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Toøa Soaïn & Trò Söï:

10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, Texas 77036
(goùc Harwin Dr.@ Corporate Dr.)

Tel: 713-777-4900 * 713-777-2012 * 713-777-8438 * 713-777-VIET 
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Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp
Chôï Myõ Hoa Kính môøi

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho thöông vuï naøy, moät hoái xuaát ñöôïc aán 
®

ñònh bôûi Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát maø Western Union cung caáp 
cho khaùch haøng ít ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi ngoaïi teä maø 
Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä vaøo.  Western Union giöõ laïi soá khaùc 
bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi $3,000).  

WESTERN
UNION

�

2%
LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN

Leä phí chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi 
hay qua maïng Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän hieän taïi.  © 
2004 Western Union Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä. 
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NEW

569-1993/1561

Tuyeån Nhaân Vieân

Fast growing company in SW Houston is 
looking for soldering, QC, supervisor & 
Project Manager. Experience in PCB or 
cable/box assambly a plus. English speaking. 

SW Houston

Send resume to:

GI-HR@gicircuits.com

NEW

599-1996/1564

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & 

I-610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

NEW

651-2000/1568

Caàn Ngöôøi

Tieäm BIDA vuøng SW, caàn Nam, Nöõ phuï 

beáp, khoâng caàn kinh nghieäm. Coâng vieäc: röõa 

cheùn vaø doïn deïp, laøm töø 3h chieàu ñeán 1h 

saùng.

Southwest HOUSTON

Vui loøng lieân laïc (goïi hoaëc nhaén tin):

281-871-9741

NEW

646-2015/1583

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï Nails hoaëc Chaân-Tay-Nöôùc full 

time hoaëc part time. Bao löông $130/ngaøy. 

Tuøy khaû naêng and up. Khu da maøu, choã laøm 

vui veõ, hoøa ñoàng, coâng baèng.

New! New! New!

Xin lieân laïc Tuyeát:

Cell: 832-489-6956 * Phone: 713-738-6245

New

621-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Tieäm ôû vuøng Memorial Dr, caàn thôï boät full 
time or part time, bao löông $800 tuaàn hôn 
chia. Bieát chuùt tieáng anh ñeå giao tieáp, tieäm 
caàn laøm Chuû Nhaät.

Memorial Dr

832-293-5871
281-497-2080Xin vui loøng goïi:

Hoaëc nhaén tin:

NEW

634-1998/1566

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät & thôï chaân tay nöôùc. Part 

time/Full time. Caùch Hong Kong 4 khoaûng 

20 phuùt. Tip Cao, tieäm close Sunday.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

832-804-7271 * Cell: 253-394-4611

New

654-2000/1568

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Nails bao löông $900-$1,200/wk. Tieäm ôû 
Richmond - Rosenberg, khu Mix, giaù caùo, khaùch sang. 
Caùch chôï Vieät Hoa 15 phuùt, khu Bellaire 25 phuùt, tip 
cao $250-$350 wk. Caàn Receptionist, bao löông $900-
$1,200, tuøy theo tay ngheà. Tieäm open 9:30AM-
10:00PM, closed Sunday.

Richmond - Rosenberg

903-918-9100 * 713-259-3743
Xin lieân laïc Ivy:

NEW

629-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät Full time, bao löông. 

Thôï chaân tay nöôùc aên chia. Khu 

traéng, tip cao, gaàn Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

713-468-9999Xin lieân laïc: 

New

587-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï toùc, Nails gaáp. Tieäm laøm Full 
Services. Bao löông $800/tuaàn, hôn aên 
chia. Tieäm môû cöûa 9:30 am tôùi 7:30 pm. 
Ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Houston, tx

832-472-5769Xin lieân laïc: 

NEW

609-1996/1564

Caàn Ngöôøi

Caàn möôùn 2 phuï nöõ vui veû khoûe maïnh, tình traïng di truù hôïp phaùp, 
döôùi 50t ñeå chaêm soùc ngöôøi beänh treû khoûe maïnh, nhöng hoaït ñoäng bò 
haïn cheá. Laøm FT/PT, coù ñoùng thueá. Coâng vieäc nheï nhaøng. Traû löông 
phuï troäi neáu laøm treân 40 tieáng/tuaàn. Seõ ñöôïc laøm thöû 1, 2 ngaøy.

Löông baét ñaàu $14/giôø, vaø ñöôïc taêng löông theo thôøi gian vaø kinh 
nghieäm (ÔÛ Arlington caùch Houston 4h)

Arlington

Lieân laïc Chuù Toøng vaø ñeå laïi teân, ñieän thoaïi vaø lôøi nhaén

817-909-3567

NEW

625-1997/1565

Caàn Ngöôøi

Caàn tìm moät baø ñöùng tuoåi, coù phöông tieän di 
chuyeån ñeå trong coi moät baø giaø beänh sau 4 giôø 
chieàu. Tuaàn laøm töø 5 ñeán 7 ngaøy (nhaø khu 
Downtown). Neáu caàn ôû laïi seõ coù phoøng rieâng. Tieàn 
coâng seõ thöông löôïng.

Downtown

Xin ñeå laïi soá ñieän thoaïi, seõ goïi laïi

713-818-9033Xin lieân laïc Troïng (Charle):

New

582-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Tieäm khu Katy caàn gaáp thôï Chaân Tay 
Nöôùc Full time & Part time. Tip haäu - 
khoâng khí laøm vieäc vui veõ. Tieäm close 
ngaøy Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Amy:

832-287-4690 * 281-646-0252

NEW

645-1999/1567

Caàn Thôï Nails

Tieäm ñoâng khaùch, löông cao, tip haäu caàn thôï Nails boät 

vaø chaân tay nöôùc kinh nghieäm. Bao löông theo khaû 

naêng. Tieäm caùch Houston 3h30’, coù choã cho thôï ôû xa. 

Thôï môùi ra tröôøng seõ ñöôïc training. Nhaän thôï coù vôï 

choàng.

CAÙCH HOUSTON 3H30’

Xin lieân laïc:

830-693-8612 * 512-228-6808

New

574-1993/1561

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï nail nöõ gioûi vaø receptionist. 
Laøm trong Memorial City Mall. 
Löông cao, Tip nhieàu. Bao löông 
tuaàn 6 ngaøy.

Memorial City Mall

281-642-5825Xin lieân laïc Lisa: 

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

832-623-7641Xin lieân laïc: 

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï 
Hong Kong 4. Löông traû theo 
kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

832-276-7088Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 

281-605-9319Vui loøng goïi Huyeàn:

NEW

647-1999/1567

Caàn Ngöôøi

Caàn moät phuï nöõ döôùi 55 tuoåi, chaêm soùc 1 cuï 

baø khoâng beänh taät, coøn ñi laïi ñöôïc. Caàn ôû laïi 

nha ø ,  2 tha ùng nghæ  1 nga øy .  Löông 

$2,000/thaùng. Nhaø ôû khu Tanglewood gaàn 

Galleria.

Galleria

New

577-1994/1562

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Caàn ngöôøi phuï beáp, nam hoaëc 
nöõ, khoâng caàn kinh nghieäm, laøm 
vieäc töø 3h chieàu ñeán 1h saùng.

New! New! New!

281-871-9741Xin lieân laïc soá phone: 

New

570-1993/1561

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

281-235-5757Xin lieân laïc chuù Kha: 

NEW

588-1995/1563

Tuyeån Nhaân Vieân

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn 
tuyeån nhaân vieân laøm office. Caàn bieát 
ñaùnh maùy, email vaø thoâng thaïo tieáng 
Anh.

Southwest

713-306-1345Xin nhaén tin cho Höông:

NEW

612-1996/1564

Caàn Ngöôøi Chaêm Em Beù

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông em beù, thænh 
thoaûng naáu aên vaø doïn deïp nhaø cöûa ôû Galleria 
Mall, Zip 77057. 5 hoaëc 6 ngaøy/tuaàn, caàn ôû laïi 
ñeâm, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn gaøng, khoûe maïnh, 
sieâng naêng. Löông seõ thöông löôïng.

Galleria Mall

713-409-6192Xin lieân heä: 

NEW

576-1994/1562

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm ôû 
ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

713-269-7546Xin lieân laïc: 

NEW

659-2001/1569

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt 
laùi xe. Caàn gaáp nhieàu thôï 
Nails.

New! New! New!

713-979-6848Xin lieân laïc:

NEW

669-2002/1570

Caàn Thôï May

Caàn thôï may vaø Alteration, laøm 
vieäc taïi Westheimer vaø River Oak 
Blvd. Löông tuøy theo khaû naêng

Westheimer-River Oak

832-955-2703Xin lieân laïc Laâm:

NEW

667-2002/1570

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng treân ñöôøng Bellaire caàn tuyeån theâm nhaân vieân phuï beáp vaø nhaân vieân 
chaïy baøn laøm full-time hoaëc part-time (löông + tips cao). Moïi chi tieát lieân xin heä soá 
ñieän thoaïi (call or text):

Gaëp chò Julia ñeå trao ñoåi theâm. Xin caûm ôn.

Treân Ñöôøng Bellaire

832-603-9172

NEW

666-2002/1570

Dòch  Vuï Massage

Massage thì khoûe, vui veõ soáng ñôøi. 
Haõy moät laàn traõi nghieäm vôùi 
Mimi, kinh nghieäm, yeâu ngheà.

Houston

832-614-0555Xin lieân laïc Baûo Ngoïc:

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

832-475-9421Xin lieân laïc Tony: 

NEW

672-2002/1570

Caàn Thôï May

Tieäm may khu Pearland caàn tuyeån thôï may coù kinh 
nghieäm may söûa ñoà. Tieäm naèm ôû Beltway 8 & 288, 
caùch Hong Kong 4 khoaûng 17 miles. Löông aên chia hay 
theo giôø tuøy yeâu caàu cuûa thôï vaø trình ñoä tay ngheà. 
Thuaän tieän cho ngöôøi soáng ôû gaàn ñöôøng Fuqua hay 
Telephone. Ai coù nhu caàu:

Beltway 8 & 288

713-436-9693Xin lieân heä:

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát haøng leân keä laøm 
part-time hoaëc full-time.  Laøm full-time caàn 
coù khaû naêng giöõ kho ngaên naép, coù kyû naêng 
kieåm tra vaø baùo caùo soá lieäu trong kho.  

Chôï Myõ Hoa

281-498-6699Xin lieân laïc Anh Quyù: 



Trang 02 Trang 03

Issue # 1993 * Tuesday, May 03,  2022Issue # 1993 * Tuesday, May 03,  2022

NEW

569-1993/1561

Tuyeån Nhaân Vieân

Fast growing company in SW Houston is 
looking for soldering, QC, supervisor & 
Project Manager. Experience in PCB or 
cable/box assambly a plus. English speaking. 

SW Houston

Send resume to:

GI-HR@gicircuits.com

NEW

599-1996/1564

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & 

I-610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

NEW

651-2000/1568

Caàn Ngöôøi

Tieäm BIDA vuøng SW, caàn Nam, Nöõ phuï 

beáp, khoâng caàn kinh nghieäm. Coâng vieäc: röõa 

cheùn vaø doïn deïp, laøm töø 3h chieàu ñeán 1h 

saùng.

Southwest HOUSTON

Vui loøng lieân laïc (goïi hoaëc nhaén tin):

281-871-9741

NEW

646-2015/1583

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï Nails hoaëc Chaân-Tay-Nöôùc full 

time hoaëc part time. Bao löông $130/ngaøy. 

Tuøy khaû naêng and up. Khu da maøu, choã laøm 

vui veõ, hoøa ñoàng, coâng baèng.

New! New! New!

Xin lieân laïc Tuyeát:

Cell: 832-489-6956 * Phone: 713-738-6245

New

621-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Tieäm ôû vuøng Memorial Dr, caàn thôï boät full 
time or part time, bao löông $800 tuaàn hôn 
chia. Bieát chuùt tieáng anh ñeå giao tieáp, tieäm 
caàn laøm Chuû Nhaät.

Memorial Dr

832-293-5871
281-497-2080Xin vui loøng goïi:

Hoaëc nhaén tin:

NEW

634-1998/1566

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät & thôï chaân tay nöôùc. Part 

time/Full time. Caùch Hong Kong 4 khoaûng 

20 phuùt. Tip Cao, tieäm close Sunday.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

832-804-7271 * Cell: 253-394-4611

New

654-2000/1568

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Nails bao löông $900-$1,200/wk. Tieäm ôû 
Richmond - Rosenberg, khu Mix, giaù caùo, khaùch sang. 
Caùch chôï Vieät Hoa 15 phuùt, khu Bellaire 25 phuùt, tip 
cao $250-$350 wk. Caàn Receptionist, bao löông $900-
$1,200, tuøy theo tay ngheà. Tieäm open 9:30AM-
10:00PM, closed Sunday.

Richmond - Rosenberg

903-918-9100 * 713-259-3743
Xin lieân laïc Ivy:

NEW

629-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät Full time, bao löông. 

Thôï chaân tay nöôùc aên chia. Khu 

traéng, tip cao, gaàn Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

713-468-9999Xin lieân laïc: 

New

587-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï toùc, Nails gaáp. Tieäm laøm Full 
Services. Bao löông $800/tuaàn, hôn aên 
chia. Tieäm môû cöûa 9:30 am tôùi 7:30 pm. 
Ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Houston, tx

832-472-5769Xin lieân laïc: 

NEW

609-1996/1564

Caàn Ngöôøi

Caàn möôùn 2 phuï nöõ vui veû khoûe maïnh, tình traïng di truù hôïp phaùp, 
döôùi 50t ñeå chaêm soùc ngöôøi beänh treû khoûe maïnh, nhöng hoaït ñoäng bò 
haïn cheá. Laøm FT/PT, coù ñoùng thueá. Coâng vieäc nheï nhaøng. Traû löông 
phuï troäi neáu laøm treân 40 tieáng/tuaàn. Seõ ñöôïc laøm thöû 1, 2 ngaøy.

Löông baét ñaàu $14/giôø, vaø ñöôïc taêng löông theo thôøi gian vaø kinh 
nghieäm (ÔÛ Arlington caùch Houston 4h)

Arlington

Lieân laïc Chuù Toøng vaø ñeå laïi teân, ñieän thoaïi vaø lôøi nhaén

817-909-3567

NEW

625-1997/1565

Caàn Ngöôøi

Caàn tìm moät baø ñöùng tuoåi, coù phöông tieän di 
chuyeån ñeå trong coi moät baø giaø beänh sau 4 giôø 
chieàu. Tuaàn laøm töø 5 ñeán 7 ngaøy (nhaø khu 
Downtown). Neáu caàn ôû laïi seõ coù phoøng rieâng. Tieàn 
coâng seõ thöông löôïng.

Downtown

Xin ñeå laïi soá ñieän thoaïi, seõ goïi laïi

713-818-9033Xin lieân laïc Troïng (Charle):

New

582-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Tieäm khu Katy caàn gaáp thôï Chaân Tay 
Nöôùc Full time & Part time. Tip haäu - 
khoâng khí laøm vieäc vui veõ. Tieäm close 
ngaøy Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Amy:

832-287-4690 * 281-646-0252

NEW

645-1999/1567

Caàn Thôï Nails

Tieäm ñoâng khaùch, löông cao, tip haäu caàn thôï Nails boät 

vaø chaân tay nöôùc kinh nghieäm. Bao löông theo khaû 

naêng. Tieäm caùch Houston 3h30’, coù choã cho thôï ôû xa. 

Thôï môùi ra tröôøng seõ ñöôïc training. Nhaän thôï coù vôï 

choàng.

CAÙCH HOUSTON 3H30’

Xin lieân laïc:

830-693-8612 * 512-228-6808

New

574-1993/1561

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï nail nöõ gioûi vaø receptionist. 
Laøm trong Memorial City Mall. 
Löông cao, Tip nhieàu. Bao löông 
tuaàn 6 ngaøy.

Memorial City Mall

281-642-5825Xin lieân laïc Lisa: 

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

832-623-7641Xin lieân laïc: 

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï 
Hong Kong 4. Löông traû theo 
kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

832-276-7088Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 

281-605-9319Vui loøng goïi Huyeàn:

NEW

647-1999/1567

Caàn Ngöôøi

Caàn moät phuï nöõ döôùi 55 tuoåi, chaêm soùc 1 cuï 

baø khoâng beänh taät, coøn ñi laïi ñöôïc. Caàn ôû laïi 

nha ø ,  2 tha ùng nghæ  1 nga øy .  Löông 

$2,000/thaùng. Nhaø ôû khu Tanglewood gaàn 

Galleria.

Galleria

New

577-1994/1562

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Caàn ngöôøi phuï beáp, nam hoaëc 
nöõ, khoâng caàn kinh nghieäm, laøm 
vieäc töø 3h chieàu ñeán 1h saùng.

New! New! New!

281-871-9741Xin lieân laïc soá phone: 

New

570-1993/1561

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

281-235-5757Xin lieân laïc chuù Kha: 

NEW

588-1995/1563

Tuyeån Nhaân Vieân

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn 
tuyeån nhaân vieân laøm office. Caàn bieát 
ñaùnh maùy, email vaø thoâng thaïo tieáng 
Anh.

Southwest

713-306-1345Xin nhaén tin cho Höông:

NEW

612-1996/1564

Caàn Ngöôøi Chaêm Em Beù

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông em beù, thænh 
thoaûng naáu aên vaø doïn deïp nhaø cöûa ôû Galleria 
Mall, Zip 77057. 5 hoaëc 6 ngaøy/tuaàn, caàn ôû laïi 
ñeâm, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn gaøng, khoûe maïnh, 
sieâng naêng. Löông seõ thöông löôïng.

Galleria Mall

713-409-6192Xin lieân heä: 

NEW

576-1994/1562

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm ôû 
ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

713-269-7546Xin lieân laïc: 

NEW

659-2001/1569

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt 
laùi xe. Caàn gaáp nhieàu thôï 
Nails.

New! New! New!

713-979-6848Xin lieân laïc:

NEW

669-2002/1570

Caàn Thôï May

Caàn thôï may vaø Alteration, laøm 
vieäc taïi Westheimer vaø River Oak 
Blvd. Löông tuøy theo khaû naêng

Westheimer-River Oak

832-955-2703Xin lieân laïc Laâm:

NEW

667-2002/1570

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng treân ñöôøng Bellaire caàn tuyeån theâm nhaân vieân phuï beáp vaø nhaân vieân 
chaïy baøn laøm full-time hoaëc part-time (löông + tips cao). Moïi chi tieát lieân xin heä soá 
ñieän thoaïi (call or text):

Gaëp chò Julia ñeå trao ñoåi theâm. Xin caûm ôn.

Treân Ñöôøng Bellaire

832-603-9172

NEW

666-2002/1570

Dòch  Vuï Massage

Massage thì khoûe, vui veõ soáng ñôøi. 
Haõy moät laàn traõi nghieäm vôùi 
Mimi, kinh nghieäm, yeâu ngheà.

Houston

832-614-0555Xin lieân laïc Baûo Ngoïc:

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

832-475-9421Xin lieân laïc Tony: 

NEW

672-2002/1570

Caàn Thôï May

Tieäm may khu Pearland caàn tuyeån thôï may coù kinh 
nghieäm may söûa ñoà. Tieäm naèm ôû Beltway 8 & 288, 
caùch Hong Kong 4 khoaûng 17 miles. Löông aên chia hay 
theo giôø tuøy yeâu caàu cuûa thôï vaø trình ñoä tay ngheà. 
Thuaän tieän cho ngöôøi soáng ôû gaàn ñöôøng Fuqua hay 
Telephone. Ai coù nhu caàu:

Beltway 8 & 288

713-436-9693Xin lieân heä:

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát haøng leân keä laøm 
part-time hoaëc full-time.  Laøm full-time caàn 
coù khaû naêng giöõ kho ngaên naép, coù kyû naêng 
kieåm tra vaø baùo caùo soá lieäu trong kho.  

Chôï Myõ Hoa

281-498-6699Xin lieân laïc Anh Quyù: 
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TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 2/5 đến 8/5/2022

Vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền 
bạc trong tuần mới của 12 cung 
hoàng đạo…

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4)
Chuyện tình cảm 

của Bạch Dương rất tốt. 
Công việc của chòm sao 
này có dấu hiệu khởi sắc 
đáng kể. Trong tuần này tài 
lộc của bạn khá tốt. Nhờ tài 

ăn nói của chính mình bạn sẽ nhận được rất nhiều 
lợi lộc và bạn cũng cần phải nỗ lực hơn nữa. Sức 
khỏe của Bạch Dương tuần này không được tốt cho 
lắm vì bạn quá lười biếng tập thể dục nên đây chính 
là nguyên nhân dẫn đến vấn đề này.

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5)
Kim Ngưu có vận 

trình tình cảm thuận buồm 
xuôi gió. Chòm sao này 
làm việc hết mình, không 
quá bận tâm tới những thú 

vui khác. Cuối cùng thì công sức của bạn cũng 
được công nhận trong tuần này khi có kết quả tốt 
đẹp và được cấp trên khen ngợi. Tuy nhiên, chớ nên 
chủ quan vì thành quả trước mắt, về lâu dài thì bạn 
vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tình hình tài 
chính tương đối ổn định, bạn có được những thành 
tích nổi bật giúp bạn cải thiện ngân sách của mình. 
Nguồn thu nhập cũng tăng đáng kể, tất cả là nhờ sự 
chăm chỉ, không ngại khổ, ngại khó của bạn.

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Bạn có mâu thuẫn 

nhỏ với một nửa của mình 
nhưng đừng để những 
mâu thuẫn kéo dài, hãy 
xem đây là lúc để hai 

người thấu hiểu nhau hơn. Về phương diện tài 
chính thì khá tốt. Bạn biết cân đối chi tiêu nên tiết 
kiệm được một khoản tiền nhất định, muốn sử 
dụng nó để kiếm thêm thu nhập nhưng bạn không 
biết nên đầu tư vào việc gì. Hãy thử tìm hiểu một 
vài lĩnh vực yêu thích và đừng ngại xin lời khuyên 
từ những người đi trước. Tuần này bạn nên quan 
tâm tới sức khỏe của mình hơn, có vẻ như bạn còn 
quên luôn cả việc tập luyện. 

