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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 2023

Kính thưa các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể 
Nhân dân!

Nhân dịp năm mới và chào đón Xuân Quý Mão - 
2023, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Nam Định, tôi thân ái gửi tới các bậc lão 
thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Mẹ Việt 
Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương 
binh, bệnh binh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo tỉnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao 
động, cán bộ, chiến sĩ, cùng toàn thể Nhân dân đang 
sinh sống, học tập, làm việc trong tỉnh, người con quê 
hương Nam Định ở mọi miền Tổ quốc và kiều bào tỉnh 
ta ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm 
mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Kính thưa các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể 
Nhân dân!

Năm 2022 vừa đi qua với nhiều khó khăn, thách 
thức, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp những 

tháng đầu năm, giá xăng dầu và nhiều mặt hàng biến 
động mạnh đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song với sự đoàn 
kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng vượt bậc của toàn Đảng 
bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà, chúng ta đã đạt 
được nhiều kết quả quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu đều 
đạt và vượt kế hoạch đề ra. Dịch bệnh COVID-19 sớm 
được kiểm soát; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát 
triển đưa kinh tế của Nam Định đạt mức tăng trưởng 
9,07% cao nhất từ trước đến nay; xuất khẩu hàng hóa 
đạt 03 tỷ USD; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
tiếp tục được quan tâm đầu tư, đã hình thành các dự án 
có tính chiến lược, lâu dài, sẽ là động lực cho sự phát 
triển của tỉnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm 
phát triển; ngành Giáo dục tiếp tục đạt thành tích cao,

nông thôn mới
kiểu mẫu

“Phố”
Không khí Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã tràn 
ngập. Trên khắp các làng quê trong tỉnh, công cuộc 
xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vẫn đang 
sôi động. Nhiều vùng NTM đã hình thành những 
khu “phố thị” giữa làng quê kiểu mẫu, tạo nên bức 
tranh nông thôn hiện đại đa sắc, trù phú. 

Lời chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão - 2023
của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

Bác Hồ - Bậc hiền tài của 
nhân loại - Người Cha tôn 
kính của chúng con. Bác 

nhập cõi vĩnh hằng đã 54 năm vậy 
mà những bài thơ chúc Tết của Bác 
vẫn như đang ấp ủ hồn xuân trong 
mỗi nhà. Như bài thơ chúc Tết 
Xuân Quý Mão năm 1963 của Bác:

Mừng Năm mới
Cố gắng mới
Tiến bộ mới
Chúc Quý Mão là năm nhiều 

thắng lợi mới!
Toàn bộ bài thơ có 17 âm tiết (17 

từ). Đây là bài thơ ngắn nhất trong tất 
cả các bài thơ chúc Tết nhưng lại là 

bài thơ hàm ngôn chứa đựng nhiều 
ý nghĩa nhất. Thơ chúc Tết của Bác 
ở bất kỳ năm nào cũng nhằm 2 mục 
đích “vừa là kêu gọi vừa là mừng 
xuân”. Từ Xuân Quý Mão 1963 đến 
Xuân Quý Mão này 2023 là tròn 60 
năm. Bài thơ chúc Tết 1963 không 
chỉ linh ứng với cách mạng Việt Nam 
60 năm trước mà vẫn linh ứng sáng 
ngời với giai đoạn cách mạng toàn 
cầu hóa, công nghệ số hiện nay.

Vấn đề đặt ra là tại sao Bác 
không dùng từ “hơn”: “Cố gắng 
hơn/Tiến bộ hơn” mà Bác lại dùng 
từ “mới” để động viên kêu gọi quân 
dân cả nước - “Cố gắng mới/ Tiến bộ 
mới”? Bác muốn Đảng ta, Nhà nước 
ta, Quân đội ta, tất cả đều đổi mới 
tư duy trong suy nghĩ và hành động 
để có “Nhiều thắng lợi mới”. Bác 
chúc Xuân Quý Mão nhưng lại linh 
ứng với từng người trong các ngành 
nghề hôm nay. Nông dân thì đổi mới 
trong chăn nuôi, trồng trọt để làm 
ra nhiều sản phẩm dinh dưỡng cho 
con người, xã hội. Nhà trường thì đổi 
mới trong dạy và học để có nhiều 
thầy giỏi, trò giỏi cho quê hương, 
đất nước. Quân đội thì đổi mới cách 
bài binh bố trận, điều binh tấn công 
và phòng thủ để “đánh là thắng” - 
thắng cả trên trời và dưới mặt đất. 
Các nhà lãnh đạo ở các đơn vị hành 
chính thì đổi mới những quyết sách 
chiến thuật, chiến lược để tạo nguồn 
- như nước trong nguồn chảy ra. 
Nguồn ấy, nước phải dồi dào! Nguồn 
ấy, nước phải trong sạch! 

Những gì trước đây chưa suy nghĩ 
tới mà nay suy nghĩ được đó là “mới”. 
Toàn bộ bài thơ có 4 câu thì câu 2 và 
câu 3 như 2 mệnh đề triết học song 
song tồn tại. Câu 2 là tiền đề, câu 3 
là kết quả. Học Bác, làm theo Bác 
chúng ta đã từng bước đổi mới căn 
bản và toàn diện. Đặc biệt là Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã có 
nhiều đổi mới, thăng hoa. Biết học 
Bác, làm theo Bác, đổi mới từ Quý 
Mão 1963 đến nay đã già nửa thế 
kỷ, cơ đồ và vị thế của nước ta ngày 
càng được khẳng định và nâng cao 
trên trường quốc tế./.

NGƯT. HOÀNG TRUNG HIẾU

“Chúc Quý Mão
là năm nhiều thắng lợi mới”

Tiết mục văn nghệ trong Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã 
Bạch Long (Giao Thủy).

Ảnh: CHU THẾ VĨNH

Các ngôi nhà tại xóm 1, xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) được thiết kế xây dựng với công thức “Đường - Ao/Vườn - Nhà” tạo tiêu chuẩn về nhà nông thôn mới kiểu mẫu (ảnh 1); 
Quang cảnh trung tâm đường trục xóm 4, xã Hải Bắc (Hải Hậu) (ảnh 2).

Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN

(Xem tiếp trang 2)

Năm 2022, toàn tỉnh kết nạp
1.392 đảng viên mới

Công tác phát triển đảng viên 
mới được xác định là nhiệm 

vụ quan trọng, đáp ứng yêu cầu 
trước mắt và lâu dài, bảo đảm 
có đội ngũ đảng viên trẻ kế cận; 
vì thế các cấp ủy, tổ chức cơ sở 
đảng thuộc Đảng bộ tỉnh đặc biệt 
quan tâm, chú trọng với nhiều 
giải pháp thực hiện.

Theo số liệu của Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy, trong năm 2022, toàn 
Đảng bộ tỉnh đã kết nạp mới 
1.392 đảng viên. Trong số đảng 
viên mới kết nạp có 886 đồng chí 
là nữ, 1 đồng chí dân tộc thiểu số, 
72 người theo các tôn giáo, 709 
đồng chí đoàn viên Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Về 
nghề nghiệp, có 103 đồng chí là 
cán bộ, công chức các cơ quan 
Nhà nước; 29 đồng chí cán bộ, 
công chức cơ quan Đảng, MTTQ, 
các đoàn thể chính trị - xã hội; 

543 viên chức trong các đơn vị 
sự nghiệp công lập; 46 sĩ quan, 
chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; 
60 sinh viên; 267 lãnh đạo, quản 
lý và lao động trong các doanh 
nghiệp… Về trình độ giáo dục phổ 
thông, 1.316 đồng chí đảng viên 
mới kết nạp tốt nghiệp trung học 
phổ thông; 76 đồng chí tốt nghiệp 
trung học cơ sở. Về chuyên môn 
nghiệp vụ, có 95 đồng chí là công 
nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp 
vụ, sơ cấp; 88 trung cấp; 216 cao 
đẳng; 852 đại học; 90 thạc sĩ và 
1 đồng chí là tiến sĩ.

Lễ kết nạp đảng viên mới 
được các tổ chức đảng tổ chức 
trang trọng, là dịp để ghi nhận 
những công lao, cống hiến của 
các đảng viên với sự nghiệp cách 
mạng của Đảng đồng thời giáo 
dục truyền thống cho thế hệ trẻ./.

 XUÂN THU
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(Tiếp theo trang 1)

Mỗi độ xuân sang, các chợ làng, chợ 
huyện lại bày bán la liệt tranh Tết. 

