tôi còn nhớ có công trình định mức của phía Nhà nước là 6-7 triệu đồng/m2, 
trong khi cũng tương đương như vậy thì phía tư nhân chỉ cần 3-4 triệu đồng/m2. 

Ông LÊ HỮU NGHĨA, Giám đốc Công ty Lê Thành:

“Chưa bị đội giá đồng nào”
Tất cả dự án của Công ty Lê Thành từ trước đến nay chưa đội giá một 

đồng nào. Chúng tôi có phương pháp riêng, nói nôm na là “chìa khóa trao 
tay” khi giao cho một đơn vị làm trọn vẹn công trình, đến khi kiểm tra thấy 
ưng ý thì chúng tôi mới nhận công trình và trả tiền. Khi mình bỏ tiền ra thì 
tất nhiên phải tính toán chặt chẽ chi phí đầu tư nhưng vẫn đặt yêu cầu cao về 
chất lượng công trình. 

Nói về định mức thì hiện nay các công trình nhà nước rất cao, cao hơn của 
tư nhân nhiều. Định mức thấp hơn chẳng qua vì được tính toán chặt chẽ, hiệu 
quả nhất nhưng ít lãng phí nhất. Không phải định mức thấp hơn thì chất lượng 
công trình sẽ thấp. Bởi đơn giản một điều, trước khi chung cư được bán cho 
khách hàng thì công trình này là tài sản của chủ đầu tư. Mà nhà của mình thì 
mình phải lo xây dựng với chi phí thấp nhất nhưng đẹp nhất, chất lượng nhất.

CẨM TÚ ghi

ghi
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Quoc te

DẠ THẢO

Hồi đầu tuần, Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ 
viện trợ cho Ukraine 8 triệu USD thiết 
bị quân sự không gây chết người (máy 
móc, thiết bị truyền tin…). Chuyên gia 
Marcus Papadopoulos người Anh, chủ 

bút tạp chí Politics First, nhận định điều này chứng 
tỏ Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện các mục tiêu địa-chiến 
lược theo kịch bản đã định.

Theo kịch bản, đầu tiên Mỹ sẽ khẳng định các nguyên 
tắc dân chủ và nhân quyền bị vi phạm nghiêm trọng 
ở đất nước nào đó. Một số báo, đài sẽ tăng âm cho 
luận điểm này. Kế đến Mỹ sẽ tuyên bố ủng hộ các 
nhóm được Mỹ tin tưởng và viện trợ thiết bị quân sự 
không gây chết người cho các nhóm này. Cuối cùng 
Mỹ sẽ tiến tới viện trợ vũ khí. 

Chuyên gia Marcus Papadopoulos nhận xét: Mỹ 
muốn cắt đứt quan hệ lịch sử giữa Ukraine với Nga 
và đẩy Ukraine tiến gần châu Âu và NATO hơn. Ý 
đồ này sẽ thúc đẩy tình hình trở nên nghiêm trọng 
khi Ukraine tiếp nhận viện trợ thiết bị quân sự không 
gây chết người bởi sau đó nội chiến sẽ xảy ra, Mỹ 
sẽ tiếp tục viện trợ súng đạn và bóng ma chiến tranh 
sẽ lại xuất hiện.

Kịch bản nêu trên đã từng xảy ra ở Nam Tư cũ, 
Libya, Syria và bây giờ là ở Ukraine. Bằng chứng 
là ngày 25-4, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng 
viện Mỹ Carl Levin kêu gọi: “Phải cung cấp trang 
thiết bị, áo chống đạn, vũ khí hạng nhẹ và đạn dược 
(cho Ukraine)”. 

Trong công trình nghiên cứu đăng trên trang web 
của Viện nghiên cứu Ron Paul vì hòa bình và phát 
triển (Mỹ), chuyên gia Mỹ Steve Weissman đã mô 
tả chi tiết âm mưu của các nhà ngoại giao Mỹ nhằm 
tổ chức lật đổ ở Ukraine, đất nước nằm trên giao 
điểm Á-Âu.

Đầu mối của Mỹ ở Ukraine là Oleh Rybachuk, 
nguyên Phó Thủ tướng dưới thời Thủ tướng 
Tymoshenko. Hàng chục nhóm đối lập do Oleh 
Rybachuk thành lập đã đua nhau biểu tình dẫn 
đến lật đổ Tổng thống Yanukovych. Chỉ trong năm 
2013, Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã 
bơm cho Oleh Rybachuk hơn 7 tỉ USD thông qua 
quỹ Soros và quỹ Pact ở Mỹ.

l Ngày 26-4, lực lượng tự vệ ở 
Slaviansk (miền Đông Ukraine) thông 
báo vẫn giữ các quan sát viên Tổ 
chức An ninh và Hợp tác châu Âu vì 
họ là gián điệp. Xe bọc thép và trực 
thăng của quân đội Ukraine đang 
bao vây Slaviansk. Người đứng đầu 
chính quyền thân Nga tại đây tuyên 
bố sẵn sàng biến Slaviansk thành 
trận chiến Stalingrad. 
l  Trong điện đàm với Ngoại 

trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier 
hôm 25-4, Ngoại trưởng Nga Sergei 
Lavrov ghi nhận muốn thực hiện 
đầy đủ tuyên bố Genève ngày 17-4, 
chính quyền Ukraine phải ngừng sử 

dụng quân đội và các phần tử dân 
tộc cực đoan có vũ trang ở miền 
Đông Ukraine. Cùng ngày, Bộ Ngoại 
giao Nga kêu gọi chính quyền Kiev 
chấm dứt bạo lực và thù địch, đồng 
thời rút quân khỏi miền Đông.

l Ngày 26-4, các nước G7 ra thông 
cáo chung khẳng định G7 sẽ nhanh 
chóng áp đặt các biện pháp trừng 
phạt mới với Nga. Lầu Năm Góc 
thông báo máy bay Nga đã bay 
vào không phận Ukraine nhiều lần 
trong 24 giờ qua nhưng không nêu 
rõ các vụ này xảy ra ở đâu và khi nào. 
Trước đó Nga đã tuyên bố tập trận 
ở biên giới Ukraine.

Lực lượng 
tự vệ canh 
gác ở 
cửa ngõ 
Slaviansk 
(miền 
Đông) 
ngày 
25-4. Ảnh: 
REUTERS

Mỹ muốn gì ở đất nước 
giao điểm Á-Âu?
Các quan sát viên Tổ chức An ninh và 
Hợp tác châu Âu bị giữ ở Slaviansk.

Steve Weissman đã chỉ đích danh Thứ trưởng Ngoại 
giao Mỹ Victoria Nuland và Đại sứ Mỹ tại Ukraine 
Jeffrey Payette là những người điều phối tổ chức lật 
đổ Tổng thống Yanukovych với sự tiếp tay của CIA, 
Cục An ninh Quốc gia và Lầu Năm Góc.

Từ thời Bill Clinton, Mỹ và châu Âu đã muốn mở 
rộng NATO đến biên giới Nga, do đó đã nỗ lực xoay 
chuyển kinh tế Ukraine và các nước Đông Âu theo 
mô hình phương Tây. Chính sách răn đe chiến lược 
này chủ yếu nhằm bao vây Nga bằng quân sự và kinh 
tế. Còn hiện nay, như ghi nhận của báo Mỹ New York 
Times, Mỹ đang xem xét lại toàn bộ quan hệ với Nga 
và chuẩn bị thực hiện trở lại chính sách răn đe vốn 
đã được nhà ngoại giao Mỹ George Kennan đưa ra 
đầu tiên vào năm 1947. Đó là tiến hành cuộc chiến 
tranh lạnh mới và cô lập Nga.◄

Chiều 26-4, Tổng thống Obama đã đến Kuala Lumpur 
(Malaysia), chặng dừng chân thứ ba trong chuyến công du 
châu Á sau Nhật và Hàn Quốc. Ông là tổng thống Mỹ đầu 
tiên thăm Malaysia kể từ năm 1966. Hãng tin AP đưa tin quốc 
vương và thủ tướng Malaysia đã tổ chức lễ đón tiếp trọng thể 
tại Quốc hội bằng 21 phát súng đại bác.

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng thống Obama đã đến thăm 
các binh sĩ Mỹ tại doanh trại Yongsan ở Seoul (Hàn Quốc). 
Ông cảnh báo dù Mỹ không dùng sức mạnh quân sự để đặt 
điều kiện với các nước khác nhưng Mỹ có thể làm như vậy 
để bảo vệ Hàn Quốc trước nguy cơ CHDCND Triều Tiên tấn 

công. Ông nói CHDCND Triều Tiên càng bị cô lập hơn nếu 
tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên ngày 26-4 
đưa tin hôm trước đó, phát biểu với các binh sĩ sau khi thị sát 
cuộc tập trận bắn đạn pháo, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu 
gọi binh sĩ sẵn sàng chiến đấu trước xung đột sắp xảy ra với Mỹ. 

Về phía Trung Quốc, phản ứng trước tuyên bố chung Nhật-
Mỹ ghi nhận hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ áp dụng cho quần đảo 
Senkaku/Điếu Ngư, ngày 25-4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã 
triệu tập đại sứ Mỹ và đại sứ Nhật ở Bắc Kinh đến để phản đối.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ và Nhật không có 

quyền chỉ trích vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc 
thiết lập trên biển Hoa Đông; các chỉ trích và nhận xét thiếu 
thận trọng về công việc của nước khác sẽ gây tổn hại cho giải 
pháp đúng đắn đối với các vấn đề liên quan và tình hình ổn 
định khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hiệp ước 
an ninh Mỹ-Nhật là sản phẩm thời Chiến tranh lạnh và kêu 
gọi Nhật, Mỹ từ bỏ não trạng Chiến tranh lạnh.

Trong khi đó trưa 26-4, cảnh sát biển Nhật cho biết hai tàu 
cảnh sát biển Trung Quốc đã vào lãnh hải Nhật ở quần đảo 
Senkaku/Điếu Ngư và lưu lại trong hai tiếng mới rời đi. 

LÊ LINH

Trung Quốc phản đối tuyên bố chung Nhật-Mỹ

Hành khách đi vệ sinh bị 
tưởng nhầm không tặc

Ngày 26-4, cảnh sát Indonesia thông báo hành 
khách nam người Úc Matt Christopher Lockley đi 
trên chuyến bay của hãng hàng không Virgin Australia 
(Úc) đã đập cửa buồng lái không phải do say rượu 
mà tưởng nhầm đó là cửa buồng vệ sinh. 

Hôm trước đó, một máy bay Boeing 737-800 
mang số hiệu VA41 của hãng Virgin Australia bay từ 
Brisbane (Úc) đã hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Bali 
(Indonesia). Cảnh sát đã triển khai tại sân bay vì nhận 
được tin máy bay bị không tặc. Sau đó hãng Virgin 
Australia đính chính lại lệnh báo động được phát đi 
do có một hành khách say rượu đập cửa buồng lái.

Matt Christopher Lockley, 28 tuổi bị khống chế, 
còng tay trên máy bay và bị áp giải ngay khi máy 
bay hạ cánh, sau đó anh phải nhập viện do kiệt sức. 
Theo AFP, hành khách này khẳng định không say 
rượu. Anh khai trước chuyến bay có uống sáu viên 
thuốc giảm đau và hai lon Coca. Anh cho biết anh 
bị trầm cảm do đứt liên lạc với cô vợ Indonesia hai 
tuần nay và có ảo giác như có người đi theo muốn 
lấy túi của anh.

Hai bác sĩ tâm lý đã được mời đến. Matt Christopher 
Lockley hành nghề thợ ống nước ở Queensland (Úc). 
Theo luật Indonesia, hành khách này có thể bị phạt 
hai năm tù và nộp phạt 43.000 USD. D.THẢO

Tàu Mỹ đến hiện trường 
phà Sewol chìm 

Ngày 26-4, AFP đưa tin tàu USS Saveguard của 
hải quân Mỹ đã đến đảo Jindo (Hàn Quốc). Tàu 
chuyên về cứu nạn trên biển, có thợ lặn và trang 
thiết bị chuyên dụng để tìm cứu. Số người chết trong 
tai nạn phà Sewol chìm hiện là 187 người chết, 115 
người mất tích.

Trong ngày 26-4, tức ngày thứ 11 của tai nạn, công 
tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước chảy mạnh, 
thời tiết không thuận lợi, tầm nhìn gần bằng không. 
Các thợ lặn đã tạm nghỉ buổi sáng và tìm kiếm trở lại 
vào buổi chiều. Dự báo sẽ có mưa lớn và gió mạnh 
trong đêm. Gia đình những người mất tích đang lo 
ngại sẽ không tìm thấy thi thể người thân. Trong 
ngày đã có thêm bốn thuyền viên của phà bị bắt giữ.

Hôm trước đó, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa 
tin đảng Liên minh chính sách mới vì dân chủ (đối 
lập) đã chỉ trích chính phủ quản lý thảm họa phà chìm 
quá kém. Tại cuộc họp của đảng, đồng Chủ tịch đảng 
Kim Han-gil đã yêu cầu đầu tiên là tổng thống và 
kế đến là các nghị sĩ trong chính phủ phải là những 
người đầu tiên xin lỗi trước nhân dân. Nghị sĩ Jun 
Byung-hun, người đứng đầu nhóm nghị sĩ của đảng 
trong Quốc hội, nhận định thảm kịch phà chìm đã bộc 
lộ đường dây tham nhũng trong các cơ quan chóp bu 
và thái độ vô trách nhiệm của văn phòng tổng thống. 

Đảng Saenuri (chiếm đa số) đã yêu cầu đảng đối 
lập hãy chờ cho giai đoạn quản lý khủng hoảng đầu 
tiên kết thúc rồi hẵng quy trách nhiệm cũng không 
muộn. H.DUY
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Ho so - tu lieu

NGUYỄN THẾ PHƯƠNG -  
Hồ HẢI YẾN 

Cho đến thời điểm hiện tại, chuyến thăm 
châu Á lần này của Tổng thống Mỹ 
Barack Obama được mong đợi sẽ đưa 
ra được một câu trả lời rõ ràng và thỏa 
đáng cho câu hỏi trên. Nước Mỹ, cường 

quốc truyền thống của khu vực, sẽ vẫn bên cạnh 
hỗ trợ cho các đồng minh châu Á nhằm tạo thế đối 
trọng với quyền lực đang lên của Trung Quốc (TQ).

Một nước Mỹ trong thời kỳ chuyển giao
Chuyến thăm châu Á-Thái Bình Dương lần này 

thực chất đã được lên kế hoạch thực hiện vào tháng 
10-2013, tuy nhiên kế hoạch được mong đợi này 
đã bị hủy bỏ do Tổng thống Obama phải giải quyết 
vấn đề ngân sách ở Washington. Nhân cơ hội đó TQ 
tăng cường thúc đẩy quan hệ với các quốc gia trong 
khu vực và thách thức quyền lực của Mỹ. Rất nhiều 
học giả và các nhà bình luận đã nhận định rằng đây 
chính là biểu hiện “trục trặc” đầu tiên trên con đường 
khẳng định lại vị thế là cường quốc khu vực hàng 
đầu của Mỹ. Trong khi Washington đang đau đầu 
với “vách đá tài chính” thì TQ lại “tung tăng” khắp 
các nước ASEAN và châu Á khác để tăng cường 
các mối quan hệ kinh tế và đưa ra những dự án cơ 
sở hạ tầng “béo bở” nhằm tăng cường hơn nữa ảnh 
hưởng vốn đã rất lớn của Bắc Kinh tại khu vực.

Cái gọi là chiến lược xoay trục (hay còn có cái 
tên khác là tái cân bằng) vẫn chỉ thể hiện qua lời nói 
chứ chưa có một hành động thực sự rõ ràng và cụ 
thể nào. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hilary Clinton 
đã bắn tiếng nhấn mạnh đến “một thế kỷ châu Á 
của Mỹ” khi chính thức công khai về chiến lược 
tái cân bằng. Cựu Bộ trưởng Robert Gates cũng đã 
tuyên bố sẽ tái định hình lực lượng hải quân Mỹ với 
60% lực lượng là ở châu Á-Thái Bình Dương. Để 
đối phó với địch thủ nào thì hầu như ai cũng biết.