Cự Giải 
(22/6 – 22/7)
Bạn sẽ gặp lại một 

người bạn lâu năm và nảy 
sinh hảo cảm với họ. Bạn 
hãy coi đây là một cơ hội 
tốt để nảy sinh tình cảm 

của chính mình. Kết quả công việc của bạn được 
cải thiện đáng kể nhờ vào tinh thần thư thái. Cũng 
do khối lượng công việc trong tuần này không có 

nhiều nên bạn cảm thấy khá thoải mái. Bạn rất dễ 
gặp vấn đề liên quan tới dạ dày vì chế độ ăn uống 
không phù hợp của mình, Cự Giải nhớ thường 
xuyên quan tâm chăm lo cho cơ thể mình tốt hơn.

Sư Tử 
(23/7 – 22/8)
Vận trình tình 

duyên của Sư Tử trong 
tuần này không hề tốt 
và bạn chỉ muốn tập 
trung vào công việc để 
quên đi nỗi buồn. Nhờ 

vậy mà hiệu quả công việc của bạn sẽ cao hơn. Tình 
hình tài chính tuần này khá tốt. Mặc dù có nhiều 
khoản phải chi tiêu ngoài dự kiến nhưng bạn đã có 
một số tiền tiết kiệm nhất định nên vẫn đủ để duy trì 
tình hình tài chính ổn định. Sức khỏe không tốt khi 
chòm sao này bị tâm trạng ảnh hưởng chuyện tình 
cảm, bạn có biểu hiện rối loạn về tâm lý.

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9)
Bạn và người 

ấy dành nhiều thời gian 
bên nhau hơn. Đây 
cũng là thời điểm chín 
muồi trong tình yêu 

của hai người. Bạn đã có những bước tiến trong sự 
nghiệp và nhận được nhiều ánh mắt ghen tỵ của 
đồng nghiệp. Tình hình tài chính đã được cải thiện, 
có những người bạn rất tốt đã đưa ra những lời 
khuyên cho bạn tiết kiệm trong quản lý cũng như 
trong chi tiêu vì vậy nên tài chính của bạn đã được 
cải thiện đáng kể. Sức khỏe trong tuần này của Xử 
Nữ không được tốt cho lắm.

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10)
Bạn đang có 

người theo đuổi vô 
cùng mãnh liệt và mang 
đến cho bạn những cảm 
xúc trong tình yêu. 
Công việc của bạn cứ 

lặp đi lặp lại khiến bạn đang có cảm giác chán nản, 
muốn buông bỏ. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải 
thời điểm thích hợp để bạn thay đổi. Tình hình tài 
chính không có gì đáng lo ngại, nhưng bạn vẫn 
muốn chăm chỉ hơn để cải thiện tình hình hiện tại. 
Sức khỏe của bạn không mấy tốt vì thời gian vừa 
qua bạn lười vận động, không muốn tập luyện nên 
sức khỏe của bạn sẽ không có dấu hiệu tích cực.

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11)
Chuyện tình yêu 

của Bọ Cạp trong tuần này 
không được tốt lắm. Tuy 
nhiên lại rất vượng tài lộc. 
Cung hoàng đạo này làm 
ăn rộng rãi, giữ chữ tín 
nên càng làm càng phát 

tài. Nên dành một khoản để làm từ thiện, tích thêm 
phúc đức cho bản thân và gia đình. Sức khỏe không 
được tốt khi bạn ăn uống không lành mạnh và bạn 

sẽ dễ gặp vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa. Bạn 
nên cân đối lại chế độ ăn uống của mình.

Nhân Mã 
(22/11 – 21/12)
Tình hình công việc 

của bạn trong tuần này không 
đến nỗi nào. Có thể bạn sẽ 
nhận được cơ hội tốt giúp thể 
hiện năng lực của bản thân. 
Đây là tuần có nhiều tài lộc 

của Nhân Mã khi có nhiều khoản thu nhập tốt nên 
bạn đủ tiền để tận hưởng cuộc sống mà bạn mong 
muốn. Sức khỏe không có gì đáng lo ngại, trong 
những ngày nghỉ bạn có xu hướng ăn nhiều hơn 
nên gây khó chịu dạ dày, nhưng bạn rất biết cách 
cân đối bằng việc uống nước đầy đủ nên không có 
gì nghiêm trọng xảy ra. 

Ma Kết 
(22/12 - 19/1)
Công việc của Ma 

Kết trong tuần này diễn ra 
rất suôn sẻ, bạn cũng nên 
biết cách cải thiện những 
điểm yếu của mình và phát 

huy tốt thế mạnh trong mọi tình huống. Tình hình 
tài chính của bạn vẫn “dậm chân tại chỗ” khi không 
có khoản thu nhập nào tăng lên vì thế nên bạn cũng 
cần có một kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý. Bạn 
biết cách duy trì chế độ ăn uống phù hợp nên sức 
khỏe của bạn ổn định, bạn có đủ năng lượng để 
hoàn thành các công việc.

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2)
Vận tình duyên của 

Bảo Bình có xu hướng đi 
lên. Công việc của bạn khá 
tốt khi bạn biết cách kiểm 
soát tâm trạng của mình để 

tập trung vào công việc. Nếu cứ duy trì phong độ 
này thì bạn sớm sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. 
Tình hình tài chính của bạn không đến nỗi tệ, các 
dự án đầu tư trước đó bắt đầu có lợi nhuận tốt. Tình 
trạng sức khỏe khá tốt trong tuần này, nhưng do 
thời tiết thay đổi nên chòm sao này dễ bị cảm cúm. 
Hãy quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nhé!

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Đây có thể là một 

trong những tuần lễ năng 
suất nhất của Song Ngư. 
Trong công việc, bạn có thể 
phải đảm nhận khối lượng 
công việc nhiều hơn. 
Ngoài ra, năng lượng của 

bạn còn được sử dụng trong việc duy trì một sức 
khỏe tốt: bạn sẽ luyện tập thể thao, ăn uống lành 
mạnh và chăm sóc tinh thần của mình chu đáo hơn. 
Tình yêu có bước thăng hoa rõ rệt khi bạn dành 
nhiều thời gian cho người ấy. Tình hình tài chính 
vô cùng ổn trong tuần này, nguồn thu nhập chính 
ổn định và bạn có thêm nguồn thu nhập phụ nữa 
nên bạn có thể chi tiêu thoải mái. ■

7 cống hiến đi vào lịch sử 
của người Mỹ gốc Á

Từ liệu pháp chữa HIV cho trẻ em, 
phát minh ra YouTube đến thẻ nhớ 
USB, các nhà phát minh người Mỹ 

gốc Á đã có những cống hiến lớn lao cho đời sống 
con người.

Amanda Nguyen, người Mỹ gốc Việt phát 
biểu trong một sự kiện ở Dana Point, California

Mặc dù Cơn sốt Vàng đã dẫn đến làn sóng 
người nhập cư châu Á đầu tiên tới Mỹ vào thập 
niên 1840, nhưng sự hiện diện của họ tại Mỹ thực 
ra đã có từ trước sự ra đời của chính đất nước này.

Năm 1763, đối mặt với án tù khổ sai chung 
thân, một nhóm người Philippines đã nhảy xuống 
tàu gần New Orleans và thành lập khu định cư 
Saint Malo, hình thành nên một trong những cộng 
đồng người Mỹ gốc Á đầu tiên tại Bắc Mỹ.

Người Mỹ gốc châu Á đã có vô số những 
đóng góp quan trọng trong suốt lịch sử nước Mỹ, 
nhưng hầu hết chưa bao giờ được đưa vào sách 
giáo khoa, từ khoa học hạt nhân, quyền lao động 
cho đến sự ra đời của YouTube... Dưới đây là 
những cống hiến quan trọng hàng đầu của cộng 
đồng này.

Khoa học nguyên tử
Thập niên 1940 và 1950, nhà vật lý người 

Mỹ gốc Trung Quốc, Tiến sĩ Chien-Shiung Wu 
(Ngô Kiện Hùng) đã có công lớn trong phát triển 
lĩnh vực khoa học nguyên tử. 

Hoạt động của bà bao gồm Dự án 
Manhattan, bí danh của chương trình nghiên cứu 
vũ khí hạt nhân trong Thế chiến thứ hai của Mỹ. Cụ 
thể, bà Wu đã cải tiến công nghệ thời đó, giúp phát 
hiện bức xạ và làm giàu urani với số lượng lớn.

Sau chiến tranh, nghiên cứu của bà Wu tập 
trung vào hiện tượng phân rã beta, xảy ra khi hạt 
nhân của một nguyên tố biến đổi thành một nguyên 
tố khác. Năm 1956, nhà phân tích lý thuyết Tsung 
Dao Lee và Chen Ning Yang đã đề nghị bà Wu thực 
hiện một thí nghiệm có thể chứng minh lý thuyết 
của họ về phân rã beta. Wu đã làm điều đó nhưng 

không được nhận giải Nobel năm 1957 cùng với 
Lee và Yang – một trong nhiều ví dụ cho thấy 
những công trình của bà đã không được đề cao 
xứng tầm.

Nhân quyền
Mặc dù hoạt động bị ảnh hưởng bởi 2 năm 

sống trong trại tập trung thời Thế chiến 2, những nỗ 
lực nhân quyền của cô gái người Mỹ gốc Nhật - 
Yuri Kochiyama đã mở rộng sang cả đấu tranh cho 
cộng đồng người da đen, Mỹ latinh và da đỏ.

Sau Thế chiến thứ hai, Kochiyama và 
chồng cô chuyển đến New York City, nơi họ mở 
cửa cả tuần đón tiếp các nhà hoạt động nhân quyền. 
Kochiyama kết bạn và hợp tác với nhà hoạt động 
nhân quyền Malcolm X vào thập niên 1960, tiếp 
tục hoạt động vì quyền của người da đen sau cái 
chết của Malcolm X. 

Sau đó, vào những năm 1980, bà cùng với 
chồng vận động đòi chính phủ bồi thường và chính 
thức xin lỗi đối với người Mỹ gốc Nhật bị cách ly 
trong Thế giới Chiến tranh thứ 2. Công việc của họ 
đã trở thành hiện thực vào năm 1988, khi Tổng 
thống Ronald Reagan ký ban hành Đạo luật Tự do 
Dân sự.

Phát minh ra USB
Mặc dù kiến trúc sư tin học người Mỹ gốc 

Ấn Ajay Bhatt đã tham gia vào một loạt công nghệ 
có liên quan đến máy tính, nhưng cống hiến lớn 
nhất của ông là phát minh ra chiếc USB.

Xuất hiện từ cuối thập niên 1990, USB đã 
trở thành một trong những thiết bị truyền dữ liệu 
phổ biến nhất thế giới. Phát minh này đã đưa tên 
tuổi Bhatt vào hàng ngũ những người nổi tiếng 
nhất trong thế giới máy tính.

Sự ra đời của YouTube
Hai sự kiện có ảnh hưởng rộng khắp thế 

giới nhưng hoàn toàn khác nhau trong năm 2004 - 
sự cố Janet Jackson lộ ngực tại giải bóng bầu dục 
Mỹ Super Bowl và thảm họa sóng thần Ấn Độ 
Dương, đã cho Jawed Karim, một người Mỹ gốc 
Bangladesh, ý tưởng về một trang web chia sẻ 
video.

Cùng với Karim, nhóm kỹ thuật đứng sau 
sự ra đời của YouTube, mạng xã hội chia sẻ video 
hàng đầu hiện nay, còn có Steven Chen, một người 
Mỹ gốc Đài Loan/Trung Quốc. Khởi đầu là một 
cách xem và chia sẻ video vui vẻ về những chú 
mèo, YouTube ngày nay đã trở thành một nền tảng 
chia sẻ video rộng lớn thu hút hàng tỷ lượt người 
xem mỗi ngày.

Điều trị chức năng cho trẻ bị HIV
Suốt 30 năm sự nghiệp, nhà miễn dịch học 

nhi khoa Katherine Luzuriaga, người Mỹ gốc 
Philippines, đã có những đóng góp quan trọng cho 
hiểu biết của chúng ta về tình trạng lây nhiễm virus 
dai dẳng ở trẻ em. 

Ngoài việc chẩn đoán sớm nhiễm virus gây 
suy giảm miễn dịch (HIV) ở trẻ em, Luzuriaga còn 
tiến hành nghiên cứu lâm sàng về các liệu pháp 
điều trị kháng virus (ART) dành riêng cho trẻ.

Năm 2014, Luzuriaga và đồng nghiệp 
Deborah Persaud là những bác sĩ đứng sau trường 

hợp những em nhỏ nhiễm HIV đầu tiên được chữa 
khỏi về mặt chức năng (nghĩa là đứa trẻ không có 
dấu hiệu của bệnh hay mức độ virus có thể phát 
hiện được, kể cả khi không điều trị ART).

Quyền của những người sống sót sau khi 
bị tấn công tình dục

Vào năm 2013, Amanda Nguyen, sinh viên 
Đại học Harvard người Mỹ gốc Việt, đã tìm cách 
tiếp cận thông tin về quyền của cô với tư cách 
người sống sót trong một vụ tấn công tình dục và 
phát hiện ra rằng điều đó gần như là không thể.

Khi nhận ra không có một đạo luật quốc gia 
nào thiết lập một cách nhất quán những quy tắc, 
quyền và sự bảo vệ cho các cá nhân từng bị tấn 
công tình dục, Amanda Nguyen đã tự viết ra những 
quy tắc đó.

Cuối cùng, Đạo luật về Quyền của Nạn 
nhân bị tấn công tình dục năm 2016 ra đời đã đưa ra 
những bảo đảm nhất định, bao gồm quyền được 
tiếp cận miễn phí bộ thủ tục chứng minh bị cưỡng 
hiếp, cũng như quyền bảo quản những bằng chứng 
đó trong 20 năm. 

Amanda Nguyen được đề cử giải Nobel 
Hòa bình năm 2019 và là nhà sáng lập, CEO của 
Rise, một liên minh đa ngành ủng hộ quyền của 
người sống sót sau tấn công tình dục, hỗ trợ mọi 
người trong soạn thảo và đưa ra những dự luật của 
chính họ.

Quyền của nông dân
Sinh ra tại Philippines, Larry Itliong nhập 

cư vào Mỹ năm 1920 khi 15 tuổi và bắt đầu cuộc 
sống của một người làm thuê dọc theo Bờ Tây Mỹ. 
Từ năm 1930, ông trở thành một nhà tổ chức lao 
động, và dành nhiều thập kỷ tiếp theo hoạt động 
lãnh đạo công đoàn, trong đó có việc thành lập Liên 
hiệp Lao động Nông trại Philippines vào năm 
1956. 

Năm 1965, Itliong và một số đồng nghiệp 
đã tổ chức cuộc đình công của người hái nho ở 
Delano, để đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao 
động. Khi phong trào lớn mạnh hơn, Hiệp hội 
Công nhân nông trại từ Delores Huerta và Cesar 
Chavez đã gia nhập Liên hiệp Lao động Nông trại 
Philippines. 

Cuối cùng, hai nhóm kết hợp để thành lập 
Hiệp hội Công nhân Nông nghiệp Thống nhất, và 
cuộc đình công kết thúc vào năm 1970 - nhưng đã 
tạo ra những bước tiến lớn cho công nhân nông 
nghiệp bất kể sắc tộc nào. ■

* Về lại chỗ cũ 
Vợ đón chồng say khướt trên ngưỡng cửa: 
- Sao? Lại say nữa à? Anh vừa uống rượu ở 

đâu thì quay lại nơi đó đi, hiểu chưa?
- Hiểu rồi! - Chồng đáp rồi lập tức gọi điện - 

Alo, Tom đấy à? Mọi chuyện ổn cả, tớ xin phép 
được rồi...

Vui Cöôøi
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TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 2/5 đến 8/5/2022

Vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền 
bạc trong tuần mới của 12 cung 
hoàng đạo…

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4)
Chuyện tình cảm 

của Bạch Dương rất tốt. 
Công việc của chòm sao 
này có dấu hiệu khởi sắc 
đáng kể. Trong tuần này tài 
lộc của bạn khá tốt. Nhờ tài 

ăn nói của chính mình bạn sẽ nhận được rất nhiều 
lợi lộc và bạn cũng cần phải nỗ lực hơn nữa. Sức 
khỏe của Bạch Dương tuần này không được tốt cho 
lắm vì bạn quá lười biếng tập thể dục nên đây chính 
là nguyên nhân dẫn đến vấn đề này.

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5)
Kim Ngưu có vận 

trình tình cảm thuận buồm 
xuôi gió. Chòm sao này 
làm việc hết mình, không 
quá bận tâm tới những thú 

vui khác. Cuối cùng thì công sức của bạn cũng 
được công nhận trong tuần này khi có kết quả tốt 
đẹp và được cấp trên khen ngợi. Tuy nhiên, chớ nên 
chủ quan vì thành quả trước mắt, về lâu dài thì bạn 
vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tình hình tài 
chính tương đối ổn định, bạn có được những thành 
tích nổi bật giúp bạn cải thiện ngân sách của mình. 
Nguồn thu nhập cũng tăng đáng kể, tất cả là nhờ sự 
chăm chỉ, không ngại khổ, ngại khó của bạn.

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Bạn có mâu thuẫn 

nhỏ với một nửa của mình 
nhưng đừng để những 
mâu thuẫn kéo dài, hãy 
xem đây là lúc để hai 

người thấu hiểu nhau hơn. Về phương diện tài 
chính thì khá tốt. Bạn biết cân đối chi tiêu nên tiết 
kiệm được một khoản tiền nhất định, muốn sử 
dụng nó để kiếm thêm thu nhập nhưng bạn không 
biết nên đầu tư vào việc gì. Hãy thử tìm hiểu một 
vài lĩnh vực yêu thích và đừng ngại xin lời khuyên 
từ những người đi trước. Tuần này bạn nên quan 
tâm tới sức khỏe của mình hơn, có vẻ như bạn còn 
quên luôn cả việc tập luyện. 

Cự Giải 
(22/6 – 22/7)
Bạn sẽ gặp lại một 

người bạn lâu năm và nảy 
sinh hảo cảm với họ. Bạn 
hãy coi đây là một cơ hội 
tốt để nảy sinh tình cảm 

của chính mình. Kết quả công việc của bạn được 
cải thiện đáng kể nhờ vào tinh thần thư thái. Cũng 
do khối lượng công việc trong tuần này không có 

nhiều nên bạn cảm thấy khá thoải mái. Bạn rất dễ 
gặp vấn đề liên quan tới dạ dày vì chế độ ăn uống 
không phù hợp của mình, Cự Giải nhớ thường 
xuyên quan tâm chăm lo cho cơ thể mình tốt hơn.

Sư Tử 
(23/7 – 22/8)
Vận trình tình 

duyên của Sư Tử trong 
tuần này không hề tốt 
và bạn chỉ muốn tập 
trung vào công việc để 
quên đi nỗi buồn. Nhờ 

vậy mà hiệu quả công việc của bạn sẽ cao hơn. Tình 
hình tài chính tuần này khá tốt. Mặc dù có nhiều 
khoản phải chi tiêu ngoài dự kiến nhưng bạn đã có 
một số tiền tiết kiệm nhất định nên vẫn đủ để duy trì 
tình hình tài chính ổn định. Sức khỏe không tốt khi 
chòm sao này bị tâm trạng ảnh hưởng chuyện tình 
cảm, bạn có biểu hiện rối loạn về tâm lý.

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9)
Bạn và người 

ấy dành nhiều thời gian 
bên nhau hơn. Đây 
cũng là thời điểm chín 
muồi trong tình yêu 

của hai người. Bạn đã có những bước tiến trong sự 
nghiệp và nhận được nhiều ánh mắt ghen tỵ của 
đồng nghiệp. Tình hình tài chính đã được cải thiện, 
có những người bạn rất tốt đã đưa ra những lời 
khuyên cho bạn tiết kiệm trong quản lý cũng như 
trong chi tiêu vì vậy nên tài chính của bạn đã được 
cải thiện đáng kể. Sức khỏe trong tuần này của Xử 
Nữ không được tốt cho lắm.

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10)
Bạn đang có 

người theo đuổi vô 
cùng mãnh liệt và mang 
đến cho bạn những cảm 
xúc trong tình yêu. 
Công việc của bạn cứ 

lặp đi lặp lại khiến bạn đang có cảm giác chán nản, 
muốn buông bỏ. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải 
thời điểm thích hợp để bạn thay đổi. Tình hình tài 
chính không có gì đáng lo ngại, nhưng bạn vẫn 
muốn chăm chỉ hơn để cải thiện tình hình hiện tại. 
Sức khỏe của bạn không mấy tốt vì thời gian vừa 
qua bạn lười vận động, không muốn tập luyện nên 
sức khỏe của bạn sẽ không có dấu hiệu tích cực.

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11)
Chuyện tình yêu 

của Bọ Cạp trong tuần này 
không được tốt lắm. Tuy 
nhiên lại rất vượng tài lộc. 
Cung hoàng đạo này làm 
ăn rộng rãi, giữ chữ tín 
nên càng làm càng phát 

tài. Nên dành một khoản để làm từ thiện, tích thêm 
phúc đức cho bản thân và gia đình. Sức khỏe không 
được tốt khi bạn ăn uống không lành mạnh và bạn 

sẽ dễ gặp vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa. Bạn 
nên cân đối lại chế độ ăn uống của mình.

Nhân Mã 
(22/11 – 21/12)
Tình hình công việc 

của bạn trong tuần này không 
đến nỗi nào. Có thể bạn sẽ 
nhận được cơ hội tốt giúp thể 
hiện năng lực của bản thân. 
Đây là tuần có nhiều tài lộc 

của Nhân Mã khi có nhiều khoản thu nhập tốt nên 
bạn đủ tiền để tận hưởng cuộc sống mà bạn mong 
muốn. Sức khỏe không có gì đáng lo ngại, trong 
những ngày nghỉ bạn có xu hướng ăn nhiều hơn 
nên gây khó chịu dạ dày, nhưng bạn rất biết cách 
cân đối bằng việc uống nước đầy đủ nên không có 
gì nghiêm trọng xảy ra. 

Ma Kết 
(22/12 - 19/1)
Công việc của Ma 

Kết trong tuần này diễn ra 
rất suôn sẻ, bạn cũng nên 
biết cách cải thiện những 
điểm yếu của mình và phát 

huy tốt thế mạnh trong mọi tình huống. Tình hình 
tài chính của bạn vẫn “dậm chân tại chỗ” khi không 
có khoản thu nhập nào tăng lên vì thế nên bạn cũng 
cần có một kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý. Bạn 
biết cách duy trì chế độ ăn uống phù hợp nên sức 
khỏe của bạn ổn định, bạn có đủ năng lượng để 
hoàn thành các công việc.