Đây là loại tranh dân gian với những hình 
ảnh, màu sắc rất hồn hậu, gần gũi và giản 
dị. Tranh Tết đã trở thành món ăn tinh thần 
quen thuộc trong mỗi gia đình khi Tết đến, 
Xuân về…

Từ sớm tinh mơ đã thấy anh hàng tranh 
kĩu kịt quẩy đôi bồ đựng đầy tranh, rảo bước 
nhanh vào cổng chợ. Tranh Tết được cuộn 
thành từng cuộn to nhỏ, cao thấp khác nhau, 
xếp đứng chen chúc trong bồ. Chọn được nơi 
bán, anh hàng tranh nhanh chóng chôn bốn 
đoạn tre cao chừng hai mét để giăng dây, 

Ai khơi một dải sông Đào?
Cho đôi bờ bãi rì rào lúa ngô
Hòa sông Hồng, Đáy, Ninh Cơ
Tươi xanh một dải cơ đồ Sơn Nam
Nối sông Hồng với Đáy giang 
Một làn trong mát chảy ngang dòng đời
Sông nuôi đất, đất nuôi người
Địa linh, nhân kiệt rạng ngời sử xanh
Nhà Trần triều đại lừng danh
Vua tôi đồng sức, tan tành giặc Nguyên
Thời nào cũng hiện nhân hiền
Trạng Nguyên, Tiến sĩ… một miền thăng hoa

Đổi mới vận mệnh nước nhà
Lãnh tụ khởi xướng 
                                  Người là… quê hương
Ơi dòng sông Cái thân thương!
Cho ta nguồn nước
                               Cho đường ta đi…

Thành Nam, 1-1-2023
NGUYỄN ĐỨC NHẬT

Cận kề Tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023 thời tiết 
chuyển mưa lạnh khiến người 

trồng hoa ở xã Yên Quang (Ý Yên) 
vất vả hơn. Trên vườn, dưới ruộng, 
nhiều người dân đội nón lá, mặc áo 
mưa chăm sóc, che chắn cho hoa, 
đảm bảo chất lượng hoa đẹp phục 
vụ thị trường Tết. 

Sáng 11-1 (tức 20 tháng Chạp), 
khu vườn nhà bà Đinh Thị Cúc, thôn 
6 đã vơi đi những luống hoa cúc. 
Tranh thủ hái những bông hoa đến 
kỳ thu hoạch, bà Cúc cho biết: Vụ 
hoa Tết này tôi trồng chủ yếu các 
loại hoa cúc pha lê (cúc vàng), cúc 
đỏ, cúc trắng… Những loại cây này 
có sức chịu đựng tốt, lại ngắn ngày; 
khi trồng thì chỉ cần làm luống và 
trồng theo đường thẳng, dễ chăm 
bón. Với 1,5 sào đất vườn, tôi trồng 
được hàng vạn cây hoa cúc, là loại 
hoa được người dân ưa chuộng 
sử dụng, vừa có thể cắm trang trí, 
vừa dùng cho cúng lễ vào các dịp 
mồng một, rằm hay dịp Tết vì hoa 
có màu sắc đẹp, bền. “Từ 15 tháng 
Chạp đến nay, tôi đã thu hoạch và 
bán được 3 luống hoa cúc với giá 
5.000-7.000 đồng/cành, thu được 
chục triệu đồng. Dự kiến từ nay đến 
Tết gia đình tôi xuất bán được hơn 
1 sào nữa, trừ hết chi phí vụ hoa 
cũng lãi khoảng 30 triệu đồng. Với 
số tiền này, gia đình tôi có thể trang 

trải chi phí, mua sắm Tết” - bà Cúc 
phấn khởi chia sẻ. Cách đó không 
xa, vợ chồng anh Đinh Xuân Huệ ở 
cùng thôn 6 cũng đang tất bật chạy 
đua với thời gian, chăm sóc 0,7 sào 
vườn cũng trồng hoa cúc. Tay thoăn 
thoắt tỉa nụ cúc, chị Phạm Thị Vân 
- vợ anh Huệ chia sẻ: “Tôi trồng chủ 
yếu là cúc pha lê, còn lại là ít cúc 
trắng tàu và cúc sing (cúc đỏ tím). 
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết nên 
tôi phải tỉa bớt nụ, mỗi cây chỉ để 1 
hoa chính và 1-2 nụ lộc bên cạnh 
cho cây tập trung nuôi hoa chính 
nở đúng dịp. Với những bông hoa 
cành ngắn không đủ tiêu chuẩn 
bán cành thì tôi cắt để cắm hoa 
lẵng (bán với giá 12-15 nghìn đồng/
lẵng) hoặc bán hoa đĩa cho người 
mua về lễ, những bông hoa có cành 
dài sẽ được xuất bán từ 25 tháng 
Chạp”. Ngoài diện tích hoa cúc có 
sẵn, hàng năm mỗi dịp giáp Tết, 
vợ chồng anh Huệ còn nhập thêm 
các loại hoa dơn, hoa ly để bán và 
trở thành thương lái có tiếng trong 
vùng. “Mỗi dịp Tết đến Xuân về, gia 
đình tôi thường thu nhập bình quân 
50-60 triệu đồng từ hoa. Thời tiết 
năm nay bất thuận ở đầu vụ khiến 
nhiều diện tích trồng hoa bị thiệt hại 
nên lượng hoa cũng khan hiếm hơn, 
dự kiến giá hoa sẽ còn tăng trong 
thời gian tới” - anh Huệ cho biết.

Nếu những năm trước, bước vào 

vườn hoa Tết của gia đình cô Trịnh 
Thị Thanh, thôn 1, toàn một màu 
vàng của hoa cúc thì năm nay đủ 
sắc màu rực rỡ. Màu vàng, hồng, 
trắng của hoa cúc đại đóa; hồng tím 
của dạ yến thảo; vàng rực rỡ của 
hoa hướng dương; hồng phấn của 
hoa lily… Nắm bắt thị hiếu và nhu 
cầu chơi hoa trang trí của người 
dân, năm nay, cô Thanh trồng thêm 
nhiều loại hoa các cỡ để bàn hoặc 
treo trang trí để dễ tiêu thụ. “Ngoài 
1 sào trồng hoa cúc ở ruộng, gia 
đình tôi tận dụng hơn 1 sào đất 
vườn để trồng 700 chậu hoa cúc 
đại đóa các loại cỡ nhỏ và vừa, 150 
chậu treo hoa dạ yến thảo và trồng 
thử nghiệm các loại hoa lily… Những 
ngày này, tuy mưa kéo dài nhưng 
là mưa dầm, không to nên cây đều 
khỏe mạnh, ít hư hại. Tôi chủ yếu 
tỉa lá, hoa dập do mưa để những nụ 
hoa nhỏ kịp khoe sắc trong dịp Tết”. 
Hiện hoa trong vườn của cô Thanh 
đã được các thương lái đặt mua với 
số lượng lớn. Giá hoa cúc đại đóa 
dao động từ 80-100 nghìn đồng/
chậu tùy loại, hoa dạ yến thảo 80 
nghìn đồng/chậu, cúc pha lê 7.000-
8.000 đồng/cành… Sau khi trừ mọi 
chi phí, vụ hoa Tết này đem lại cho 
gia đình cô trên 100 triệu đồng.

Đồng chí Trịnh Xuân Dân, Phó 
Chủ tịch UBND xã Yên Quang cho 
biết: Mặc dù số hộ trồng hoa giảm 

so với những năm trước song đây 
vẫn là nghề cho thu nhập khá nên 
trên địa bàn xã vẫn còn trên 50 hộ 
trồng hoa. Các loại hoa được người 
dân trồng chủ yếu là hoa cúc, hoa 
thược dược, hoa hồng, hoa mào gà… 
Số ít còn lại là các hộ trồng quất, 
đào, hoa lily… Để có sản phẩm hoa 
chất lượng phục vụ cho thị trường 
Tết, người trồng hoa Yên Quang 
phải thực hiện rất nhiều công đoạn 
chăm sóc kỹ càng từ khâu làm đất, 
xuống giống, chăm sóc cây con ở 
giai đoạn vườn ươm đến ra ruộng 
và cho tới khi ra hoa, thu hoạch. 
Nhờ tích lũy kinh nghiệm từ nhiều 
năm trồng, chăm sóc hoa nên các 
hộ đã áp dụng hiệu quả nhiều tiến 
bộ khoa học kỹ thuật như: phun chế 
phẩm sinh học, bón phân đúng thời 
điểm, sử dụng đèn chiếu sáng, tỉa 
nụ… để cây ra hoa đạt chất lượng 
và nở đúng dịp Tết như dự tính. Từ 
cuối tháng 9, đầu tháng 10, người 
dân Yên Quang bắt đầu xuống 
giống và chuẩn bị cho cây con trong 
vườn ươm. Theo các hộ dân, năm 
nay nghề trồng hoa gặp rất nhiều 
khó khăn khi chi phí về vật tư như 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 
cao so với những năm trước đại dịch 
COVID-19. Không chỉ khó khăn về 
chi phí, ở vụ hoa Tết năm nay, những 
ngày mới xuống giống có các trận 
mưa lớn khiến nhiều diện tích hoa 
bị thiệt hại. Sâu bệnh từ đó cũng 
nhiều hơn khiến người dân phải 
phun thuốc trị bệnh, phòng ngừa 
bệnh lây lan khắp vườn. Ở giai đoạn 
cây trưởng thành thì ít mưa, thời tiết 
hanh khô khiến nông dân phải tưới 
nước, chăm bón nhiều hơn. Tuy 
nhiên, sau 2 năm gặp khó khăn do 
đại dịch COVID-19, năm nay nhu 
cầu chơi hoa Tết của người dân 
nhiều hơn. Sức mua tăng, hoa khan 
hiếm nên giá hoa cũng cao hơn mọi 
năm nên người trồng hoa nói chung 
cũng như ở xã Yên Quang có thu 
nhập cao hơn. Ngoài những luống 
hoa nở đúng dịp Tết, cũng có những 
luống nở muộn hơn, chỉ mới vừa trổ 
nụ. Với những luống hoa này các 
hộ dân đang tiếp tục chăm bón, tỉa 
bớt nụ để được thu hoạch vào rằm 
tháng Giêng.