Sau các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, nước 
Mỹ bắt đầu suy yếu trong tính chất sẵn sàng can 
dự của mình ở những điểm nóng xung đột. Libya 
và Syria có thể được coi là những ví dụ cụ thể. Sự 
ngập ngừng mang tính chiến lược của Mỹ tại các 
khu vực này, cộng thêm thái độ thiếu quan tâm đã 
khiến các đồng minh tại châu Á-Thái Bình Dương 
phải đặt dấu chấm hỏi về mức độ can dự của Mỹ 
tới các vấn đề an ninh khu vực.

Nước Mỹ cần một cách tiếp cận chiến lược mới 
trong tình hình hiện nay, tuy vậy châu Á-Thái Bình 
Dương là một khu vực quá quan trọng vì nơi đây vừa 
đóng vai trò là động lực tăng trưởng, vừa là sân chơi 
truyền thống nhưng lại bị Mỹ bỏ quên suốt hơn 10 
năm. Chuyến đi này là cơ hội để nước Mỹ chuyển 
thông điệp tới TQ: Lần trước chỉ là do sơ suất, Mỹ 

Chuyến đi châu Á 
của Obama: Xoa dịu 
đồng minh
 Với những khó khăn trong chi tiêu ngân sách và sự thiếu đồng thuận trong 
Quốc hội, liệu Mỹ có còn đủ nguồn lực để thực hiện lời hứa bảo vệ các đồng 
minh của mình trong một tương lai rất gần khi Trung Quốc chính thức trở 
thành mối đe dọa thực sự cho lợi ích của Mỹ và đồng minh ở châu Á?

Thủ tướng Nhật Abe cụng 
ly với Tổng thống Obama 
trong nhà hàng sushi  
“ngon nhất thế giới”.  
Ảnh: REUTERS

Ông Obama có hai 
nhiệm vụ chính: Làm 

an lòng các nước đồng 
minh và tạo động lực 
mạnh mẽ hơn nữa cho 
xoay trục vốn đang bị 
coi là dậm chân tại chỗ.

Có thể thấy dù TQ không phải là một trong 
những điểm đến trong chuyến công du của Obama 
nhưng tất cả hoạt động của Mỹ trong chuyến đi 
này hầu như đều nhằm vào TQ. Chiến lược tái cân 
bằng và chính sách xoay trục của Mỹ, nếu xem xét 
một cách vi mô hơn thì chính là để kiềm chế TQ.

Để làm được điều đó, ngoài việc duy trì một 
sự hiện diện mạnh mẽ và khả năng cần thiết để 
đáp ứng nghĩa vụ của mình với các đồng minh, 
Mỹ cũng cần duy trì một mối quan hệ ổn định 
và hiệu quả đối với TQ, đồng thời đảm bảo rằng 
Mỹ sẽ phản đối việc sử dụng vũ lực, đe dọa và ép 
buộc trong tranh chấp lãnh thổ. Bằng cách duy trì 
những nguyên tắc này, Mỹ có thể giúp đảm bảo 
rằng thế kỷ 21 ở châu Á sẽ không phải được đặc 
trưng bởi những xung đột và tranh chấp mà là 
hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

(IRYS)

vẫn sẽ là cường quốc hàng đầu ở khu vực này. Ông 
Obama có hai nhiệm vụ chính: Làm an lòng các 
nước đồng minh và tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa 
cho xoay trục vốn đang bị coi là dậm chân tại chỗ.

Phải tái cam kết
Trung tâm của việc tái cân bằng kinh tế chính là 

Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương 
(TPP). Bằng cách loại bỏ các rào cản thương mại và 
điều tiết các quy định, TPP sẽ kết nối hàng chục nền 
kinh tế châu Á-Thái Bình Dương thành một mạng 
lưới thương mại và đầu tư lớn chiếm 40% tổng sản 
phẩm toàn cầu. Ngoài ra, việc kết nối nền kinh tế 
giữa các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương trong 
khuôn khổ TPP cũng là một cách để giảm thiểu xung 

đột và nâng cao tăng trưởng kinh tế trong 
khu vực. Đối tượng mà mục tiêu này nhắm 
tới chính là Hiệp hội Các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN) và các hội nghị thượng 
đỉnh Đông Á mà Obama sẽ tham dự vào 
cuối năm nay.

Chiến lược tái cân bằng đã giúp gia tăng 
đáng kể các cam kết của Mỹ với các tổ chức 

đa phương của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 
đồng thời củng cố mối liên minh với các đồng minh 
truyền thống của mình tại khu vực. Ở Đông Bắc 
Á, Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng của mối liên 
minh cốt lõi với Nhật và Hàn Quốc; ở Malaysia và 
Philippines, chiến lược nhấn mạnh sự tập trung của 
Mỹ vào Đông Nam Á - một khối kinh tế năng động 
với 600 triệu người.

Về phía Nhật, Obama dự kiến sẽ đưa 12 quốc gia 
TPP vào chương trình nghị sự đàm phán với Abe để 
khắc phục những bất đồng giữa Mỹ và Nhật xung 
quanh vấn đề nông nghiệp và các ngành công nghiệp 
ô tô trong năm trước. Đối với Hàn Quốc, chính quyền 
Obama cũng liên tục xúc tiến đàm phán TPP dưới 
sức ép của Hiệp định Thương mại tự do Mỹ-Hàn 
Quốc đã có hiệu lực từ năm 2012.

Là điểm đến cuối cùng của Obama mặc dù không 
phải là liên minh truyền thống của Mỹ tại khu vực, 
Malaysia được Mỹ sử dụng như một trục nối liền 
giữa Mỹ với các quốc gia khu vực Đông Nam Á và 
Đông Bắc Á, đồng thời kết nối với các quốc gia đang 
phát triển có nền kinh tế sôi động ở Đông Nam Á 
khác như Indonesia, Philippines và Việt Nam nhằm 
tăng đầu tư và thương mại hai chiều.

Tuy nhiên, chiến lược lãnh đạo kinh tế dài hạn 
mới là mục tiêu quan trọng nhất của TPP. Thỏa 
thuận này sẽ củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ ở 
châu Á, đồng thời đưa Mỹ vào vị trí trung tâm chi 
phối nền kinh tế toàn cầu trong Hiệp ước Thương 
mại tự do ở châu Âu.

Trong khi TPP được sử dụng để tái lập vị trí lãnh 
đạo của Mỹ trong nền kinh tế khu vực thì quân sự 
lại là phương thức chính mà Mỹ dùng để xoa dịu 
các đồng minh của mình, đồng thời trực tiếp đối 
đầu với TQ.

Để giữ vững vị trí lãnh đạo về quân sự trong khu 
vực, trong những năm gần đây Washington đã liên 
tục xúc tiến các hoạt động hỗ trợ đồng minh nhằm 
giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi 
truyền thống. Mỹ đã gia tăng các hoạt động chung 
với hai đồng minh của mình ở khu vực Đông Bắc Á 
là Nhật và Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ Philippines 
thúc đẩy khả năng giám sát bờ biển riêng của mình.

Người Philippines mong muốn một nước Mỹ 
đồng minh phải có những biện pháp cứng rắn hơn, 
nói đi đôi với làm trong việc ủng hộ Manila trong 
các vấn đề tranh chấp, hay chí ít là có thể giúp đỡ 
Philippines nhiều hơn trong việc gia tăng sức mạnh 
quốc phòng. Đối với các cam kết an ninh tại châu 
Á, Mỹ cũng sẽ phải thể hiện rằng mình xứng đáng 
với vị trí lãnh đạo đối với hệ thống quân sự khu vực 
khi hỗ trợ hiện đại hóa quân đội và đảm bảo an toàn 
hàng hải cho các quốc gia đồng minh. Ngay cả trong 
bối cảnh không lấy gì làm chắc chắn về ngân sách 
quốc phòng, Mỹ cũng cam kết sẽ gia tăng chi phí 
quốc phòng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương 
lên đến 60% cho đến năm 2020.

Đối với hai đồng minh truyền thống ở Đông Bắc 
Á là Nhật và Hàn Quốc, ngay trước chuyến thăm 
đến châu Á, Tổng thống Obama đã tổ chức một hội 
nghị thượng đỉnh ba bên tại The Hague. Cuộc họp 
đã chuyển tải một thông điệp quan trọng rằng để 
kiến tạo nên thành công của chiến lược tái cân bằng 
đối với châu Á, Mỹ và các đồng minh cần phải làm 
việc chặt chẽ với nhau hơn.

Sự tập trung trong các vấn đề về lợi ích đối với 
cả ba quốc gia được thể hiện rõ ràng qua chương 
trình nghị sự trong chuyến thăm được thảo luận tại 
Nhật và Hàn Quốc. Các chương trình này chủ yếu 
bao gồm các chủ đề về thương mại và an ninh song 
phương như việc thành lập quan hệ đối tác xuyên 
Thái Bình Dương, nhu cầu phối hợp để ngăn chặn 
chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên 
và sự cần thiết phải tăng cường hợp tác đa phương 
để đảm bảo một trật tự khu vực ổn định ở châu Á.◄
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Elvis Phương với nốt Sol Vàng
Nhân vật chính trong liveshow Sol Vàng đầu tiên là nam danh ca Elvis 

Phương. Liveshow này là chương trình kỷ niệm 54 năm ca hát của nam 
danh ca với chủ đề Chút gì để nhớ…

Chương trình gồm 30 ca khúc chia làm ba chương: Thời nhạc trẻ, Những 
tình khúc một thời và Những dấu ấn cuộc đời.

Bên cạnh Elvis Phương là các ca sĩ khách mời: Đàm Vĩnh Hưng, Lê Hiếu, 
Dương Triệu Vũ, Phạm Anh Khoa cùng người nhạc sĩ có nhiều duyên nợ với 
ông nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Chương trình diễn ra vào 20 giờ ngày 10-5 tại Sân khấu Lan Anh, truyền 
hình trực tiếp trên kênh VTV9. 

Van hoa-giai tri 

Trong hơn nửa năm trở lại đây, các 
nhà đài bắt đầu hợp tác với các công 
ty sản xuất âm nhạc thực hiện những 
liveshow dành cho từng nghệ sĩ.

QUỲNH TRANG

Lâu nay các chương trình trực tiếp ca 
nhạc định kỳ trên truyền hình chủ yếu 
là chương trình tổng hợp hoặc theo yêu 
cầu khán giả: Tình khúc vượt thời gian, 
Âm nhạc và bước nhảy, Nhịp cầu âm 

nhạc, Thay lời muốn nói… Cục diện giờ đã khác. 

Phân khúc khán giả
Mới nhất là chương trình Sol Vàng sẽ tổ chức 

số đầu tiên vào tối 10-5 (định kỳ vào thứ Bảy 
tuần thứ hai mỗi tháng), cũ hơn có chương trình 
Tôi tỏa sáng đã diễn ra được hai số (định kỳ vào 
thứ Bảy tuần thứ ba mỗi tháng) và Dấu ấn diễn 
ra được tám số (định kỳ vào Chủ nhật tuần đầu 
tiên mỗi tháng).

Nhìn vào tổng thể nhiều người sẽ nghĩ ca sĩ đâu 
ra lắm mà làm hết chuỗi liveshow này đến chuỗi 
liveshow kia. Nhưng nhìn kỹ có thể thấy mỗi chương 
trình có tiêu chí chọn nhân vật và hướng đến phân 
khúc khán giả khác nhau. Dấu ấn là chương trình 
ghi nhận những dấu ấn đã qua trên con đường âm 
nhạc của ca sĩ, đồng thời tạo dấu ấn mới cho những 
chặng đường tiếp theo của ca sĩ đó. Vì thế những 
nhân vật trong Dấu ấn không quá già trong tuổi 
nghề nhưng cũng không phải là trẻ: Thu Minh, 
Trần Mạnh Tuấn, Phương Thanh, Lam Trường, 
Hiền Thục… và số ngày 4-5 sắp tới là ca sĩ Quang 
Hà. Những nhân vật của Dấu ấn vốn đã được định 
danh trong lòng khán giả. Ngược lại, Tôi tỏa sáng 
là chương trình với nhân vật chính là những ca sĩ, 
nghệ sĩ trẻ, nhóm nhạc đang được khán giả yêu 
thích. Với lớp ca sĩ trẻ này, nhiều khán giả không 
tin tưởng họ ở khả năng hát thật trên sân khấu, đặc 
biệt là sân khấu truyền hình trực tiếp. Vì thế các 
ca sĩ này đến với Tôi tỏa sáng để khẳng định họ 
đã, đang và sẽ tỏa sáng với cam kết luôn luôn hát 
thật 100% như ca sĩ Minh Hằng, Bảo Thy và Cao 
Thái Sơn và sắp tới số thứ ba của chương trình 
vào ngày 17-5 với nhân vật là Hoàng Thùy Linh 
kết hợp cùng nhóm 365.

Khi đã có Dấu ấn và Tôi tỏa sáng, nhà sản xuất 
Jet Studio vẫn cho ra mắt Sol Vàng. Và Sol Vàng 
dự kiến cũng sẽ là chương trình với những nhân vật 
đặc sắc với dòng nhạc xưa. Bởi đối tượng khán giả 
dành cho Dấu ấn hay Tôi tỏa sáng vẫn là khán giả 

Thời nghệ sĩ không mất 
tiền làm liveshow

trẻ, tối đa chỉ khoảng 40 tuổi và lớp khán giả trên 
40 tuổi truyền hình hoàn toàn thiếu vắng chương 
trình cho họ. Chính vì thế sau một năm chuẩn bị 
Sol Vàng đã ra đời với nhân vật có thể là nhạc sĩ, 
ca sĩ… đã là những nốt sol đẹp trong chiều dài lịch 
sử ca nhạc, âm nhạc Việt như ca sĩ Elvis Phương, 
Giao Linh, Phương Dung… 

Nghệ sĩ được hưởng lợi
Chương trình ca nhạc của nghệ sĩ được truyền hình 

trực tiếp thì người được lợi nhất chính là nghệ sĩ. 
Đối với những ca sĩ đang còn thị trường, còn lượng 
người hâm mộ, còn con đường dài để tiếp tục như 
những ca sĩ trong Dấu ấn hay Tôi tỏa sáng, việc có 
một liveshow trên sóng truyền hình mà không phải 
lo tài chính thì quá xứng đáng để lựa chọn.

Như nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn (gương 
mặt thứ hai của chương trình Dấu ấn) từng chia sẻ 
thì: “Dấu ấn là một chương trình có hình thức mới, 
ở đó là sân chơi mà nghệ sĩ có thể chơi “thả phanh” 
chứ không bị gò bó trong một chương trình âm nhạc 
tổng hợp. Đây là một điều táo bạo mà không phải ai 
cũng dám bỏ tiền làm trong thời điểm này”.

Hay nói như đạo diễn Trần Vi Mỹ thì để làm một 
liveshow ngoài thị trường, nếu không đủ tên tuổi, 
khả năng tài chính để gánh lỗ thì không nên làm. 

Vì vậy “những liveshow định 
kỳ trên truyền hình là cách để 
khán giả không quên ca sĩ và 
ca sĩ không phải quá lo lắng 
với việc xoay đâu ra tiền để 
làm liveshow” - đạo diễn Trần 
Vi Mỹ nói.