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2)
Vận tình duyên của 

Bảo Bình có xu hướng đi 
lên. Công việc của bạn khá 
tốt khi bạn biết cách kiểm 
soát tâm trạng của mình để 

tập trung vào công việc. Nếu cứ duy trì phong độ 
này thì bạn sớm sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. 
Tình hình tài chính của bạn không đến nỗi tệ, các 
dự án đầu tư trước đó bắt đầu có lợi nhuận tốt. Tình 
trạng sức khỏe khá tốt trong tuần này, nhưng do 
thời tiết thay đổi nên chòm sao này dễ bị cảm cúm. 
Hãy quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nhé!

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Đây có thể là một 

trong những tuần lễ năng 
suất nhất của Song Ngư. 
Trong công việc, bạn có thể 
phải đảm nhận khối lượng 
công việc nhiều hơn. 
Ngoài ra, năng lượng của 

bạn còn được sử dụng trong việc duy trì một sức 
khỏe tốt: bạn sẽ luyện tập thể thao, ăn uống lành 
mạnh và chăm sóc tinh thần của mình chu đáo hơn. 
Tình yêu có bước thăng hoa rõ rệt khi bạn dành 
nhiều thời gian cho người ấy. Tình hình tài chính 
vô cùng ổn trong tuần này, nguồn thu nhập chính 
ổn định và bạn có thêm nguồn thu nhập phụ nữa 
nên bạn có thể chi tiêu thoải mái. ■

7 cống hiến đi vào lịch sử 
của người Mỹ gốc Á

Từ liệu pháp chữa HIV cho trẻ em, 
phát minh ra YouTube đến thẻ nhớ 
USB, các nhà phát minh người Mỹ 

gốc Á đã có những cống hiến lớn lao cho đời sống 
con người.

Amanda Nguyen, người Mỹ gốc Việt phát 
biểu trong một sự kiện ở Dana Point, California

Mặc dù Cơn sốt Vàng đã dẫn đến làn sóng 
người nhập cư châu Á đầu tiên tới Mỹ vào thập 
niên 1840, nhưng sự hiện diện của họ tại Mỹ thực 
ra đã có từ trước sự ra đời của chính đất nước này.

Năm 1763, đối mặt với án tù khổ sai chung 
thân, một nhóm người Philippines đã nhảy xuống 
tàu gần New Orleans và thành lập khu định cư 
Saint Malo, hình thành nên một trong những cộng 
đồng người Mỹ gốc Á đầu tiên tại Bắc Mỹ.

Người Mỹ gốc châu Á đã có vô số những 
đóng góp quan trọng trong suốt lịch sử nước Mỹ, 
nhưng hầu hết chưa bao giờ được đưa vào sách 
giáo khoa, từ khoa học hạt nhân, quyền lao động 
cho đến sự ra đời của YouTube... Dưới đây là 
những cống hiến quan trọng hàng đầu của cộng 
đồng này.

Khoa học nguyên tử
Thập niên 1940 và 1950, nhà vật lý người 

Mỹ gốc Trung Quốc, Tiến sĩ Chien-Shiung Wu 
(Ngô Kiện Hùng) đã có công lớn trong phát triển 
lĩnh vực khoa học nguyên tử. 

Hoạt động của bà bao gồm Dự án 
Manhattan, bí danh của chương trình nghiên cứu 
vũ khí hạt nhân trong Thế chiến thứ hai của Mỹ. Cụ 
thể, bà Wu đã cải tiến công nghệ thời đó, giúp phát 
hiện bức xạ và làm giàu urani với số lượng lớn.

Sau chiến tranh, nghiên cứu của bà Wu tập 
trung vào hiện tượng phân rã beta, xảy ra khi hạt 
nhân của một nguyên tố biến đổi thành một nguyên 
tố khác. Năm 1956, nhà phân tích lý thuyết Tsung 
Dao Lee và Chen Ning Yang đã đề nghị bà Wu thực 
hiện một thí nghiệm có thể chứng minh lý thuyết 
của họ về phân rã beta. Wu đã làm điều đó nhưng 

không được nhận giải Nobel năm 1957 cùng với 
Lee và Yang – một trong nhiều ví dụ cho thấy 
những công trình của bà đã không được đề cao 
xứng tầm.

Nhân quyền
Mặc dù hoạt động bị ảnh hưởng bởi 2 năm 

sống trong trại tập trung thời Thế chiến 2, những nỗ 
lực nhân quyền của cô gái người Mỹ gốc Nhật - 
Yuri Kochiyama đã mở rộng sang cả đấu tranh cho 
cộng đồng người da đen, Mỹ latinh và da đỏ.

Sau Thế chiến thứ hai, Kochiyama và 
chồng cô chuyển đến New York City, nơi họ mở 
cửa cả tuần đón tiếp các nhà hoạt động nhân quyền. 
Kochiyama kết bạn và hợp tác với nhà hoạt động 
nhân quyền Malcolm X vào thập niên 1960, tiếp 
tục hoạt động vì quyền của người da đen sau cái 
chết của Malcolm X. 

Sau đó, vào những năm 1980, bà cùng với 
chồng vận động đòi chính phủ bồi thường và chính 
thức xin lỗi đối với người Mỹ gốc Nhật bị cách ly 
trong Thế giới Chiến tranh thứ 2. Công việc của họ 
đã trở thành hiện thực vào năm 1988, khi Tổng 
thống Ronald Reagan ký ban hành Đạo luật Tự do 
Dân sự.

Phát minh ra USB
Mặc dù kiến trúc sư tin học người Mỹ gốc 

Ấn Ajay Bhatt đã tham gia vào một loạt công nghệ 
có liên quan đến máy tính, nhưng cống hiến lớn 
nhất của ông là phát minh ra chiếc USB.

Xuất hiện từ cuối thập niên 1990, USB đã 
trở thành một trong những thiết bị truyền dữ liệu 
phổ biến nhất thế giới. Phát minh này đã đưa tên 
tuổi Bhatt vào hàng ngũ những người nổi tiếng 
nhất trong thế giới máy tính.

Sự ra đời của YouTube
Hai sự kiện có ảnh hưởng rộng khắp thế 

giới nhưng hoàn toàn khác nhau trong năm 2004 - 
sự cố Janet Jackson lộ ngực tại giải bóng bầu dục 
Mỹ Super Bowl và thảm họa sóng thần Ấn Độ 
Dương, đã cho Jawed Karim, một người Mỹ gốc 
Bangladesh, ý tưởng về một trang web chia sẻ 
video.

Cùng với Karim, nhóm kỹ thuật đứng sau 
sự ra đời của YouTube, mạng xã hội chia sẻ video 
hàng đầu hiện nay, còn có Steven Chen, một người 
Mỹ gốc Đài Loan/Trung Quốc. Khởi đầu là một 
cách xem và chia sẻ video vui vẻ về những chú 
mèo, YouTube ngày nay đã trở thành một nền tảng 
chia sẻ video rộng lớn thu hút hàng tỷ lượt người 
xem mỗi ngày.

Điều trị chức năng cho trẻ bị HIV
Suốt 30 năm sự nghiệp, nhà miễn dịch học 

nhi khoa Katherine Luzuriaga, người Mỹ gốc 
Philippines, đã có những đóng góp quan trọng cho 
hiểu biết của chúng ta về tình trạng lây nhiễm virus 
dai dẳng ở trẻ em. 

Ngoài việc chẩn đoán sớm nhiễm virus gây 
suy giảm miễn dịch (HIV) ở trẻ em, Luzuriaga còn 
tiến hành nghiên cứu lâm sàng về các liệu pháp 
điều trị kháng virus (ART) dành riêng cho trẻ.

Năm 2014, Luzuriaga và đồng nghiệp 
Deborah Persaud là những bác sĩ đứng sau trường 

hợp những em nhỏ nhiễm HIV đầu tiên được chữa 
khỏi về mặt chức năng (nghĩa là đứa trẻ không có 
dấu hiệu của bệnh hay mức độ virus có thể phát 
hiện được, kể cả khi không điều trị ART).

Quyền của những người sống sót sau khi 
bị tấn công tình dục

Vào năm 2013, Amanda Nguyen, sinh viên 
Đại học Harvard người Mỹ gốc Việt, đã tìm cách 
tiếp cận thông tin về quyền của cô với tư cách 
người sống sót trong một vụ tấn công tình dục và 
phát hiện ra rằng điều đó gần như là không thể.

Khi nhận ra không có một đạo luật quốc gia 
nào thiết lập một cách nhất quán những quy tắc, 
quyền và sự bảo vệ cho các cá nhân từng bị tấn 
công tình dục, Amanda Nguyen đã tự viết ra những 
quy tắc đó.

Cuối cùng, Đạo luật về Quyền của Nạn 
nhân bị tấn công tình dục năm 2016 ra đời đã đưa ra 
những bảo đảm nhất định, bao gồm quyền được 
tiếp cận miễn phí bộ thủ tục chứng minh bị cưỡng 
hiếp, cũng như quyền bảo quản những bằng chứng 
đó trong 20 năm. 

Amanda Nguyen được đề cử giải Nobel 
Hòa bình năm 2019 và là nhà sáng lập, CEO của 
Rise, một liên minh đa ngành ủng hộ quyền của 
người sống sót sau tấn công tình dục, hỗ trợ mọi 
người trong soạn thảo và đưa ra những dự luật của 
chính họ.

Quyền của nông dân
Sinh ra tại Philippines, Larry Itliong nhập 

cư vào Mỹ năm 1920 khi 15 tuổi và bắt đầu cuộc 
sống của một người làm thuê dọc theo Bờ Tây Mỹ. 
Từ năm 1930, ông trở thành một nhà tổ chức lao 
động, và dành nhiều thập kỷ tiếp theo hoạt động 
lãnh đạo công đoàn, trong đó có việc thành lập Liên 
hiệp Lao động Nông trại Philippines vào năm 
1956. 

Năm 1965, Itliong và một số đồng nghiệp 
đã tổ chức cuộc đình công của người hái nho ở 
Delano, để đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao 
động. Khi phong trào lớn mạnh hơn, Hiệp hội 
Công nhân nông trại từ Delores Huerta và Cesar 
Chavez đã gia nhập Liên hiệp Lao động Nông trại 
Philippines. 

Cuối cùng, hai nhóm kết hợp để thành lập 
Hiệp hội Công nhân Nông nghiệp Thống nhất, và 
cuộc đình công kết thúc vào năm 1970 - nhưng đã 
tạo ra những bước tiến lớn cho công nhân nông 
nghiệp bất kể sắc tộc nào. ■

* Về lại chỗ cũ 
Vợ đón chồng say khướt trên ngưỡng cửa: 
- Sao? Lại say nữa à? Anh vừa uống rượu ở 

đâu thì quay lại nơi đó đi, hiểu chưa?
- Hiểu rồi! - Chồng đáp rồi lập tức gọi điện - 

Alo, Tom đấy à? Mọi chuyện ổn cả, tớ xin phép 
được rồi...

Vui Cöôøi
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678-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ-GIUÙP VIEÄC 

NHAØ-KHU ROYAL OAKS

Caàn 1 phuï nöõ tuoåi töø 40-60 chaêm soùc 2 

treû em vaø laøm giuùp vieäc nhaø.

Xin goïi Jimmy: 

832-776-0752
__________________________________________

603-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc 1 cuï baø ban ñeâm 

taïi nhaø (tuaàn 6 ñeâm) hoaëc ôû laïi neáu 

khoâng laùi xe ñöôïc. Cuï baø vaãn coøn minh 

maãn vaø khoûe maïnh. Khu medical 

center Downtown Houston

Xin lieân laïc Huøng: 

713-494-2020
__________________________________________

608-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh vaø coù 

kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát 

naáu aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi. Löông haäu. Khu Southwest (Dairy 

Ashford & W. Belfort)

Xin lieân laïc coâ Lieân: 

713-569-7331
__________________________________________

644-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù hai treû ñaõ ñi hoïc. Nhaø ôû 

Southwest, laøm 5 ngaøy 1 tuaàn, coù theå 

ñi veà hoaëc ôû laïi. Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc: 713-517-5198
__________________________________________

639-1999/1567

CAÀN NGÖÔØI LAØM

Tieäm giaët uûi khu 610 vaø Richmond, 

caàn ngöôøi laøm Cashier Frontdesk, bieát 

chuùt tieáng Anh vaø coù kinh nghieäm laøm 

qua roài.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
___________________________________________

657-2001/1569

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ treân 50, chaêm soùc baø 87 

tuoåi. Bao aên ôû, löông $2,500/thaùng. 

Neáu laøm toát, taêng löông sau 6 thaùng. 

Ñieän thoaïi sau 2:00PM.

Vui loøng goïi baø Tuyeát: 

281-989-1636
__________________________________________

633-1998/1566

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ GAÁP

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, coù kinh 

nghieäm, saïch seõ, yeâu treû. Ñeå giöõ moät 

beù gaùi 18 thaùng. Nhaø gaàn I10/Bwy 8 

laøm 5 ngaøy/tuaàn. 

Xin lieân laïc: 

832-495-7087

Linh Tinh

674-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm ñoâng khaùch khu Southwest, coù 

nhieàu khaùch Design, Eyebrows, Wax. 

Caàn thôï bieát laøm boät vaø thôï chaân tay 

nöôùc.

Xin lieân heä: 

832-209-0380
__________________________________________

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát. Good income. Neáu caàn, bao löông 

quanh naêm

Xin lieân laïc Nancy: 

281-701-3632
__________________________________________

598-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm khu Galleria Westheimer Full 

Services Salon caàn thôï boät, tay chaân 

nöôùc, full or part time. Neáu khoâng coù 

kinh nghieäm seõ train.

Xin lieân heä Nikki: 

832-857-8902
__________________________________________

663-2001/1569

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails vuøng S/W. 

Khu traéng, giaù cao, tips haäu. Khoâng 

khí laøm vieäc thoûa maùi..

Xin goïi ngay: 713-666-1416
__________________________________________

600-1996/1564

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nails khu Bellaire caàn thôï Nails 

Nöõ, laøm full time hoaëc part time, bao 

löông vaø aên chia. Tieàn tip cao. Tieäm 

ñoùng cöûa ngaøy Chuû Nhaät. 

Xin lieân laïc: 

713-291-7352
__________________________________________

580-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp, bao löông $700-$900. Tieäm 

nhieàu khaùch walk-ins, trong khu 

shopping cuûa H.E.B. Caàn raát gaáp thôï 

boät (bao löông) vaø nhieàu thôï Chaân Tay 

Nöôùc.

Xin lieân laïc:

832-605-2846 * 832-643-5055
__________________________________________

568-1993/1561

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùt bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa HK2 & 4

Xin lieân heä: 

832-512-4028 * 281-431-4499
__________________________________________

620-1997/1565

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may coù kinh nghieäm laøm part 

time. Khu Westheimer.

Xin lieân laïc Sue: 

832-528-6326

679-2003/1571

NEW! CAÀN THÔÏ NAILS

SOUTHWEST (KHU FIESTA)

Caàn thôï Nails Nam, Nöõ laøm boät vaø tay 

chaân nöôùc, bieát laøm eyelashes caøng 

toát. Bao löông hoaëc aên chia.

Xin lieân laïc: 

A. Quang: 713-371-6803

C. Phöôïng: 832-503-0096
__________________________________________

676-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï nails bao löông $1,000-

$1,300. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bao caû 

tuaàn (khoâng coù baèng Ok). Ai ôû 

Southwest ñi chung xe

Xin lieân heä: 

832-983-4030
__________________________________________

635-1998/1566

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail 5,000sqft, sang troïng vaø 

ñeïp. ÔÛ South 45. Caàn thôï boät vaø Tay 

chaân nöôùc. Bao löông $700 - $1,200, 

bieát laøm boät maøu. Nhaän Full time/Part 

time.

Xin lieân laïc: 

Chính: 281-650-2898
__________________________________________

591-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn gaáp thôï nails gioûi coù baèng Wax, 

bieát laøm moïi thöù, bao löông $900/tuaàn. 

Caàn thôï chaân tay nöôùc. Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK3 - 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’, 

Xin lieân heä: 

832-614-5612 * 832-736-6091
__________________________________________

593-1995/1563

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï nails, Vuøng SW 

Houston. Khu traéng, giaù cao, tips haäu. 

Khoâng khí laøm vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 

713-666-1416
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 

time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 

khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 

45.

Xin lieân laïc Tina: 832-818-0990
__________________________________________

584-1994/1562

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm ôû vuøng Sugarland nhieàu khaùch 

walk-ins, raát deã build khaùch, tip cao 

Full time hoaëc Part time.

Xin lieân laïc: 

832-475-8286

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 

caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 

chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 

tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  

281-752-5555
__________________________________________

670-2002/1570

CAÀN THÔÏ MAY

Tieäm may caàn thôï söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm, bieát chuùt tieáng Anh. Khu 610 

vaø Richmond

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683 * W: 281-759-2400
__________________________________________

663-2001/1569

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails vuøng S/W. 

Khu traéng, giaù cao, tips haäu. Khoâng 

khí laøm vieäc thoûa maùi..

Xin goïi ngay: 713-666-1416
___________________________________________

623-1997/1565

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm Nail naèm treân ñöôøng Dairy 

Ashford/Richmond caùch Hong Kong 4 

10 phuùt laùi xe, caàn thôï boät, bao löông 

$900 tuaàn.

Xin lieân laïc Amy: 

C: 832-512-7132 * W: 832-288-3043
__________________________________________

586-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAILS

Nails 59 South Rosenberg, caàn thôï 

nails gaáp, coù kinh nghieäm boät, bao 

löông, laøm 5 ngaøy moät tuaàn. Khu MIX 

meã nhieàu. Open 10am-7pm

Ai thaät loøng ñi laøm xin lieân heä: 

713-371-7855
__________________________________________

589-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ VIEÄC

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn ngöôøi taän 

taâm phuï vieäc quanh naêm.

Xin lieân laïc vôùi Minh Vaân: 

713-367-4853

658-2001/1569

KHU 288 - BELTWAY 8

Caàn ngöôøi laøm trong tieäm röôïu. Chaát 

haøng, doïn deïp, tính tieàn. Khu 288 – 

Beltway 8. Löông tuøy theo kinh 

nghieäm.

Vui loøng goïi: 713-806-6114
__________________________________________

680-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät ngöôøi giöõ treû tuoåi töø 55 ñeán 

65. Coù phoøng rieâng, khu Sugarland, 

beù ñi hoïc ñeán 3pm môùi veà, Chuû nhaät 

nghó.

Xin lieân laïc: 

281-935-8357 * 281-818-4737
__________________________________________

650-2000/1568

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ, chaêm soùc ngöôøi giaø 

taïi gia. Tuaàn 6 ngaøy bao aên ôû, löông 

haäu.

Xin lieân laïc: 

Chò Hueä: 832-641-6406

Chò Thanh: 832-359-3993
__________________________________________

611-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ hai chaùu trai 

3t & 5t. Bieát naáu aên vaø laøm ít vieäc nhaø. 

Nhaø ôû vuøng San Antonio, caùch 

Houston 3 tieáng. Bao aên ôû, löông 

$1,600/thaùng. 

Xin lieân laïc Phong: 

281-891-9985 * 346-715-1080
___________________________________________

604-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø giuùp vieäc nhaø, 

bao löông cao vaø coù theå thöông löôïng 

thôøi gian thích hôïp cho moïi hoaøn caûnh! 

Bao löông cao. Nhaø cuõ Galleria

Xin lieân laïc: 

210-833-6366 * 210-313-3213
__________________________________________

595-1997/1565

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát 

naáu aên, giuùp troâng coi cuï baø. Thích 

hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellaire/Bwy S. 

Khu Richmond, hoaëc Katy. Coù saún 

phöông tieän di chuyeån

Xin lieân heä: 832-280-4173 

Email: uyeninvestments@gmail.com 
__________________________________________

578-1994/1562

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù 2 treû 8 vaø 10 tuoåi ñaõ ñi hoïc. 

Nhaø ôû Katy, caàn ôû laïi ñeâm, coù phoøng 

rieâng. Löông seõ thöông löôïng.

Lieân laïc Anh Thieân soá ñieän thoaïi 

850-607-3641

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

677-2003/1571

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû Synott & Beechnut, coù 1 phoøng 

cho thueâ Ñoäc thaân Nam, Nöõ. Nhaø raát 

saïch seõ, yeân tónh, ít ngöôøi ôû. Coù choã 

ñaäu xe, internet, giaët saáy, giaù $375.

Xin lieân laïc Thieän: 

832-566-5727
__________________________________________

668-2002/1570

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, thoaùng maùt, khu SW $400, 

phoøng lôùn $600/thaùng. Coù theå ôû ñöôïc 

2 ngöôøi. Coù saün ñoà ñaïc, Internet. Ñieàu 

kieän: Nöõ ñoäc thaân, ít naáu aên.

Vui loøng text/voice: 

832-310-7699
______________________________________

665-2001/1569

NEW! SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & Old Richmond. 

Phoøng roäng raõi, thoaùng maùt. free 

wifi. maùy giaët. maùy saáy môùi. Nhaø ít 

ngöôøi, yeân tónh.

Xin lieân laïc chò Xuaân: 

713-422-3924
__________________________________________

661-2001/1569

BELLAIRE - ADICK CLODINE

Nhaø treân ñöôøng Bellaire vaø Adick 

Clodine co ù  pho øng cho share. 

$330/thaùng, bao ñieän, nöôùc, giaët saáy 

vaø Internet.

Xin lieân laïc: 

832-836-9081
__________________________________________

656-2001/1569

CHO THUEÂ PHOØNG

Phoøng cho thueâ. Nhaø goùc ñöôøng 

Beechnut and Eldrigde, ñaày ñuû tieän 

nghi, coù dö 2 phoøng, $350.

Vui loøng goïi Coâ Cuùc: 

832-228-3068
__________________________________________

664-1997/1565

CHO SHARE PHOØNG

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch 

seõ. Khu sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän 

nghi. Ñöôøng Neff & Redding. Ít naáu 

aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688 * 669-285-8701

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

652-2000/1568

DAIRY ASHFORD & BISSONNET

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng Master, vaø 

phoøng nhoû, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng, 

chôï. Ñaày ñuû tieän nghi, bao ñieän nöôùc, 

giaët saáy, internet. Nhaø coù 2 vôï choàng, 

coù choã ñaäu xe.