Những vườn hoa tươi thắm ở 
Yên Quang đang vươn mình khoe 
sắc, sẵn sàng theo thương lái đến 
tay người tiêu dùng tỏa về các gia 
đình, tô điểm cho những ngôi nhà 
trong những ngày Tết đến Xuân về. 
Còn với người trồng hoa nơi đây, họ 
đang tràn đầy niềm vui về vụ hoa 
Tết thắng lợi./.

Bài và ảnh: NGỌC ÁNH

Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 2023

Người dân xã Yên Quang chăm sóc hoa cẩn thận để tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nhà có số, ngõ có tên
Xuôi theo Quốc lộ 21, con đường nhựa êm 

nhẵn đưa chúng tôi về xóm 1, xã Thọ Nghiệp 
(Xuân Trường). Trong các xóm NTM kiểu mẫu, 
dọc các dong ngõ là những hàng cau thẳng 
tắp vươn cao, hai bên đường rực rỡ sắc màu 
của hoa mười giờ, hoa ngũ sắc … Dưới bóng 
mát của tán cây là những chiếc ghế tựa mình 
vào gốc cây hai bên đường, cho người mỏi 
chân, thong dong ngồi nghỉ, ngắm cảnh, vẽ 
nên khung cảnh làng quê hết sức thanh bình. 
Từ đường trục vào các dong ngõ, xóm đến mỗi 
nếp nhà, khu vườn đều được quy hoạch, cải 
tạo, chăm sóc thường xuyên nên luôn ngăn 
nắp, gọn gàng, gần gũi. Hình ảnh “Phố” đã 
không chỉ riêng có ở thành thị, các trung tâm 
thị trấn, thị tứ mà đã hiện hữu ngay trên vùng 
quê này. Anh Trần Khắc Trường, Bí thư Chi bộ 
xóm 1 trú tại số nhà 12, đường Miếu là người 
khởi xướng phong trào đặt tên đường, gắn biển 
số nhà của xã Thọ Nghiệp cho biết: Từ xưa các 
cụ đã thiết kế xây dựng xóm 4 (hạt nhân chính 
của xóm 1 hiện tại) hết sức khoa học với 4 
đường dong trục chính theo kiến trúc ô bàn cờ 
gồm dong Giữa, dong Miếu, dong Đông, dong 
Tây. Cả 4 dong có 115 nếp nhà. Năm 2015, 
xóm 4 và xóm 16 của xã được chọn xây dựng 
thí điểm xóm NTM kiểu mẫu. Chi bộ xóm 4 đã 
tổ chức họp chi bộ và mở rộng triển khai chủ 
trương đến toàn thể bà con thống nhất thực 

hiện Đề án đánh số nhà, tiến hành cải tạo nâng 
cấp cảnh quan môi trường theo tiêu chí NTM 
kiểu mẫu. Theo đó, các hộ tập trung trồng các 
tuyến đường hoa, bờ rào xanh; cải tạo cổng 
nhà, vườn tạp, tường rào theo chung một mẫu 
thiết kế đã được UBND xã xác nhận; bố trí lại 
khu chăn nuôi hợp lý, chỉnh trang nhà cửa gọn 
gàng, khoa học, tiện dụng, phân loại rác ngay 
tại hộ gia đình. Đến nay, trên địa bàn xóm 4, 
100% tuyến đường được thảm nhựa dày 15-
20cm, đảm bảo đường thông, hè thoáng không 
bị lấn chiếm, che khuất tầm nhìn, lòng đường 
rộng từ 4,2-5m. Dọc tuyến kênh cấp 2 được kè, 
trồng hoa, cây bóng mắt, sắp xếp bàn ghế dài 
hợp lý. 100% hộ gia đình có sơ đồ khuôn viên 
trước và sau khi được cải tạo gồm các công 
trình như tường rào, cổng, ngõ được trồng 
cây xanh, dây leo…, các hộ gia đình có vườn 
tạp được chỉnh trang lại theo quy hoạch, đảm 
bảo sạch, đẹp, hiệu quả theo chuẩn chung 
“đường - vườn/ao - nhà”. Số nhà được đánh 
theo nguyên tắc: nhà bên phải đánh số chẵn, 
nhà bên trái đánh số lẻ. Hai cổng chào được 
thiết kế rộng 3m đầu và cuối mỗi dong. Trước 
mỗi nhà đều có đặt thùng phân loại rác thải 
sinh hoạt của gia đình. Khi hoàng hôn xuống, 
ánh mặt trời tắt là lúc ánh đèn điện từ các cột 
đèn led khắp các ngõ bật sáng. Người lớn đi 
bộ tập thể dục, nghỉ chân trên các ghế dài 
hàn huyên, trẻ nhỏ nô đùa, chạy nhảy. Như 
một nếp sống đã quen, ở xóm 4, từ trẻ em đến 
người già đều tự giác quét dọn đường sá, lau 
chùi ghế đá nên đã qua hơn 3 năm đưa vào sử 
dụng công trình vẫn đẹp như mới. Định kỳ 1 
lần/tháng, người dân tổ chức làm vệ sinh chung 
toàn xóm, 4 lần/tháng tổ chức vệ sinh chung 
dong, ngõ. Từ xóm 4 cũ, phong trào đánh biển 
số nhà, đặt tên dong, ngõ, xây dựng xóm NTM 
kiểu mẫu đã lan rộng ra các xóm xung quanh 
như xóm 2, xóm 3, xóm 7, xóm 8, xóm 11, xóm 
16… Toàn xã hiện đã có hơn 400 hộ dân có 
nhà được đánh số. Hơn 1.150m đường giao 
thông được “nhựa hóa”, nền đường rộng 12m, 
lòng đường rộng 9m. Toàn bộ các cầu trên 
kênh cấp 2 được thiết kế thống nhất theo mẫu, 
sử dụng nguyên liệu chính là đá, mặt cầu rộng 
từ 5-7m. Xã Thọ Nghiệp phấn đấu xây dựng và 
hoàn thiện 10 xóm NTM kiểu mẫu trong năm 
2022 và xét công nhận 3 xóm còn lại là xóm 
5, 7, 12 trong năm 2023. Chia tay chúng tôi, 

anh Trường vui vẻ nói: “Con cháu xa quê hay 
người nơi khác về Thọ Nghiệp giờ không còn 
lo bị lạc nữa. Chỉ cần đọc số nhà, tên đường 
(dong) là tìm được đến tận nơi không cần 
người dân phải dẫn”.

Xóm công nghệ
Đến xóm 4, xã Hải Bắc (Hải Hậu), trước mắt 

chúng tôi là dòng sông nhỏ chạy dài được kè 
đá hai bên bờ, mặt nước in bóng những hàng 
cau; những cây cầu bê tông duyên dáng nối đôi 
bờ, nhà dân hai bên sông quay mặt vào nhau 
thân thiện. Phố làng vừa “sáng - xanh - sạch - 
đẹp”, nổi bật với nhà văn hóa hoành tráng nằm 
ở giữa xóm; con đường hoa dài 3km; hai bên 
bờ kênh đều được kè đá, mặt đường trải nhựa 
phẳng lỳ, mỗi bên trồng một hàng cau thẳng 
tắp, xen giữa là những khóm hoa đang thì  rực 
rỡ. Hệ thống đèn chiếu sáng 2 bên đường trục 
chính được làm bằng cột đúc sử dụng đèn led 
tiết kiệm năng lượng và hạ ngầm đường dây 
điện, tạo không gian phong quang. Nhà văn 
hóa của xóm mở cửa từ 5h đến 22h hàng ngày, 
với hoạt động sôi nổi của nhiều câu lạc bộ văn 
nghệ, thể dục thể thao như: dưỡng sinh, cầu 
lông, bóng bàn, yoga…