Và với những ca sĩ, nghệ sĩ 
đã quá dày dạn kinh nghiệm, 

tuổi đời, tuổi nghề như những nhân vật trong Sol 
Vàng thì việc có một liveshow riêng cho mình còn 
mang ý nghĩa khác. Bởi những ca sĩ này không 
còn nhiều thời gian để đứng trên sân khấu; việc 
tổ chức một liveshow và bán DVD ngoài gánh 
lỗ thì sự lan tỏa cũng chỉ vài ngàn khán giả; họ 
cũng thiếu những êkíp thực hiện chương trình 
chuyên nghiệp để có thể đầu tư cho họ. Thế nên 
khi được chọn mặt gửi tên ở Sol Vàng thì những 
lo lắng kể trên coi như không cần nghĩ đến, thêm 
vào đó liveshow của họ có thể đến với hàng triệu 
khán giả để họ có thể tri ân khán giả, cùng khán 
giả ôn lại kỷ niệm ca hát của mình. 

Ngoài ý nghĩa là một 
liveshow ca nhạc, mỗi 

chương trình Sol Vàng còn có 
một kỷ niệm chương từ VTV9 như 
một sự tôn vinh của chương trình, 
khán giả dành cho cống hiến của 
nghệ sĩ với nền nhạc nhẹ Việt Nam.

Chín thí sinh vào 
chung kết Tiếng hát 
mãi xanh

Từ tháng 3, cuộc thi Tiếng hát 
mãi xanh lần IV-2014 đã bắt đầu 
những vòng sơ tuyển với hơn 
2.100 thí sinh đăng ký dự thi ở 
ba khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng 

và TP.HCM. Sau hai tháng tranh tài, cuộc 
thi đã chọn ra được chín thí sinh bước vào 
chung kết. Thí sinh cao tuổi nhất của vòng 
chung kết là ông Nguyễn Văn Tốt (Bình 
Thuận) 74 tuổi.

Vòng chung kết gồm ba đêm thi: Đêm 
giới thiệu mình, Đêm ca khúc về quê hương, 
đất nước, âm hưởng dân ca và Đêm tình 
ca. Đêm chung kết và trao giải diễn ra vào 
ngày 6-6 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). 
Tất cả đêm thi được truyền hình trực tiếp 
vào lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên kênh 
HTV9, bắt đầu từ 2-5. NGUYÊN TRANG

Hồ Ngọc Hà trở lại 
với Đức Trí

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà sẽ trở lại 
kết hợp cùng nhạc sĩ Đức Trí 
trong sản phẩm âm nhạc mới Hồ 
Ngọc Hà Vol.7 - Mối tình xưa. 
Năm 2014 là mốc son đánh dấu 
kỷ niệm chặng đường 10 năm ca 

hát của Hồ Ngọc Hà. Đồng hành cùng Hồ 
Ngọc Hà trên chặng đường âm nhạc có rất 
nhiều tên tuổi nhạc sĩ nhưng trong đó Đức 
Trí và Nguyễn Hồng Thuận là hai nhạc sĩ đã 
ghi dấu ấn rất lớn trong việc định hình phong 
cách âm nhạc của Hồ Ngọc Hà. Trong album 
Hồ Ngọc Hà Vol 7 - Mối tình xưa, Đức Trí 
đóng vai trò giám đốc âm nhạc. Q.TRANG

43 người đẹp tranh 
Hoa hậu đại dương 
Việt Nam 2014

Sau hai vòng sơ tuyển tại Hà Nội 
và TP.HCM, từ hơn 250 thí sinh, 
ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu 
đại dương Việt Nam 2014 đã chọn 

ra được 43 thí sinh bước vào vòng bán kết.
Vòng bán kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 

1-5 tại Trung tâm yến tiệc và hội nghị Adora 
quận 7 (TP.HCM). Dự kiến từ 43 thí sinh, 
ban giám khảo sẽ tiếp tục chọn ra 35 thí 
sinh bước vào vòng chung kết (từ ngày 12 
đến 25-5 tại Bình Thuận).

Cuộc thi nhằm tìm kiếm gương mặt đại 
diện cho dự án Blue Ocean World trong 
các hoạt động bảo vệ môi trường biển Việt 
Nam. NGUYÊN TRANG

Ngọc Liên về nước 
phát triển sự nghiệp

Ca sĩ hải ngoại Ngọc Liên vốn 
được yêu thích bởi dòng nhạc trữ 
tình, ngọt ngào sâu lắng vừa quyết 
định trở về Việt Nam để phát triển 
sự nghiệp ca hát. Đánh dấu cho sự 

trở về là single Only You với phong cách âm 
nhạc R&B gần gũi với khán giả trẻ.

Ngọc Liên ngoài những ca khúc trữ tình, 
dòng nhạc tình yêu đôi lứa, cô muốn thử 
nghiệm thể loại mới để đến gần hơn với 
khán giả trẻ trong nước. Hiện tại Trung tâm 
băng nhạc Rạng Đông độc quyền ca sĩ Ngọc 
Liên cũng như các sản phẩm âm nhạc của 
cô trên thị trường. Q.TRANG

Hoạt động của sao

Khác với Dấu ấn hay Tôi tỏa sáng, trong mỗi 
chương trình Sol Vàng, ngoài thời lượng phát sóng 
trên truyền hình, chương trình sẽ dành cho khán 
giả có mặt tại sân khấu một phần ca nhạc hát theo 
yêu cầu với sự tham gia của nhân vật chính và các 
ca sĩ khách mời. 

Chuỗi liveshow Sol 
Vàng với nhân vật 
chính đầu tiên là ca sĩ 
Elvis Phương sẽ là một 
trong những chương 
trình ca nhạc hiếm hoi 
trên sóng truyền hình 
dành cho khán giả 
trung niên. 
Ảnh: JET STUDIO



9Pháp Luật TP.HCM   Chủ nhật 27-4-2014

Van hoa-giai tri Đạo diễn M.Night Shyamalan, sinh năm 1970, người 
Ấn Độ. Ông từng:
- Được đề cử hai giải Oscar trong sự nghiệp.
- Được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất trong phim 
The Sixth Sense năm 2000.

THÚY HOA

Từng có The Sixth Sense (Giác quan thứ 
sáu) được đề cử đến sáu giải Oscar thì 
đầu năm nay, bộ phim After Earth của 
M.Night Shyamalan lại đau đớn ẵm giải 
Mâm xôi vàng. Và còn điều bất ngờ nào 

nữa đang chờ đợi ông?

Đổi hướng bằng sở trường 
Những ngày hoàng kim từ thành công của bộ 

phim kinh dị bí ẩn The Sixth Sense đã bị M.Night 
Shyamalan xóa nhòa bằng thất bại liên tiếp trong 
vài năm gần đây với: The Happening (2008), The 
Last Airbender (2010) và After Earth (2013). Tất 
cả đều thuộc dòng phim viễn tưởng, đặc biệt The 
Last Airbender và After Earth có số vốn hơn 100 
triệu USD nhưng đều kết thúc ở danh hiệu thảm 
họa sau khi ra mắt. Từng được gọi là “Spielberg 
thứ hai”, chuỗi thất bại như một minh chứng cho 
thấy M.Night nên từ bỏ làm phim viễn tưởng. Và 
dường như nhà làm phim 43 tuổi cũng “ngẫm” ra 
được chân lý trên. Từ nhiều tháng nay, M.Night 
lẳng lặng quay về sở trường làm phim tâm lý kinh 
dị qua bộ phim mới Sundowning.

Không thông báo rộng rãi, không báo chí, êkíp 
chỉ vẻn vẹn 10 người và kinh phí chỉ khoảng 5 
triệu USD, M.Night gọi Sundowning là dự án 
phim “siêu nhỏ” của anh từ trước tới nay. Tiêu đề 
phim Sundowning lấy từ một hội chứng xảy ra ở 
một số người bị mất trí nhớ, khi mặt trời lặn, tâm 
lý của họ trở nên nhiễu loạn hơn. Từ yếu tố ly kỳ 
này, câu chuyện của Sundowning xoay quanh một 
bà mẹ độc thân có hai đứa con nhỏ, sau chuyến 
về thăm ông bà cuộc sống 
của ba mẹ con trở nên tồi 
tệ bất thường. Nhân vật bà 
mẹ được nữ diễn viên ăn 
khách Kathryn Hahn (Bad 
Words, The Secret Life of 
Walter Mitty) thủ vai, người 
con trai do diễn viên nhí Ed 
Oxenbould (Alexander and 
the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day) đảm nhận. 

Mặc dù với quy mô hạn chế nhưng đây có thể 
coi như quân bài cuối cùng để cứu vớt tên tuổi của 
M.Night trong làng phim cũng như lấy lại niềm 
tin với khán giả. Cũng nhận thấy được cơ hội này, 
M.Night khá thận trọng với Sundowning đặc biệt 
dồn sức cho kịch bản cũng vốn là điểm mạnh. Ông 
hầu như không tiết lộ với báo giới mà chỉ cập nhật 
ít ỏi qua tài khoản Twitter cá nhân: “Có ba người 
không đọc hết kịch bản mà chỉ xem những đoạn nhỏ 
nhưng đã nhảy dựng ra khỏi ghế. Dàn diễn viên thật 
ấn tượng, diễn xuất của họ rất lôi cuốn. Tôi đã rất 
hạnh phúc trên đường đi về nhà. Hy vọng lần này 
sẽ không thất bại”.

Những tín hiệu tốt

Sau những cú ngã liên tiếp của loạt phim, M.Night 
Shyamalan mất đi một lượng lớn khán giả. Khi thông 
tin về Sundowning được báo chí đưa tin, không 
ít người bày tỏ sự nghi ngờ với tác phẩm mới và 
khẳng định họ đã từ bỏ niềm tin vào nhà làm phim 
từng được đề cử Oscar. Số còn lại níu kéo vào lý 
do duy nhất rằng Sundowning đang đưa M.Night về 
thể loại phim đã làm nên tên tuổi lừng lẫy của ông.

Những tiết lộ ít ỏi, hiếm hoi của M.Night về bộ 
phim cũng dự báo sự trở lại trong phong cách làm 
phim gây sốc cho người xem qua những nút thắt 
mở ly kỳ, vốn là nét đặc trưng của ông. Ngoài ra, 
không còn hợp tác với các hãng lớn, cha đẻ của 
The Sixth Sense thể tự do sáng tạo, thoải mái thực 
hiện những gì mình muốn mà không bị các nhà 
sản xuất tai to mặt lớn can thiệp - điều vốn thường 
xuyên diễn ra ở Hollywood. Thêm vào đó, việc né 
tránh sự chú ý của truyền thông và công chúng sẽ 
giúp nhà làm phim tránh bị soi mói. Tất cả những 
gì M.Night đang có chính là được tự do để thỏa sức 
sáng tạo cho Sundowning.

Ngoài Sundowning, M.Night 
còn một dự án khác đang 
triển khai là Labor Of Love 
dự kiến sẽ ra mắt vào năm 
sau và cũng được khán giả 
mong đợi. Dựa theo một 
trong những kịch bản đầu 
tiên khi M.Night mới khởi 
nghiệp - thời điểm đáng nhớ 
trong sự nghiệp làm phim của 

ông, Labor Of Love còn là tác phẩm mà nhà làm 
phim sẽ tái ngộ hợp tác với tài tử Bruce Willis sau 
13 năm kể từ bộ phim Unbreakable năm 2000. Hai 
yếu tố này đã đủ để người xem mong chờ vào bộ 
phim. Trong Labor Of Love, Bruce Willis vào vai 
một chủ cửa hiệu sách bị mất đi người vợ trong 
một tai nạn. Bị ám ảnh vì chưa từng nói yêu vợ 
nhường nào, người đàn ông quyết định thực hiện 
một chuyến đi tới những nơi mà người vợ xấu số 
từng mong ước đặt chân đến.

Như vậy với hai tác phẩm lần lượt sắp ra mắt, đầu 
tiên là Sundowning, M.Night dường như sẽ tung 
ra hết những quân bài trong tay để lấy lại vị trí và 
niềm tin với người hâm mộ. 

Miệt mài làm một loạt phim bằng sở 
đoản, nay M.Night Shyamalan mới 
chịu quay lại với sở trường. Sự “sáng 
mắt” của vị đạo diễn ngoan cố này 
khiến khán giả nín thở chờ đợi. 

Đạo diễn phim The SixTh SenSe - m.night Shyamalan:

Tung hết quân bài 
giành lại vinh quang

Quốc sách “Trăm năm 
trồng người” sao quá 
dễ dãi

Những ngày qua, dư luận xã hội rất bức xúc về 
chuyện đại diện Bộ GD&ĐT trình dự án đổi mới 
chương trình - sách giáo khoa (SGK) trước Quốc 
hội với kinh phí “khủng” 34.000 tỉ đồng. Sau đó, 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã lên truyền 
hình trong chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, 
giải trình rằng người đại diện Bộ đã có sơ suất khi 
báo con số khủng đó gây bức xúc trong nhân dân. 
Đó chỉ là con số do các nhóm chuyên gia đề xuất mà 
thôi! GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, 
Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của 
Quốc hội, cho rằng dự thảo đề án đổi mới chương 
trình - SGK phổ thông mà Bộ GD&ĐT trình Quốc 
hội không đáp ứng yêu cầu, trình bày chưa đầy đủ, 
thuyết phục; bên cạnh đó báo cáo tác động quá sơ 
sài, chỉ có vài trang giấy. Ngày 25-4, Bộ GD&ĐT đã 
có văn bản xin lùi thời gian trình Quốc hội đề án đổi 
mới chương trình - SGK. Một dự án trọng đại, một 
quốc sách “Trăm năm trồng người”được trình bày 
trước Quốc hội sao lại có thể sơ suất dễ dàng đến vậy?

Về việc biên soạn đổi mới SGK, theo đề xuất của 
một nhà giáo, nguyên hiệu trưởng một trường PTTH 
thì việc viết và phát hành SGK, Bộ GD&ĐT chỉ cần 
ban hành chương trình giáo dục các bộ môn, kèm 
theo chuẩn kiến thức. Cho phép các nhà phát hành 
sách tư nhân tổ chức mời các chuyên gia, nhà giáo 
tâm huyết viết, soạn theo chương trình đã được ban 
hành, sau đó trình Bộ GD&ĐT thẩm định, cấp phép 
để in và phát hành. Ý kiến này có lẽ khó vượt qua 
“cửa ải” Nhà xuất bản Giáo dục - sân sau của Bộ 
GD&ĐT, cơ quan độc quyền in và phát hành SGK 
từ A tới Z hơn nửa thế kỷ qua. Cái “mỏ vàng” SGK 
siêu lợi nhuận này dễ gì ai buông, trừ khi có chỉ đạo 
từ lãnh đạo cấp cao.

Một vấn đề liên quan tới giáo dục cũng khá bức 
xúc lâu nay là việc sử dụng tiếng Việt quá kém của 
học sinh trung học và cả sinh viên ngữ văn đã được 
phân tích và tìm giải pháp nâng cao việc dạy học 
tiếng Việt bậc phổ thông tại cuộc hội thảo “Dạy 
học ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục phổ thông” do Trường ĐH Sư phạm 
TP.HCM tổ chức ngày 25-4 vừa qua. Điều đáng nói 
là tại cuộc hội thảo này, các vị giáo sư, giảng viên 
ngành sư phạm đã mổ xẻ, nói lên sự thật về năng 
lực yếu kém tiếng Việt của sinh viên ngành sư phạm. 
PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH 
Sư phạm TP.HCM, nhận xét: “Nghiệp vụ sư phạm là 
một trong những điểm yếu kém nhất của trường sư 
phạm và sinh viên sư phạm… Nói một cách hình ảnh 
là chúng ta đang đào tạo người thầy theo mô hình 
của thời đi bộ để dạy những con người đang sống 
trong thời đại ô tô, máy bay, tàu vũ trụ!...”. Nghĩa 
là hệ thống giáo dục - nhất là các trường sư phạm 
- những chiếc máy cái để đào tạo những người thầy 
tương lai đã quá lạc hậu. Còn GS-TS Huỳnh Như 
Phương, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, 
nêu câu hỏi: “Liệu đổi mới lần này rồi 10 năm sau 
chúng ta lại đổi mới tiếp nữa không?”.