Xin lieân laïc: 

Coâ Chung: 832-566-4981

Anh Phöông: 832-561-3565
__________________________________________

660-2001/1569

SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & 529, 2 phoøng cho 

share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

Internet, khu an ninh, $330/thaùng, 

Northwest.

Xin lieân laïc: 

713-314-7091
__________________________________________

610-1996/1564

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire, chæ 3 phuùt ñi boä ra 

HK4. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. 

Beáp roäng raõi, khu nhaø vui vaø an 

ninh toát. Chæ daønh cho Nöõ ñoäc thaân, 

laøm vieäc.

Xin lieân laïc: 713-478-7472
__________________________________________

642-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Boone & Harwin, dö 1 phoøng 

cho share. Caàn 1 ngöôøi thaân thieän, 

saïch seõ, ít naáu aên. Bao ñieän nöôùc, giaët 

saáy, Internet. $350/thaùng

Xin goïi anh Ñaëng: 

832-605-8958
__________________________________________

640-1999/1567

SHARE PHOØNG - BELLAIRE & 59

Nhaø khu yeân tónh, roäng vaø saïch, cho 

share phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Khu 

Bellaire vaø 59.

Xin lieân heä Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

638-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân heä

713-367-5069
_______________________________________

583-1994/1562

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut 

vaø Dairy Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät 

phoøng cho share $400/thaùng. Ñuû 

tieän nghi, khu yeân tónh, saïch seõ, öu 

tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 

832-231-1164

626-1997/1565

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø goùc ñöôøng Hw6 vaø Bellaire. Ñaày 

ñuû tieän nghi, yeân tónh. Bao ñieän nöôùc, 

giaët uûi, internet.

Xin lieân laïc: 

832-744-1211
_______________________________________

571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, 

caùch chôï Hk4 7 phuùt. Freeway 

(Hwy 59) & Belway 8, coù saún 

furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët 

saáy, Internet. Öu tieân ñoäc thaân, coù 

vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. Coù theå 

doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 

281-818-9360
__________________________________________

573-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, 

saïch seõ, yeân tónh, an ninh, clean 

and frendly. Call Dung or Christy:

Text or Leave Message

713-330-6021
______________________________________6

43-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù 

share phoøng Master Bedroom $600. 

Raát toát cho hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï 

Hong Kong, Myõ Hoa, HEB. Bao ñieän, 

internet, giaët saáy. Khoâng ôû chung vôùi 

chuû.

Xin lieân heä Maïnh: 

972-854-8191
___________________________________________

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

TRUNG TAÂM BELLAIRE

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå 

ñi boä tôùi Hong Kong, Taân Bình, 

Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët 

saáy, internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568

575-1993/1561

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

596-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi coi em vaø giuùp 

vieäc nhaø, bao aên ôû, bieát laùi xe, noùi vaø 

hieåu tieáng Anh. Löông $2,500 moät 

thaùng. ÔÛ vuøng Sonoma County, CA.

Lieân laïc Coâ Truùc: 707-843-6929

New
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678-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ-GIUÙP VIEÄC 

NHAØ-KHU ROYAL OAKS

Caàn 1 phuï nöõ tuoåi töø 40-60 chaêm soùc 2 

treû em vaø laøm giuùp vieäc nhaø.

Xin goïi Jimmy: 

832-776-0752
__________________________________________

603-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc 1 cuï baø ban ñeâm 

taïi nhaø (tuaàn 6 ñeâm) hoaëc ôû laïi neáu 

khoâng laùi xe ñöôïc. Cuï baø vaãn coøn minh 

maãn vaø khoûe maïnh. Khu medical 

center Downtown Houston

Xin lieân laïc Huøng: 

713-494-2020
__________________________________________

608-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh vaø coù 

kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát 

naáu aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi. Löông haäu. Khu Southwest (Dairy 

Ashford & W. Belfort)

Xin lieân laïc coâ Lieân: 

713-569-7331
__________________________________________

644-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù hai treû ñaõ ñi hoïc. Nhaø ôû 

Southwest, laøm 5 ngaøy 1 tuaàn, coù theå 

ñi veà hoaëc ôû laïi. Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc: 713-517-5198
__________________________________________

639-1999/1567

CAÀN NGÖÔØI LAØM

Tieäm giaët uûi khu 610 vaø Richmond, 

caàn ngöôøi laøm Cashier Frontdesk, bieát 

chuùt tieáng Anh vaø coù kinh nghieäm laøm 

qua roài.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
___________________________________________

657-2001/1569

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ treân 50, chaêm soùc baø 87 

tuoåi. Bao aên ôû, löông $2,500/thaùng. 

Neáu laøm toát, taêng löông sau 6 thaùng. 

Ñieän thoaïi sau 2:00PM.

Vui loøng goïi baø Tuyeát: 

281-989-1636
__________________________________________

633-1998/1566

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ GAÁP

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, coù kinh 

nghieäm, saïch seõ, yeâu treû. Ñeå giöõ moät 

beù gaùi 18 thaùng. Nhaø gaàn I10/Bwy 8 

laøm 5 ngaøy/tuaàn. 

Xin lieân laïc: 

832-495-7087

Linh Tinh

674-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm ñoâng khaùch khu Southwest, coù 

nhieàu khaùch Design, Eyebrows, Wax. 

Caàn thôï bieát laøm boät vaø thôï chaân tay 

nöôùc.

Xin lieân heä: 

832-209-0380
__________________________________________

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát. Good income. Neáu caàn, bao löông 

quanh naêm

Xin lieân laïc Nancy: 

281-701-3632
__________________________________________

598-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm khu Galleria Westheimer Full 

Services Salon caàn thôï boät, tay chaân 

nöôùc, full or part time. Neáu khoâng coù 

kinh nghieäm seõ train.

Xin lieân heä Nikki: 

832-857-8902
__________________________________________

663-2001/1569

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails vuøng S/W. 

Khu traéng, giaù cao, tips haäu. Khoâng 

khí laøm vieäc thoûa maùi..

Xin goïi ngay: 713-666-1416
__________________________________________

600-1996/1564

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nails khu Bellaire caàn thôï Nails 

Nöõ, laøm full time hoaëc part time, bao 

löông vaø aên chia. Tieàn tip cao. Tieäm 

ñoùng cöûa ngaøy Chuû Nhaät. 

Xin lieân laïc: 

713-291-7352
__________________________________________

580-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp, bao löông $700-$900. Tieäm 

nhieàu khaùch walk-ins, trong khu 

shopping cuûa H.E.B. Caàn raát gaáp thôï 

boät (bao löông) vaø nhieàu thôï Chaân Tay 

Nöôùc.

Xin lieân laïc:

832-605-2846 * 832-643-5055
__________________________________________

568-1993/1561

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùt bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa HK2 & 4

Xin lieân heä: 

832-512-4028 * 281-431-4499
__________________________________________

620-1997/1565

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may coù kinh nghieäm laøm part 

time. Khu Westheimer.

Xin lieân laïc Sue: 

832-528-6326

679-2003/1571

NEW! CAÀN THÔÏ NAILS

SOUTHWEST (KHU FIESTA)

Caàn thôï Nails Nam, Nöõ laøm boät vaø tay 

chaân nöôùc, bieát laøm eyelashes caøng 

toát. Bao löông hoaëc aên chia.

Xin lieân laïc: 

A. Quang: 713-371-6803

C. Phöôïng: 832-503-0096
__________________________________________

676-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï nails bao löông $1,000-

$1,300. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bao caû 

tuaàn (khoâng coù baèng Ok). Ai ôû 

Southwest ñi chung xe

Xin lieân heä: 

832-983-4030
__________________________________________

635-1998/1566

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail 5,000sqft, sang troïng vaø 

ñeïp. ÔÛ South 45. Caàn thôï boät vaø Tay 

chaân nöôùc. Bao löông $700 - $1,200, 

bieát laøm boät maøu. Nhaän Full time/Part 

time.

Xin lieân laïc: 

Chính: 281-650-2898
__________________________________________

591-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn gaáp thôï nails gioûi coù baèng Wax, 

bieát laøm moïi thöù, bao löông $900/tuaàn. 

Caàn thôï chaân tay nöôùc. Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK3 - 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’, 

Xin lieân heä: 

832-614-5612 * 832-736-6091
__________________________________________

593-1995/1563

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï nails, Vuøng SW 

Houston. Khu traéng, giaù cao, tips haäu. 

Khoâng khí laøm vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 

713-666-1416
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 

time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 

khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 

45.

Xin lieân laïc Tina: 832-818-0990
__________________________________________

584-1994/1562

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm ôû vuøng Sugarland nhieàu khaùch 

walk-ins, raát deã build khaùch, tip cao 

Full time hoaëc Part time.

Xin lieân laïc: 

832-475-8286

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 

caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 

chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 

tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  

281-752-5555
__________________________________________

670-2002/1570

CAÀN THÔÏ MAY

Tieäm may caàn thôï söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm, bieát chuùt tieáng Anh. Khu 610 

vaø Richmond

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683 * W: 281-759-2400
__________________________________________

663-2001/1569

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails vuøng S/W. 

Khu traéng, giaù cao, tips haäu. Khoâng 

khí laøm vieäc thoûa maùi..

Xin goïi ngay: 713-666-1416
___________________________________________

623-1997/1565

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm Nail naèm treân ñöôøng Dairy 

Ashford/Richmond caùch Hong Kong 4 

10 phuùt laùi xe, caàn thôï boät, bao löông 

$900 tuaàn.

Xin lieân laïc Amy: 

C: 832-512-7132 * W: 832-288-3043
__________________________________________

586-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAILS

Nails 59 South Rosenberg, caàn thôï 

nails gaáp, coù kinh nghieäm boät, bao 

löông, laøm 5 ngaøy moät tuaàn. Khu MIX 

meã nhieàu. Open 10am-7pm

Ai thaät loøng ñi laøm xin lieân heä: 

713-371-7855
__________________________________________

589-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ VIEÄC

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn ngöôøi taän 

taâm phuï vieäc quanh naêm.

Xin lieân laïc vôùi Minh Vaân: 

713-367-4853

658-2001/1569

KHU 288 - BELTWAY 8

Caàn ngöôøi laøm trong tieäm röôïu. Chaát 

haøng, doïn deïp, tính tieàn. Khu 288 – 

Beltway 8. Löông tuøy theo kinh 

nghieäm.

Vui loøng goïi: 713-806-6114
__________________________________________

680-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät ngöôøi giöõ treû tuoåi töø 55 ñeán 

65. Coù phoøng rieâng, khu Sugarland, 

beù ñi hoïc ñeán 3pm môùi veà, Chuû nhaät 

nghó.

Xin lieân laïc: 

281-935-8357 * 281-818-4737
__________________________________________

650-2000/1568

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ, chaêm soùc ngöôøi giaø 

taïi gia. Tuaàn 6 ngaøy bao aên ôû, löông 

haäu.

Xin lieân laïc: 

Chò Hueä: 832-641-6406

Chò Thanh: 832-359-3993
__________________________________________

611-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ hai chaùu trai 

3t & 5t. Bieát naáu aên vaø laøm ít vieäc nhaø. 

Nhaø ôû vuøng San Antonio, caùch 

Houston 3 tieáng. Bao aên ôû, löông 

$1,600/thaùng. 

Xin lieân laïc Phong: 

281-891-9985 * 346-715-1080
___________________________________________

604-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø giuùp vieäc nhaø, 

bao löông cao vaø coù theå thöông löôïng 

thôøi gian thích hôïp cho moïi hoaøn caûnh! 

Bao löông cao. Nhaø cuõ Galleria

Xin lieân laïc: 

210-833-6366 * 210-313-3213
__________________________________________

595-1997/1565

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát 

naáu aên, giuùp troâng coi cuï baø. Thích 

hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellaire/Bwy S. 

Khu Richmond, hoaëc Katy. Coù saún 

phöông tieän di chuyeån

Xin lieân heä: 832-280-4173 

Email: uyeninvestments@gmail.com 
__________________________________________

578-1994/1562

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù 2 treû 8 vaø 10 tuoåi ñaõ ñi hoïc. 

Nhaø ôû Katy, caàn ôû laïi ñeâm, coù phoøng 

rieâng. Löông seõ thöông löôïng.

Lieân laïc Anh Thieân soá ñieän thoaïi 

850-607-3641

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

677-2003/1571

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû Synott & Beechnut, coù 1 phoøng 

cho thueâ Ñoäc thaân Nam, Nöõ. Nhaø raát 

saïch seõ, yeân tónh, ít ngöôøi ôû. Coù choã 

ñaäu xe, internet, giaët saáy, giaù $375.

Xin lieân laïc Thieän: 

832-566-5727
__________________________________________

668-2002/1570

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, thoaùng maùt, khu SW $400, 

phoøng lôùn $600/thaùng. Coù theå ôû ñöôïc 

2 ngöôøi. Coù saün ñoà ñaïc, Internet. Ñieàu 

kieän: Nöõ ñoäc thaân, ít naáu aên.

Vui loøng text/voice: 

832-310-7699
______________________________________

665-2001/1569

NEW! SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & Old Richmond. 

Phoøng roäng raõi, thoaùng maùt. free 

wifi. maùy giaët. maùy saáy môùi. Nhaø ít 

ngöôøi, yeân tónh.

Xin lieân laïc chò Xuaân: 

713-422-3924
__________________________________________

661-2001/1569

BELLAIRE - ADICK CLODINE

Nhaø treân ñöôøng Bellaire vaø Adick 

Clodine co ù  pho øng cho share. 

$330/thaùng, bao ñieän, nöôùc, giaët saáy 

vaø Internet.

Xin lieân laïc: 

832-836-9081
__________________________________________

656-2001/1569

CHO THUEÂ PHOØNG

Phoøng cho thueâ. Nhaø goùc ñöôøng 

Beechnut and Eldrigde, ñaày ñuû tieän 

nghi, coù dö 2 phoøng, $350.

Vui loøng goïi Coâ Cuùc: 

832-228-3068
__________________________________________

664-1997/1565

CHO SHARE PHOØNG

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch 

seõ. Khu sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän 

nghi. Ñöôøng Neff & Redding. Ít naáu 

aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688 * 669-285-8701

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

652-2000/1568

DAIRY ASHFORD & BISSONNET

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng Master, vaø 

phoøng nhoû, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng, 

chôï. Ñaày ñuû tieän nghi, bao ñieän nöôùc, 

giaët saáy, internet. Nhaø coù 2 vôï choàng, 

coù choã ñaäu xe.

Xin lieân laïc: 

Coâ Chung: 832-566-4981

Anh Phöông: 832-561-3565
__________________________________________

660-2001/1569

SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & 529, 2 phoøng cho 

share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

Internet, khu an ninh, $330/thaùng, 

Northwest.

Xin lieân laïc: 

713-314-7091
__________________________________________

610-1996/1564

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire, chæ 3 phuùt ñi boä ra 

HK4. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. 

Beáp roäng raõi, khu nhaø vui vaø an 

ninh toát. Chæ daønh cho Nöõ ñoäc thaân, 

laøm vieäc.

Xin lieân laïc: 713-478-7472
__________________________________________

642-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Boone & Harwin, dö 1 phoøng 

cho share. Caàn 1 ngöôøi thaân thieän, 

saïch seõ, ít naáu aên. Bao ñieän nöôùc, giaët 

saáy, Internet. $350/thaùng

Xin goïi anh Ñaëng: 

832-605-8958
__________________________________________

640-1999/1567

SHARE PHOØNG - BELLAIRE & 59

Nhaø khu yeân tónh, roäng vaø saïch, cho 

share phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Khu 

Bellaire vaø 59.

Xin lieân heä Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

638-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân heä

713-367-5069
_______________________________________

583-1994/1562

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut 

vaø Dairy Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät 

phoøng cho share $400/thaùng. Ñuû 

tieän nghi, khu yeân tónh, saïch seõ, öu 

tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 

832-231-1164

626-1997/1565

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø goùc ñöôøng Hw6 vaø Bellaire. Ñaày 

ñuû tieän nghi, yeân tónh. Bao ñieän nöôùc, 

giaët uûi, internet.

Xin lieân laïc: 

832-744-1211
_______________________________________

571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, 

caùch chôï Hk4 7 phuùt. Freeway 

(Hwy 59) & Belway 8, coù saún 

furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët 

saáy, Internet. Öu tieân ñoäc thaân, coù 

vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. Coù theå 

doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 

281-818-9360
__________________________________________

573-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, 

saïch seõ, yeân tónh, an ninh, clean 

and frendly. Call Dung or Christy:

Text or Leave Message

713-330-6021
______________________________________6

43-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù 

share phoøng Master Bedroom $600. 

Raát toát cho hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï 

Hong Kong, Myõ Hoa, HEB. Bao ñieän, 

internet, giaët saáy. Khoâng ôû chung vôùi 

chuû.

Xin lieân heä Maïnh: 

972-854-8191
___________________________________________

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

TRUNG TAÂM BELLAIRE

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå 

ñi boä tôùi Hong Kong, Taân Bình, 

Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët 

saáy, internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568

575-1993/1561

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

596-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi coi em vaø giuùp 

vieäc nhaø, bao aên ôû, bieát laùi xe, noùi vaø 

hieåu tieáng Anh. Löông $2,500 moät 

thaùng. ÔÛ vuøng Sonoma County, CA.

Lieân laïc Coâ Truùc: 707-843-6929

New

http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
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Tập thể dục có hạn chế 
chứng mất trí nhớ không? Kiến 
thức hữu ích giúp bạn tăng 
cường khả năng não bộ

Chứng mất trí nhớ khiến nhiều người 
gặp khó khăn trong việc sinh hoạt hằng 
ngày, vì vậy cần phải ngăn ngừa và 

giảm thiểu tối đa khả năng mắc phải chứng này. 
Tập thể dục là một trong những phương pháp hữu 
hiệu giúp cải thiện sức khỏe não bộ của bạn.

Ảnh minh họa
Chứng mất trí nhớ được gây ra bởi các nguyên 

nhân khác nhau làm suy giảm chức năng nhận thức 
của não. Trước đây, nó được xem như một hiện 
tượng lão hóa, nhưng sau này được xếp vào nhóm 
bệnh về não, vậy nên cần được chẩn đoán và điều 
trị kịp thời.

Bệnh Alzheimer chiếm 55-70% nguyên nhân 
gây ra chứng mất trí nhớ. Các nguyên nhân khác 
bao gồm bệnh hẹp hoặc tắc nghẽn mạch máu não, 
các bệnh thoái hóa như chứng mất trí thể Lewy, 
bệnh nội tiết, truyền nhiễm, não úng thủy và u não.

Tập thể dục có thể làm giảm nguy cơ mất trí 
nhớ không?

Gần đây, đã có nhiều nghiên cứu về tác dụng 
của việc tập thể dục liên quan đến các phương pháp 
phòng ngừa chứng mất trí nhớ. 

Những nghiên cứu này ã chỉ ra rằng tập thể đ
dục là ì lượng máu đầy đủ điều cần thiết để duy tr
chuyển đến não và thúc  đẩy sự phát triển và tồn tại
của các tế bào não.

Các chuyên gia cho biết: “ òng ngừa Để ph
chứng mất trí nhớ hoặc khi bệnh nhân ã mắc phải đ
chứng mất trí nhớ muốn bắt đầu tập thể dục, họ nên 
tham khảo ý kiến   của bác sĩ”.

Tác dụng cụ thể của việc tập thể dục đối với 
não bộ là gì?

Các nhà khoa học cho biết: “Tập thể dục làm 
giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và mất trí nhớ. 
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tập thể 

dục thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim và đột 
quỵ thấp hơn. Bệnh tim và đột quỵ là những yếu tố 
liên quan đến sự phát triển của chứng mất trí nhớ”.

Tập thể dục còn làm giảm nguy cơ huyết áp 
cao, tiểu đường và béo phì, những bệnh có liên 
quan đến mất trí nhớ. Một số nghiên cứu phát hiện 
ra những người lớn tuổi tập thể dục nhiều sẽ tăng 
cường chức năng ghi nhớ. 

Tập thể dục thế nào là hợp lý?
Các chuyên gia cho biết “Tập các bài thể dục 

như đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày rất tốt cho sức 
khỏe não bộ. Theo nghiên cứu, không chỉ tập thể 
dục nhẹ nhàng như đi bộ, mà cả tập luyện sức bền 
và các bài tập giúp tăng cường sự linh hoạt và cân 
bằng cũng rất có lợi”.

Tập thể dục nhịp điệu, đi bộ, chạy, khiêu vũ, đi 
xe đạp hoặc bơi lội, làm tăng lưu lượng máu đến 
não và giúp duy trì sức khỏe não bộ. Tập luyện cơ 
bắp có tác dụng tăng cơ, tăng sự linh hoạt và tỷ lệ 
trao đổi chất. 

Ngoài ra, các bài tập giúp tăng tính linh hoạt 
và thăng bằng, chẳng hạn như kéo căng, thái cực 
quyền và yoga giúp củng cố cơ bắp, đồng thời cải 
thiện sự cân bằng.

Đặc biệt, tập thể dục rất hữu ích trong việc làm 
giảm các triệu chứng và làm giảm nguy cơ mắc 
chứng mất trí nhớ với các bài tập phù hợp và cường 
độ hợp lý. ■  
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TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu

Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNGThoâng Baùo
Chuùng toâi xin thoâng baùo cuøng quyù thaân chuû quaûng caùo cuûa Baùo 

Thöông Maïi Vieät Nam - The Vieät Nam Post Thöông Maïi.

Trong thôøi gian gaàn ñaây coù nhieàu ngöôøi ñaõ lieân laïc vôùi toøa soaïn 

cuûa chuùng toâi veà vieäc “Thuong Mai Magazine” ôû California ñaõ 

nhaän tieàn nhöng khoâng ñaêng quaûng caùo thöông maïi cho hoï.

Chuùng toâi xin thoâng baùo cuøng quyù vò laø “Thuong Mai Magazine” 

ôû California khoâng coù lieân heä vì vôùi chuùng toâi caû.