Anh Trần Xuân Bang, trưởng xóm 4 chia sẻ 
với chúng tôi, từ cách đây nhiều năm, xóm đã 
xây dựng website riêng về xóm 4, xã Hải Bắc 
để quảng bá, cập nhật thông tin lớn, nhỏ trong 
làng, xóm, ngoài xã. Trên giao diện của trang 
điện tử có rất nhiều chuyên mục như: “Tin xóm”, 
“Hình ảnh”, “Lịch sử”, “Các dòng họ”, “Người 
xóm 4”. Ngoài các mục về tin tức, nhiều chuyên 
mục như: “Tùy bút”, “Trang thơ” cũng nhận 
được sự tham gia nhiệt tình của bà con trong 
xóm với rất nhiều bài thơ hay, chân chất, chứa 
đựng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người 
dân. Năm 2022, xóm 4 triển khai thí điểm mô 
hình chuyển đổi số (CĐS) xây dựng khu dân cư 
thông minh. Qua khảo sát ban đầu, 100% số hộ 
sử dụng internet và có điện thoại thông minh, 
là tiền đề quan trọng để xóm triển khai thành 
công “xóm thông minh - xóm công nghệ số”. 
Quyết tâm xây dựng “xóm thông minh”, đội ngũ 
cán bộ xóm đã tích cực phối hợp với đơn vị chức 
năng hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử 
dụng các dịch vụ số, phục vụ nhu cầu thiết yếu 
như: Y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng, 
chống dịch COVID-19; phấn đấu mỗi hộ có 1 
tài khoản ngân hàng phục vụ thanh toán không 

dùng tiền mặt cho các dịch vụ tiện ích thiết 
yếu như tiền điện, nước, giao dịch qua ngân 
hàng… Toàn xóm hiện có 1 điểm truy cập mạng 
internet tốc độ cao miễn phí tại Nhà văn hóa, 
tiến tới mở rộng ra toàn xóm; hơn 200 camera 
giám sát công cộng của tập thể và người dân. 
Xóm cũng đã thành lập trang thông tin xóm, 
các đoàn thể trên nền tảng mạng xã hội Zalo, 
Facebook, giúp người dân nhanh chóng tiếp 
cận thông tin mới một cách chính xác, thuận 
tiện. Cũng qua đó, xóm kêu gọi xã hội hóa xây 
dựng tuyến đường nội đồng dài 400m, cải tạo 
nâng cấp xây dựng 2km đường hoa mới. Việc 
kêu gọi ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tháng 
hành động vì trẻ em” và các công việc khác của 
địa phương được người dân nhanh chóng nắm 
bắt, thực hiện. Các hành vi bỏ rác không đúng 
giờ, không đúng nơi quy định, các vụ xô xát 
sau va chạm giao thông… đều được phát hiện 
nhanh chóng, xử lý, hòa giải kịp thời, góp phần 
giữ ổn định an ninh trật tự. Thời gian tới, xóm 
sẽ thành lập tổ công nghệ số cộng đồng để 
hỗ trợ, khuyến khích người dân giới thiệu, bán 
hàng trên cổng thông tin điện tử, trang thông 
tin điện tử, mạng xã hội hoặc bán trên sàn 
thương mại điện tử; Xây dựng tổ, nhóm với lực 
lượng thanh niên là nòng cốt hướng dẫn người 
dân tiếp cận công nghệ theo nhu cầu và tạo 
ra giá trị thiết thực như: Sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến, mở tài khoản thanh toán, đăng ký 
tham gia các sàn thương mại điện tử, sử dụng 
nền tảng số để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, 
sử dụng dịch vụ số cho các nhu cầu thiết yếu 
(y tế, giáo dục, phòng, chống dịch bệnh, chính 
sách xã hội…).

Với quyết tâm của cả hệ thống chính 
trị, sự đồng thuận của cộng đồng cư dân địa 
phương, Xuân Quý Mão 2023, nông thôn 
Nam Định lại tiếp tục ghi nhận một dấu mốc 
mới trong công cuộc xây dựng NTM kiểu mẫu, 
NTM thông minh. Để thực hiện được mục tiêu 
đó, các địa phương không ngừng khai phá tiềm 
năng, thế và lực của mỗi vùng miền, tạo nên 
bức tranh nông thôn đa sắc, đa chất. Tin tưởng 
rằng, với sức mạnh “Ý Đảng - Lòng dân” đường 
tới đích nông thôn mới thông minh sẽ ngắn 
hơn. Và mỗi khi Tết đến Xuân về, Nam Định 
sẽ ngày càng có nhiều hơn những miền quê 
đáng sống để những lớp con cháu kế thừa sẽ 
tự hào về quê hương nơi mình sinh ra, lớn lên./.

Cảnh quan xã nông thôn mới nâng cao Xuân Hòa (Xuân Trường).
Ảnh: THANH TUẤN

Bộ tranh 
Tứ quý - 

Tranh Hàng 
Trống.

Yên Quang
rộn ràng hoa Tết vào xuân

Chơi tranh ngày Tết

tạo thành một gian hàng rộng vài mét vuông. 
Tranh nhỏ thì được treo la liệt trên mấy sợi 
dây, còn loại tranh bản giấy to thì được xếp 
gối lên nhau, bày khắp mặt chiếu hoa trải 
trên nền đất. Đấy cũng là lúc mọi người tấp 
nập kéo nhau vào chợ và nơi ghé lại ngắm 
đầu tiên là hàng tranh Tết, bởi gian hàng này 
nổi bật nhất chợ và ai cũng muốn tìm lại hình 
ảnh của tranh Tết sau gần một năm trời vắng 
bóng. Mọi người túm tụm, chen lấn, quây tròn 
xung quanh hàng tranh. Tiếng tấm tắc ngợi 
khen, tiếng trầm trồ thán phục, những lời bình 
luận dân dã về bức tranh và tiếng người hỏi 
mua… cứ đan xen tạo thành một không gian 
sôi động, làm anh hàng tranh càng thêm bối 
rối, miệng tươi cười mà đôi tay thì cứ lóng nga 
lóng ngóng…

Thế giới hình ảnh và màu sắc của tranh 
Tết vô cùng phong phú khiến cho gian hàng 
tranh sinh động và rực rỡ không nơi nào có 
được. Điểm nổi bật trong tất cả các bức tranh 
Tết là màu đỏ - gam màu gợi nên vẻ tươi 
sáng, sung túc và ấm no. Là màu sắc chủ 
đạo của bức tranh nên những nét vẽ màu đỏ 

luôn được tô đậm, tạo ấn tượng mạnh. Người 
nghệ sĩ dân gian đã gửi những tình cảm, suy 
nghĩ của mình vào trong từng nét vẽ nên bức 
tranh nào cũng rất sống động và gần gũi, 
thân thương. Từ tâm hồn giàu cảm xúc và 
bàn tay tài hoa của người nghệ nhân, các bức 
tranh hiện lên thật lung linh, vừa thực vừa mơ 
và có sức hấp dẫn kỳ lạ với tất cả mọi người, 
khiến ai cũng muốn nán lại hàng tranh thật 
lâu và trước khi dời bước, phải mua lấy một 
vài bức thì mới thoả lòng…

Đối tượng được thể hiện trong tranh Tết 
cũng hết sức đa dạng, song có thể chia 
thành ba chủ đề chính, đó là tranh danh 

nhân, tranh tố nữ và tranh thiên nhiên gắn 
liền với con người lao động cùng các loài vật. 
Hình ảnh các vị anh hùng dân tộc như Hai Bà 
Trưng, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Lê 
Lợi, Quang Trung… hiện lên thật oai phong, 
gợi về những giai đoạn lịch sử hào hùng và 
truyền thống anh dũng của dân tộc ta. Còn 
tranh tố nữ thì tôn vinh vẻ đẹp của các cô gái, 
hội tụ những phẩm chất cao quý: công, dung, 
ngôn, hạnh. Tùy vào từng năm con giáp mà 
tranh Tết vẽ về mỗi loài vật khác nhau, như 
con mèo, con gà, con trâu, con rồng, con 
ngựa… Mỗi loài vật hiện lên với những vẻ đẹp 
riêng nhưng cùng chung nét hồn nhiên và 
gần gũi. Tranh danh nhân và tranh về loài 
vật bao giờ cũng được tụi trẻ con chúng tôi 
ưa thích nhất. Đứa nào cũng đòi mẹ mua cho 
được bức tranh Tết của riêng mình.  

Tranh mua về được treo ngay lên tường 
để mọi người cùng ngắm. Dù là nhà gạch 
hay nhà gỗ, khi treo tranh Tết lên sẽ khiến 
cho cả ngôi nhà trở nên sáng sủa và ấm áp 
hơn rất nhiều!...