Nhân chuyện đổi mới giáo dục, tôi lại nhớ đến lời 
tâm sự của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị 
Bình trong bài phỏng vấn đầu năm 1995, khi tôi hỏi 
rằng trong cuộc đời nổi tiếng thế giới của bà, bà đã 
có điều gì không ưng ý về chính mình, bà nói: Đó là 
thời gian bà làm bộ trưởng Bộ GD&ĐT, bởi vì đó 
không phải là chuyên môn của bà nhưng cấp trên 
phân công thì bà phải làm. Và đó là thời kỳ đổi mới 
giáo dục lần đầu sau năm 1975, với dấu ấn đậm nét 
là cải cách chữ viết - loại chữ viết không chân, không 
có “cá tính” mà sau này đã bị bãi bỏ.  
 PHẠM CHU SA

Phong cách làm phim chủ đạo 
của M. Night Shyamalan là 

tâm lý, kinh dị. Ngoài The Sixth 
Sense, phong cách này còn thể hiện 
nổi bật ở các bộ phim như Signs, The 
Village, The Happening hay Devil.

Câu chuyện văn hóa

Vừa ghê sợ vừa xúc động, 
liệu cảm xúc của khán 
giả khi xem phim The 
Sixth Sense của M. Night 
Shyamalan có lặp lại 
trong hai bộ phim mới 
sắp tới của ông?
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Giao duc - du hoc Du học New York hiện là mơ ước của nhiều người trẻ Việt Nam 
bởi đó là “thành phố đại học”, thành phố đông dân nhất Hoa 
Kỳ, còn được gọi bằng những cái tên ấn tượng như “Thành phố 
không bao giờ ngủ” hay “Quả táo lớn”. 

Thích nghi du học  
New York

Ba loại bằng cấp
Giống như tại nhiều nơi khác trên đất Mỹ, các 

ĐH tại New York được tổ chức theo từng giai 
đoạn, cấp học:

- “Bachelor” (cử nhân) kéo dài bốn năm. Bạn sẽ 
chọn chương trình sau khi tốt nghiệp trung học 
hoặc chưa có bằng cử nhân.

- “Community college” (cao đẳng cộng đồng) 
với các chương trình kéo dài trong hai năm, với 
nội dung tổng quát hóa và dễ tiếp thu.

- “Master” (thạc sĩ) và “MBA” (thạc sĩ quản trị 
kinh doanh) là các chương trình của giai đoạn 2, 
kéo dài từ một đến hai năm và dễ tiếp thu về lý 
thuyết đối với các sinh viên đã có bằng cử nhân, 
song tốt hơn là cần phải có master 1.

TƯỜNG NGUYỄN 

Vì sao New York thu hút sinh viên đến 
vậy? Bởi vì thành phố tám triệu dân 
này là nơi tụ họp sinh sống của nhiều 
sắc dân khác nhau, là tâm điểm của 
giới tài chính, truyền thông, quảng 

cáo và thời trang, là nơi trải rộng một cuộc sống 
trẻ trung và luôn năng động. 

Chọn lựa trường phù hợp
Tại New York có chín cơ sở giáo dục ĐH nổi trội 

nhất với đặc trưng các ngành học khác nhau mà du 
học sinh cần cân nhắc lựa chọn, gồm: 

- Columbia: ĐH danh tiếng này là thành viên của 
IvyLeague. ĐH Columbia đã chuyển hướng sang 
lĩnh vực nghiên cứu và tỉ lệ chọi khắt khe (7% thí 
sinh đăng ký). Đương kim Tổng thống Mỹ Barack 
Obama đã có thời gian học tập tại đây.

- New York University: Đây là một ĐH tư nhân 
nổi tiếng khác của New York, tuyển chọn dễ hơn 
ĐH Columbia. Nơi đây có 50.000 sinh viên đang 
theo học, trong đó 10.000 sinh viên nước ngoài.

- City University of New York là ĐH công lập 
lớn của TP New York với 270.000 sinh viên. ĐH 
này có nhiều cơ sở nằm rải rác khắp New York. Học 
phí thấp hơn các ĐH tư.

- Fordham là ĐH Công giáo với khu học xá chính 
tọa lạc tại quận Bronx. ĐH này 
là tâm điểm của các cuộc đấu 
tranh đòi giải phóng các dân tộc 
thiểu số trong thập niên 1960 
và được xếp hạng 54/300 bởi 
US News.

- Yeshiva là ĐH Do Thái với 
9.000 sinh viên, đặc biệt nổi 
tiếng về luật, khoa học và y khoa, được xếp hạng 
41/300 do US News and World Report.

- St John’s: ĐH Công giáo tư nhân với 20.000 
sinh viên. ĐH St John’s đặc biệt có các chương trình 
chuyên môn hóa như kinh doanh (22% trong tổng 

sinh viên theo học), truyền thông, chăm sóc sức khỏe. 
Xếp hạng 152/300 bởi US News and World Report.

- The New School: ĐH đi tiên phong trong các 
lĩnh vực nghệ thuật như nhiếp ảnh, nhạc jazz, điện 
ảnh và thiết kế, cùng các chuyên ngành khoa học 
xã hội. Cơ sở thành viên của ĐH này là Parsons 
chuyên về thời trang, với các chuyên ngành như 
sáng tạo, thiết kế, ánh sáng, truyền thông,… đã nổi 
tiếng trên thế giới.

- Juilliard School: Trường chuyên đào tạo về 
nghệ thuật, dành cho các bạn trẻ đam mê khiêu vũ, 
âm nhạc và diễn xuất.

- Fashion Institute of Technology là một cơ sở 
đào tạo công lập nổi tiếng chuyên về thời trang với 
10.000 sinh viên. Ngoài lĩnh vực sáng tạo và thiết 
kế, trường còn có các chương trình giảng dạy về 
kinh doanh, công nghệ, lịch sử nhưng các chuyên 
ngành này đều có liên quan đến lĩnh vực đào tạo 
chính của trường là thời trang.

Chuẩn bị kỹ lưỡng một năm 
Tỉ lệ chọi của các trường ĐH tại New York rất 

khác nhau. Và để tạo điều kiện cho các bạn trẻ có 
nhiều cơ hội chọn lựa, đa số các ĐH tại New York 
thường tổ chức các đợt tham quan cơ sở và các đợt 
hội thảo thường xuyên vào mùa xuân và mùa thu. 
Nếu không có cơ hội để tham quan thực tế, bạn trẻ 
có thể vào trang mạng YouVisit.com hoặc tìm kiếm 

các thông tin có liên quan trên trang web của Council 
for Higher Education Accreditation (www.chea.org) 
hoặc của US News & World Report (www.usnews.
com). Chú ý: Việc đăng ký vào các trường ĐH Mỹ 
được tổ chức rất sớm, vào khoảng tháng 11 và 12 
năm trước cho đợt nhập học vào tháng 9 năm sau.

Học phí và học bổng 
Học phí đóng cho một trường ĐH tại New York 

tối thiểu gần 13.000 USD/ năm (như tại CUNY - 
City University of New York), thậm chí lên đến 
hơn 41.000 USD (tại ĐH Columbia và New York 
University). Nhiều sinh viên đã vay ngân hàng để có 
tiền theo học. Ngoài ra thường thì đa số sinh viên sẽ 
tự thu xếp thời gian biểu để đi làm thêm vì đối với 
sinh viên nước ngoài, từ năm hai trở lên, họ được 
quyền tìm một việc làm với thời lượng 20 giờ/tuần.

Về phần học bổng, giai đoạn học cử nhân 
(Bachelor) rất hiếm khi được học bổng. Nhưng đối 
với sinh viên theo học thạc sĩ và tiến sĩ, có một vài 
khả năng sau đây: Học bổng Fullbright; học bổng 
Herbert Smith dành cho ngành luật; học bổng của 
hội Monahan cho ngành kỹ sư; học bổng của hội 
Lurcy cho ngành xã hội - nhân văn… Có hai trang 
web để các bạn trẻ có thể tham khảo tìm học bổng 
tùy theo điểu kiện của mình là của EduPass (www.
edupass.org) và IEFA (www.iefa.org).

Chú ý tiền thuê nhà!
Tại New York, các khoản ăn uống, đi lại và giải trí 

thường không đáng lo, song tiền thuê nhà lại là vấn 
đề. Một phòng thuê chung tại Manhattan thường sẽ 
có giá là gần 1.000-1.500 USD/tháng. Tại Brooklyn, 
bạn có thể chỉ phải chi mỗi tháng khoảng 830 USD 
nhưng bù lại phải đi xe điện ngầm xa hơn để đến 
trường. Để tham khảo, bạn có thể vào trang web 
Craig’s List (http://newyork.craigslist.org) để biết 
rõ hơn thông tin.

(Theo Letudiant.fr)

Học bổng Endeavour  
Úc năm 2015

Cơ quan Giáo dục Quốc tế Úc khuyến 
khích các học giả, cán bộ nghiên cứu và 
cán bộ quản lý Việt Nam nộp hồ sơ xin học 
bổng Endeavour niên khóa 2015, học bổng 
cùng cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển 
chuyên môn tại Úc.

Học bổng Endeavour là chương trình học 
bổng của chính phủ Úc có tính cạnh tranh 
toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học 
tập. Học bổng là một phần sáng kiến của 
học bổng Úc, hỗ trợ phát triển kỹ năng lãnh 
đạo, nghiên cứu và học thuật, xây dựng cầu 
nối giữa Úc và các nước tham gia học bổng. 
Học bổng Endeavour dành cho tất cả ngành 

học. Không giới hạn tuổi cho các ứng viên.
Năm 2014, 44 học giả Việt Nam và các 

chuyên gia có thành tích cao đã giành được 
học bổng uy tín Endeavour cho học tập, 
nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Úc.

Theo ông Hugh Borrowman - Đại sứ Úc 
tại Việt Nam: Sau khi trở về từ Úc, những 
người Việt Nam nhận học bổng Endeavour 
sẽ áp dụng nhiều kiến thức mới, kỹ năng 
và kinh nghiệm để đóng góp cho tương lai 
của Việt Nam.

Học bổng Endeavour cũng cung cấp cơ 
hội cho công dân Úc học tập, nghiên cứu và 
phát triển chuyên môn tại Việt Nam.

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 30-6-2014. 
Thông tin chi tiết tại trang web:www.aei.

gov.au/endeavour. NHẬT TÚ 

Cơ hội lao động 
kỹ thuật tại Nhật

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ 
LĐ-TB&XH) vừa thông báo tuyển chọn 
ứng viên tham gia chương trình thực tập 
kỹ thuật tại Nhật. Theo đó, những lao động 
có hộ khẩu tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, 
Quảng Nam có nguyện vọng tham gia 
chương trình này liên hệ với các sở LĐ-
TB&XH hoặc Trung tâm Lao động ngoài 
nước (số 1 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà 
Nội) để mua hồ sơ và được hướng dẫn làm 
hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

Điều kiện đăng ký dự tuyển là nam giới, 
tuổi từ đủ 20 đến 30; tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương trở lên; cao từ 1,6 m trở lên, 

cân nặng phù hợp với chiều cao; không xăm 
mình, không bị tật nguyền, không có dị tật, 
không có sẹo; không bị cận thị, nhược thị, 
rối loạn sắc giác; có đủ sức khỏe để đi làm 
việc ở nước ngoài theo quy định tại Thông 
tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6-5-2013 của 
Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; 
có đạo đức tốt, ý thức kỷ luật tốt, không có 
tiền án; có hộ khẩu thường trú và sinh sống 
tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam; 
là người chưa từng tham gia các chương 
trình đào tạo thực tập sinh của Nhật, có ý 
chí quyết tâm cao, không bị ràng buộc bởi 
điều kiện gia đình để tránh trường hợp tự ý 
bỏ học giữa chừng.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 
trước ngày 5-5-2014. NHẬT TÚ 

Trong năm học 2012-2013 
vừa qua, đã có 1.320 bạn trẻ tự 

đăng ký vào các trường ĐH tại 
New York, tăng 18% so với cách đây 
bốn năm. 

Có hơn 500.000 bạn trẻ 
đến học tập tại 110 cơ 
sở giáo dục ĐH nằm rải 
rác khắp TP New York.

New York là điểm đến học tập hấp 
dẫn đối với sinh viên nhiều quốc 
gia trên thế giới, là “thành phố sinh 
viên” đứng đầu tại Mỹ. 

http://www.iefa.org
http://newyork.craigslist.org
http://www.aei.gov.au/endeavour
http://www.aei.gov.au/endeavour
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Điều trị bệnh sởi không khó, chỉ cố gắng tránh đừng để 
xảy ra biến chứng, tốt nhất là giúp trẻ nghỉ ngơi và chờ 
trong khoảng 5-7 ngày cho các nốt trổ ra hết là khỏi.

Suc khoe

DS LÊ KIM PHỤNG

Tình hình dịch sởi đang bùng phát làm 
nhiều người chết tại Hà Nội. Ở miền 
Nam bệnh nhân sởi cũng tăng lên từng 
ngày. Nhiều người không điều trị bệnh 
tại bệnh viện mà tìm đến thảo dược 

(cây mùi) để tắm và chữa bệnh sởi. Nhưng theo 
các nghiên cứu từ Tây y cho đến Đông y đều cho 
thấy hạt mùi và cây mùi không có tác dụng điều 
trị bệnh sởi.

Đừng nhầm lẫn bài thuốc chữa  
đậu mùa với sởi

Trong dân gian có ghi nhận một phương thuốc đơn 
giản từ lá rau mùi để phòng ngừa bệnh đậu mùa. Vì 
hai bệnh này khác nhau nên mọi người đừng nhầm 
lẫn mà áp dụng cho bệnh sởi. Tuy nhiên, phương 
thuốc dùng cây mùi để phòng ngừa bệnh thủy đậu 
cũng chưa được kiểm chứng khoa học.

Kết quả nghiên cứu thành phần hoạt chất của hạt 
mùi chỉ thấy phần lớn là các tinh dầu, vitamin A, 
B và Fe. Hạt mùi có vị cay, tính ấm, Đông y dùng 
làm thuốc bổ tì vị, kích thích tiêu hóa, 
chống đầy hơi, làm mạnh dạ dày, lợi tiểu, 
hạ sốt, giải cảm, chữa ho, ngạt mũi. Như 
vậy hạt mùi hoặc cây mùi đều không liên 
quan đến bệnh sởi (do virus). Do đó tạm 
thời chưa đủ bằng chứng kết luận hạt mùi 
có tác dụng phòng sởi hoặc điều trị sởi.

Các bà mẹ cũng cần chú ý là tinh dầu 
có nhiều trong lá và hạt rau mùi lại có tính 
gây kích ứng da, vì vậy không nên bôi lên 
da hoặc tắm cho trẻ đang lên sởi nhiều lần 
ở dạng nước hoặc cồn đều không tốt và 
không dùng rau mùi cho các trẻ bị hen phế 
quản hoặc viêm phổi mạn tính.

Y học truyền thống cũng có những biện 
pháp để phòng ngừa biến chứng do sởi 
gây ra nhưng chỉ là hỗ trợ nhằm nâng cao 
sức đề kháng của cơ thể trẻ cũng như tăng 
cường hoạt động của hệ miễn dịch, phương 
pháp điều trị tự nhiên cũng đã được chứng 
minh là có hiệu quả cao trong việc làm 
giảm các triệu chứng của bệnh sởi. Ở nhiều nước 
trên thế giới các thầy thuốc cũng kết hợp việc dùng 
thảo dược và vi lượng đồng căn để áp dụng cho trẻ 
em trong giai đoạn phát sởi. Được ghi chép trong 
dược điển những cây cỏ như Echinacea purpurea 
(cúc tím), Astragalus membranaceous (hoàng kỳ) 
là những thảo dược đã được chứng minh là có tính 
kháng virus cao và giúp tăng cường hoạt động của 
hệ thống miễn dịch.