Cô sôû Thöông maïi Vieät nam cuûa chuùng toâi toïa laïc taïi soá:

10515 Harwin Dr., Ste 100-120

Houston, Texas 77036

Tel. (713)-777-4900

       (713)-777-2012

       (713)-777-8438

       (713)-777-4848

Website: www.thevietnampost.com

Email: info@thevietnampost.com

Neáu quyù vò coù thaéc maéc, xin vui loøng lieân laïc vôùi chuùng toâi qua 

nhöõng soá ñieän thoaïi ôû treân.

Chuùng toâi chaân thaønh caûm ôn söï uûng hoä cuûa quyù thaân chuû.

Notice
Notice to clients of the Thuong Mai Viet Nam - The Vietnam Post.

Recently, some customers have sent their ads to a business name 

“Thuong Mai Magazine” in California and paid this Business for its 

service. 

Please note that the business in California has nothing to do with us.

Our “Thöông Maïi Vieät Nam” (The Vietnam Post) is located at:

10515 Harwin Dr., Ste 100-120

Houston, Texas 77036

Tel. (713)-777-4900

       (713)-777-2012

       (713)-777-8438

       (713)-777-4848

Website: www.thevietnampost.com

Email: info@thevietnampost.com

If you have any questions, please contact us at the numbers list 

above. 

We definitely appreciate your support.

http://afamily.vn/hoa-ra-nhung-nguoi-doc-than-lai-co-cuoc-song-khoe-manh-hon-nguoi-da-ket-hon-20170727161954889.chn
http://afamily.vn/vung-xanh.html
http://afamily.vn/hoa-ra-nhung-nguoi-doc-than-lai-co-cuoc-song-khoe-manh-hon-nguoi-da-ket-hon-20170727161954889.chn
http://afamily.vn/vung-xanh.html
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Tập thể dục có hạn chế 
chứng mất trí nhớ không? Kiến 
thức hữu ích giúp bạn tăng 
cường khả năng não bộ

Chứng mất trí nhớ khiến nhiều người 
gặp khó khăn trong việc sinh hoạt hằng 
ngày, vì vậy cần phải ngăn ngừa và 

giảm thiểu tối đa khả năng mắc phải chứng này. 
Tập thể dục là một trong những phương pháp hữu 
hiệu giúp cải thiện sức khỏe não bộ của bạn.

Ảnh minh họa
Chứng mất trí nhớ được gây ra bởi các nguyên 

nhân khác nhau làm suy giảm chức năng nhận thức 
của não. Trước đây, nó được xem như một hiện 
tượng lão hóa, nhưng sau này được xếp vào nhóm 
bệnh về não, vậy nên cần được chẩn đoán và điều 
trị kịp thời.

Bệnh Alzheimer chiếm 55-70% nguyên nhân 
gây ra chứng mất trí nhớ. Các nguyên nhân khác 
bao gồm bệnh hẹp hoặc tắc nghẽn mạch máu não, 
các bệnh thoái hóa như chứng mất trí thể Lewy, 
bệnh nội tiết, truyền nhiễm, não úng thủy và u não.

Tập thể dục có thể làm giảm nguy cơ mất trí 
nhớ không?

Gần đây, đã có nhiều nghiên cứu về tác dụng 
của việc tập thể dục liên quan đến các phương pháp 
phòng ngừa chứng mất trí nhớ. 

Những nghiên cứu này ã chỉ ra rằng tập thể đ
dục là ì lượng máu đầy đủ điều cần thiết để duy tr
chuyển đến não và thúc  đẩy sự phát triển và tồn tại
của các tế bào não.

Các chuyên gia cho biết: “ òng ngừa Để ph
chứng mất trí nhớ hoặc khi bệnh nhân ã mắc phải đ
chứng mất trí nhớ muốn bắt đầu tập thể dục, họ nên 
tham khảo ý kiến   của bác sĩ”.

Tác dụng cụ thể của việc tập thể dục đối với 
não bộ là gì?

Các nhà khoa học cho biết: “Tập thể dục làm 
giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và mất trí nhớ. 
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tập thể 

dục thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim và đột 
quỵ thấp hơn. Bệnh tim và đột quỵ là những yếu tố 
liên quan đến sự phát triển của chứng mất trí nhớ”.

Tập thể dục còn làm giảm nguy cơ huyết áp 
cao, tiểu đường và béo phì, những bệnh có liên 
quan đến mất trí nhớ. Một số nghiên cứu phát hiện 
ra những người lớn tuổi tập thể dục nhiều sẽ tăng 
cường chức năng ghi nhớ. 

Tập thể dục thế nào là hợp lý?
Các chuyên gia cho biết “Tập các bài thể dục 

như đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày rất tốt cho sức 
khỏe não bộ. Theo nghiên cứu, không chỉ tập thể 
dục nhẹ nhàng như đi bộ, mà cả tập luyện sức bền 
và các bài tập giúp tăng cường sự linh hoạt và cân 
bằng cũng rất có lợi”.

Tập thể dục nhịp điệu, đi bộ, chạy, khiêu vũ, đi 
xe đạp hoặc bơi lội, làm tăng lưu lượng máu đến 
não và giúp duy trì sức khỏe não bộ. Tập luyện cơ 
bắp có tác dụng tăng cơ, tăng sự linh hoạt và tỷ lệ 
trao đổi chất. 

Ngoài ra, các bài tập giúp tăng tính linh hoạt 
và thăng bằng, chẳng hạn như kéo căng, thái cực 
quyền và yoga giúp củng cố cơ bắp, đồng thời cải 
thiện sự cân bằng.

Đặc biệt, tập thể dục rất hữu ích trong việc làm 
giảm các triệu chứng và làm giảm nguy cơ mắc 
chứng mất trí nhớ với các bài tập phù hợp và cường 
độ hợp lý. ■  
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CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu

Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNGThoâng Baùo
Chuùng toâi xin thoâng baùo cuøng quyù thaân chuû quaûng caùo cuûa Baùo 

Thöông Maïi Vieät Nam - The Vieät Nam Post Thöông Maïi.

Trong thôøi gian gaàn ñaây coù nhieàu ngöôøi ñaõ lieân laïc vôùi toøa soaïn 

cuûa chuùng toâi veà vieäc “Thuong Mai Magazine” ôû California ñaõ 

nhaän tieàn nhöng khoâng ñaêng quaûng caùo thöông maïi cho hoï.

Chuùng toâi xin thoâng baùo cuøng quyù vò laø “Thuong Mai Magazine” 

ôû California khoâng coù lieân heä vì vôùi chuùng toâi caû.

Cô sôû Thöông maïi Vieät nam cuûa chuùng toâi toïa laïc taïi soá:

10515 Harwin Dr., Ste 100-120

Houston, Texas 77036

Tel. (713)-777-4900

       (713)-777-2012

       (713)-777-8438

       (713)-777-4848

Website: www.thevietnampost.com

Email: info@thevietnampost.com

Neáu quyù vò coù thaéc maéc, xin vui loøng lieân laïc vôùi chuùng toâi qua 

nhöõng soá ñieän thoaïi ôû treân.

Chuùng toâi chaân thaønh caûm ôn söï uûng hoä cuûa quyù thaân chuû.

Notice
Notice to clients of the Thuong Mai Viet Nam - The Vietnam Post.

Recently, some customers have sent their ads to a business name 

“Thuong Mai Magazine” in California and paid this Business for its 

service. 

Please note that the business in California has nothing to do with us.

Our “Thöông Maïi Vieät Nam” (The Vietnam Post) is located at:

10515 Harwin Dr., Ste 100-120

Houston, Texas 77036

Tel. (713)-777-4900

       (713)-777-2012

       (713)-777-8438

       (713)-777-4848

Website: www.thevietnampost.com

Email: info@thevietnampost.com

If you have any questions, please contact us at the numbers list 

above. 

We definitely appreciate your support.

http://afamily.vn/hoa-ra-nhung-nguoi-doc-than-lai-co-cuoc-song-khoe-manh-hon-nguoi-da-ket-hon-20170727161954889.chn
http://afamily.vn/vung-xanh.html
http://afamily.vn/hoa-ra-nhung-nguoi-doc-than-lai-co-cuoc-song-khoe-manh-hon-nguoi-da-ket-hon-20170727161954889.chn
http://afamily.vn/vung-xanh.html
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Giải mã một phần năng lực 
của chó nghiệp vụ

Không thiếu những tài liệu từ phòng 
xử án kể về những chú chó đánh 
hơi tử thi đã đưa kẻ sát nhân vào 

tù. Tác giả Peter Andrey Smith là một phóng viên 
tự do chuyên viết các đề tài về khoa học và y học. 

Những bài báo hấp dẫn của ông liên tục 
xuất hiện trên hàng loạt ấn phẩm báo chí danh tiếng 
như tạp chí New York Times, Outside, Wired, 
Harpers và The Walrus.

Số lượng chó nghiệp vụ của cảnh sát Mỹ 
tăng vọt bởi sự ưu việt của chúng

Mark Redwine luôn giữ những kỷ vật của 
đứa con trai út ngay trong cabin chiếc xe tải của 
mình. Vai trái của ông xăm tên Dylan (tên thằng 
bé). Redwine không ngừng phát những tấm áp 
phích tìm con tại các trạm dừng xe tải. 

Tháng 11 năm 2012, Dylan, năm đó 13 
tuổi, đã đến dự tiệc Lễ Tạ Ơn trong cabin của 
Redwine nằm gần Rừng quốc gia San Juan (Tây 
Nam tiểu bang Colorado). Redwine khai với điều 
tra viên FBI rằng ông để Dylan ngủ quên trên băng 
ghế khi chạy đến thị trấn. Lúc trở về, thằng nhóc đã 
biến mất.

Hơn 6 tháng sau đó, những người đi bộ đã 
vô tình nhìn thấy một bộ xương trên tuyến đường 
mòn, nơi này cách cabin của Redwine độ 16 cây số. 
Chính quyền sở tại xác nhận hài cốt là thuộc về 
Dylan, song thám tử địa phương không thể xác 
định được nguyên nhân cái chết. 

Nhiều lời xì xào cho rằng bà Elaine Hall 
(vợ cũ của Redwine) và con trai lớn của 2 người có 
thể là hung thủ, nhưng Redwine phủ nhận, và cũng 
rất nhanh sau đó cảnh sát đã bắt ông ta.

Chú chó đánh hơi mùi tử khí
Ngày 5 tháng 8 năm 2013, cuộc điều tra 

càng thêm phần kịch tính khi bà Carren Corcoran 
đặt chân đến Durango (Colorado) cùng với chú chó 
nghiệp vụ Molly. Tại thời điểm đó, bà Corcoran 
làm việc cho sở cảnh sát Madison (tiểu bang 
Wisconsin). 

Trong giờ làm việc của mình, bà Corcoran 
điều hành Giải pháp tìm kiếm bằng chó (CSS), đó 
là một công ty tư nhân chuyên dùng chó nghiệp vụ 
để phát hiện những người mất tích. Trong vòng 30 
năm có lẻ, bà Corcoran đã phát hiện 265 trường 

hợp hài cốt thất lạc như thế.
Sau này bà Corcoran viết: “Chó Molly (tên 

khác là “Bitty”) là chú cún được cứu sống, tôi đã 
dạy nó trở thành “một huyền thoại trong lĩnh vực 
phát hiện hài cốt”. 

Bà Corcoran và chó Molly có mặt tại Văn 
phòng cảnh sát hạt La Plata, một nơi được ví von là 
“Khu vực 51 của thế giới hình sự”. Tại đó các điều 
tra viên đã mang một số bằng chứng vụ án gồm 3 tờ 
giấy gói quần áo của Mark Redwine ngay tại thời 
điểm bé Dylan biến mất.

Corcoran hạ lệnh cho chó Molly tìm kiếm. 
Lần này, con chó sục đầu sâu vào những túi giấy để 
đánh hơi, và rồi nó nhìn bà Corcoran, sau đó ngồi 
xuống. Vì bà Corcoran dạy Molly ngồi xuống là 
dấu hiệu biểu thị việc con chó đã phát hiện ra mùi 
tử thi nên bà bình tĩnh theo dõi. Tiếp theo đó, nhóm 
của bà Corcoran đi đến cabin của Redwine, nơi bị 
bỏ hoang lâu ngày.

Molly ngồi xuống gần một con suối và nó 
làm dấu hiệu về 5 địa điểm bên ngoài ngôi nhà. Rồi 
bà Corcocan thấy con chó ngước lên cửa sổ. Một 
điều tra viên leo vào nhà, mở cửa nhà cho bà 
Corcoran và chó Molly. 

Trong nhà, Molly lần lượt ra các dấu hiệu 
trên bếp sưởi, trong phòng ngủ, trên sofa, gần máy 
giặt và một vị trí gần đó. Tới tháng 2 năm 2014, 
cảnh sát gọi bà Corcoran quay lại và lần này chó 
Molly đánh hơi chiếc xe bán tải của Redwine.

Lời khai của điều tra viên Carren Corcoran 
Gummin về “những dấu hiệu” được thông báo từ 
con chó chăn cừu Molly đã giúp kết án kẻ sát nhân 
Mark Redwine. 

Gần 4 năm sau, khi Redwine lái chiếc xe 
kéo vào trong một bãi đậu xe ở Bellingham 
(Washington), cảnh sát đã tiếp cận và bắt giữ y với 
cáo buộc đã hạ sát con trai út. 

Một đoạn video do đài truyền hình địa 
phương quay lại thời điểm đó cho thấy nghi phạm 
Redwine hết sức bối rối: “Các ông giỏi quá, nhưng 
tôi sẽ phục hơn nếu nghe rõ các ông đã truy ra tôi 
như thế nào?”. 

Một bồi thẩm đoàn ở Colorado đã tuyên 
Redwine phạm một số tội hết sức nghiêm trọng: 
ngược đãi trẻ em và giết người cấp độ 2.

Ngay từ thời cổ đại, loài chó đã có khả năng 
đánh hơi thứ mùi đặc biệt và dẫn con người tìm tới 
nơi phát ra thứ mùi đó. Và bây giờ thì chó được 
huấn luyện thành chó nghiệp vụ chống tội phạm. 

Trong nhiệm vụ nhận diện “mùi tử khí”, 
các cơ quan cảnh sát đã dùng chó nghiệp vụ để cố 
gắng khớp với bằng chứng thu thập được tại hiện 
trường vụ án đối với mùi của nghi phạm hoặc đối 
tượng tình nghi. Dần dà bằng chứng từ chó nghiệp 
vụ đã dùng như một thứ bằng chứng định tội trực 
tiếp.

Tuy nhiên bằng chứng do chó đánh hơi đôi 
khi cũng dẫn đến kết án oan sai, các nghiên cứu cho 
thấy thành kiến của con người đã làm lệch hành vi 
động vật. 

Bị cáo và luật sư của họ cũng khó kiểm tra 
chéo con chó, đồng nghĩa bị cáo không thể xem xét 

bằng chứng hoặc sẵn sàng đối chất với những 
người buộc tội họ (một quyền được ghi trong Hiến 
pháp Mỹ). 

Ông Binyamin Blum, học giả tại Trường 
luật Hastings, Đại học California, phát biểu: “Vấn 
đề chính ở đây là phải tìm cách giải thích chính xác 
phương pháp đánh hơi mùi hương của loài chó là 
gì?”.

Mùi tử khí là mùi gì?
Năm 1990, ngay tại thời điểm Carren 

Corcoran gia nhập lực lượng cảnh sát ở Madison, 
bà đã bắt đầu huấn luyện những con chó chăn cừu 
giống Đức thành chó nghiệp vụ theo cách riêng của 
mình. 

Trong khoảng giữa thời gian 1999 và 2001, 
bà đã tham dự những buổi hội thảo do Công ty các 
giải pháp chó (CSI) tổ chức và chủ trì huấn luyện 
chó là bà Sandra Anderson, người chuyên tìm thấy 
những bằng chứng mà bằng cách thông thường sẽ 
không tìm thấy.

Năm 2005, bà Corcoran đã sáng lập ra Giải 
pháp tìm kiếm bằng chó (CSS) thu hút đông đảo 
những tình nguyện viên yêu loài khuyển và các 
hoạt động ngoài trời. Vụ phá án đình đám nhất của 
điều tra viên Corcoran đã diễn ra vào năm 2004. 
Trước đó, vào năm 1976, một phụ nữ ở Wisconsin 
đột nhiên mất tích.

Gần 4 thập niên sau đó, chú chó Cleo của bà 
Corcoran đã đánh hơi được 14 địa điểm tình nghi 
của người chồng cũ của nạn nhân, nghi phạm 
chính, được cho là sát hại và phi tang xác vợ ở đâu 
đó. 

Không tìm thấy xương, nhưng sau đó cảnh 
sát hé lộ rằng nghi phạm đã thừa nhận địa điểm 
chôn xác và trùng với vị trí mà chó Cleo đã cắm cờ. 
Rất nhanh chóng bà Corcoran đã được các công tố 
viên mời làm chứng trước tòa. 

Đã có sự thay đổi lớn trong điều tra hình sự 
tại Mỹ, khi số lượng cảnh khuyển đã tăng từ 2000 
con (năm 1989) lên thành 50.000 con (năm 2010).

Sau thời điểm năm 2013, các thẩm phán 
ngày càng cho phép nhân chứng chuyên môn ra 
làm chứng về việc chó đánh hơi. 

Phía sau chiếc mũi ướt đầm đìa của loài chó 
là một mê cung hang động gồm vô số khoang hình 
cuộn được gọi là Ethmoturbinate với 200 triệu thụ 
thể khướu giác, chúng được mã hóa bởi lượng gene 
ước tính gấp 2,5 lần ở người.

Trong những năm gần đây, các nhà nghiên 
cứu khám phá ra rằng chó cưng có thể đánh hơi một 
lượng nhỏ chất tạo mùi chẳng hạn như mùi áo sơ mi 
của chủ nhân sau khi mặc. Trong cuộc nghiên cứu 
về cái gọi là “mùi còn sót lại” (thứ mà bà Corcoran 
chỉ ra tại tòa án), các nhà nghiên cứu Đức đã đặt 
những cái thảm lên 2 xác chết gần đó và cho 3 con 
chó Malinois đánh hơi mùi.

Cuộc nghiên cứu vào năm 2007 cho thấy 
những con chó Malinois đã ngửi thấy thứ mùi tử 
khí từ các ô vải. Liệu thứ mùi gì đã tồn tại sau 7 
tháng hoặc hơn sau khi đã buộc tội kẻ sát hại bé 
Dylan? 

Mặc dù các nhà nhân chủng học pháp y đã 

xác định được hàng trăm hợp chất liên kết 
với tử thi, song có rất ít bằng chứng cho thấy tất cả 
xác chết cùng phát ra một loại mùi tiêu chuẩn.

Ông John McGann, một nhà Thần kinh học 
tại Đại học Rutgers-New Brunswick (New Jersey, 
Mỹ) tỏ ra lúng túng: “Loài chó có thể đánh hơi mùi 
xuyên rừng và tìm thấy người. Nhưng đó là mùi gì? 
Chúng tôi đang không hay biết thực sự chúng đã 
ngửi thấy mùi gì?”.

Trong quyết định dẫn đến phiên tòa xét xử 
hung thủ Mark Redwine, điều tra viên Corcoran đã 
tích lũy một hồ sơ bằng chứng hoàn hảo cũng như 
các công tố viên đã gọi bà ra làm chứng trong 6 vụ 
án hình sự khác. 

Các nghi phạm đều bị kết tội, còn những cái 
chết không rõ nguyên nhân được làm rõ. Vào thời 
điểm xét xử Mark Redwine, bằng chứng do chó 
đánh hơi được xếp hạng cao trong danh sách. 

Nhưng chó nghiệp vụ cũng thỉnh thoảng 
mắc sai lầm. Trong dữ liệu ở Australia, cảnh sát 
nước này đã ghi nhận 10.211 cảnh báo được thực 
hiện bởi chó đánh hơi ma túy và 74% trong số đó là 
cảnh báo sai.

Bằng chứng được chấp nhận
Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí 

Nhận thức động vật hồi năm 2011 của tác giả Lisa 
Lit, khi đó bà đang công tác ở Đại học California, 
Davis (UC Davis). 

Trong một bài kiểm tra, bà Lit giấu những 
cái túi chứa cần sa và thuốc súng trong nhà thờ và ra 
lệnh cho 18 con chó cùng đánh hơi phát hiện các 
mục tiêu mùi. Lũ chó đã hoàn thành nhiệm vụ trong 
85% thời gian đánh hơi, từ đây cho thấy chúng là 
loài vật trung thành và là những cỗ máy dò mùi rất 
khách quan.

Hai nhà nghiên cứu M. Chris Fabricant và 
Dana Delger đã thực hiện kiểm tra chéo với những 
phát ngôn của điều tra viên Corcoran, lập luận: 

“Chó là loài vật trung thành và chúng luôn 
biết cách lấy lòng chủ nhân của mình. Thêm nữa, 
chúng là những học sinh xuất sắc khi nhận biết tín 
hiệu có chủ ý / hoặc không chủ ý của con người, 
luôn quan tâm sâu sát tới khuôn mặt người chủ, 
nhất là đôi mắt”.

Trong lần phỏng vấn với báo Khoa học 
(Science), bà Corcoran chỉ ra khả năng đánh hơi tử 
thi của chó Molly trong vụ án Redwine: tại một 
thời điểm nào đó, mùi của tử thi sẽ tiếp xúc với đồ 
vật của hung thủ. 

Các công tố viên ở Colorado khẳng định 
rằng việc dùng bằng chứng đánh hơi của chó có thể 
là không khoa học, nhưng hệ thống tư pháp hình sự 
đã chấp nhận kỹ thuật đó làm kiến thức chung. 

Vào năm 2019, bà Lisa Lit đã hợp tác với 
ông Itiel Dror, một nhà thần kinh học nhận thức tại 
London, người chuyên nghiên cứu về việc ra quyết 
định của các chuyên gia. Ông Dror quả quyết rằng 
việc chứng minh khả năng đánh hơi mùi tử khí của 
chó không khó.