ĐÀM VĂN NGHỆ

“Phố”nông thôn mới kiểu mẫuSông Đào
quê ta

(Tặng những người con quê hương Nam Định)
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Chiều cuối năm, vô cùng mãn nguyện 
khi nhận được món quà Tết là một cây 

mai trắng - một loài hoa mà tôi rất trân 
trọng, nâng niu. Mai trắng - còn có tên gọi 
khác là Nhất chi mai đây là một loài hoa 
quý, ngày xưa thường mọc ở những nơi hẻo 
lánh, những vùng núi đá có mùa đông và 
lạnh giá. Mai trắng vượt qua cái lạnh khắc 
nghiệt để bung nở rực rỡ trong mùa xuân 
tượng trưng cho sự tinh khôi, thuần khiết và 
sức sống mãnh liệt. Chính vì sức sống diệu 
kỳ, màu hoa trắng tinh khôi, mùi hương 
thoang thoảng và thân hình mảnh mai của 
cây mà các bậc tiền nhân đã xếp nó thuộc 
loài tứ quý đại diện cho chí khí của người 
quân tử tiết tháo, ngoan cường, liêm minh, 
chính trực và còn mang theo khát vọng tấn 
tài, tấn lộc mỗi khi Tết đến, Xuân về. Hoa 
như sứ giả báo hiệu mùa đông sắp tàn và 
mùa Xuân đang đến…

Nhất chi mai đã trở thành một biểu tượng 
đẹp trong thơ ca Việt Nam từ thuở xa xưa, 
nó nhen lên trong lòng người niềm tin và 
khát vọng. Thiền sư Mã Giác - Nguyễn 
Trường (1052-1096) khi nhìn cành mai nở, 
tàn trong bài Cáo tật thị chúng (Có bệnh 
bảo mọi người) theo cách cảm của Thiền 
tông đã thể hiện một tuyên ngôn triết học 
độc đáo về nhận thức của con người trước 
nhịp bước thời gian và phải biết vui thú du 
xuân bốn mùa mới có được. Câu kết của bài 
kệ “Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”(Đêm qua 
sân trước một cành mai) một cành mai trước 
sân cũng khiến cho người đọc liên tưởng 
đến tâm thế của kẻ đứng giữa trời đất mà 
khẳng định cái tôi cá nhân của mình… 

Nhất chi mai tượng trưng cho chí khí 
người quân tử, bởi loài cây này vượt lên 
những thử thách khắc nghiệt của thời tiết 
để khoe sắc, khoe hương làm đẹp cho đời. 
Sắc trắng thuần khiết tượng trưng cho cái 
“sĩ”, cái cao ngạo của các bậc hiền nhân. 
Chính từ đặc điểm này mà Trạng nguyên 
Mạc Đĩnh Chi thời Trần khi đi sứ Trung Hoa 
(1308) đã từng lấy đó làm cớ để biện minh 
cho sự nhầm lẫn của mình khi ông nhìn bức 
tranh trong phủ Tể tướng nhà Nguyên vẽ con 
chim sẻ vàng đậu trên cành mai rất sống 
động mà tưởng đó là thật nên vồ bắt. Khi biết 
mình bị hố, Mạc Đĩnh Chi điềm nhiên kéo 
bức tranh xuống xé nát. Rồi điềm nhiên nói 
rằng: “Cổ nhân có vẽ mai và tước, chưa thấy 
vẽ trúc và tước (sẻ). Trúc là quân tử, tước là 
tiểu nhân, như vậy bức tranh này là kẻ tiểu 
nhân lấn lướt người quân tử, nay tôi vì Thánh 
triều mà trừ mối tệ ấy đi”. Nghe biện luận 
hợp lý, Tể tướng nhà Nguyên dù tiếc bức 
tranh nhưng cũng đành vui vẻ chấp nhận.

Đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi 
(1380-1442) không đơn thuần xem Nhất 
chi mai chỉ như một loài hoa bình thường, 
mà ông cảm nhận hoa tượng trưng cho 
những cốt cách cao đẹp, sang trọng, càng 
già càng tỏa sáng, càng đẹp đẽ, càng đáng 
trân trọng: “Xuân đến nào hoa chẳng tốt 
tươi/Ưa mày vì tiết sạch hơn người” (Mai - 
bài 1) và “Càng thuở già càng cốt cách/Một 
phen giá, một tinh thần” (Vịnh cây mai già). 
Nguyễn Trãi viết về hoa mai không đơn 
thuần chỉ là để ca ngợi vẻ đẹp độc tôn của 

loài hoa quý này, mà còn muốn gửi gắm 
những suy nghĩ, những trăn trở khôn nguôi 
của một kẻ có tâm nhưng bất lực trước thời 
cuộc. Bên cạnh đó, thi nhân còn khẳng 
định tấm lòng trung trinh của ông dành cho 
đất nước, lòng thương yêu nhân dân vẫn 
cứ mãi như dòng máu nóng luôn luôn chảy 
mãi trong ông cho đến hơi thở cuối cùng: 
“Bui một tấc lòng trung mấy hiếu/Mài chẳng 
khuyết nhuộm chẳng đen” (Thuật hứng).

Về sau, Chu Thần Cao Bá Quát (1807-
1855) khát khao trồng lên núi một rừng mai 
- một loài hoa thanh cao, để rồi sau này mai 
trở thành một bức tranh tuyệt tác cho người 
đời chiêm ngưỡng: “Thí tương mai tử trịch 
sơn gian/Nhất ác thanh tư ký bích loan/Ký 
thử lai thì xuân sắc hảo/Dữ nhân cộng tác 
hoạ đồ khan” (Hạt mai gieo thử trên non/
Giống thanh tao gửi lên hòn đá xanh/Nhớ 
xuân sau tốt tươi cành/Hoa mai thành một 
bức tranh cho đời - Tố Hữu dịch). Lâu nay, 
ai cũng nhớ câu thơ rất thần của ông về 
hoa mai: “Thập tải luân giao cầu cổ kiếm/
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa” (Mười năm 
chu du tìm gươm báu/Đời ta chỉ cúi lạy hoa 
mai). Hai câu thơ thể hiện khí phách của 
Chu Thần - một người chỉ biết phục lạy cái 
đẹp, coi khinh cường quyền. Ông say đắm 
hoa mai, bởi hoa mai tượng trưng cho cốt 
cách của người quân tử, là cái đẹp ngàn 
đời của đất trời nước Việt…

Đến tháng 6 năm 1942, khi leo lên đỉnh 
núi ở Lũng Dẻ (xóm Bản Chang, xã Trương 
Lương, Cao Bằng) lãnh tụ Hồ Chí Minh 
từng viết bài thơ Thướng sơn (Lên núi) nổi 
tiếng: “Lục nguyệt nhị thập tứ/Thượng đáo 
thử sơn lai/Cử đầu hồng nhật cận/Đối ngạn 
nhất chi mai” (Hai mươi tư tháng sáu/Lên 
ngọn núi này chơi/Ngẩng đầu: mặt trời đỏ/
Bên suối một nhành mai). Trên đầu - hình 
ảnh vừng dương rực rỡ chiếu sáng rọi soi 
con đường cách mạng cho Tổ quốc, dân 
tộc; trước mặt - hình ảnh nhành hoa mai 
tượng trưng cho ý chí bất khuất kiên cường 
và niềm tin hy vọng vào tương lai tươi sáng. 

Nhất chi mai không chỉ để chiêm 
ngưỡng mà trong đông y thuở xưa nó còn 
song hành với đời bằng những chén trà 
làm từ gốc mai già, từ những đoá hoa đã 
sao khô có tác dụng lắng dịu những cảm 
xúc, thậm chí nó còn giúp con người chống 
lại bệnh tật. Hoa mai, nhỏ bé lặng lẽ khiêm 
nhường nhưng kiên cường trước khó khăn, 
gian khổ; trước những biến thiên của cuộc 
đời. Nhất chi mai góp phần tô điểm cho 
cuộc đời thêm hương sắc, nó giúp cho ta 
thanh thản hơn trước những bề bộn của 
cuộc đời…

Ngắm những nụ hoa màu đỏ, những 
bông hoa màu trắng với nhiều tầng cánh 
xếp vào nhau và những nhuỵ hoa nhỏ xinh 
xinh càng thấy tạo hoá thật diệu kỳ. Bởi 
trên mặt đất này có bao loài cây, loài hoa; 
bên cạnh những loài hoa gây cho người ta 
sự sợ hãi, kinh dị thì còn có biết bao loài 
hoa làm đẹp cho đời, hướng cho con người 
trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn để 
vững tin đi đến tương lai./.