Dinh dưỡng cho bệnh nhân sởi
Tác dụng kháng khuẩn có hoàng cầm, hoàng 

liên, ngưu bàng, kim ngân hoa, diếp cá, liên kiều, 
tri mẫu… Kháng virus: hoàng cầm, hoàng liên, liên 
kiều, ngưu bàng… Sinh tân dịch: mạch môn, thiên 
môn, sa sâm, sắn dây… Giải độc, lợi tiểu: cam thảo, 
mộc thông, mã đề, râu bắp...

Y học cổ truyền cũng nhấn mạnh đến tác dụng 
thanh nhiệt thải độc của xuyên tâm liên, đặc biệt 

Không nên tự ý mua thuốc điều trị 
bệnh sởi

Không nên điều trị bệnh sởi bằng thuốc kháng sinh vì không có hiệu 
quả và điều trị Tây y đơn giản là dùng các thuốc đối phó để hạ sốt như 
acetaminophen hoặc ibuprofen.

Một quan niệm sai lầm phổ biến là các bà mẹ thường tự ý dùng các 
loại thuốc OTC (thuốc không kê đơn) và nghĩ là an toàn cho con của họ 
nhưng hãy chắc chắn một điều là nó sẽ mang lại những tác dụng phụ 
rất nguy hiểm.

Cũng không nên dùng aspirin cho trẻ trong giai đoạn này, lời khuyên 
của các chuyên gia vẫn là để trẻ nghỉ ngơi tại giường, theo dõi sốt, áp 
dụng một chế độ ăn uống lành mạnh và uống nhiều nước vẫn là điều trị 
tốt nhất. Nếu sốt cao không hạ thì cần đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.

Trị sởi bằng Đông y Sẽ có thuốc uống ngừa, 
chữa sởi

Một nhóm chuyên gia y tế quốc tế thuộc Viện Phát 
triển thuốc Emory thuộc ĐH Emory (Mỹ) và Viện 
Vaccine Paul-Ehrlich (Đức) vừa bào chế một loại 
thuốc uống có thể bảo vệ người không tiêm vaccine 
sởi mà tiếp xúc với bệnh sởi khỏi nguy cơ nhiễm 
bệnh, giúp người nhiễm bệnh ngăn chặn phát triển 
triệu chứng và ngăn họ lan truyền virus sởi ra cộng 
đồng. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Science 
Translational Medicine (Mỹ).

Thuốc mới này có tên là ERDRP-0519, hoạt động 
hiệu quả nhất trong thời kỳ cửa sổ. Thời điểm này 
tiêm vaccine không còn tác dụng.

Để có loại thuốc này, các chuyên gia đã tốn nhiều 
năm nghiên cứu bào chế và thử nghiệm thuốc trên 
những con chồn sương đã bị cho virus canine distemper 
(gây sốt cao có thể tử vong ở chó mèo, rất gần với 
virus bệnh sởi). Kết quả những con chồn sương 
nhiễm virus canine distemper một khi được cho uống 
thuốc ERDRP-0519 đều sống sót, không xuất hiện 
triệu chứng và phát triển phản ứng miễn dịch sau đó.

Các chuyên gia có kế hoạch mở rộng thử nghiệm 
độ an toàn và hiệu quả của loại thuốc này trên một 
số loài động vật lớn hơn trước khi cho thử nghiệm 
lên người. Theo các chuyên gia, nếu thành công loại 
thuốc này có thể sử dụng phòng sởi cho bạn bè, người 
thân và các mối quan hệ xã hội của người mắc sởi.

Từ năm 2007 đến nay, số ca tử vong vì sởi trên 
toàn cầu thường xuyên ở mức cao, khoảng 150.000 
ca/năm. ĐĂNG KHOA

Bệnh nhân ngoại trú dễ 
bị chẩn đoán sai

Nghiên cứu của Trung tâm Y khoa Michael E. 
DeBakey VA (Mỹ) công bố trên tạp chí BMJ Quality 
& Safety (Anh) cho thấy tỉ lệ bệnh nhân trưởng thành 
đi khám và điều trị ngoại trú ở Mỹ bị chẩn đoán sai 
bệnh mỗi năm khoảng 5%, tương đương 1/20 người 
hoặc 12 triệu người trên cả nước.

Để có kết luận này đã có ba nghiên cứu được thực 
hiện dựa vào phân tích hàng trăm hồ sơ bệnh án. Nguyên 
nhân chủ yếu vì bệnh nhân không nhập viện nên bác 
sĩ không theo dõi sâu sát tiến triển bệnh, dễ bỏ qua 
những triệu chứng quan trọng, dẫn đến chẩn đoán sai.

Theo các chuyên gia, bệnh nhân ngoại trú có thể 
góp phần làm giảm nguy cơ bị chẩn đoán sai bằng 
thái độ tích cực hơn trong điều trị. Cụ thể, bệnh nhân 
cần thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết và 
thông báo kịp thời cho bác sĩ điều trị về các triệu 
chứng bệnh, đặc biệt khi nó xấu đi. ĐĂNG KHOA

Ngủ ngày chưa hẳn tốt
Đa số người trưởng thành đều ưa thích giấc ngủ 

ngắn vào ban ngày, thường là vào buổi trưa. Tuy 
nhiên, tạp chí dịch tễ học AJE (Mỹ) vừa công bố 
nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho thấy ngủ 
ngày thường xuyên có thể nguy hiểm cho sức khỏe.

Nghiên cứu được thực hiện trong 13 năm với 
16.374 người tình nguyện ở Anh - nơi người dân 
không hay ngủ ngày. Sau 13 năm, tỉ lệ tử vong của 
những người thường xuyên ngủ ngày ít hơn một giờ 
mỗi ngày là 14%, tỉ lệ này với những người ngủ 
hơn một giờ mỗi ngày lên tới 32%.

Nguyên nhân sâu xa ở đây không phải là bản thân 
những giấc ngủ ngắn ban ngày mà là tại sao một 
người cần giấc ngủ đó. Có rất nhiều nguyên nhân 
và đa số kèm theo bệnh lý nghiêm trọng. Trong đó 
nguyên nhân chính khiến một người cảm thấy không 
tỉnh táo, hay buồn ngủ vào ban ngày là vì họ mắc 
chứng ngưng thở khi ngủ, không thể ngủ sâu vào 
ban đêm. Mà chứng ngưng thở khi ngủ luôn đi liền 
với rủi ro bị bệnh tim, đột quỵ và tử vong.

Nói cách khác, thường xuyên cảm thấy buồn 
ngủ vào ban ngày có thể là một dấu hiệu cho thấy 
cơ thể đang tiềm ẩn bệnh tật có thể dẫn đến tử 
vong. THIÊN ÂN

cho các bệnh kèm theo sốt ở đường hô hấp, tai mũi 
họng, đường tiết niệu, viêm ruột và dạ dày, lị cấp 
tính, bệnh viêm da, viêm họng, thanh quản và mụn 
nhọt. Nhưng các thuốc này thường rất đắng nên việc 
bào chế từ cây và lá xuyên tâm liên ở dạng viên 
nang cũng là một việc cần khuyến khích.

Tóm lại lời khuyên của các chuyên gia có thể 
giúp các bà mẹ trẻ yên tâm khi có dịch sởi là nên 
tắm trẻ bằng nước ấm, có thể pha ít muối biển để 
giảm ngứa. Nếu trẻ gãi làm trầy xước da, có thể 
bôi dầu ôliu cho giảm ngứa và giảm dị ứng. Nghệ 
rất có lợi trong việc điều trị bệnh sởi, trộn bột nghệ 
với một vài giọt mật ong và nước cốt của một vài lá 
mướp đắng cho trẻ uống. Bột rễ cam thảo với mật 
ong hoặc vài giọt dầu hạnh 
nhân giảm ho cho trẻ. Uống 
nhiều nước khoáng, nước 
ấm pha chanh và mật ong. 

Nên xay nhuyễn các loại 
rau củ như cà rốt, rau diếp 
xoăn, cải xoong, đậu Hà 
Lan, rau diếp, đậu bắp, bí 
đỏ, rau bina, củ cải, bí, rong 
biển, khoai lang, các loại ngũ cốc, ăn các loại quả 
như quả mơ, bơ, mâm xôi, chanh, quýt, xoài, cam, 
dưa hấu, đu đủ, đào, lê, nho… để trẻ được hấp thu 
đầy đủ các chất cần thiết cho cơ thể. Nếu được có 
thể cho trẻ uống thêm các loại trà giải nhiệt như trà 
hoa cúc, hoa kim ngân sài đất, nước mát, mã đề, 
râu bắp, thuốc giòi để góp phần thải độc. Nên uống 
nước cam tươi (ngày hai lần) hoặc uống nước lúa 
mạch (ngày hai lần) hoặc nước chanh tươi (ngày 
3-4 lần). 

Cần theo dõi nhiệt độ cho trẻ 
thường xuyên, nếu thấy không 

hạ thì phải đưa trẻ đến bệnh 
viện kịp thời. Tránh tự ý sử dụng các 
thuốc giảm đau hạ sốt cho trẻ vì dễ 
gây thêm biến chứng.

 Y học cổ truyền cũng có những biện 
pháp phòng ngừa và hỗ trợ nhằm 
nâng cao sức đề kháng, tăng cường 
hoạt động của hệ miễn dịch để 
phòng ngừa biến chứng do sởi gây 
ra.

Khi trẻ mắc bệnh sởi thì nên tắm trẻ bằng nước ấm, có thể pha ít muối biển để giảm ngứa.
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Cách hành xử của nhân viên soát vé 
chưa thân thiện đã tạo ra sự phản 
cảm.

LÊ PHI

Ngày 26-4, UBND TP Hội An đã chính 
thức họp báo tường trình về sự “phẫn 
nộ” của dư luận, người dân trong 
những ngày qua đối với việc kiểm 
soát vé của du khách khi vào phố cổ. 

Trốn vé gây thất thu tới 40%
Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy TP Hội An, chia 

sẻ: “Phố cổ Hội An được như ngày hôm nay là có 
sự đóng góp của cơ quan truyền thông, của những 
người yêu Hội An. Cơn bão thông tin của truyền 
thông và mạng xã hội vừa qua đã làm cho lãnh đạo, 
người dân phố cổ rất buồn. Nhưng tôi không thấy 
đó là điều khó chịu mà còn cảm ơn sự phê phán của 
cộng đồng mạng và báo chí. Để chúng tôi nhìn ra 
cái sai của mình”. 

Ông Sự buồn vì có những tờ báo đưa sai thông 
tin về du khách ở Hội An. Có bài báo viết, chụp ảnh 
Hội An vào lúc đêm khuya rồi quy kết “Hội An vắng 
như chùa Bà Đanh” là không đúng. Bởi lượng du 
khách thời gian này vẫn không có gì thay đổi nhiều.

Ông Sự cũng cho biết việc bán vé tham quan phố 
cổ Hội An là việc phải làm và đó là nguồn tiền để TP 
tu sửa di tích, nhà cổ hằng năm có nguy cơ đổ sập. 
Chính nguồn tiền vé đã chi ra 85% cho việc trùng 
tu, sửa chữa kịp thời các di tích này. Nhờ nguồn tiền 
thu từ bán vé này mà 20 năm qua phố cổ Hội An 
còn giữ được những quần thể nhà cổ như hiện nay. 

Theo ông Nguyễn Sự, chính báo chí, cộng đồng 
mạng và du khách bức xúc trong mấy ngày qua là 
ở cung cách kiểm soát vé của nhân viên phố cổ chứ 
không phải do việc bán vé. “Đó là lỗi của anh em soát 
vé nhưng có cả phần trách nhiệm của tôi đã không 
thông tin kịp thời và chưa sâu sát. Đây là dịp chúng 
tôi nhìn lại mình. Không phải cái gì mình cũng đúng 
đâu, cũng có cái mình làm trật lất. Còn việc soát vé 
là chúng tôi nhằm chống thất thu. Bởi hiện tại phố cổ 
đang thất thu tới 40% vì nạn trốn vé do một số hãng lữ 
hành, hướng dẫn viên du lịch gây ra” -  ông Sự tâm sự.

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể 
thao TP Hội An, cũng cho hay từ năm 2007, Hội An 
đã quy định khi du khách vào phố cổ thì mua vé trọn 

gói. Việc thực hiện bán vé cho du khách nước ngoài 
là 120.000 đồng/vé và du khách trong nước là 80.000 
đồng/vé đã được thực hiện mấy năm nay và không hề 
có sự phản đối nào của du khách. Trên thế giới, các 
điểm tham quan cũng tổ chức bán vé như Hội An. 

“Thời gian qua Hội An thất thu vé quá lớn vì 
một số hãng lữ hành và hướng dẫn viên du lịch làm 
ăn không đàng hoàng. Hướng dẫn viên tự do trốn 
không mua vé bằng hình thức thả khách vào trong 
phố cổ mà không được nghe thuyết minh, tìm hiểu 
tường tận về di sản Hội An. Mặc dù các du khách 
đi theo tour này đều đã trả tiền cho hãng lữ hành 
đó để họ mua vé. Việc soát vé là chúng tôi muốn 
lấy lại quyền cho du khách nhưng khi thực hiện thì 
cách hành xử của nhân viên chưa thân thiện, tạo ra 
sự phản cảm” - ông Phùng nhìn nhận. 

Để minh chứng cho việc gian lận vé, ông Phùng đưa 
ra một loạt danh sách các công ty lữ hành có hướng 
dẫn viên trốn mua vé bị TP Hội An phát hiện. Thậm 
chí có cả hiện tượng hướng dẫn viên chỉ mua vé cho 
50 khách nhưng lại dùng vé này quay vòng để đưa các 
khách khác vào tham quan phố cổ để tư lợi. Ngoài 
ra Hội An quy định miễn phí vé cho trẻ em dưới 16 

tuổi (kể cả trẻ em nước ngoài) nhưng 
nhiều công ty lữ hành vẫn lấy tiền vé 
của cả trẻ em chỉ hai tuổi. 

Không bán vé tiền đâu 
trùng tu phố cổ

Tại cuộc họp báo này, ông Nguyễn 

Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy TP Hội An: Hội An 
cũng sẽ có biện pháp để xử lý và phòng ngừa hiện 
tượng hướng dẫn viên, hãng lữ hành xé lẻ du khách 
để tránh việc kiểm soát vé. 

Bí thư thành ủy tP hội An nguyễn Sự: 

“Du khách bức xúc có phần lỗi của 
chúng tôi!” 

Hội An sẽ khắc phục hình 
ảnh thiếu thân thiện của 
lực lượng soát vé của du 
khách. Ảnh: LÊ PHI

Sự, Bí thư Thành ủy TP Hội An, đã công khai số 
tiền thu từ việc bán vé từ năm 2000 đến nay là 255 
tỉ đồng, trong đó nộp ngân sách là 160 tỉ đồng, còn 
lại là dùng vào trùng tu di tích, phục vụ các hoạt 
động văn hóa, tổ chức phố đêm miễn phí cho du 
khách, biểu diễn văn nghệ, nghiên cứu, trang trí, 
trả lương nhân viên...

Theo ông Sự, nếu chỉ dựa trên việc thu thuế để 
trùng tu di tích thì không bao giờ đủ. Cụ thể, năm 
2013 việc thu thuế trong phố cổ thuộc phường Minh 
An chỉ được 4,7 tỉ đồng. Bí thư Thành ủy TP Hội 
An Nguyễn Sự cũng bác bỏ thông tin: “Có thông 
tin cho rằng hằng năm Hội An được UNESCO hỗ 
trợ 1 triệu USD là hoàn toàn không đúng. Nói như 
vậy là bậy. Hoàn toàn không có điều này”. 

Ông Sự cũng cho biết sắp tới TP Hội An sẽ công 
bố công khai, có biện pháp xử lý kiên quyết đối với 
các hướng dẫn viên và hãng lữ hành trốn mua vé. 
Đối với khách Việt Nam đi lẻ, nhóm nhỏ thì sẽ không 
kiểm soát vé mà chỉ soát vé đối với người đi theo 
đoàn. Tuy nhiên, Hội An cũng sẽ có biện pháp để xử 
lý và phòng ngừa hiện tượng hướng dẫn viên, hãng 
lữ hành xé lẻ du khách để tránh việc kiểm soát vé. 