Ông giải thích: “Nó không phải là thứ to tát 
gì mà rất đơn giản. Chỉ cần chôn xác chết 1 tuần, rồi 
mang xác đi nơi khác, kế đó cho những người đào 

tạo chó nghiệp vụ (họ không hay biết về nơi từng 
có thí nghiệm chôn xác) tiến hành nghiên cứu. Tôi 
muốn giải thích rằng vì sao người ta tin bằng chứng 
đánh hơi của chó là thuyết phục, là bởi vì con người 
luôn khao khát công lý”... ■

Cơn sốt “vàng trắng” 
Lithium

hành phần quan trọng nhất của bất Tcứ tấm pin di động nào hiện nay là 
kim loại Lithium, tên hóa học viết 

tắt Li. Kim loại có màu xám bạc, mềm và là kim 
loại nhẹ nhất trong bảng tuần hoàn. Pin Lithium có 
khả năng hoạt động với điện áp cao và mật độ lưu 
trữ năng lượng lớn.

Ấn Độ được biết đang đẩy mạnh sản xuất 
pin lithium bằng cách đầu tư 4 tỷ USD vào 4 nhà 
máy sản xuất loại kim loại hiếm này. Nhu cầu gia 
tăng này đã khiến các công ty khai thác mỏ đầu tư 
mạnh vào các dự án khai thác lithium trên khắp thế 
giới, với hy vọng tận dụng sự chuyển dịch toàn cầu 
sang các công nghệ tái tạo.

Trước đây, 6 mỏ lithium đã được mở ở 
Australia và một số mỏ lithium lớn nhất thế giới 
đang được phát triển để đảm bảo nguồn cung kim 
loại liên tục trong tương lai. 

Bo Normark, giám đốc điều hành chiến 
lược công nghiệp tại công ty đổi mới châu Âu 
InnoEnergy, cho biết: 

“Nhu cầu Lithium chắc chắn sẽ tăng lên khi 
sản lượng pin tăng lên. Tuy nhiên, tăng trưởng nhu 
cầu sẽ bị kìm hãm do thời gian xây dựng các nhà 
máy mới tăng lên và sau đó đưa chúng vào hoạt 
động hết công suất. Dựa trên các kế hoạch hiện tại, 
dự kiến nguồn cung lithium sẽ theo kịp nhu cầu 
trong 5 năm tới. Sau đó, mối lo ngại ngày càng 
tăng, rằng sẽ có tình trạng cung không đủ cầu cho 
thị trường pin”.

Benchmark cũng dự đoán rằng nhu cầu 
lithium sẽ đạt 2,2 triệu tấn vào năm 2030, nhưng 
nguồn cung lithium chỉ được dự báo đạt 1,67 triệu 
tấn, dẫn đến thâm hụt đáng kể. Để bù đắp cho sự 
thâm hụt nguyên liệu này, một số công ty khai thác 
và năng lượng đã đầu tư vào các giải pháp thay thế 
cho lithium để cung cấp năng lượng cho sự bùng nổ 
pin.

Hơn một nửa nguồn tài nguyên lithium trên 
trái đất được xác định nằm ở “tam giác lithium” 
Nam Mỹ, đặc biệt tập trung ở những hồ trên cao và 
những mỏ muối trắng bạc đẹp như thiên đường 
nằm giữa Chile, Argentina và Bolivia. 

Riêng Bolivia tuyên bố sở hữu 70% trữ 
lượng lithium thế giới, nguồn nguyên liệu rất quan 
trọng đối với các loại xe điện, chủ yếu ở vùng Salar 
de Uyuni, khu vực có độ cao 3.600 mét trên mực 
nước biển và có lượng mưa lớn. Điều kiện tự nhiên 
ở đây không phù hợp để khai thác lithium như các 
khu mỏ ở sa mạc Atacama của Chile và vùng 
Hombre Muerto của Argentina.

Trong một báo cáo vào năm ngoái, Ngân 
hàng Goldman Sachs đánh giá hợp chất Lithium 

carbonate chế tạo từ Lithium có giá trị kinh tế và 
chính trị tương đương với giá trị của nhiên liệu 
xăng trong thế kỷ XX. Cũng theo Goldman Sachs, 
chỉ cần gia tăng 1% sản lượng ôtô điện của thế giới 
sẽ kéo theo sự gia tăng hơn 40% nhu cầu sản lượng 
Lithium trên toàn cầu.

Pin Lithium ion được sử dụng để cung cấp 
năng lượng cho các thiết bị điện tử di động.

Trước ngã tư của phát triển công nghệ và 
đổi mới năng lượng sạch, sự quan tâm đến pin 
lithium tiếp tục thu hút được sức hút trên thị trường 
toàn cầu. Sử dụng kim loại nhẹ nhất trong bảng 
tuần hoàn, pin lithium có tiềm năng to lớn trong các 
lĩnh vực công nghệ xanh, sản xuất và lưu trữ điện 
năng.

Với dung lượng sạc lớn và tuổi thọ kéo dài, 
pin lithium ngày càng được coi là công nghệ thay 
đổi cuộc chơi đối với một số ngành công nghiệp. 
Các chuyên gia xác định pin Li-ion là “dẫn đầu thị 
trường trong các thiết bị điện tử cầm tay”. 

Các chuyên gia  cũng nhấn mạnh tầm quan 
trọng của công nghệ Li-ion trong cuộc trò chuyện 
về năng lượng sạch, vì “phần lớn lời hứa của công 
nghệ Li-ion đến từ các ứng dụng tiềm năng của 
chúng trong ôtô chạy bằng pin”.

E3 Metals Corp, một công ty năng lượng 
sáng tạo được thành lập vào năm 1998 và đặt trụ sở 
tại tỉnh Alberta, miền tây Canada, tin rằng lithium 
là tương lai. Chris Doornbos, Chủ tịch & Giám đốc 
điều hành của E3 Metals Corp cho biết: “Khi bạn 
có một ứng dụng di động, một chiếc điện thoại, một 
chiếc xe hơi, một công cụ điện năng. Nó nhẹ, mật 
độ năng lượng cao. Nó là pin của sự lựa chọn”. 

Sử dụng công nghệ chiết xuất lithium của 
riêng mình, E3 Metals có thể chiết xuất lithium từ 
nước muối trong hồ chứa Leduc với độ chính xác 
cao, tạo ra dung dịch giàu lithium hầu như không 
có tạp chất. Công ty hiện đang theo đuổi việc 
thương mại hóa công nghệ này, điều này sẽ cho 
phép mở rộng hơn nữa sang nguồn tài nguyên 
phong phú ở Alberta này.

Lợi thế của Alberta cũng đề cập đến cơ hội 
mà E3 Metals Corp có được để tái sử dụng cơ sở hạ 
tầng dầu khí hiện có để sử dụng cho việc khai thác 
và sản xuất lithium hydroxit cấp pin. 

Theo Doornbos, Alberta đang ở vị trí để đa 
dạng hóa và lấp đầy những khoảng trống hiện có 
trong nền kinh tế bằng cách chuyển đổi sang sản 
xuất lithium cùng với dầu và khí đốt, đồng thời sử 
dụng lực lượng lao động hiện có. 

Doornbos mong đợi sự phát triển không 
ngừng của E3 Metals Corp và làm việc với các nhà 
lãnh đạo ngành công nghiệp khác, những người tin 
rằng pin lithium-ion có vai trò quan trọng trong 
tương lai chúng ta. ■ 
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Giải mã một phần năng lực 
của chó nghiệp vụ

Không thiếu những tài liệu từ phòng 
xử án kể về những chú chó đánh 
hơi tử thi đã đưa kẻ sát nhân vào 

tù. Tác giả Peter Andrey Smith là một phóng viên 
tự do chuyên viết các đề tài về khoa học và y học. 

Những bài báo hấp dẫn của ông liên tục 
xuất hiện trên hàng loạt ấn phẩm báo chí danh tiếng 
như tạp chí New York Times, Outside, Wired, 
Harpers và The Walrus.

Số lượng chó nghiệp vụ của cảnh sát Mỹ 
tăng vọt bởi sự ưu việt của chúng

Mark Redwine luôn giữ những kỷ vật của 
đứa con trai út ngay trong cabin chiếc xe tải của 
mình. Vai trái của ông xăm tên Dylan (tên thằng 
bé). Redwine không ngừng phát những tấm áp 
phích tìm con tại các trạm dừng xe tải. 

Tháng 11 năm 2012, Dylan, năm đó 13 
tuổi, đã đến dự tiệc Lễ Tạ Ơn trong cabin của 
Redwine nằm gần Rừng quốc gia San Juan (Tây 
Nam tiểu bang Colorado). Redwine khai với điều 
tra viên FBI rằng ông để Dylan ngủ quên trên băng 
ghế khi chạy đến thị trấn. Lúc trở về, thằng nhóc đã 
biến mất.

Hơn 6 tháng sau đó, những người đi bộ đã 
vô tình nhìn thấy một bộ xương trên tuyến đường 
mòn, nơi này cách cabin của Redwine độ 16 cây số. 
Chính quyền sở tại xác nhận hài cốt là thuộc về 
Dylan, song thám tử địa phương không thể xác 
định được nguyên nhân cái chết. 

Nhiều lời xì xào cho rằng bà Elaine Hall 
(vợ cũ của Redwine) và con trai lớn của 2 người có 
thể là hung thủ, nhưng Redwine phủ nhận, và cũng 
rất nhanh sau đó cảnh sát đã bắt ông ta.

Chú chó đánh hơi mùi tử khí
Ngày 5 tháng 8 năm 2013, cuộc điều tra 

càng thêm phần kịch tính khi bà Carren Corcoran 
đặt chân đến Durango (Colorado) cùng với chú chó 
nghiệp vụ Molly. Tại thời điểm đó, bà Corcoran 
làm việc cho sở cảnh sát Madison (tiểu bang 
Wisconsin). 

Trong giờ làm việc của mình, bà Corcoran 
điều hành Giải pháp tìm kiếm bằng chó (CSS), đó 
là một công ty tư nhân chuyên dùng chó nghiệp vụ 
để phát hiện những người mất tích. Trong vòng 30 
năm có lẻ, bà Corcoran đã phát hiện 265 trường 

hợp hài cốt thất lạc như thế.
Sau này bà Corcoran viết: “Chó Molly (tên 

khác là “Bitty”) là chú cún được cứu sống, tôi đã 
dạy nó trở thành “một huyền thoại trong lĩnh vực 
phát hiện hài cốt”. 

Bà Corcoran và chó Molly có mặt tại Văn 
phòng cảnh sát hạt La Plata, một nơi được ví von là 
“Khu vực 51 của thế giới hình sự”. Tại đó các điều 
tra viên đã mang một số bằng chứng vụ án gồm 3 tờ 
giấy gói quần áo của Mark Redwine ngay tại thời 
điểm bé Dylan biến mất.

Corcoran hạ lệnh cho chó Molly tìm kiếm. 
Lần này, con chó sục đầu sâu vào những túi giấy để 
đánh hơi, và rồi nó nhìn bà Corcoran, sau đó ngồi 
xuống. Vì bà Corcoran dạy Molly ngồi xuống là 
dấu hiệu biểu thị việc con chó đã phát hiện ra mùi 
tử thi nên bà bình tĩnh theo dõi. Tiếp theo đó, nhóm 
của bà Corcoran đi đến cabin của Redwine, nơi bị 
bỏ hoang lâu ngày.

Molly ngồi xuống gần một con suối và nó 
làm dấu hiệu về 5 địa điểm bên ngoài ngôi nhà. Rồi 
bà Corcocan thấy con chó ngước lên cửa sổ. Một 
điều tra viên leo vào nhà, mở cửa nhà cho bà 
Corcoran và chó Molly. 

Trong nhà, Molly lần lượt ra các dấu hiệu 
trên bếp sưởi, trong phòng ngủ, trên sofa, gần máy 
giặt và một vị trí gần đó. Tới tháng 2 năm 2014, 
cảnh sát gọi bà Corcoran quay lại và lần này chó 
Molly đánh hơi chiếc xe bán tải của Redwine.

Lời khai của điều tra viên Carren Corcoran 
Gummin về “những dấu hiệu” được thông báo từ 
con chó chăn cừu Molly đã giúp kết án kẻ sát nhân 
Mark Redwine. 

Gần 4 năm sau, khi Redwine lái chiếc xe 
kéo vào trong một bãi đậu xe ở Bellingham 
(Washington), cảnh sát đã tiếp cận và bắt giữ y với 
cáo buộc đã hạ sát con trai út. 

Một đoạn video do đài truyền hình địa 
phương quay lại thời điểm đó cho thấy nghi phạm 
Redwine hết sức bối rối: “Các ông giỏi quá, nhưng 
tôi sẽ phục hơn nếu nghe rõ các ông đã truy ra tôi 
như thế nào?”. 

Một bồi thẩm đoàn ở Colorado đã tuyên 
Redwine phạm một số tội hết sức nghiêm trọng: 
ngược đãi trẻ em và giết người cấp độ 2.

Ngay từ thời cổ đại, loài chó đã có khả năng 
đánh hơi thứ mùi đặc biệt và dẫn con người tìm tới 
nơi phát ra thứ mùi đó. Và bây giờ thì chó được 
huấn luyện thành chó nghiệp vụ chống tội phạm. 

Trong nhiệm vụ nhận diện “mùi tử khí”, 
các cơ quan cảnh sát đã dùng chó nghiệp vụ để cố 
gắng khớp với bằng chứng thu thập được tại hiện 
trường vụ án đối với mùi của nghi phạm hoặc đối 
tượng tình nghi. Dần dà bằng chứng từ chó nghiệp 
vụ đã dùng như một thứ bằng chứng định tội trực 
tiếp.

Tuy nhiên bằng chứng do chó đánh hơi đôi 
khi cũng dẫn đến kết án oan sai, các nghiên cứu cho 
thấy thành kiến của con người đã làm lệch hành vi 
động vật. 

Bị cáo và luật sư của họ cũng khó kiểm tra 
chéo con chó, đồng nghĩa bị cáo không thể xem xét 

bằng chứng hoặc sẵn sàng đối chất với những 
người buộc tội họ (một quyền được ghi trong Hiến 
pháp Mỹ). 

Ông Binyamin Blum, học giả tại Trường 
luật Hastings, Đại học California, phát biểu: “Vấn 
đề chính ở đây là phải tìm cách giải thích chính xác 
phương pháp đánh hơi mùi hương của loài chó là 
gì?”.

Mùi tử khí là mùi gì?
Năm 1990, ngay tại thời điểm Carren 

Corcoran gia nhập lực lượng cảnh sát ở Madison, 
bà đã bắt đầu huấn luyện những con chó chăn cừu 
giống Đức thành chó nghiệp vụ theo cách riêng của 
mình. 

Trong khoảng giữa thời gian 1999 và 2001, 
bà đã tham dự những buổi hội thảo do Công ty các 
giải pháp chó (CSI) tổ chức và chủ trì huấn luyện 
chó là bà Sandra Anderson, người chuyên tìm thấy 
những bằng chứng mà bằng cách thông thường sẽ 
không tìm thấy.

Năm 2005, bà Corcoran đã sáng lập ra Giải 
pháp tìm kiếm bằng chó (CSS) thu hút đông đảo 
những tình nguyện viên yêu loài khuyển và các 
hoạt động ngoài trời. Vụ phá án đình đám nhất của 
điều tra viên Corcoran đã diễn ra vào năm 2004. 
Trước đó, vào năm 1976, một phụ nữ ở Wisconsin 
đột nhiên mất tích.

Gần 4 thập niên sau đó, chú chó Cleo của bà 
Corcoran đã đánh hơi được 14 địa điểm tình nghi 
của người chồng cũ của nạn nhân, nghi phạm 
chính, được cho là sát hại và phi tang xác vợ ở đâu 
đó. 

Không tìm thấy xương, nhưng sau đó cảnh 
sát hé lộ rằng nghi phạm đã thừa nhận địa điểm 
chôn xác và trùng với vị trí mà chó Cleo đã cắm cờ. 
Rất nhanh chóng bà Corcoran đã được các công tố 
viên mời làm chứng trước tòa. 

Đã có sự thay đổi lớn trong điều tra hình sự 
tại Mỹ, khi số lượng cảnh khuyển đã tăng từ 2000 
con (năm 1989) lên thành 50.000 con (năm 2010).

Sau thời điểm năm 2013, các thẩm phán 
ngày càng cho phép nhân chứng chuyên môn ra 
làm chứng về việc chó đánh hơi. 

Phía sau chiếc mũi ướt đầm đìa của loài chó 
là một mê cung hang động gồm vô số khoang hình 
cuộn được gọi là Ethmoturbinate với 200 triệu thụ 
thể khướu giác, chúng được mã hóa bởi lượng gene 
ước tính gấp 2,5 lần ở người.

Trong những năm gần đây, các nhà nghiên 
cứu khám phá ra rằng chó cưng có thể đánh hơi một 
lượng nhỏ chất tạo mùi chẳng hạn như mùi áo sơ mi 
của chủ nhân sau khi mặc. Trong cuộc nghiên cứu 
về cái gọi là “mùi còn sót lại” (thứ mà bà Corcoran 
chỉ ra tại tòa án), các nhà nghiên cứu Đức đã đặt 
những cái thảm lên 2 xác chết gần đó và cho 3 con 
chó Malinois đánh hơi mùi.

Cuộc nghiên cứu vào năm 2007 cho thấy 
những con chó Malinois đã ngửi thấy thứ mùi tử 
khí từ các ô vải. Liệu thứ mùi gì đã tồn tại sau 7 
tháng hoặc hơn sau khi đã buộc tội kẻ sát hại bé 
Dylan? 

Mặc dù các nhà nhân chủng học pháp y đã 

xác định được hàng trăm hợp chất liên kết 
với tử thi, song có rất ít bằng chứng cho thấy tất cả 
xác chết cùng phát ra một loại mùi tiêu chuẩn.

Ông John McGann, một nhà Thần kinh học 
tại Đại học Rutgers-New Brunswick (New Jersey, 
Mỹ) tỏ ra lúng túng: “Loài chó có thể đánh hơi mùi 
xuyên rừng và tìm thấy người. Nhưng đó là mùi gì? 
Chúng tôi đang không hay biết thực sự chúng đã 
ngửi thấy mùi gì?”.

Trong quyết định dẫn đến phiên tòa xét xử 
hung thủ Mark Redwine, điều tra viên Corcoran đã 
tích lũy một hồ sơ bằng chứng hoàn hảo cũng như 
các công tố viên đã gọi bà ra làm chứng trong 6 vụ 
án hình sự khác. 

Các nghi phạm đều bị kết tội, còn những cái 
chết không rõ nguyên nhân được làm rõ. Vào thời 
điểm xét xử Mark Redwine, bằng chứng do chó 
đánh hơi được xếp hạng cao trong danh sách. 

Nhưng chó nghiệp vụ cũng thỉnh thoảng 
mắc sai lầm. Trong dữ liệu ở Australia, cảnh sát 
nước này đã ghi nhận 10.211 cảnh báo được thực 
hiện bởi chó đánh hơi ma túy và 74% trong số đó là 
cảnh báo sai.

Bằng chứng được chấp nhận
Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí 

Nhận thức động vật hồi năm 2011 của tác giả Lisa 
Lit, khi đó bà đang công tác ở Đại học California, 
Davis (UC Davis). 

Trong một bài kiểm tra, bà Lit giấu những 
cái túi chứa cần sa và thuốc súng trong nhà thờ và ra 
lệnh cho 18 con chó cùng đánh hơi phát hiện các 
mục tiêu mùi. Lũ chó đã hoàn thành nhiệm vụ trong 
85% thời gian đánh hơi, từ đây cho thấy chúng là 
loài vật trung thành và là những cỗ máy dò mùi rất 
khách quan.

Hai nhà nghiên cứu M. Chris Fabricant và 
Dana Delger đã thực hiện kiểm tra chéo với những 
phát ngôn của điều tra viên Corcoran, lập luận: 

“Chó là loài vật trung thành và chúng luôn 
biết cách lấy lòng chủ nhân của mình. Thêm nữa, 
chúng là những học sinh xuất sắc khi nhận biết tín 
hiệu có chủ ý / hoặc không chủ ý của con người, 
luôn quan tâm sâu sát tới khuôn mặt người chủ, 
nhất là đôi mắt”.

Trong lần phỏng vấn với báo Khoa học 
(Science), bà Corcoran chỉ ra khả năng đánh hơi tử 
thi của chó Molly trong vụ án Redwine: tại một 
thời điểm nào đó, mùi của tử thi sẽ tiếp xúc với đồ 
vật của hung thủ. 

Các công tố viên ở Colorado khẳng định 
rằng việc dùng bằng chứng đánh hơi của chó có thể 
là không khoa học, nhưng hệ thống tư pháp hình sự 
đã chấp nhận kỹ thuật đó làm kiến thức chung. 

Vào năm 2019, bà Lisa Lit đã hợp tác với 
ông Itiel Dror, một nhà thần kinh học nhận thức tại 
London, người chuyên nghiên cứu về việc ra quyết 
định của các chuyên gia. Ông Dror quả quyết rằng 
việc chứng minh khả năng đánh hơi mùi tử khí của 
chó không khó.

Ông giải thích: “Nó không phải là thứ to tát 
gì mà rất đơn giản. Chỉ cần chôn xác chết 1 tuần, rồi 
mang xác đi nơi khác, kế đó cho những người đào 

tạo chó nghiệp vụ (họ không hay biết về nơi từng 
có thí nghiệm chôn xác) tiến hành nghiên cứu. Tôi 
muốn giải thích rằng vì sao người ta tin bằng chứng 
đánh hơi của chó là thuyết phục, là bởi vì con người 
luôn khao khát công lý”... ■

Cơn sốt “vàng trắng” 
Lithium

hành phần quan trọng nhất của bất Tcứ tấm pin di động nào hiện nay là 
kim loại Lithium, tên hóa học viết 

tắt Li. Kim loại có màu xám bạc, mềm và là kim 
loại nhẹ nhất trong bảng tuần hoàn. Pin Lithium có 
khả năng hoạt động với điện áp cao và mật độ lưu 
trữ năng lượng lớn.

Ấn Độ được biết đang đẩy mạnh sản xuất 
pin lithium bằng cách đầu tư 4 tỷ USD vào 4 nhà 
máy sản xuất loại kim loại hiếm này. Nhu cầu gia 
tăng này đã khiến các công ty khai thác mỏ đầu tư 
mạnh vào các dự án khai thác lithium trên khắp thế 
giới, với hy vọng tận dụng sự chuyển dịch toàn cầu 
sang các công nghệ tái tạo.

Trước đây, 6 mỏ lithium đã được mở ở 
Australia và một số mỏ lithium lớn nhất thế giới 
đang được phát triển để đảm bảo nguồn cung kim 
loại liên tục trong tương lai. 