NGUYỄN DUY DƯƠNG
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Theo quy luật, thời điểm giáp Tết 
Nguyên đán, tình hình hoạt động 

của các loại tội phạm thường có xu 
hướng gia tăng và tiềm ẩn diễn biến 
phức tạp. Để nhân dân đón Tết, vui 
Xuân an toàn, bình yên, lực lượng 
Công an các cấp trong tỉnh đã mở đợt 
cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, 
bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên 
Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh 
cho biết: Đợt ra quân tấn công, trấn 
áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023 được triển khai, thực hiện  
từ ngày 15-11-2022 đến 5-2-2023. 
Theo đó, các lực lượng Công an tỉnh 
đã triển khai đồng bộ các biện pháp 
nhằm nắm chắc toàn diện tình hình 
từ sớm, từ xa, từ cơ sở; thực hiện 
quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn và vô 
hiệu hóa hoạt động xâm phạm an 
ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an 
toàn các mục tiêu trọng điểm, sự 
kiện chính trị quan trọng diễn ra trên 

địa bàn tỉnh. Công an tỉnh tập trung 
chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện 
pháp công tác, huy động tối đa lực 
lượng, phương tiện; phòng ngừa, chủ 
động tấn công trấn áp quyết liệt các 
loại tội phạm, tệ nạn xã hội; không 
để các băng nhóm tội phạm hoạt 
động công khai, lộng hành, gây bức 
xúc dư luận. Phối hợp với các ngành 
chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật về trật tự 
an toàn giao thông nhằm nâng cao 
nhận thức, ý thức tự giác chấp hành 
của nhân dân. Tăng cường tuần tra, 
kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm, nhất là hành vi lạng lách, 
đánh võng, sử dụng rượu, bia, ma 
túy, xe quá khổ, quá tải và các lỗi vi 
phạm là nguyên nhân trực tiếp gây 
tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện 
hiệu quả việc tổng rà soát, kiểm tra 
an toàn về phòng cháy, chữa cháy, 
cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra 
việc chấp hành quy định của pháp 
luật về an toàn phòng cháy, chữa 
cháy tại những nơi tiềm ẩn nguy cơ 

cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh. Huy 
động các cấp, các ngành và quần 
chúng nhân dân tích cực tham gia 
các mô hình phong trào phòng, 
chống tội phạm bảo đảm ANTT tại 
địa bàn cơ sở…

Với sự vào cuộc đồng bộ của các 
lực lượng và sự hỗ trợ giúp đỡ của 
các cấp, các ngành và sự tham gia 
tích cực của quần chúng nhân dân, 
sau hơn 2 tháng ra quân, cán bộ, 
chiến sĩ Công an tỉnh đã lập nhiều 
chiến công xuất sắc, góp phần đảm 
bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn. Trên lĩnh 
vực đấu tranh trấn áp tội phạm về 
trật tự xã hội, Công an tỉnh đã lập 5 
chuyên án, bắt 18 đối tượng phạm 
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong 
đó bắt 1 đối tượng nguy hiểm lẩn 
trốn sau 12 năm, 1 vụ tội phạm công 
nghệ cao, khởi tố 2 bị can về tội sử 
dụng mạng máy tính, mạng viễn 
thông, phương tiện điện tử chiếm 
đoạt tài sản. Toàn tỉnh phát hiện 24 
vụ, bắt 85 đối tượng đánh bạc; trong 
đó khởi tố 7 vụ, 31 bị can, xử lý hành 
chính 17 vụ, 54 đối tượng về hành 
vi đánh bạc, phạt tiền 66 triệu đồng. 
Bắt 1 vụ, 3 đối tượng chứa mại dâm, 
khởi tố 1 bị can, xử lý hành chính 
2 đối tượng. Xử lý hành chính 65 
vụ, 85 đối tượng về hành vi gây rối 
trật tự công cộng, trộm cắp, hủy 
hoại tài sản, đánh nhau, cố ý gây 
thương tích... Lập 1 hồ sơ đưa đối 
tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc; 
1 đối tượng đi trường giáo dưỡng; 
19 đối tượng hình sự vào diện giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn theo các 
quy định của pháp luật. Điển hình 
như: Công an thành phố Nam Định 
mở chuyên án, đấu tranh triệt xóa 
nhóm 7 đối tượng tổ chức đánh bạc 
và đánh bạc dưới hình thức cá độ 
bóng đá trên mạng internet. Bước 
đầu xác định từ tháng 12-2022 đến 

khi bị bắt, số tiền các đối tượng giao 
dịch đánh bạc là trên 76 tỷ đồng. Vụ 
việc đang tiếp tục mở rộng, làm rõ 
những trường hợp liên quan… Công 
tác đấu tranh với tội phạm ma túy 
tiếp tục được tăng cường các biện 
pháp quyết liệt, đồng bộ; toàn tỉnh 
đã phát hiện 97 vụ, bắt 100 đối 
tượng phạm tội về ma túy; trong đó 
khởi tố 23 vụ, 25 bị can, xử lý hành 
chính 74 vụ, 75 đối tượng sử dụng 
trái phép chất ma túy, cảnh cáo 51 
đối tượng liên quan. Lực lượng Công 
an đã lập 15 hồ sơ đưa đối tượng đi 
cơ sở cai nghiện bắt buộc; 4 hồ sơ 
cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; 
24 hồ sơ giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn theo quy định… Trên lĩnh vực 
đấu tranh, trấn áp tội phạm về kinh 
tế, tham nhũng, buôn lậu; tội phạm 
và vi phạm pháp luật về môi trường, 
Công an tỉnh đã khởi tố 12 vụ, 12 bị 
can, xử lý hành chính 33 vụ với tổng 
số tiền 94,9 triệu đồng…

Đặc biệt, vào dịp cận Tết, trước 
tình hình hoạt động mua bán, sử 
dụng pháo nổ tiềm ẩn những diễn 
biến phức tạp, lực lượng Công an đã 
liên tiếp tịch thu số lượng lớn pháo 
nổ trái phép được nhiều đối tượng 
chờ dịp tiêu thụ. Cụ thể, trong hơn 
2 tháng ra quân tấn công, trấn áp 
tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023, các lực lượng Công an 
tỉnh đã phát hiện 40 vụ, bắt 40 đối 
tượng vi phạm pháp luật về pháo, 
thu 38,7kg pháo nổ; trong đó khởi 
tố 4 vụ, 4 bị can; xử lý hành chính 
36 vụ, 36 đối tượng và cảnh cáo 20 
trường hợp khác. Một số trường hợp 
ngụy trang tinh vi để vận chuyển 
số lượng lớn pháo nổ nhưng vẫn 
bị lực lượng Công an phát hiện, 
bắt giữ như: hồi 8 giờ ngày 19-11-
2022, tại xã Nghĩa Sơn, tổ công tác

Những ngày cuối năm 
Nhâm Dần 2022, 
trong tiết trời lạnh 

giá, những hộ dân của vùng 
biên giới biển thị trấn Quất 
Lâm (Giao Thủy) được đón 
xuân sớm cùng chương 
trình “Xuân Biên phòng - 
Ấm lòng dân bản” do Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh phối 
hợp với các đơn vị tổ chức 
nhằm chung tay chăm lo 
Tết cho gia đình chính sách, 
hộ nghèo khu vực biên giới 
biển và các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn.

Ngay từ sáng sớm, bà 
con nhân dân khu vực biên 
giới biển trên địa bàn huyện 
Giao Thủy đã có mặt tại Đồn 
Biên phòng Quất Lâm cùng 
với cán bộ, chiến sĩ BĐBP 
tỉnh và các đơn vị trao quà 
chuẩn bị các hoạt động khai 
hội “Xuân Biên phòng - Ấm 
lòng dân bản”. Mỗi người 
một việc, ai cũng phấn khởi, 
cùng tham gia vận chuyển 
quà, vừa chuyện trò vui vẻ, 
rồi cùng hòa mình vào không 
khí tưng bừng đón Xuân Quý 
Mão 2023. Chương trình 
“Xuân Biên phòng - Ấm lòng 
dân bản”, là một trong những 
chương trình lớn, thiết thực 
do Bộ Tư lệnh BĐBP phát 
động hàng năm mỗi độ Tết 
đến, Xuân về nhằm chung 
tay chăm lo Tết cho người 
nghèo trên địa bàn các xã 
biên giới biển của tỉnh. Theo 
đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã 
xây dựng kế hoạch chỉ đạo 
các Đồn Biên phòng triển 
khai các hoạt động chăm lo 
Tết cho nhân dân khu vực 
biên giới biển nhằm thể hiện 
tình cảm, trách nhiệm của 
cán bộ, chiến sĩ Biên phòng 
với nhân dân. Đây cũng là 
dịp để BĐBP hướng về đồng 
bào nghèo với mong muốn 
“Tết đến với mọi người, mọi 
nhà”. Bên cạnh đó, chương 
trình còn là dịp để tri ân nhân 
dân các xã ven biển thời 
gian qua đã cùng cán bộ, 
chiến sĩ, cấp ủy, chính quyền 

địa phương bảo vệ biên giới 
biển, gìn giữ an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội khu 
vực biên giới. Qua đó, góp 
phần củng cố tình đoàn kết 
gắn bó quân - dân, tô thắm 
phẩm chất, truyền thống cao 
đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Cụ thể, 
tại chương trình BĐBP tỉnh 
và các đơn vị, doanh nghiệp 
đã trao tặng 100 suất quà 
tổng trị giá 50 triệu đồng cho 
các gia đình chính sách, hộ 
nghèo trên địa bàn. Ngoài 
ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên 
phòng và Hội Phụ nữ BĐBP 
tỉnh đã ủng hộ kinh phí trao 8 
suất học bổng cho 8 em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn 
với tổng số tiền 4 triệu đồng; 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn 
Biên phòng Quất Lâm đã 
thăm, trao tặng quà cho 2 
gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, neo đơn, thuộc diện 
hộ nghèo của thị trấn Quất 
Lâm, động viên các gia đình 
vui Tết, đón Xuân đầm ấm, 
an vui. 