“Ngoài ra du khách chỉ cần mua vé một lần và 
sẽ được sử dụng tham quan phố cổ trong suốt thời 
gian lưu trú. Chúng tôi sẽ nghiên cứu thay đổi trang 
phục và chuyên nghiệp, thân thiện hơn trong việc 
soát vé của nhân viên để tránh việc xung đột với 
du khách” - ông Sự nói. 

Ông Sự cũng giãi bày nếu ai nói người Hội An 
không mặn mà với di tích là ông hoàn toàn phản 
đối. “Nếu không mặn mà thì họ có chịu hy sinh để 
đi bộ, đi xe đạp và chung tay xây dựng hình ảnh 
phố cổ hiện nay hay không. Rồi buổi tối bắt họ tắt 
điện để thắp lồng đèn họ cũng hồ hởi hưởng ứng. 
Có yêu Hội An lắm họ mới hy sinh thế chứ. Tôi cho 
rằng người dân họ yêu phố cổ còn hơn cả mức độ 
mặn mà nữa kia” - ông Sự bộc bạch. 

Ông Sự cũng cho biết sự việc vừa qua là dịp để 
lãnh đạo Hội An cảnh tỉnh, nhìn lại mình và sẽ 
có những điều chỉnh hợp lý hơn. Cũng theo ông 
Sự, nếu việc bán vé mà ảnh hưởng đến đời sống 
người dân làm cho dân khổ thì Hội An sẽ dẹp ngay 
việc bán vé. Nhưng thực sự không phải vậy, chính 
việc bán vé đã góp phần bảo vệ được phố cổ Hội 
An và làm lợi cho chính người dân. 

Chiều cùng ngày, TP Hội An cũng chính thức 
làm việc với 300 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn 
trên địa bàn để bàn về việc chống thất thu vé và 
chấn chỉnh lại các hoạt động du lịch để phục vụ du 
khách tốt hơn. 

Sắp tới TP Hội An sẽ 
công bố công khai, có 

biện pháp xử lý kiên quyết 
đối với các hướng dẫn viên và 
hãng lữ hành trốn mua vé.

(PL)- Trưa 26-4, hàng trăm người hiếu 
kỳ tập trung trên đường Huỳnh Tịnh Của 
(phường 8, quận 3, TP.HCM) để theo dõi lực 
lượng công an giải cứu con tin trong căn nhà 
cao tầng do một thanh niên cầm dao cố thủ.

Trước đó, khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, 
một thanh niên cầm túi xách đi bộ đến ngã 
ba Huỳnh Tịnh Của - Lý Chính Thắng (quận 
3) thì tháo chạy khi gặp nhóm công an địa 
phương. Thấy lạ, tổ tuần tra bám theo. Đến 
căn nhà số 71/1 Huỳnh Tịnh Của (phường 

8, quận 3), thanh niên này chạy vào rồi 
đóng chặt cửa. 

Đây là căn nhà cho thuê phòng có nhiều 
người ở trọ. Lúc này lực lượng chức năng 
phát hiện một nữ sinh và một bé gái còn ở 
bên trong, chưa thoát được. Các chiến sĩ 
công an ra sức thuyết phục nhưng người 
này lớn tiếng la lối, tay cầm dao cố thủ 
bên trong và không đưa ra yêu cầu gì. Lực 
lượng dân quân, công an địa phương và 
hàng chục cảnh sát quận 3 nhanh chóng có 

mặt tại hiện trường. Các hướng ra vào căn 
nhà và xung quanh hiện trường được lập 
rào chắn, phong tỏa nghiêm ngặt. Cảnh sát 
chia ra nhiều hướng đột nhập lầu trên của 
căn nhà 71/1.

Sau hơn ba giờ, đến 15 giờ 30, nữ sinh 
cùng cháu gái ở tại tầng 2 được các chiến 
sĩ giải cứu ra ngoài an toàn. Riêng thanh 
niên đang cố thủ ở tầng trệt, một tay giữ 
túi xách, một tay cầm dao kề cổ mình với 
ý định tự sát. Cảnh sát đã áp sát, đoạt được 

dao rồi khống chế, bắt giữ đối tượng. Thanh 
niên này luôn kêu gào, tâm lý không được 
ổn định và có nhiều biển hiện lạ nên được 
đưa vào BV Nhân dân 115 để kiểm tra sức 
khỏe. Qua xác minh, danh tính người thanh 
niên là Nguyễn Thế Đại (30 tuổi, quê Hải 
Phòng). Khám xét trong túi xách của Đại 
có ít bộ áo quần và con dao. Công an cắt 
cử lực lượng theo dõi tại bệnh viện, chờ 
Đại ổn định tâm lý sẽ tiếp tục lấy lời khai, 
làm rõ. XUÂN NGỌC

Giải cứu hai con tin trong nhà khóa kín

Tin moi nhan
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VIỆT LINH

Mỗi lần về Sài Gòn, tôi đều ít nhất một 
lần đến một trung tâm thương mại 
quen thuộc vì hàng hóa, giá cả ở đó 
có thể gọi là tốt. Nhưng cái chính 
vì sự tiếp đón vui vẻ, chân thành 

của người bán so với những khu thương mại khác. 
Một chuyện mới xảy ra: Khi thấy tôi chạm tay 

chiếc sơmi nam hiệu lớn giá 120.000 đồng, em bán 
hàng vốn quen, hỉ hả: “Rẻ vì hàng ăn cắp đó chị!” 
Tôi nhìn kỹ áo, phát hiện khuy gài ngược sang 
trái, trong khi áo nam nhất định phải từ trái sang 
phải. Tôi giải thích, nói em hàng bị trả do lỗi nặng 
(thường xảy ra nhưng ở ta ít người biết), hỏi em tại 
sao nói hàng ăn cắp. Em cười: “Nói ăn cắp người 
mua thích hơn vì cảm giác được mua hàng xịn giá 
hời”. Khái niệm ăn cắp vốn xấu ở đây trở thành tiêu 
chuẩn tốt, đẳng cấp đẹp! Câu trả lời hồn nhiên của 
em trở thành câu hỏi lớn!

Nếu hiểu ăn cắp là lấy những thứ không thuộc về 
mình thì ai trong chúng ta cũng từng chứng kiến, 
từng là nạn nhân hoặc thậm chí là thủ phạm. Chen 
lên trước khi xếp hàng là ăn cắp chỗ đứng của người 
khác. Xem, nghe phim, đĩa lậu là ăn cắp lao động trí 
óc. Đến muộn trong cuộc hẹn là ăn cắp thời gian của 
người khác, khai khống chi phí dự án là ăn cắp tiền 
thuế của nhân dân… Con người đua nhau ăn cắp, từ 
những vật phẩm hữu hình cho đến những giá trị vô 
hình. Và xã hội phản ứng lúng túng, thậm chí lệch 
hướng, lệch pha: Ăn cắp vài quyển sách bị trói, bị 
phạt đeo biển; ăn cắp đồ trong siêu thị nước ngoài bị 
cộng đồng miệt thị; ăn cắp mấy con chó bị đánh đến 
chết... Những bản án nặng, nhẹ xu thế rốt cuộc chỉ là 
mấy cú gãi trêu ngươi pháp lý và đạo lý.

Thời gian gần đây, hẳn những ai có tâm hồn lành 
mạnh đều cảm thấy buồn nhục khi nghe những vụ 
ăn cắp làm tổn thương danh dự đất nước. Nhưng 
xét cho cùng, nỗi buồn nhục đó chẳng thấm gì so 
với đa số vụ ăn cắp tinh quái, vô lương, vô trách 
nhiệm đang diễn ra hằng ngày bên trong đất nước, 
trong đó không ít thủ phạm có học, có vị thế. Bạn 
có ngao ngán khi một trí thức trẻ ngang nhiên đứng 

tên “dịch” hàng lố công trình bằng cách ăn cắp văn 
bản của người khác? Bạn có thở dài khi một nhà 
khoa học tiêu tốn nhiều tỉ đồng cho dự án biến nước 
lã thành điện và khi bị phản bác thì lặng im biến 
mất? Bạn có bất mãn khi biết Hồ Khanh - người 
phát hiện hang động Sơn Đoòng lớn nhất thế giới 
ở Phong Nha - sau khi được vinh danh trên báo chí 
và những hứa hẹn khen, thưởng của địa phương, 
hiện đang sống khốn khó do bị bội ước. Bạc bẽo 
hơn, mọi báo cáo về việc phát hiện Sơn Đoòng sau 
đó không hề nhắc đến công lao người thợ rừng đam 
mê hang động này. Và bạn có phẫn nộ trước vô vàn 
vụ tham nhũng - bị lộ và chưa bị lộ? Người ta lo 
âu cho giới trẻ nhưng không thể dạy đứa trẻ lương 
thiện khi cha mẹ chúng ăn cắp. Không thể bảo đứa 
trẻ học hành tử tế khi cha mẹ chúng xài bằng giả, 
ăn cắp kiến thức hay ngụy khoa học. Không thể dạy 

đứa trẻ trung thực khi cha mẹ 
ăn cắp lòng tin của tha nhân. 
Không thể có một xã hội tốt 
khi kẻ lớn gieo gương xấu, tội 
lỗi không bị trừng trị. 

Hệ lụy ăn cắp tỉ lệ thuận với 
trình độ và vị trí xã hội nên khi 
người ăn cắp là trí thức thì hệ 

lụy càng bi thảm, kéo lùi sự phát triển văn minh 
của dân tộc. 

Trong một bài viết bức xúc về những chuyện đáng 
buồn trong khoa học Việt Nam, GS Nguyễn Văn 
Tuấn kể rằng ông được một bác sĩ trẻ gửi tặng luận 
án như lời cảm ơn vì ông có giúp anh kia chút việc 
trong khi học. Ông đọc và nhận ra đoạn mô tả khá 
dài về một hormone có giọng văn rất… quen. Hóa 
ra anh kia đã sao chép nguyên văn đoạn văn ông viết 
cho báo Tuổi Trẻ! GS Tuấn viết: “Lúc đó tôi ở vị thế 
lúng túng, không biết làm gì cho hợp lý. Tôi chỉ viết 
email cảm ơn anh ấy và có nói nhẹ rằng anh nên cố 
gắng dùng cách diễn giải của mình và nên viết văn 
cho khoa học hơn. Nhưng tôi nghĩ anh ấy không hiểu 
tôi nói gì”. Người viết bài này nghĩ anh bác sĩ kia 
hiểu rõ nhưng anh giả đò im lặng, ăn cắp lòng tin. 

Lạc quan, tôi xin mượn tâm sự của một người 
cha tiễn con đi du học để kết bài. Người cha đó đã 
nói với con ở sân bay: “Ba hy vọng con học hành 
thành tài, có một cuộc sống bình an và quan trọng 
nhất là hãy nuôi dạy con của con sau này một cách 
đàng hoàng, không phải bằng những đồng tiền ăn 
cắp như ba đã làm”. Và hẳn lạc quan khi kể tiếp: 
“Nó khóc và ôm tôi...”. Nước mắt, vòng ôm của đứa 
con cho ta niềm tin vào sự thức tỉnh.

Không thể dạy đứa trẻ trung 
thực khi cha mẹ ăn cắp lòng tin 

của tha nhân. Không thể có một 
xã hội tốt khi kẻ lớn gieo gương xấu, 
tội lỗi không bị trừng trị. 

Từ chiếc áo ăn cắp

Kỷ niệm hơn 36 năm trước vẫn còn vẹn nguyên mỗi khi tôi 
nhìn cây viết Pilot cũ kỹ đã bạc thếch theo dòng thời gian nhưng 
với tôi là một báu vật không gì so sánh được.

Ngày đó lũ học trò quê chúng tôi đến lớp đến trường chỉ toàn 
là ghe xuồng vì quê tôi Bến Tre sông rạch đan xen. Trường nghèo 
nên trống trước hụt sau, giáo viên trên tỉnh về đây vài tháng 
là đào nhiệm vì quá nhiều thiếu thốn, kham khổ. Nước mặn, 
đồng sâu, không điện, không đường, trường xuống cấp. Tất cả 
đã không níu chân được những kỹ sư tâm hồn cao thượng mà 
chúng tôi thường bắt gặp trong trang sách học của mình.

Rồi một ngày, chúng tôi đón cô về. Cô có cái tên rất ngộ 
nghĩnh khó quên Trần Thị Thật Thà. Nghe nói quê cô ở huyện 
Chợ Lách, mới “điều” xuống đây công tác. Chúng tôi bảo nhau: 
Xuống vài tháng lại “vọt” chớ gì, tiểu thư yểu điệu thục nữ như 
cô sao mà chịu được những khó khăn gian khổ chốn quê nghèo. 
Hàng chục chiếc xuồng ba lá “hộ tống” cô từ vàm sông cái về 
trường. Cô im lặng, đôi mắt rất tự tin ngời sáng.

Buổi lên lớp đầu tiên, cô dạy rất hay, hay đến nỗi chúng tôi 
quên cả giờ ra chơi như thường lệ. Đến nay tôi vẫn nhớ hoài nội 
dung các bài học Hịch tướng sĩ, Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn 

Trãi, bài văn Tôi đi học, bài thơ Bà má Hậu Giang của Tố Hữu… 
do cô dạy rất hấp dẫn và sâu sắc.

Sau giờ lên lớp, chúng tôi thường tụm năm tụm bảy xúm xít 
quanh cô nghe kể chuyện cổ tích. Ai có tôm, cá, cua đồng, ba 
khía đều mang tới làm món ăn cho cô bớt thiếu thốn. Nhà đứa 
nào có đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, đầy tháng, cúng 
căng… cũng nhất định bơi xuồng mời cô tới nhà cho bằng được.

Một hôm, tôi chợt nhìn thấy cây viết máy Pilot mới cáu cạnh 
của cô bỏ quên trên bàn sau giờ lên lớp. Với học trò nghèo như 
tôi, cây viết đó là niềm ước mơ to lớn vì nó rất đẹp và đắt tiền 
mà tôi thì quá nghèo. Vậy là tôi đã lấy cắp cây viết ấy. Hôm 
sau vào lớp, cô thông báo việc để quên cây viết. Cả lớp im lặng 
nhìn nhau nghi kỵ. Những đôi mắt đổ dồn vào thằng Quắn 
vì tính nó hay tinh nghịch và ăn cắp vặt. Quắn khóc. Cô giáo 
cũng khóc. Cô kể đó là cây viết kỷ niệm lúc cô mới ra trường 
được ba cô tặng làm kỷ niệm, mấy ngày sau ông mất vì cơn 
bệnh hiểm nghèo.

Đêm đó tôi không ngủ được vì ân hận, vì xấu hổ vì mình là 
đứa ăn cắp. Mình đã đổ oan cho thằng Quắn một cách yếu 
hèn. Tờ mờ sáng, tôi bơi xuồng đến bên ngôi nhà lá dành cho 

giáo viên tạm trú với sự hồi hộp, lo lắng có, hối hận có. Cây viết 
Pilot được gói trong chiếc bọc nylon. Tay tôi run lên bần bật khi 
đẩy nó vào khe cửa lá rồi bơi xuồng thục mạng như sợ cô nhìn 
thấy.

Tại buổi học sáng, cô nói đã tìm lại được cây viết do cô để 
quên trong chiếc cặp da của mình. Cô nói các bạn đừng nghi 
oan cho Quắn nữa. Cả lớp vui cười hớn hở, riêng tôi cúi gằm mặt 
xuống đất không dám nhìn ai. Tan học, khi các bạn tíu tít ra về, 
cô gọi tôi đến và nói: “Em thích cây viết này lắm phải không? 
Cô tặng em đó. Cố gắng học, đừng để phụ lòng cô. Sáng nay, cô 
đã thấy em bơi xuồng đến trả lại viết cho cô rồi”. Tôi xấu hổ vô 
chừng. Vậy là cô đã trông thấy tôi nhưng cô vẫn im lặng. Một sự 
im lặng giản đơn nhưng là bài học lớn với tôi. Tôi đã khóc.