Bo Normark, giám đốc điều hành chiến 
lược công nghiệp tại công ty đổi mới châu Âu 
InnoEnergy, cho biết: 

“Nhu cầu Lithium chắc chắn sẽ tăng lên khi 
sản lượng pin tăng lên. Tuy nhiên, tăng trưởng nhu 
cầu sẽ bị kìm hãm do thời gian xây dựng các nhà 
máy mới tăng lên và sau đó đưa chúng vào hoạt 
động hết công suất. Dựa trên các kế hoạch hiện tại, 
dự kiến nguồn cung lithium sẽ theo kịp nhu cầu 
trong 5 năm tới. Sau đó, mối lo ngại ngày càng 
tăng, rằng sẽ có tình trạng cung không đủ cầu cho 
thị trường pin”.

Benchmark cũng dự đoán rằng nhu cầu 
lithium sẽ đạt 2,2 triệu tấn vào năm 2030, nhưng 
nguồn cung lithium chỉ được dự báo đạt 1,67 triệu 
tấn, dẫn đến thâm hụt đáng kể. Để bù đắp cho sự 
thâm hụt nguyên liệu này, một số công ty khai thác 
và năng lượng đã đầu tư vào các giải pháp thay thế 
cho lithium để cung cấp năng lượng cho sự bùng nổ 
pin.

Hơn một nửa nguồn tài nguyên lithium trên 
trái đất được xác định nằm ở “tam giác lithium” 
Nam Mỹ, đặc biệt tập trung ở những hồ trên cao và 
những mỏ muối trắng bạc đẹp như thiên đường 
nằm giữa Chile, Argentina và Bolivia. 

Riêng Bolivia tuyên bố sở hữu 70% trữ 
lượng lithium thế giới, nguồn nguyên liệu rất quan 
trọng đối với các loại xe điện, chủ yếu ở vùng Salar 
de Uyuni, khu vực có độ cao 3.600 mét trên mực 
nước biển và có lượng mưa lớn. Điều kiện tự nhiên 
ở đây không phù hợp để khai thác lithium như các 
khu mỏ ở sa mạc Atacama của Chile và vùng 
Hombre Muerto của Argentina.

Trong một báo cáo vào năm ngoái, Ngân 
hàng Goldman Sachs đánh giá hợp chất Lithium 

carbonate chế tạo từ Lithium có giá trị kinh tế và 
chính trị tương đương với giá trị của nhiên liệu 
xăng trong thế kỷ XX. Cũng theo Goldman Sachs, 
chỉ cần gia tăng 1% sản lượng ôtô điện của thế giới 
sẽ kéo theo sự gia tăng hơn 40% nhu cầu sản lượng 
Lithium trên toàn cầu.

Pin Lithium ion được sử dụng để cung cấp 
năng lượng cho các thiết bị điện tử di động.

Trước ngã tư của phát triển công nghệ và 
đổi mới năng lượng sạch, sự quan tâm đến pin 
lithium tiếp tục thu hút được sức hút trên thị trường 
toàn cầu. Sử dụng kim loại nhẹ nhất trong bảng 
tuần hoàn, pin lithium có tiềm năng to lớn trong các 
lĩnh vực công nghệ xanh, sản xuất và lưu trữ điện 
năng.

Với dung lượng sạc lớn và tuổi thọ kéo dài, 
pin lithium ngày càng được coi là công nghệ thay 
đổi cuộc chơi đối với một số ngành công nghiệp. 
Các chuyên gia xác định pin Li-ion là “dẫn đầu thị 
trường trong các thiết bị điện tử cầm tay”. 

Các chuyên gia  cũng nhấn mạnh tầm quan 
trọng của công nghệ Li-ion trong cuộc trò chuyện 
về năng lượng sạch, vì “phần lớn lời hứa của công 
nghệ Li-ion đến từ các ứng dụng tiềm năng của 
chúng trong ôtô chạy bằng pin”.

E3 Metals Corp, một công ty năng lượng 
sáng tạo được thành lập vào năm 1998 và đặt trụ sở 
tại tỉnh Alberta, miền tây Canada, tin rằng lithium 
là tương lai. Chris Doornbos, Chủ tịch & Giám đốc 
điều hành của E3 Metals Corp cho biết: “Khi bạn 
có một ứng dụng di động, một chiếc điện thoại, một 
chiếc xe hơi, một công cụ điện năng. Nó nhẹ, mật 
độ năng lượng cao. Nó là pin của sự lựa chọn”. 

Sử dụng công nghệ chiết xuất lithium của 
riêng mình, E3 Metals có thể chiết xuất lithium từ 
nước muối trong hồ chứa Leduc với độ chính xác 
cao, tạo ra dung dịch giàu lithium hầu như không 
có tạp chất. Công ty hiện đang theo đuổi việc 
thương mại hóa công nghệ này, điều này sẽ cho 
phép mở rộng hơn nữa sang nguồn tài nguyên 
phong phú ở Alberta này.

Lợi thế của Alberta cũng đề cập đến cơ hội 
mà E3 Metals Corp có được để tái sử dụng cơ sở hạ 
tầng dầu khí hiện có để sử dụng cho việc khai thác 
và sản xuất lithium hydroxit cấp pin. 

Theo Doornbos, Alberta đang ở vị trí để đa 
dạng hóa và lấp đầy những khoảng trống hiện có 
trong nền kinh tế bằng cách chuyển đổi sang sản 
xuất lithium cùng với dầu và khí đốt, đồng thời sử 
dụng lực lượng lao động hiện có. 

Doornbos mong đợi sự phát triển không 
ngừng của E3 Metals Corp và làm việc với các nhà 
lãnh đạo ngành công nghiệp khác, những người tin 
rằng pin lithium-ion có vai trò quan trọng trong 
tương lai chúng ta. ■ 
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Quá nhạy cảm là gì? Liệu 
bạn có phải 1 người quá nhạy 
cảm?

Bạn có thấy mình cảm nhận được 
những cảm giác mờ nhạt mà người 
khác lại không cảm nhận được 

không? Bạn có dễ bị giật mình không? Hay tâm 
trạng của bạn có dễ bị xao động bởi cảm xúc những 
người xung quanh? Nếu câu trả lời là có, bạn có thể 
thuộc tuýp người quá nhạy cảm.

Một người quá nhạy cảm được gọi là HSP 
(viết tắt của “highly sensitive person”), đặc điểm 
rõ nhất có thể là sự ngượng ngùng và hay xấu hổ, 
những biểu hiện thái quá khi xem cảnh máu me bạo 
lực hoặc thảm thương ai oán trên TV, họ có thể sẽ 
lấy tay che mặt không xem những hình ảnh này 
theo phản xạ.

Đối với một số HSP khác, độ nhạy cao hơn 
của họ có thể biểu hiện rõ ràng ở việc không chịu 
được mùi hương mạnh hoặc ánh sáng chói, hoặc 
cảm giác khó chịu khi ở một đám đông lớn. Nhìn 
chung là quá nhạy cảm với 1 điều gì đó.

Rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới, bao 
gồm: Alanis Morissette, Kanye West, Nicole 
Kidman và Lorde - đã trở thành HSP trong vài năm 
qua. Thuật ngữ này ngày càng được sử dụng nhiều 
hơn trên các trang tạp chí phong cách sống và blog.

Độ nhạy cảm cao thường bị coi là yếu tố 
góp phần gây ra các chứng bệnh trầm cảm và kiệt 
sức. Giáo sư Corina Greven thuộc trung tâm y tế 
Đại học Radboud ở Hà Lan, cho biết: “Nhiều người 
vẫn nghĩ về nó dưới góc độ rủi ro và dễ bị tổn 
thương”. Tuy nhiên, trên thực tế nó phức tạp hơn 
nhiều, cả độ nhạy cao và thấp đều có những ưu 
nhược điểm riêng, tất cả còn tùy thuộc vào hoàn 
cảnh.

Với một chút hiểu biết của bản thân về vị trí 
của mình trên thang mức độ này, tất cả chúng ta có 
thể học cách tìm ra các cơ chế đối phó phù hợp với 
cá tính của mình trong mọi tình huống.

Những ý tưởng về một người cực kỳ nhạy 
cảm dường như gợi cho chúng ta về những chẩn 
đoán ở thế kỷ 19 về chứng suy nhược thần kinh, 
chứng cuồng loạn, và “phương pháp chữa trị nghỉ 
ngơi” thường được kê cho những người bị kích 
thích quá mức. Tuy nhiên, mối quan tâm hiện đại 
đối với HSP bắt nguồn từ giữa những năm 1990, 
với nghiên cứu của các nhà tâm lý học người Mỹ, 
Elaine và Arthur Aron.

Mục đích của các nhà nghiên cứu là nắm 
bắt “độ nhạy xử lý giác quan” của ai đó, khả năng bị 
kích thích của khi đối mặt với những kích thích về 
thể chất, xã hội hoặc cảm xúc. Không quan trọng 
bản chất của sự phấn khích là tích cực (chẳng hạn 
như kích thích về thể chất, xã hội) hay cảm xúc tiêu 
cực (thông qua cảm giác căng thẳng cao độ). Mục 
đích cuối cùng là tìm hiểu cách hệ thống thần kinh 
trung ương phản ứng với kích thích mạnh mẽ như 
thế nào.

Để làm như vậy, các nhà nghiên cứu đã 

thiết kế một loạt các câu hỏi có thể được trả lời trên 
thang điểm 1 đến 7, chẳng hạn:

- Bạn có thấy mình cần tạm gác lại những 
ngày bận rộn, lên giường hoặc vào phòng tối, hoặc 
bất kỳ nơi nào mà bạn có thể có chút riêng tư để 
giảm bớt kích thích?

- Khi mọi người không thoải mái trong một 
môi trường vật chất, bạn có xu hướng biết những gì 
cần phải làm để làm cho nó thoải mái hơn (chẳng 
hạn như thay đổi ánh sáng hoặc chỗ ngồi)?

- Bạn có thấy khó chịu khi có nhiều thứ 
diễn ra cùng một lúc không?

- Có phải rất đói sẽ tạo ra phản ứng mạnh 
mẽ trong bạn, làm gián đoạn sự tập trung hoặc tâm 
trạng của bạn không?

- Bạn có bị cảm động sâu sắc bởi nghệ thuật 
hoặc âm nhạc không?

Bảng câu hỏi được gọi là thang điểm HSP 
và 20% hàng đầu được coi là HSP. Nghiên cứu sau 
đó cũng cho thấy điểm số của mọi người có tương 
quan với các thước đo về sự hướng nội, nhưng sự 
khác biệt đủ lớn để hai đặc điểm có thể được coi là 
khác biệt. Tiến sĩ tâm lý học Charlotte Booth, một 
nhà nghiên cứu tại Đại học College London, cho 
biết: “Không phải ai nhạy cảm cao cũng sẽ hướng 
nội”.

Nhìn chung, những người được báo cáo là 
HSP đều nhạy bén hơn trên nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Chẳng hạn, họ có thể phát hiện dễ dàng hơn 
những âm thanh mờ nhạt mà nhiều người khác lại 
không nghe thấy. Một người tham gia nghiên cứu 
gần đây đã nói rằng: “Tôi chỉ cần nhìn quanh nhóm 
và phát hiện ngay ai đang cảm thấy khỏe và ai đang 
đánh nhau như một cặp vợ chồng, hoặc nơi nào có 
căng thẳng”. Độ nhạy xử lý giác quan còn thể hiện 
ở các phong cách tư duy khác nhau. Greven nói: 
“Nó cũng liên quan đến việc mất nhiều thời gian 
hơn để đưa ra quyết định, suy ngẫm nhiều hơn và 
tận hưởng những cuộc trò chuyện sâu sắc bằng tất 
cả những cuộc nói chuyện nhỏ”.

Eva Pama-van 't Zand, một nhà tâm lý học 
ở Hà Lan, mô tả cảm giác đó giống như một chiếc 
thuyền nhỏ trên hồ được bao quanh bởi những con 
tàu lớn hơn. Trong khi những người khác vẫn ổn 
định, thì bạn bị rung chuyển bởi những con sóng dù 
chỉ nhỏ nhất. Ở mức tốt nhất, sự quá nhạy cảm của 
một người có khi chỉ là một nụ cười từ một người 
lạ. Kinh nghiệm của họ về thế giới thực sự phong 
phú hơn. Tuy nhiên, trong những giai đoạn bận rộn, 
cường độ cảm xúc của họ có thể khiến họ “phát 
sốt”.

Mặc dù vẫn có ít nhiều hoài nghi về bất kỳ 
đặc điểm nào được đo lường thông qua tự báo cáo, 
điểm số của mọi người trên thang điểm HSP dường 
như phản ánh sự khác biệt khách quan trong phản 
ứng của não đối với môi trường. Những người 
nhạy cảm hơn dường như cho thấy khả năng phản 
ứng mạnh hơn ở các vùng cảm giác liên quan đến 
quá trình xử lý tri giác, các vùng như đường vân và 
hạch hạnh nhân có liên quan đến cảm xúc. Quan 
trọng hơn, chúng cũng cho thấy những hoạt động 
tăng cao ở vỏ não phần trán và các khu vực khác 
liên quan đến những nhiệm vụ nhận thức như lập 
kế hoạch, tư duy trừu tượng.

Những phát hiện này kết hợp lại với nhau 
dường như ủng hộ cho tuyên bố rằng, những người 
nhạy cảm đang cảm nhận thế giới theo cách mãnh 
liệt hơn. Theo một bài báo gần đây, họ thậm chí có 
nhiều khả năng gặp phải “phản ứng kinh mạch về 
cảm giác tự chủ” - cảm giác ngứa ran khi phản ứng 
với giọng nói thì thầm hoặc âm thanh chải tóc.

Cũng giống những đặc điểm tính cách 
khác, sự nhạy cảm trong xử lý giác quan dường 
như là sản phẩm của tự nhiên và nuôi dưỡng.  Vào 
năm 2020, Giáo sư Michael Pluess của Đại học 
Queen Mary London đã yêu cầu 2.868 cặp song 
sinh thực hiện một phiên bản của thang điểm HSP, 
được thiết kế cho thanh thiếu niên. Thông qua việc 
so sánh điểm số của những người chia sẻ cùng một 
bản thiết kế gene và những người không, ông nhận 
thấy khoảng một nửa phương sai giữa các cá nhân 
có thể được giải thích bằng gene của họ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho đến nay 
vẫn chưa xác định được loại gene tác động này. Họ 
đề cử một ứng cử viên tiềm năng là gene vận 
chuyển serotonin (thường được gọi là 5-
HTTLPR), điều chỉnh mức độ dẫn truyền thần 
kinh xung quanh khớp thần kinh của chúng ta. 
Serotonin có tác dụng điều chỉnh tâm trạng và sự 
chú ý. Các biến thể khác nhau của gene này dường 
như thúc đẩy quá trình xử lý serotonin hiệu quả hơn 
hoặc kém hơn những gene khác. Điều này có ý 
nghĩa ngay lập tức đối với phản ứng của một người 
nào đó với môi trường của họ.

Mặc dù có những sự tò mò và hứng thú ban 
đầu, mối liên hệ giữa gene và độ nhạy xử lý cảm 
xúc dường như tương đối yếu, tầm quan trọng của 
nó có thể đã bị phóng đại. “Rất có thể, có hàng 
nghìn biến thể trên toàn bộ hệ gene cùng giải thích 
một đặc điểm chung về độ nhạy cảm - thay vì một 
gene đơn lẻ”.

Từ khi bắt đầu nghiên cứu về độ nhạy cảm 
của quá trình xử lý giác quan, các nhà tâm lý học đã 
cố gắng theo dõi những hậu quả lớn và lâu dài hơn 
của đặc điểm này đối với sức khỏe của chúng ta. 
Pluess nói: “Trong số những người có vấn đề về 
sức khỏe tâm thần, số lượng những người có độ 
nhạy cảm cao hơn một cách tương xứng”.

Những nghiên cứu sau đó cũng chỉ ra, ảnh 
hưởng của độ nhạy xử lý cảm xúc thường phụ 
thuộc vào hoàn cảnh của một ai đó, nó không phải 
là một yếu tố rủi ro phổ biến. Một nghiên cứu từ 
Đại học Mary Washington ở Mỹ đã kiểm tra mối 

quan hệ của mọi người với cha mẹ cùng sức 
khỏe tâm thần hiện tại của họ. Nghiên cứu cho thấy 
độ nhạy cảm cao sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc 
các bệnh trầm cảm ở con cái - những cá thể lớn lên 
trong sự chăm sóc không tốt của các bậc cha mẹ. 
Tuy nhiên, đối với những người trong gia đình 
hạnh phúc và được yêu thương, tính cách nhạy cảm 
của họ không ảnh hưởng gì cả.

Mô hình tương tự được thấy với mẫu 
nghiên cứu gồm 185 người lớn từ Vương quốc 
Anh. Những HSP từng trải qua thời thơ ấu thiếu 
thốn tình cảm cho thấy, mức độ hài lòng về cuộc 
sống sau này thấp hơn nhiều so với những người ít 
nhạy cảm hơn. “Họ bị ảnh hưởng tồi tệ hơn nhiều 
bởi môi trường tiêu cực”.

Điều đáng chú ý nữa là các HSP cũng phản 
ứng nhanh hơn với các can thiệp điều trị. Một 
nghiên cứu của Pluess vào năm 2015 để tìm hiểu 
tác động của một chương trình phòng ngừa, dựa 
trên liệu pháp hành vi nhận thức, được tiến hành 
cho những học sinh có nguy cơ trầm cảm trong hơn 
một năm, cho thấy chương trình này có hiệu quả 
nhất trong việc giảm trầm cảm ở những trẻ quá 
nhạy cảm. Trong khi nó có ít sự khác biệt đối với trẻ 
ít nhạy cảm. Khả năng nhận thức được cải thiện 
dường như đang  giúp họ tiếp thu các bài học về rèn 
luyện khả năng phục hồi.

Những phát hiện như vậy cũng khiến một 
số nhà nghiên cứu so sánh những người nhạy cảm 
cao với loài hoa lan. Loài hoa chỉ có thể phát triển 
tốt khi chúng được nuôi dưỡng và chăm sóc tích 
cực. Cũng theo lý thuyết này, người ít nhạy cảm 
hơn sẽ giống với hoa bồ công anh - loài ít phụ thuộc 
vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Còn những người trung 
gian ở giữa đôi khi cũng được gọi là hoa tulip.

Độ nhạy cảm cao được phát huy rõ rệt nhất 
ở nơi họ làm việc. Trong những môi trường độc 
hại, những người nhạy cảm cao có thể dễ bị kiệt 
quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngay cả khi bản 
thân không bị tác động hay bắt nạt, cảm xúc của họ 
vẫn dễ bị lung lay bởi những rung cảm tiêu cực 
xung quanh. “Họ có thể sẽ nhận ra nhiều hơn sự 
căng thẳng xung quanh và cảm thấy nó không thoải 
mái”.

Tuy nhiên, trong môi trường được nuôi 
dưỡng, độ nhạy cảm cao hơn có thể là một lợi thế 
thực sự. Nhiều bằng chứng HSP có khả năng tiếp 
thu tốt hơn các mô hình tiềm ẩn để thoát khỏi nhận 
thức của người khác. Điều này có thể giúp họ tiếp 
cận những vấn đề mới mà không cần bất cứ sự giải 
thích từ người nào. Họ cũng có thể tỏ ra là những 
người biết lắng nghe và biết điều hòa khi tham gia 
nhóm, vì họ biết cân nhắc nhu cầu của đồng 
nghiệp.

Pama-van 't Zand nói: “Các nhà quản lý 
nên nhận thức được những ưu và khuyết điểm của 
đặc điểm này trong quá trình tuyển dụng. Điều này 
có thể giúp họ chọn được những ứng viên tốt hơn”.

Sau hơn 2 thập kỷ khi Arons phát minh ra 
thang đo HSP, sự tồn tại của đặc điểm này giờ đây 
không còn nghi ngờ gì nữa. Greven khẳng định 
“Chúng tôi biết rằng có sự khác biệt giữa các cá 

nhân về mức độ nhạy cảm với môi trường”. Nhưng 
cô ấy lập luận rằng chúng ta vẫn cần nghiên cứu 
mạnh mẽ hơn để xem xét các cơ chế thần kinh đằng 
sau, mô tả cẩn thận hậu quả của nó.

Cùng với thời gian và những nỗ lực từ các 
nghiên cứu trong tương lai, chúng ta có thể xác 
định được cách thức các biện pháp can thiệp tâm lý 
có thể được điều chỉnh để phục vụ cho những 
người ở các mức độ khác nhau trên thang đo này.  
Pluess nói: “Chúng tôi có thể có một cách tiếp cận 
được cá nhân hóa. Điều đó có thể bao gồm các 
phương pháp điều trị đặc biệt giải quyết những khó 
khăn về độ nhạy cảm cao - chẳng hạn như xu 
hướng cảm thấy căng thẳng. Một điều quan trọng 
không kém nữa là chúng ta có thể cần những cách 
tiếp cận mới để giúp những người có độ nhạy cảm 
thấp, những người dường như phản ứng kém hơn 
với các can thiệp tâm lý truyền thống và những 
người có thể cần nhiều sự kết hợp của các hình thức 
hỗ trợ”.

Chuyên gia Booth nói nói “Nếu theo quan 
điểm cá nhân, chúng tôi thấy rằng kiến thức đơn 
thuần về độ nhạy của quá trình xử lý giác quan, và 
những ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của 
chúng ta, đã mang tính hướng dẫn rất lớn.  Bây giờ 
tôi cũng đã rõ hơn vì sao tôi lại tập trung hơn vào sự 
nghiệp viết lách, nơi tôi có thể vui vẻ cống hiến hết 
mình cho những công việc yêu thích. Trở thành 
một HSP cũng giúp giải thích lý do tại sao tôi 
thường dễ bị phân tâm bởi những cử chỉ nhỏ trong 
tương tác xã hội, đơn giản chỉ là một giọng nói của 
ai đó hoặc sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của họ. Và 
nếu nhìn từ bên ngoài, điều đó có nghĩa là tôi không 
cần phải cảm thấy xấu hổ vì những ác cảm với 
phim kinh di nữa”.

Luôn có chỗ cho tất cả các loại tính cách 
trên thế giới này. Cho dù bạn là bồ công anh, tulip 
hay phong lan, bạn đều có thể tìm thấy môi trường 
sống, sở trường và những người bạn của mình. ■

Chớ bỏ qua những dấu 
hiệu này, nên sớm đi khám tim!