Bên cạnh các hoạt động 
tặng quà, cán bộ, chiến sĩ 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn 

Biên phòng Quất Lâm và 
nhân dân trên địa bàn tổ 
chức các hoạt động giao lưu 
văn nghệ, gói bánh chưng, 
tạo không khí vui tươi, sôi 
nổi, nhằm động viên cán 
bộ, chiến sĩ và bà con trên 
địa bàn. Anh Nguyễn Văn 
Hùng, tổ dân phố Hạ Chính, 
thị trấn Quất Lâm có hoàn 
cảnh gia đình khó khăn khi 
nhận món quà từ BĐBP và 
các đơn vị trao tặng đã xúc 
động cho biết: “Tôi cảm ơn 
các cấp, các ngành và đơn 
vị tình nguyện đã giúp gia 
đình tôi được đón Tết ấm áp. 
Đặc biệt là lực lượng Biên 
phòng đã giữ cuộc sống 
bình yên cho bà con nơi 
biên giới biển. Mỗi dịp Tết 
đến, Xuân về cán bộ, chiến 
sĩ Biên phòng tổ chức cho 
nhân dân có một cái Tết ấm 
no, hạnh phúc. Mong muốn 
lực lượng BĐBP sẽ tiếp tục 
quan tâm người dân có hoàn 
cảnh khó khăn khu vực biên 
giới biển và tổ chức cho 
nhân dân ngày càng nhiều 
hoạt động ý nghĩa hơn, góp 
phần gắn chặt tình quân - 

dân trong việc cùng nhau 
bảo vệ an ninh biên giới 
biển vững chắc…”. Niềm vui 
của anh Hùng cũng là niềm 
vui của các hộ dân có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn 
khu vực biên giới biển khi 
Xuân Quý Mão 2023 đang 
đến gần. Những món quà 
không chỉ đem đến niềm vui 
mà còn động viên tinh thần 
giúp trẻ em, người dân cố 
gắng, phấn đấu trong năm 
mới, hăng say lao động, học 
tập, vươn lên thoát nghèo.

Theo Đại tá Cao Xuân 
Thủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh, với tinh thần 
“Không để ai bị bỏ lại phía 
sau”, chương trình “Xuân 
biên phòng - Ấm lòng dân 
bản” góp phần giúp bà con 
đón Tết đầm ấm, vui tươi; 
đồng thời thắt chặt hơn nữa 
tình quân dân thắm thiết nơi 
biên giới; động viên nhân 
dân các xã ven biển, cán bộ, 
chiến sĩ vùng biên tiếp tục 
đoàn kết, chung sức chung 
lòng thực hiện tốt nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền biên giới 
của quê hương”. Vui Xuân, 

đón Tết nhưng không quên 
nhiệm vụ, chương trình “Xuân 
biên phòng - Ấm lòng dân 
bản” năm nay cũng là dịp để 
cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong 
tỉnh xuống khu vực neo đậu 
tàu thuyền Hà Lạn, thị trấn 
Quất Lâm và các bến đậu 
tàu thuyền trên khu vực biên 
giới biển của tỉnh tổ chức 
trao tặng 500 lá Cờ Tổ quốc, 
100 áo phao và phát tờ rơi 
tuyên truyền về các quy định 
xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực khai thác thủy, 
hải sản cho ngư dân; các 
chính sách của Nhà nước về 
công tác biên phòng; trách 
nhiệm và chế độ, chính sách 
của cơ quan, tổ chức, công 
dân tham gia, phối hợp, cộng 
tác, giúp đỡ lực lượng thực 
thi nhiệm vụ biên phòng; các 
hành vi bị nghiêm cấm về 
biên phòng... Bên cạnh đó, 
còn tổ chức cho nhân dân 
ký cam kết tích cực cùng 
BĐBP tham gia các phong 
trào bảo vệ chủ quyền, lãnh 
thổ, biên giới quốc gia, giữ 
gìn an ninh trật tự, an toàn 
xã hội ở khu vực biên giới, 
cửa khẩu, góp phần xây 
dựng nền biên phòng toàn 
dân, thế trận biên phòng 
toàn dân vững chắc.

Với tinh thần “Đồn 
là nhà, biên giới là quê 
hương”, chương trình “Xuân 
biên phòng - Ấm lòng dân 
bản” đã thành nét đẹp mỗi 
dịp Tết đến, Xuân về nhằm 
chung tay cùng với cấp ủy, 
chính quyền địa phương sẻ 
chia những khó khăn với bà 
con nhân dân trên khu vực 
biên giới, đặc biệt là trẻ em 
và nhân dân có hoàn cảnh 
khó khăn đón xuân đầm 
ấm, đầy đủ hơn. Những 
món quà đầy nghĩa tình của 
cán bộ, chiến sĩ BĐBP và 
các đơn vị là sự động viên, 
quan tâm, góp phần sưởi 
ấm, chia sẻ với những hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn 
đón một cái Tết ấm lòng./.

Bài và ảnh: VĂN HUỲNH

Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 2023

đứng thứ nhất toàn quốc về điểm trung 
bình các môn thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông, trong 8 năm qua thì có 6 năm tỉnh 
Nam Định đứng thứ nhất, 2 năm đứng thứ 
nhì toàn quốc. An sinh xã hội được đảm 
bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững. Đó là những kết quả 
đáng ghi nhận và biểu dương, góp phần 
đón Xuân mới thêm phấn khởi, hân hoan.

Bước vào năm Quý Mão - 2023, một năm 
có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá 
giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm 
tỉnh ta kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm 
Nam Định. Đảng bộ, chính quyền, quân và 
dân tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực, thực hiện quyết 
liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng, nhất là hạ tầng giao thông, khu, cụm 
công nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, 
xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến và 
thu hút đầu tư; chú trọng phát triển các lĩnh 
vực văn hóa - xã hội; đảm bảo quốc phòng, 
an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Với quyết tâm cao và khí thế của mùa 
Xuân mới, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, 
cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng 
đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh 
tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và 
cách mạng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ 
lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, từng bước 
thực hiện khát vọng xây dựng Nam Định 
giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Chúc mỗi gia đình, mỗi người dân Nam 
Định năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, 
hạnh phúc và phát triển; năm mới sẽ mang 
đến cho chúng ta nhiều thắng lợi mới!

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các 
xã ven biển huyện Giao Thủy.

Lời chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão - 2023
của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnhXuân ấm biên phòng

Khu vực Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh - đường Nguyễn Du (thành phố Nam Định) - nơi 
thu hút đông đảo người dân đến du Xuân.

Ảnh: HOÀNG TUẤN

Bảo đảm an ninh trật tự
trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Nhất chi mai -
một màu trắng đến tinh khôi

(Tiếp theo trang 1)
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* Do Báo Nam Định bình chọn

1. Xung đột Nga - Ukraine 

của Công an huyện Nghĩa Hưng đã 
bắt quả tang Nguyễn Văn Lợi ở xóm 
Nguyên Lực, xã Nghĩa Lạc đang 
vận chuyển 5 hộp pháo hoa, loại 
pháo dàn 49 quả, tổng khối lượng 
8,833kg. Căn cứ các tình tiết liên 
quan, các cơ quan tố tụng huyện 
Nghĩa Hưng đã quyết định truy tố 
Nguyễn Văn Lợi, chọn đây là vụ án 
điểm để xét xử trước Tết Nguyên 
đán Quý Mão năm 2023. Khoảng 
20 giờ 45, ngày 19-11-2022, các lực 
lượng Công an huyện Vụ Bản tuần 
tra tại Khu công nghiệp Bảo Minh 
thuộc xã Liên Minh, bắt quả tang 
Nguyễn Văn Hoan, trú tại xóm Hội, 
xã Quang Trung cùng huyện đang 
có hành vi vận chuyển 7 giàn pháo 
hoa nổ có tổng trọng lượng 10kg. 
Hồi 18 giờ, ngày 20-11-2022, Công 
an huyện Mỹ Lộc đã bắt quả tang 
đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng, 
hộ khẩu thường trú ở tổ 5, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh 
Hà Nam đang vận chuyển 7,443kg 
pháo nổ. Đối tượng đang bị tạm giữ 
hình sự để điều tra, làm rõ và xử lý 
theo đúng quy định của pháp luật… 

Cùng với đấu tranh, trấn áp tội 
phạm trên lĩnh vực hình sự, kinh 
tế, ma túy, môi trường, trong đợt ra 
quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 
Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực 
lượng chức năng làm tốt công tác 
quản lý hành chính về trật tự xã hội; 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 
phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, 

lực lượng Cảnh sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả Đề án số 06 của 
Chính phủ (Đề án phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022-
2025, tầm nhìn đến năm 2030). Đến 
nay, toàn tỉnh đã thu nhận hơn 280 
nghìn tài khoản định danh điện tử; 
cấp gần 1.700 căn cước công dân 
gắn chíp điện tử cho công dân trong 
độ tuổi, đạt tỷ lệ gần 98%; làm sạch 
99,97% dữ liệu dân cư. Lực lượng 
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy 
và Cứu nạn, cứu hộ thường xuyên 
phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền; mở rộng hướng dẫn, kiểm 
tra các cơ sở kinh doanh có điều 
kiện về an ninh trật tự nhằm bảo 
đảm an toàn cháy, nổ trong dịp Tết. 
Những ngày này, lực lượng Cảnh 
sát Giao thông cùng với các lực 
lượng chức năng đang căng mình 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông 
trên mọi tuyến đường từ đô thị đến 
các vùng nông thôn khi lưu lượng 
phương tiện tăng cao đột biến. Các 
đơn vị cùng đặt ra quyết tâm giữ 
cho giao thông an toàn, thông suốt 
nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi 
lại của người dân.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các 
lực lượng Công an tỉnh và của cấp 
ủy, chính quyền, nhân dân các địa 
phương, tình hình an ninh trật tự trên 
địa bàn tỉnh đang được bảo đảm tốt 
để người dân đón Xuân mới Quý 
Mão 2023 bình yên, hạnh phúc./.