Cô Thà đã dạy ở quê tôi hơn sáu năm, sau đó nghe nói đã 
chuyển về quê vì mẹ cô thường xuyên đau ốm cần cô chăm sóc 
mỗi ngày. Từ đó đến nay tôi không có dịp gặp cô nhưng mỗi 
lần nhìn cây viết Pilot xưa, tôi nhớ cô rất nhiều và luôn tự nhủ 
với lòng mình phải sống trung thực thẳng ngay như lời cô căn 
dặn.

SONG ANH

Tạp bút Cây viết Pilot ăn trộm

Khái niệm ăn cắp vốn xấu ở đây trở 
thành tiêu chuẩn tốt, đẳng cấp đẹp!

Truyen -ky
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Cuộc đời VĐV của Đinh Quốc Việt 
tưởng đã khép lại từ kết luận “tim to” 
sau một lần quỵ xuống trên đường 
đua. Anh buồn bã khăn gói rời Đồng 
Tháp và ngã rẽ cho cuarơ không chịu 
đầu hàng số phận là lần gặp HLV Đỗ 
Thành Đạt và Trưởng bộ môn xe đạp 
TP.HCM Ngô Quang Vinh…

MINH QUANG

Trưa hôm nay (27-4) mới kết thúc chặng 
Nha Trang - Đà Lạt nhưng với giới 
chuyên môn thì chiếc áo vàng chung 
cuộc sẽ khó rời khỏi tay Đinh Quốc Việt 
(Suntek Sao Việt TP.HCM). Một tay đua 

rất ấn tượng với chiếc đầu trọc nhưng gương mặt 
thì rất hiền lành và bao giờ khi về đích thắng chặng 
cũng nghiêm trang làm dấu thánh… 

Người thừa của xe đạp Đồng Tháp
Tại Cúp Truyền hình 2014, các tay đua thành phố 

làm bệ phóng giúp Đinh Quốc Việt chiếm giữ chiếc 
áo vàng “lịch sử”. Chiếc áo mà Việt trải lòng rằng: 
“Tôi sẽ không bao giờ chạm được tay vào nó nếu 
không có sự cưu mang của HLV Đỗ Thành Đạt và 
Trưởng bộ môn Ngô Quang Vinh giúp tôi “sống 
lại” với nghiệp xe đạp...”.

Sự cố bắt đầu từ sau 10 năm trời gắn bó với xe 
đạp Đồng Tháp, Đinh Quốc Việt được biết đến 
như một tay đua đa năng thi đấu tốt cả hai nội 
dung đường trường và địa hình. Đến năm 2009, 
Việt được ban huấn luyện chuyển thử sang thi 
đấu môn địa hình và trở thành nỗi ám ảnh đối 
với các đối thủ. Chỉ hai năm 2009 và 2010, Đinh 
Quốc Việt đoạt liên tiếp sáu chiếc HCV địa hình 
về cho Đồng Tháp.

Sức trẻ đang lên ở môn đua địa hình lại cũng 
là ngã rẽ định mệnh với Việt. Giải đua địa hình 
VĐQG 2011 ở Hòa Bình (đúng môn và cũng đúng 
nơi Đỗ Xuân Tâm bị đột tử ở giải 2003 tiền SEA 
Games 22), Việt đang thi đấu ngon trớn bất ngờ 
đổ sụp xuống đường trong sự hốt hoảng của ban 
huấn luyện. Lập tức anh được cấp cứu đưa đến 
bệnh viện tại Hòa Bình. Vốn ám ảnh với cái chết 
của cua rơ Đỗ Xuân Tâm trước đó, ban tổ chức 
đã không chấp thuận cho Việt tiếp tục thi đấu các 
nội dung còn lại.

Mang theo nỗi buồn từ Hòa Bình trở về, Việt đến 
bệnh viện để tìm nguyên nhân lần “đột quỵ” trên 
đường đua. Mọi thứ gần như sụp đổ khi bác sĩ kết 
luận anh bị “tim to” và không được đụng đến các 
môn thể thao có lượng vận động nặng. 

“Nhận kết quả xét nghiệm, toàn thân tôi rụng rời 
vì phải chia tay vĩnh viễn môn thể thao mà tôi rất 
đam mê suốt cuộc đời này” - Việt bộc bạch.

Do đam mê thi đấu còn quá lớn, anh quyết định 
thanh lý hợp đồng với đơn vị quản lý rồi rời quê 
hương Cao Lãnh khăn gói về quê vợ ở Vũng Tàu 
sinh sống suốt một thời gian dài. Chuỗi thời gian 
mà Việt cảm thấy sợ hãi với phận người thừa bởi 
tương lai gia đình nhỏ của Việt đều phải nhờ vả 
vào sự tần tảo của người vợ đảm đang. Thế rồi…

Thương tiếc Tito Vilanova
Cả thế giới thương tiếc cho tài năng Tito 

Vilanova ra đi ở tuổi 45 gắn với một phần lịch 
sử của Barcelona. 

Tito là một hình ảnh tiêu biểu cho một HLV 
không biết đầu hàng. Ông dẫn dắt Barcelona 
trong thời gian ngắn ngủi nhưng tình cảm để 
lại thì rất sâu đậm.

Ông ngồi khu kỹ thuật nhưng cứ phải chống 
chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Ông như một 
tấm gương về nghị lực của một HLV trẻ không 
biết đầu hàng.

Tito nằm xuống trong sự thương tiếc của mọi 
người và bóng đá thế giới trong tuần này sẽ có 
rất rất nhiều cầu thủ ra sân với mảnh tang trên 
tay để nhớ về ông. A.BÌNH

Premier League: LiverPooL - 
CheLsea (20 giờ 5 ngày 27-4) 

90 phút cho 24 năm
Thầy trò Rodgers giành chiến thắng ở trận đấu 

này cầm chắc vô địch giải Ngoại hạng Anh sau 
24 năm người hâm mộ Liverpool chờ đợi mòn 
mỏi. Đội đầu bảng Liverpool còn ba trận nữa 
là kết thúc mùa giải, hơn Chelsea xếp nhì đến 5 
điểm và hơn Man. City hạng ba 6 điểm (Man. 
City còn bốn trận). Thế nên thầy trò Rodgers đêm 
nay thắng Chelsea gần như vô địch, bởi hai trận 
cuối họ chỉ gặp hai đội trung bình ở sân khách 
Crystal Palace (lượt đi Liverpool đã thắng 3-1) 
rồi tiếp Newcastle (lượt đi 2-2). 

Vì thế chắc chắn HLV Rodgers đã chuẩn bị 
đầy đủ cho học trò làm hết sức mình giành thắng 
lợi cho kỳ được trước Chelsea. Mọi ưu thế đang 
nghiêng về Liverpool với khí thế toàn đội dâng 
cao sau 11 trận liền toàn thắng và lợi thế sân nhà 
17 trận thắng, chỉ một trận hòa. 

Ngược lại, chỉ vài ngày sau Chelsea phải bước 
vào cuộc đối đầu không khoan nhượng với Atletico 
Madrid tranh suất vào chung kết Champions League 
(bán kết lượt đi hòa 0-0). Trong khi đó lực lượng 
của ông bị tổn thất đáng kể với đội trưởng Terry, 
thủ môn Cech, Eto’o và Hazard đều chấn thương, 
Ramires lãnh án treo giò bốn trận. 

Bởi vậy Mourinho buộc phải ưu tiên chọn 
cúp châu Âu (Chelsea là đại diện duy nhất của 
Anh còn sót lại) thay cho Premier League. Hơn 
nữa, lịch sử giải này đã chứng minh không có 
đội nào trong ba trận cuối có thể lội ngược dòng 
vượt qua khoảng cách kém 5 điểm. VĂN HUY

Sống lại với môn xe đạp nhờ gặp những 
người thầy tận tâm

Trong một lần Việt về thăm Trung tâm TDTT quốc 
gia 2 Thủ Đức, “gã đầu trọc” gặp lại đồng nghiệp Mai 
Nguyễn Hưng. Thông qua Hưng, Việt tiếp xúc HLV Đỗ 
Thành Đạt và bày tỏ nguyện vọng cùng bản kết luận 
“tim to” luôn là nỗi ám ảnh của Việt. HLV Đỗ Thành 
Đạt chia sẻ với Việt thật nhiều rồi giới thiệu anh với 
Trưởng bộ môn xe đạp TP.HCM Ngô Quang Vinh. 
Ba người đàn ông cùng chia sẻ và tâm sự rất nhiều rồi 
dẫn Việt đến Viện Tim - nơi có những bác sĩ chuyên 
khoa và giỏi về nghề. Ông Trưởng bộ môn Ngô Quang 
Vinh đến giờ còn nhớ rõ: “Tôi thấy ánh mắt cầu khẩn 
nhưng đầy nghị lực của em Việt và mong cho có sai số 
từ kết luận đầu của các bác sĩ. Đến khi bác sĩ chuyên 
khoa làm các test và kết luận Việt đủ điều kiện để thi 
đấu đỉnh cao thì cả tôi với HLV Đỗ Thành Đạt và đặc 
biệt là Việt mừng rơi nước mắt. Suýt chút nữa thì phí 
một tài năng của làng xe đạp Việt Nam…”.

Trở lại với con ngựa sắt yếu quý và được bay nhảy 
trên đường đua, chỉ sau hai tuần đầu quân trong 
màu áo mới, Đinh Quốc Việt đã giành chiến thắng 
chặng Quảng Bình - Huế (Cúp Truyền hình 2012), 
đồng thời xé áo vàng chặng của Huỳnh Thanh Tùng 
(Quân khu 7). Hai năm sau, Đinh Quốc Việt đang 
đứng trước một cơ hội rất lớn đoạt chiếc áo vàng 
chung cuộc Cúp Truyền hình 2014 - danh hiệu danh 
giá, uy tín mà bất kỳ tay đua lớn nào cũng ao ước 
một lần đoạt lấy trong sự nghiệp thi đấu.

Từ “gã trọc tim to” đến giấc mơ áo vàng nay gần 
với hiện thực hơn bao giờ hết… 

giải đua xe đạP CúP Truyền hình TP.hCm 2014

Gã trọc “tim to” và 
giấc mơ áo vàng

Bong da quoc te Trong số 12 tay đua “hợp lệ” được tính điểm leo đèo, Đinh Quốc 
Việt thuộc hàng tay đua có “chân đèo” tốt, được điểm mặt là ứng 
viên sáng giá cho chiếc áo đỏ. “Gã đầu trọc” sẽ cùng với các đối 
thủ Huỳnh Văn Thuận (ADC THVL), Châu Hồng Hậu (Quân khu 7), 
Nguyễn Vũ Linh (Đồng Tháp) tranh chấp danh hiệu Vua leo núi.

Gần như hơi thở
Để biến giấc mơ thành hiện thực, Việt và các đồng đội còn hành trình 

rất quan trọng và cực kỳ gian nan tại chặng 8 Nha Trang - Đà Lạt (138 
km) vào sáng nay (27-4). Chặng đua vượt cùng lúc hai ngọn đèo Khánh 
Lê dài 29 km, Giang Ly 10 km là thử thách. Đây là chặng đấu then chốt 
quyết định danh hiệu chiếc áo vàng mà Việt và các đồng đội ấp ủ. MQ

Đinh Quốc Việt (trái) đã xé áo vàng của Vạn An và bây giờ sẽ rất khó để ai lấy lại nó khỏi 
Việt bởi anh được đùm bọc bởi êkíp mạnh, đoàn kết và có HLV giỏi. Ảnh: HẠNH PHÚC

Quốc Việt và HLV Đỗ 
Thành Đạt hạnh phúc 
sau mức đến. 
Ảnh: MINH QUANG

Đồ họa: BB
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Suýt chút nữa thì xe đạp 
Việt Nam đánh mất một tài 
năng do dựa vào kết quả 
chẩn đoán sai của một bệnh 

viện. Đó là trường hợp của Đinh Quốc Việt, 
cua-rơ đang giữ áo vàng Cúp Truyền hình 
TP.HCM 2014. Ở đây phải thừa nhận rằng 
những nhà làm thể thao đã quá sợ hãi trước 
một lần đột tử của cua-rơ Đỗ Xuân Tâm tại 
đường đua địa hình ở Hòa Bình nên phát 
hoảng khi thấy Đinh Quốc Việt đổ sụp xuống 
và cứ nghĩ là tiền sử bệnh tim. Tiếp theo là 
kết luận của một bệnh viện cho rằng Đinh 
Quốc Việt bị tim rất nặng và không cho thi 
đấu môn xe đạp nữa.

Sự việc trên không chỉ xảy ra với Quốc Việt 
mà còn nhiều VĐV ở nhiều bộ môn khác. 

Và mẫu số chung đáng buồn là thường thì 
các VĐV phải tự gánh chịu mà ít có sự chia 
sẻ hay can thiệp của những bộ phận có trách 
nhiệm. Trong trường hợp của Việt, phải thừa 
nhận nếu cua-rơ này không có duyên với xe 
đạp TP.HCM mà cụ thể là HLV Đỗ Thành 
Đạt và Trưởng bộ môn Ngô Quang Vinh thì 
chắc chắn cua-rơ đang giữ áo vàng này sẽ 
vĩnh viễn chia tay môn xe đạp. Và thể thao 
Việt Nam mất đi một tài năng.

Tôi không biết những nhà làm thể thao 
ở Đồng Tháp nghĩ gì về sự việc một VĐV 
khoác áo cho mình suốt 10 năm với biết 
bao thành tích thế mà họ lại dễ dàng phủi 
tay để VĐV mình thất vọng ra đi. Giống cái 
cách trẻ con bỏ một món đồ chơi đã chán. 
Đáng trách là họ chẳng có chút nghi ngờ 

vào kết quả chẩn đoán hay tìm hiểu cặn kẽ 
về VĐV của mình. Rõ ràng là họ chưa hết 
mình và chưa có trách nhiệm với VĐV của 
mình đã từng mang biết bao thành tích về 
cho địa phương.

Tại sao một HLV xa lạ và một ông trưởng 
bộ môn xa lạ biết xót xa với hoàn cảnh của 
một VĐV yêu nghề đến sống chết vì nghề 
và làm đủ mọi cách trong điều kiện có thể 
(và đã đưa Quốc Việt trở lại với đường đua) 
nhưng thể thao Đồng Tháp thì không thể.

Ở đây rõ ràng căn bệnh chung là sợ trách 
nhiệm mà quên đi niềm đam mê cháy bỏng 
của đời VĐV mà có những người cả đời 
chỉ biết chạy theo môn thể thao mình yêu.

Cuộc đời có những khúc quanh nghiệt ngã 
nhưng đôi khi từ khúc quanh đấy lại mở ra 

cho mình một con đường mới. Nói như áo 
vàng Đinh Quốc Việt là trong họa có phúc. 

Những ai chứng kiến hình ảnh Quốc Việt 
ôm HLV Đỗ Thành Đạt khóc khi cùng đội 
Eximbank TP.HCM bảo vệ chiếc áo vàng chung 
cuộc cho tay đua trẻ Thanh Điền ở mùa 2013 
sẽ hiểu được giá trị của những giọt nước mắt.

Và cũng có thể trưa 30-4 này tại trước 
Dinh Thống Nhất, hình ảnh ấy sẽ tái hiện 
một cách mạnh mẽ hơn khi lần này là chính 
Quốc Việt đăng quang với chiếc áo vàng 
danh giá ở Cúp Truyền hình TP.HCM.

Việt đã “sống lại” nhờ niềm tin và quan 
trọng hơn là anh đã được tiếp lửa để cháy 
nốt phần đời còn lại của mình với thể thao 
Việt Nam bởi người HLV và ông trưởng bộ 
môn tận tâm hết lòng với nghề…

Trong họa có phúc

The thao

Cuộc đuổi bắt trên phố núi Pleiku có 
những bàn thua rất lãng và HA Gia 
Lai chỉ có thể tự trách mình khi cầm 
vàng lại để vàng rơi. 

GIA HUY

HA Gia Lai có khi dẫn trước 3-1 nhưng 
lại để đội khách SHB Đà Nẵng lội 
ngược dòng thắng 5-4 thật ngoạn 
mục. Sự lơi lỏng và sai số ở hàng 
thủ của hai đội đã làm nên một cơn 

mưa bàn thắng, dù không mang nhiều vẻ đẹp sau 
những cú dứt điểm.

Cả hai đã quá nhẵn mặt nhau sau một lần hòa 1-1 
hồi tuần trước. Lần tái ngộ này, HA Gia Lai vẫn giữ 
một thế trận tấn công cởi mở và bất ngờ bị thủng 
lưới rất sớm ở phút thứ 6 sau một pha lên tham gia 
tấn công của trung vệ Valentic với cú đánh đầu.

Thế rồi chỉ cần sáu phút (từ phút 15 đến 21), HA 
Gia Lai ghi liền tù tì ba bàn thắng tận dụng sự sơ 
hở ngờ nghệch của hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng. 
Đầu tiên là Trần Vũ sút phạt trực tiếp từ 20 m đúng 
vào vị trí của Văn Hưng nhưng không hiểu sao thủ 
môn này lại dùng khuỷu tay như chơi bóng chuyền 
để bóng trượt luôn vào lưới.

Ba phút sau, Felix có một pha căng ngang tưởng 
như vô hại từ biên trái vào giữa mà không ngờ cái 
chân vụng về của Valentic sửa bóng thành một cú 
dứt điểm cực xoáy vào lưới nhà. HA Gia Lai có hai 
bàn thắng thật dễ dàng và tràn trề hưng phấn nên 
gia tăng áp lực tấn công tới tấp.

Chỉ cần ba phút nữa chủ sân Pleiku lại đào sâu 
cách biệt lên 3-1 sau khi Hoàng Thiên che bóng 
qua mặt hai hậu vệ rồi sút thật khéo vào góc chết 
hạ gục Văn Hưng.

Chiều qua, vòng 14 v-League: ha gia Lai - shB đà nẵng 4-5

Ngã đau trên phố núi

Bàn thắng đẹp nhất trong cơn mưa gôn thuộc về 
Quốc Anh ở phút 29 khi tiền vệ này nghiêng người 
tung cú vô-lê chéo góc rút ngắn 2-3. Kịch tính trào 
dâng ở phút 35, thủ môn Bassey chậm phán đoán 
tình huống để Minh Tâm thảnh thơi chỉnh bóng vào 
góc gần san bằng 3-3. Màn đuổi bắt tiếp diễn ở giữa 
hiệp 2 phần lớn do hàng thủ hai bên quá hớ hênh 

như tiếp tay cho các chân sút bắn phá cầu môn của 
nhau. Phút 61, Jonathan ghi bàn cho SHB Đà Nẵng 
thì chỉ hai phút sau Timothy bị phạm lỗi trong vòng 
cấm và chính anh san bằng 4-4 cho HA Gia Lai trên 
chấm phạt đền 11 m.

Lần lập công thứ hai của Jonathan vào phút 88 đã 
chấm dứt màn trình diễn kém cỏi của hai hàng thủ 
và giúp SHB Đà Nẵng lấy 3 điểm quá dễ.

Trên sân Long Xuyên, chủ nhà An Giang đang 
chìm trong khủng hoảng với nguy cơ giải thể đã bất 
ngờ hạ gục ĐT Long An 2-0 chỉ vài ngày sau khi họ 
thua chính đối thủ này 1-3. Đinh Hoàng Max ghi 
bàn phút 39 và đến phút 54, Felix chấm dứt mọi nỗ 
lực của đội khách với bàn ấn định 2-0. Đây cũng là 
trận thắng đầu tiên của An Giang sau 12 trận đấu và 
thầy trò Nhan Thiện Nhân vẫn chìm sâu dưới đáy 
bảng chỉ với 4 điểm.

Một chút bất ngờ trên sân Than Quảng Ninh khi 
chân sút Uche ghi bàn duy nhất cho chủ nhà giúp 
đánh bại đội đầu bảng Thanh Hóa. 

Chiều qua, An Giang đã thắng ĐT Long An 2-0 và đây cũng là trận 
đấu cuối cùng của HLV Nhan Thiện Nhân. HLV này cho biết mình 
đã mất ngủ rất nhiều đêm suy nghĩ mới quyết định nộp đơn xin 
từ chức. Ông muốn An Giang có sự thay đổi trên ghế huấn luyện 
để mang lại sinh khí mới sau 11 trận không biết thắng.

Cơ hội cho B. Bình Dương (ảnh) soán ngôi 
đầu bảng của Thanh Hóa. Chiều nay (27-4), trận 
đấu muộn vòng 14 B. Bình Dương làm khách 
trên sân SL Nghệ An (VTV6 trực tiếp 18 giờ) đang 
đối diện với thời cơ lớn lên ngôi đầu bảng. Thầy 
trò Lê Thụy Hải có 23 điểm, kém Thanh Hóa 
3 điểm nhưng hơn hẳn về các chỉ số phụ. Sự 
quyết tâm của B. Bình Dương còn là bản hợp 
đồng mới Tấn Tài vừa chuyển về từ Hải Phòng 
và chuỗi trận toàn thắng chưa có dấu hiệu 
dừng lại. 

Trận 
đấu còn 
lại, Đồng 
Nai có cửa 
vào tốp 3 
nếu giành 
chiến 
thắng 
trước đội 
khách Hải 
Phòng 
(VTC3 trực 
tiếp 17 giờ) 
đang hồi 
sa sút. TT

HA Gia Lai (trái) bị chặn 
đứng trên sân nhà. 
Ảnh: xUÂN HUy
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in tại tp.hcm, cần thơ  Giá: ba ngàn bảy trăm đồng

PHAN SAN

Theo quy tắc là khi càng được nhiều 
người truy cập thì trang web càng có giá 
trị, đặc biệt là với các trang bán hàng. 
thế nên giới lập web tìm mọi cách để 
thu hút người truy cập bằng mọi giá.

Đủ chiêu hút khách
“trước đây, cứ nghĩ có trang web là có người xem 

nên cứ để vậy thế nên không mấy hiệu quả. tuy 
nhiên, do sự cạnh tranh gay gắt nên việc quảng bá 
bán đầu hD là rất quan trọng, tôi đã phải thuê hẳn 
một người làm SEO chuyên nghiệp, một nhân viên 
phụ trách việc chia sẻ link ở các mạng xã hội để tăng 
lượng truy cập dẫn về trang web chính của công 
ty” - anh Linh, phân phối đầu Dune hD, cho biết.

Với cách làm bài bản, trang web của công ty anh 
Linh có đầy đủ những gì khách hàng cần, thiết kế 
đơn giản, giới thiệu chi tiết các tính năng sản phẩm, 
mục tin tức, liên quan đến ngành công nghệ nghe 
nhìn luôn được cập nhật mỗi ngày, cùng việc giải 
đáp thắc mắc khách hàng liên tục. 

cũng như anh Linh, nhiều doanh nghiệp (Dn) 
kinh doanh cũng bắt đầu quan tâm đến trang web 
kỹ hơn. Đặc biệt là các “chiêu” thu hút khách 
hàng truy cập.

theo một chuyên gia mạng, có Dn trong ngành 
siêu thị đã yêu cầu nhân viên phải truy cập web 
thường xuyên. “nếu tính công ty này có khoảng 

Tuyệt chiêu hút khách 
truy cập web
Bên cạnh các “chiêu trò ảo”, giới lập 
web vẫn có nhiều phương cách để 
thu hút được người truy cập. 

Cùng với sự bùng 
nổ của mạng xã hội, 

không gian mạng, bán 
hàng trực tuyến thì việc tối 
ưu hóa website đang là lựa 
chọn hàng đầu của các DN.

Các giải pháp tối ưu hóa
Theo các chuyên gia, bên cạnh giải pháp mua 

quảng cáo hiện có khá nhiều cách để cải thiện lượng 
truy cập mà không tốn nhiều chi phí. 

- Chủ web có thể post bài comment, tham gia 
thật nhiều hoạt động trên Facebook hay các mạng 
xã hội khác. 

- Xây dựng nội dung thật hay để website khác trỏ 
link về site của họ. Việc này chủ web hoàn toàn an 
tâm vì Google sẽ tính toán lượng truy cập thông 
qua các việc nhấp vào link. 

- Để lại chữ ký, thông tin trang web trên các diễn 
đàn khi tham gia hoạt động.

- Tự tạo ra sự kiện, bài viết giới thiệu những sản 
phẩm mà nhiều người dùng quan tâm.

Để xây dựng một website thu hút người xem không phải là 
chuyện đơn giản, muốn có lượng người truy cập lớn, chủ web phải 
có sự đầu tư kỹ lưỡng. Bởi nếu chỉ đầu tư vào mỗi chi phí quảng 
cáo mà không chăm sóc nội dung thì chưa chắc sẽ thành công.

600 nhân viên thì sẽ có 
600 người truy cập vào 
web, việc truy cập này 
có thể thông qua điện 
thoại hay máy tính bảng 
nên khá đơn giản. Và với 
số lượng truy 
cập ổn định 
lớn thì trang 
web “trồi” lên 
các bảng sếp hạng 
Search của Google. 
từ đó cạnh tranh 
với các trang web khác 
và hàng hóa sẽ bán được 
tốt hơn”. 

ngoài ra có Dn biết 
cách kinh doanh, chấp 
nhận bán lỗ tiến hành 
đấu giá sản phẩm nên tạo 
ra lượng người truy cập 
vào trang web khá tốt. 

Bên cạnh các chiêu 
“không hại ai”, nhiều 
dân kinh doanh còn sử 
dụng chiêu rao hàng 
ảo. theo đó họ đưa lên 
các trang web rao hàng 
một sản phẩm với mức 
giá lỗ vốn. Đánh trúng 

tâm lý thích mua hàng rẻ, người dùng tranh nhau 
truy cập vào trang web. thế nhưng khi khách hàng 
gọi điện thoại hỏi mua thì Dn thông báo hết hàng 
hoặc níu kéo kêu khách chờ. 

Câu view ảo thì chỉ có khách ảo
hiện nay khá nhiều Dn chọn mua từ khóa trên 

Google để tăng lượng truy cập. theo đó mỗi từ 
khóa tiềm năng có thể mua quảng cáo với giá 
300.000-400.000 đồng một tháng, điều này sẽ đi 
kèm với việc bạn chọn từ khóa nào cho trang của 
mình và những bài viết trong đó.

tuy nhiên, đó chỉ là một giải pháp vì chỉ mua 
mỗi quảng cáo thì vẫn chưa chắc thu hút được 
người xem. Việc phối hợp nhiều mảng mới có thể 
đảm bảo thu hút người dùng. Ông nguyễn Khoa 
hồng thành, Giám đốc công ty Emerald, một 
trong những đại lý chính thức của Google tại Việt 
nam, tư vấn: “những cách cơ bản để tăng lượng 
truy cập web gồm mua quảng cáo, đăng banner, 
SEO, share link và liên tục cập nhật những tin 
tức giá trị cho trang của mình”.

Ông thành cho biết thêm, với những cách làm 
không chính thống như 
tạo view ảo, vào các trang 
web rồi cùng nhau click 
cho các thành viên tạo 
view… không mang lại 
giá trị vì đó không phải 
là khách hàng thật.

“mặt khác, đừng tạo nên một web đơn điệu chỉ 
bằng chữ mà cần có hình ảnh, video, slideshow… 
để thể hiện nội dung. trả lời sớm và chính xác 
các comment, email để tạo liên kết và cho khách 
hàng thấy bạn luôn xem họ là thượng đế” - ông 
thành chia sẻ.◄

Tạo ra sản phẩm riêng và 
đưa lên web sẽ rất dễ thu hút 
người dùng. Ảnh: PS

cuộc chiến về giá của smartphone ngày càng khốc 
liệt, đặc biệt là ở phân khúc 

phổ thông. Sau nokia 
X, mới đây chiếc điện 
thoại Zenfone 4 dùng 
chip intel có giá gần 2 
triệu đồng với đầy đủ 
các tính năng đã gây sốc 
cho người tiêu dùng.

thế nhưng cuộc chiến 
ở phân khúc phổ thông 

vẫn chưa dừng 

Cạnh tranh hạ giá thành smartphone

Hiện nay dưới 2 triệu đồng đã có smartphone dùng chip Intel.

lại đó khi hàng loạt đại gia tranh nhau vào phân 
khúc giá rẻ. Và trong tương lai gần những chiếc 
smartphone dùng chip có thương hiệu hoặc công 
nghệ tốt sẽ chỉ có giá dưới 1 triệu đồng.

mozilla chính thức công bố mẫu điện thoại thông 
minh đầu tiên của hãng có giá 25 USD. hay Google 
cũng đang hợp tác với một nhà sản xuất chip trung 
Quốc để sản xuất ra chiếc smartphone có mức giá 
siêu rẻ.

theo ông thiều phương nam, tổng Giám đốc 
Qualcomm khu vực Đông Dương, để phổ cập người 
dùng, smartphone có thể sẽ tiếp tục giảm giá. hiện 

nếu tính toán, với chi phí 40 USD (dưới 1 
triệu đồng) là có thể sản xuất được một chiếc 
smartphone và vài nước áp dụng mức giá 
này. các sản phẩm vẫn sẽ đáp ứng đầy đủ 
những tính năng, có thể kết nối 3G dùng 
chip Qualcomm lõi đơn hoặc đôi và có 
màn hình 4 inch.

theo một số nhận định, việc sản xuất 
smartphone không còn quá khó khăn với 
các hãng sản xuất. một số nhà sản xuất 

chip tự đưa các thiết kế mẫu cho các hãng 
điện thoại, từ đó các hãng sản xuất theo thiết kế đó 
nên mức giá không quá cao. tÂm bảO 

Sẽ tràn ngập smart-
phone siêu máy ảnh

theo đại diện nhà sản xuất chip 
Qualcomm tại Việt nam, hiện các dòng 
chip snapdragon 805 của hãng này có 
tính năng hỗ trợ khả năng chụp ảnh có 
độ phân giải lên đến 42 megapixel. hiện 
nay ngoài nokia thì rất ít các hãng sử 
dụng độ phân giải chụp ảnh cao như 
trên, nguyên nhân là thiếu công nghệ 
hỗ trợ. thế nhưng với dòng chip 805 
xuất hiện trên thị trường, chắc chắn 
các nhà sản xuất điện thoại sẽ hướng 
sang những dòng smartphone có độ 
phân giải siêu lớn. tb

Ứng dụng của Samsung 
quá tệ

theo số liệu thống kê của công 

ty nghiên cứu thị trường Strategy 
Analytics, các ứng dụng của Samsung 
rất ít người sử dụng, nếu sử dụng chỉ là 
do người dùng bấm nhầm. Đơn cử như 
ứng dụng chatOn, Strategy Analytics 
thực hiện trên 250 người dùng Galaxy 
S3 và Galaxy S4 cho thấy mỗi tháng 
một người dùng chỉ dành ra… 6 giây 
trên ứng dụng này. các ứng dụng khác 
như S memo, S Voice chỉ đạt dưới bốn 
phút/tháng. trong khi đó ứng dụng 
được ưa chuộng như instagram có 
thời lượng sử dụng lên tới 151 phút/
tháng. các ứng dụng được ưa thích như 
playStore, Google Search và Youtube 
có tổng thời lượng sử dụng trung bình 
hơn 200 phút/tháng. BH
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