Người dân sơ tán khỏi thành phố Irpin, tây bắc Thủ đô Kiev 
(Ukraine), ngày 5-3-2022.

Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân xếp hàng chờ tiêm vắc-xin phòng bệnh đậu mùa khỉ 
tại Los Angeles, California (Mỹ), ngày 27-7-2022.

Ảnh: AFP/TTXVN

Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng 
sản Trung Quốc ở Bắc Kinh, ngày 16-10-2022.

Ảnh: THX/TTXVN

Ông Rishi Sunak, 42 tuổi, trở thành người trẻ nhất đảm nhận 
cương vị Thủ tướng Anh trong hơn 200 năm.

Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên toàn thể bế mạc COP27 ngày 20-11.
Ảnh: Reuters

Ngày 15-11-2022 trở thành cột mốc mới trong hành trình phát 
triển của xã hội loài người khi dân số thế giới chính thức đạt 
8 tỷ người.

Ảnh: AFP/TTXVN

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ.
Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân tại hiện trường vụ giẫm 
đạp ở khu Itaewon, Seoul (Hàn Quốc), ngày 30-10-2022.

Ảnh: THX/TTXVN

Hình ảnh mô phỏng do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ - NASA 
công bố: Tàu vũ trụ thực hiện thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành 
tinh kép (DART) chuẩn bị đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos.

Ảnh: AFP/TTXVN

Lễ khai mạc World Cup 2022 tại Sân vận động Al-Bayt, Qatar, 
ngày 20-11.

Ảnh: THX/TTXVN

Ảnh 1: Đường Nguyễn Du, khu vực 
Tượng đài Trần Hưng Đạo và Nhà văn 
hóa 3-2 tỉnh được trang trí đẹp mắt.
Ảnh 2: Công nhân Công ty CP Công 
trình đô thị Nam Định chăm sóc bồn 
hoa trên các hè phố.
Ảnh 3: Trang trí ở Khu vực Đài phun 
nước đường Đông A - Trần Hưng Đạo 
(thành phố Nam Định).

Ảnh: HOÀNG TUẤN

Bảo đảm an ninh trật tự
trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão
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2

3

(Tiếp theo trang 3)

( )*

Ngày 24-2-2022, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc 
biệt ở Ukraine trong một diễn biến đẩy mối quan hệ giữa hai 
láng giềng lên đỉnh điểm. Xung đột kéo dài đã gây ra những 
thiệt hại về người và vật chất đối với cả đôi bên, đồng thời 
gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu kể từ Thế 
chiến thứ hai. 

Cuộc xung đột kéo dài gần 10 tháng qua ở Ukraine 
không chỉ khiến quan hệ vốn đã “không cơm lành canh 
ngọt” giữa Nga và phương Tây tiếp tục bị kéo căng với 
những lệnh trừng phạt ăn miếng trả miếng mà còn kéo theo 
nhiều hệ lụy đối với nền kinh tế. Nhiều nước trên thế giới đã 
phải chật vật xoay xở với những cú sốc giá cả, gián đoạn 
nguồn cung và tình trạng thiếu lương thực. 

2. Thế giới ứng phó với dịch COVID-19
và bệnh đậu mùa khỉ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đại dịch 
COVID-19 chưa thể chấm dứt do biến thể phụ Omicron 
của virus Corona tiếp tục làm dịch bệnh lây lan mạnh ở 
nhiều quốc gia. Cùng đó, ngày 23-7, WHO ban bố tình 
trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh “đậu mùa khỉ”. 
Dịch bệnh tiếp tục gây lo ngại cho nhiều quốc gia, hoạt 
động bình thường vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn trên 
phạm vi toàn cầu.

3. Đảng Cộng sản Trung Quốc
tổ chức thành công Đại hội XX

Tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại 
Bắc Kinh từ ngày 16 đến 22-10, ông Tập Cận Bình đã được 
bầu lại làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng, đồng thời xác 
định nhiệm vụ chiến lược trong 5 năm tới và xa hơn nữa, 
hướng tới thực hiện thành công mục tiêu “100 năm thứ hai” 

xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện 
đại toàn diện về mọi mặt vào năm 2049.

4. Biến động liên tiếp trên chính trường Anh

Ngày 7-7, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ 
chức. Đến ngày 20-10, bà Liz Truss, người được bầu thay 
thế ông Boris Johnson, cũng từ chức sau 45 ngày tại vị, 
trở thành thủ tướng cầm quyền ngắn nhất trong lịch sử 
nước Anh. Ngày 25-10, ông Rishi Sunak, 42 tuổi, trở thành 
người trẻ nhất đảm nhận cương vị Thủ tướng Anh trong 
hơn 200 năm.

Ngày 8-9, Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 
sau 70 năm trị vì. Thái tử Charles lên kế vị, trở thành Nhà 
Vua Charles III.

5. NATO mở rộng liên minh
30 nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 

Dương (NATO) ngày 5-7 đã ký Nghị định thư kết nạp Thụy 
Điển và Phần Lan. Việc xin gia nhập NATO của hai quốc 

gia này đã phá vỡ quan điểm trung lập của các nước Bắc 
Âu, tạo ra thay đổi địa chính trị của khu vực khi cấu trúc an 
ninh châu Âu được tái định hình.

6. COP27 đạt thỏa thuận thành lập
Quỹ bồi thường tổn thất do biến đổi khí hậu

Ngày 20-11, Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia 
Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 
(COP27) thông qua thỏa thuận bước ngoặt về việc các 
quốc gia phát thải nhiều trong quá khứ đền bù tổn thất cho 
các nước đang phát triển chịu tác động nặng nề của biến 
đổi khí hậu.

Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gây ra những hậu quả 
nghiêm trọng hơn đối với con người và môi trường.

7. Dân số thế giới cán mốc 8 tỷ người

Ngày 15-11, bé gái Venice Mabansag, chào đời ở Manila 
(Philippines) trở thành công dân thứ 8 tỷ.

Dấu mốc dân số này vừa tạo động lực phát triển vừa 
đặt thế giới trước những thách thức về môi trường, hệ sinh 
thái, tài nguyên thiên nhiên, an ninh lương thực, an ninh 
nguồn nước...

8. Thảm kịch giẫm đạp tại Hàn Quốc và Indonesia
Ít nhất 158 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp 

kinh hoàng khi hàng chục nghìn người tham gia lễ hội 
Halloween tại khu phố Itaewon ở Seoul (Hàn Quốc) tối 
29-10. Hơn 130 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị 
thương trong vụ giẫm đạp và xô xát xảy ra tối 1-10 tại sân 
vận động Kanjuruhan ở Malang (Indonesia). Hai thảm họa 
liên tiếp trong vòng một tháng dấy lên hồi chuông cảnh 
báo về sự an toàn của các sự kiện tập trung đông người 
sau đại dịch COVID-19.

9. NASA thực hiện thành công thử nghiệm thay đổi 
quỹ đạo của tiểu hành tinh

Tối 26-9 (giờ Mỹ), tàu vũ trụ mang tên Thử nghiệm 
chuyển hướng tiểu hành tinh (DART) của Cơ quan hàng 
không vũ trụ Mỹ (NASA) đã thực hiện cú va chạm có chủ 
đích với Dimorphos, đẩy tiểu hành tinh này chệch khỏi quỹ 
đạo tự nhiên. Đây là lần đầu tiên con người thành công 
trong việc thay đổi có chủ đích chuyển động của một vật 
thể ngoài vũ trụ, và cũng là lần đầu tiên công nghệ dịch 
chuyển tiểu hành tinh được thực hiện một cách toàn diện.

10. World Cup 2022 tại Qatar với nhiều điều đặc biệt
Lần đầu tiên, Giải vô địch Bóng đá Thế giới FIFA World 

Cup được tổ chức vào cuối năm, tại một nước Arab, có trọng 
tài nữ điều hành, sử dụng công nghệ xác định việt vị bán tự 
động, ứng dụng thông tin hiệu suất cầu thủ FIFA Player và 
hệ sinh thái dữ liệu bóng đá.