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử 
vong hàng đầu ở Mỹ, vì vậy điều 
cực kỳ quan trọng là bạn không 

được bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào có thể có của các 
vấn đề về tim.

Bác sĩ tim mạch ở Mỹ Leslie Cho nói: 
“Điều rất quan trọng là bạn không nên trở thành 
bác sĩ của chính m để người khác làm ình - mà hãy 
bác sĩ của bạn. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn khó thở 
khi hoạt động thường xuyên, bạn nên đến bác sĩ 
tổng quát hoặc bác sĩ tim mạch của bạn. Nó phụ 
thuộc vào mức độ nghiêm trọng và mức độ đau 
nhức - nếu nó mới bắt đầu gần đây .”

1. Sưng ở mắt cá chân và bàn chân
Sưng mắt cá chân và bàn chân có thể là dấu 

hiệu sớm của bệnh suy tim. Bác sĩ tim mạch Lee 
Goldberg ở Mỹ cho biết: “Việc dự phòng máu chờ 
vào tim dẫn đến tăng áp lực trong các tĩnh mạch 
dẫn đến tim. Khi áp lực trong tĩnh mạch tăng lên, 

chất lỏng bị đẩy ra ngoài vào các mô dẫn đến sưng 
hoặc phù nề”.

1. Đau hàm và cổ
Khi cơn đau bắt đầu lan tỏa từ ngực đến 

hàm và cổ, hãy đi khám.
“Hầu hết mọi người hiểu rõ cơ thể của họ 

hơn bất kỳ bác sĩ nào. Nói chung, nếu bạn liên tục 
cảm thấy có điều gì đó không 'ổn' hoặc không 
giống như những g đ điều đó cần được ì bạn ã quen, 
chăm sóc y tế, để ngăn ngừa bệnh tim”, bác sĩ Parag 
Joshi, chuyên gia tim mạch của Trung tâm Johns 
Hopkins Ciccarone (Mỹ), cho biết.

3. Rối loạn cương dương
Bạn có biết rối loạn cương dương có thể là 

một triệu chứng của bệnh tim?
Tiến sĩ Joshi cho biết: “Một vấn đề với các 

mạch máu của bạn ở một khu vực trên cơ thể có liên 
quan đến các vấn đề về mạch máu ở khu vực khác”.

4. Mệt mỏi do tim
Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi - nhưng 

nếu bạn đang đối mặt với tình trạng mệt mỏi mạn 
tính, đừng bỏ qua nó.

Tiến sĩ Cho nói: “Chúng tôi không nói về 
sự mệt mỏi toàn cầu giống như bạn cảm thấy mệt 
mỏi vào cuối ngày. Chúng tôi không nói về việc 
bạn cần đi ngủ trưa lúc 5 giờ.

Chúng ta đang nói về việc bạn đã có thể đi 
bộ lên một vài bậc cầu thang - và bây giờ bạn hầu 
như không thể đi lên một bậc thang. Hoặc bạn 
không thể đi bộ lên cầu thang mà không cảm thấy 
mệt mỏi nghiêm trọng”.

Ảnh minh họa
5. Nướu và răng không khỏe
Các nghiên cứu cho thấy răng và nướu 

không khỏe mạnh có thể dẫn đến tình trạng viêm 
nhiễm nguy hiểm, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim 
và đột quỵ.

“Vi khuẩn sống trong miệng khi bạn bị 
bệnh nướu răng có thể xâm nhập vào máu, xâm 
nhập vào tim và lây nhiễm trực tiếp đến các van tim 
dễ bị tổn thương”, bác sĩ Marietta Ambrose, Trợ lý 
Giáo sư Y học Lâm sàng tại Trường Y Perelman 
của Đại học Pennsylvania (Mỹ), cho biết, theo Eat 
This, Not That!

“Điều đó đặc biệt liên quan đến những 
bệnh nhân của chúng tôi, những người có van tim 
nhân tạo”, bác sĩ Ambrose nói thêm. ■ 
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Quá nhạy cảm là gì? Liệu 
bạn có phải 1 người quá nhạy 
cảm?

Bạn có thấy mình cảm nhận được 
những cảm giác mờ nhạt mà người 
khác lại không cảm nhận được 

không? Bạn có dễ bị giật mình không? Hay tâm 
trạng của bạn có dễ bị xao động bởi cảm xúc những 
người xung quanh? Nếu câu trả lời là có, bạn có thể 
thuộc tuýp người quá nhạy cảm.

Một người quá nhạy cảm được gọi là HSP 
(viết tắt của “highly sensitive person”), đặc điểm 
rõ nhất có thể là sự ngượng ngùng và hay xấu hổ, 
những biểu hiện thái quá khi xem cảnh máu me bạo 
lực hoặc thảm thương ai oán trên TV, họ có thể sẽ 
lấy tay che mặt không xem những hình ảnh này 
theo phản xạ.

Đối với một số HSP khác, độ nhạy cao hơn 
của họ có thể biểu hiện rõ ràng ở việc không chịu 
được mùi hương mạnh hoặc ánh sáng chói, hoặc 
cảm giác khó chịu khi ở một đám đông lớn. Nhìn 
chung là quá nhạy cảm với 1 điều gì đó.

Rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới, bao 
gồm: Alanis Morissette, Kanye West, Nicole 
Kidman và Lorde - đã trở thành HSP trong vài năm 
qua. Thuật ngữ này ngày càng được sử dụng nhiều 
hơn trên các trang tạp chí phong cách sống và blog.

Độ nhạy cảm cao thường bị coi là yếu tố 
góp phần gây ra các chứng bệnh trầm cảm và kiệt 
sức. Giáo sư Corina Greven thuộc trung tâm y tế 
Đại học Radboud ở Hà Lan, cho biết: “Nhiều người 
vẫn nghĩ về nó dưới góc độ rủi ro và dễ bị tổn 
thương”. Tuy nhiên, trên thực tế nó phức tạp hơn 
nhiều, cả độ nhạy cao và thấp đều có những ưu 
nhược điểm riêng, tất cả còn tùy thuộc vào hoàn 
cảnh.

Với một chút hiểu biết của bản thân về vị trí 
của mình trên thang mức độ này, tất cả chúng ta có 
thể học cách tìm ra các cơ chế đối phó phù hợp với 
cá tính của mình trong mọi tình huống.

Những ý tưởng về một người cực kỳ nhạy 
cảm dường như gợi cho chúng ta về những chẩn 
đoán ở thế kỷ 19 về chứng suy nhược thần kinh, 
chứng cuồng loạn, và “phương pháp chữa trị nghỉ 
ngơi” thường được kê cho những người bị kích 
thích quá mức. Tuy nhiên, mối quan tâm hiện đại 
đối với HSP bắt nguồn từ giữa những năm 1990, 
với nghiên cứu của các nhà tâm lý học người Mỹ, 
Elaine và Arthur Aron.

Mục đích của các nhà nghiên cứu là nắm 
bắt “độ nhạy xử lý giác quan” của ai đó, khả năng bị 
kích thích của khi đối mặt với những kích thích về 
thể chất, xã hội hoặc cảm xúc. Không quan trọng 
bản chất của sự phấn khích là tích cực (chẳng hạn 
như kích thích về thể chất, xã hội) hay cảm xúc tiêu 
cực (thông qua cảm giác căng thẳng cao độ). Mục 
đích cuối cùng là tìm hiểu cách hệ thống thần kinh 
trung ương phản ứng với kích thích mạnh mẽ như 
thế nào.

Để làm như vậy, các nhà nghiên cứu đã 

thiết kế một loạt các câu hỏi có thể được trả lời trên 
thang điểm 1 đến 7, chẳng hạn:

- Bạn có thấy mình cần tạm gác lại những 
ngày bận rộn, lên giường hoặc vào phòng tối, hoặc 
bất kỳ nơi nào mà bạn có thể có chút riêng tư để 
giảm bớt kích thích?

- Khi mọi người không thoải mái trong một 
môi trường vật chất, bạn có xu hướng biết những gì 
cần phải làm để làm cho nó thoải mái hơn (chẳng 
hạn như thay đổi ánh sáng hoặc chỗ ngồi)?

- Bạn có thấy khó chịu khi có nhiều thứ 
diễn ra cùng một lúc không?

- Có phải rất đói sẽ tạo ra phản ứng mạnh 
mẽ trong bạn, làm gián đoạn sự tập trung hoặc tâm 
trạng của bạn không?

- Bạn có bị cảm động sâu sắc bởi nghệ thuật 
hoặc âm nhạc không?

Bảng câu hỏi được gọi là thang điểm HSP 
và 20% hàng đầu được coi là HSP. Nghiên cứu sau 
đó cũng cho thấy điểm số của mọi người có tương 
quan với các thước đo về sự hướng nội, nhưng sự 
khác biệt đủ lớn để hai đặc điểm có thể được coi là 
khác biệt. Tiến sĩ tâm lý học Charlotte Booth, một 
nhà nghiên cứu tại Đại học College London, cho 
biết: “Không phải ai nhạy cảm cao cũng sẽ hướng 
nội”.

Nhìn chung, những người được báo cáo là 
HSP đều nhạy bén hơn trên nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Chẳng hạn, họ có thể phát hiện dễ dàng hơn 
những âm thanh mờ nhạt mà nhiều người khác lại 
không nghe thấy. Một người tham gia nghiên cứu 
gần đây đã nói rằng: “Tôi chỉ cần nhìn quanh nhóm 
và phát hiện ngay ai đang cảm thấy khỏe và ai đang 
đánh nhau như một cặp vợ chồng, hoặc nơi nào có 
căng thẳng”. Độ nhạy xử lý giác quan còn thể hiện 
ở các phong cách tư duy khác nhau. Greven nói: 
“Nó cũng liên quan đến việc mất nhiều thời gian 
hơn để đưa ra quyết định, suy ngẫm nhiều hơn và 
tận hưởng những cuộc trò chuyện sâu sắc bằng tất 
cả những cuộc nói chuyện nhỏ”.

Eva Pama-van 't Zand, một nhà tâm lý học 
ở Hà Lan, mô tả cảm giác đó giống như một chiếc 
thuyền nhỏ trên hồ được bao quanh bởi những con 
tàu lớn hơn. Trong khi những người khác vẫn ổn 
định, thì bạn bị rung chuyển bởi những con sóng dù 
chỉ nhỏ nhất. Ở mức tốt nhất, sự quá nhạy cảm của 
một người có khi chỉ là một nụ cười từ một người 
lạ. Kinh nghiệm của họ về thế giới thực sự phong 
phú hơn. Tuy nhiên, trong những giai đoạn bận rộn, 
cường độ cảm xúc của họ có thể khiến họ “phát 
sốt”.

Mặc dù vẫn có ít nhiều hoài nghi về bất kỳ 
đặc điểm nào được đo lường thông qua tự báo cáo, 
điểm số của mọi người trên thang điểm HSP dường 
như phản ánh sự khác biệt khách quan trong phản 
ứng của não đối với môi trường. Những người 
nhạy cảm hơn dường như cho thấy khả năng phản 
ứng mạnh hơn ở các vùng cảm giác liên quan đến 
quá trình xử lý tri giác, các vùng như đường vân và 
hạch hạnh nhân có liên quan đến cảm xúc. Quan 
trọng hơn, chúng cũng cho thấy những hoạt động 
tăng cao ở vỏ não phần trán và các khu vực khác 
liên quan đến những nhiệm vụ nhận thức như lập 
kế hoạch, tư duy trừu tượng.

Những phát hiện này kết hợp lại với nhau 
dường như ủng hộ cho tuyên bố rằng, những người 
nhạy cảm đang cảm nhận thế giới theo cách mãnh 
liệt hơn. Theo một bài báo gần đây, họ thậm chí có 
nhiều khả năng gặp phải “phản ứng kinh mạch về 
cảm giác tự chủ” - cảm giác ngứa ran khi phản ứng 
với giọng nói thì thầm hoặc âm thanh chải tóc.

Cũng giống những đặc điểm tính cách 
khác, sự nhạy cảm trong xử lý giác quan dường 
như là sản phẩm của tự nhiên và nuôi dưỡng.  Vào 
năm 2020, Giáo sư Michael Pluess của Đại học 
Queen Mary London đã yêu cầu 2.868 cặp song 
sinh thực hiện một phiên bản của thang điểm HSP, 
được thiết kế cho thanh thiếu niên. Thông qua việc 
so sánh điểm số của những người chia sẻ cùng một 
bản thiết kế gene và những người không, ông nhận 
thấy khoảng một nửa phương sai giữa các cá nhân 
có thể được giải thích bằng gene của họ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho đến nay 
vẫn chưa xác định được loại gene tác động này. Họ 
đề cử một ứng cử viên tiềm năng là gene vận 
chuyển serotonin (thường được gọi là 5-
HTTLPR), điều chỉnh mức độ dẫn truyền thần 
kinh xung quanh khớp thần kinh của chúng ta. 
Serotonin có tác dụng điều chỉnh tâm trạng và sự 
chú ý. Các biến thể khác nhau của gene này dường 
như thúc đẩy quá trình xử lý serotonin hiệu quả hơn 
hoặc kém hơn những gene khác. Điều này có ý 
nghĩa ngay lập tức đối với phản ứng của một người 
nào đó với môi trường của họ.

Mặc dù có những sự tò mò và hứng thú ban 
đầu, mối liên hệ giữa gene và độ nhạy xử lý cảm 
xúc dường như tương đối yếu, tầm quan trọng của 
nó có thể đã bị phóng đại. “Rất có thể, có hàng 
nghìn biến thể trên toàn bộ hệ gene cùng giải thích 
một đặc điểm chung về độ nhạy cảm - thay vì một 
gene đơn lẻ”.

Từ khi bắt đầu nghiên cứu về độ nhạy cảm 
của quá trình xử lý giác quan, các nhà tâm lý học đã 
cố gắng theo dõi những hậu quả lớn và lâu dài hơn 
của đặc điểm này đối với sức khỏe của chúng ta. 
Pluess nói: “Trong số những người có vấn đề về 
sức khỏe tâm thần, số lượng những người có độ 
nhạy cảm cao hơn một cách tương xứng”.

Những nghiên cứu sau đó cũng chỉ ra, ảnh 
hưởng của độ nhạy xử lý cảm xúc thường phụ 
thuộc vào hoàn cảnh của một ai đó, nó không phải 
là một yếu tố rủi ro phổ biến. Một nghiên cứu từ 
Đại học Mary Washington ở Mỹ đã kiểm tra mối 

quan hệ của mọi người với cha mẹ cùng sức 
khỏe tâm thần hiện tại của họ. Nghiên cứu cho thấy 
độ nhạy cảm cao sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc 
các bệnh trầm cảm ở con cái - những cá thể lớn lên 
trong sự chăm sóc không tốt của các bậc cha mẹ. 
Tuy nhiên, đối với những người trong gia đình 
hạnh phúc và được yêu thương, tính cách nhạy cảm 
của họ không ảnh hưởng gì cả.

Mô hình tương tự được thấy với mẫu 
nghiên cứu gồm 185 người lớn từ Vương quốc 
Anh. Những HSP từng trải qua thời thơ ấu thiếu 
thốn tình cảm cho thấy, mức độ hài lòng về cuộc 
sống sau này thấp hơn nhiều so với những người ít 
nhạy cảm hơn. “Họ bị ảnh hưởng tồi tệ hơn nhiều 
bởi môi trường tiêu cực”.

Điều đáng chú ý nữa là các HSP cũng phản 
ứng nhanh hơn với các can thiệp điều trị. Một 
nghiên cứu của Pluess vào năm 2015 để tìm hiểu 
tác động của một chương trình phòng ngừa, dựa 
trên liệu pháp hành vi nhận thức, được tiến hành 
cho những học sinh có nguy cơ trầm cảm trong hơn 
một năm, cho thấy chương trình này có hiệu quả 
nhất trong việc giảm trầm cảm ở những trẻ quá 
nhạy cảm. Trong khi nó có ít sự khác biệt đối với trẻ 
ít nhạy cảm. Khả năng nhận thức được cải thiện 
dường như đang  giúp họ tiếp thu các bài học về rèn 
luyện khả năng phục hồi.

Những phát hiện như vậy cũng khiến một 
số nhà nghiên cứu so sánh những người nhạy cảm 
cao với loài hoa lan. Loài hoa chỉ có thể phát triển 
tốt khi chúng được nuôi dưỡng và chăm sóc tích 
cực. Cũng theo lý thuyết này, người ít nhạy cảm 
hơn sẽ giống với hoa bồ công anh - loài ít phụ thuộc 
vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Còn những người trung 
gian ở giữa đôi khi cũng được gọi là hoa tulip.

Độ nhạy cảm cao được phát huy rõ rệt nhất 
ở nơi họ làm việc. Trong những môi trường độc 
hại, những người nhạy cảm cao có thể dễ bị kiệt 
quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngay cả khi bản 
thân không bị tác động hay bắt nạt, cảm xúc của họ 
vẫn dễ bị lung lay bởi những rung cảm tiêu cực 
xung quanh. “Họ có thể sẽ nhận ra nhiều hơn sự 
căng thẳng xung quanh và cảm thấy nó không thoải 
mái”.

Tuy nhiên, trong môi trường được nuôi 
dưỡng, độ nhạy cảm cao hơn có thể là một lợi thế 
thực sự. Nhiều bằng chứng HSP có khả năng tiếp 
thu tốt hơn các mô hình tiềm ẩn để thoát khỏi nhận 
thức của người khác. Điều này có thể giúp họ tiếp 
cận những vấn đề mới mà không cần bất cứ sự giải 
thích từ người nào. Họ cũng có thể tỏ ra là những 
người biết lắng nghe và biết điều hòa khi tham gia 
nhóm, vì họ biết cân nhắc nhu cầu của đồng 
nghiệp.

Pama-van 't Zand nói: “Các nhà quản lý 
nên nhận thức được những ưu và khuyết điểm của 
đặc điểm này trong quá trình tuyển dụng. Điều này 
có thể giúp họ chọn được những ứng viên tốt hơn”.

Sau hơn 2 thập kỷ khi Arons phát minh ra 
thang đo HSP, sự tồn tại của đặc điểm này giờ đây 
không còn nghi ngờ gì nữa. Greven khẳng định 
“Chúng tôi biết rằng có sự khác biệt giữa các cá 

nhân về mức độ nhạy cảm với môi trường”. Nhưng 
cô ấy lập luận rằng chúng ta vẫn cần nghiên cứu 
mạnh mẽ hơn để xem xét các cơ chế thần kinh đằng 
sau, mô tả cẩn thận hậu quả của nó.

Cùng với thời gian và những nỗ lực từ các 
nghiên cứu trong tương lai, chúng ta có thể xác 
định được cách thức các biện pháp can thiệp tâm lý 
có thể được điều chỉnh để phục vụ cho những 
người ở các mức độ khác nhau trên thang đo này.  
Pluess nói: “Chúng tôi có thể có một cách tiếp cận 
được cá nhân hóa. Điều đó có thể bao gồm các 
phương pháp điều trị đặc biệt giải quyết những khó 
khăn về độ nhạy cảm cao - chẳng hạn như xu 
hướng cảm thấy căng thẳng. Một điều quan trọng 
không kém nữa là chúng ta có thể cần những cách 
tiếp cận mới để giúp những người có độ nhạy cảm 
thấp, những người dường như phản ứng kém hơn 
với các can thiệp tâm lý truyền thống và những 
người có thể cần nhiều sự kết hợp của các hình thức 
hỗ trợ”.

Chuyên gia Booth nói nói “Nếu theo quan 
điểm cá nhân, chúng tôi thấy rằng kiến thức đơn 
thuần về độ nhạy của quá trình xử lý giác quan, và 
những ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của 
chúng ta, đã mang tính hướng dẫn rất lớn.  Bây giờ 
tôi cũng đã rõ hơn vì sao tôi lại tập trung hơn vào sự 
nghiệp viết lách, nơi tôi có thể vui vẻ cống hiến hết 
mình cho những công việc yêu thích. Trở thành 
một HSP cũng giúp giải thích lý do tại sao tôi 
thường dễ bị phân tâm bởi những cử chỉ nhỏ trong 
tương tác xã hội, đơn giản chỉ là một giọng nói của 
ai đó hoặc sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của họ. Và 
nếu nhìn từ bên ngoài, điều đó có nghĩa là tôi không 
cần phải cảm thấy xấu hổ vì những ác cảm với 
phim kinh di nữa”.

Luôn có chỗ cho tất cả các loại tính cách 
trên thế giới này. Cho dù bạn là bồ công anh, tulip 
hay phong lan, bạn đều có thể tìm thấy môi trường 
sống, sở trường và những người bạn của mình. ■

Chớ bỏ qua những dấu 
hiệu này, nên sớm đi khám tim!

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử 
vong hàng đầu ở Mỹ, vì vậy điều 
cực kỳ quan trọng là bạn không 

được bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào có thể có của các 
vấn đề về tim.

Bác sĩ tim mạch ở Mỹ Leslie Cho nói: 
“Điều rất quan trọng là bạn không nên trở thành 
bác sĩ của chính m để người khác làm ình - mà hãy 
bác sĩ của bạn. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn khó thở 
khi hoạt động thường xuyên, bạn nên đến bác sĩ 
tổng quát hoặc bác sĩ tim mạch của bạn. Nó phụ 
thuộc vào mức độ nghiêm trọng và mức độ đau 
nhức - nếu nó mới bắt đầu gần đây .”

1. Sưng ở mắt cá chân và bàn chân
Sưng mắt cá chân và bàn chân có thể là dấu 

hiệu sớm của bệnh suy tim. Bác sĩ tim mạch Lee 
Goldberg ở Mỹ cho biết: “Việc dự phòng máu chờ 
vào tim dẫn đến tăng áp lực trong các tĩnh mạch 
dẫn đến tim. Khi áp lực trong tĩnh mạch tăng lên, 

chất lỏng bị đẩy ra ngoài vào các mô dẫn đến sưng 
hoặc phù nề”.

1. Đau hàm và cổ
Khi cơn đau bắt đầu lan tỏa từ ngực đến 

hàm và cổ, hãy đi khám.
“Hầu hết mọi người hiểu rõ cơ thể của họ 

hơn bất kỳ bác sĩ nào. Nói chung, nếu bạn liên tục 
cảm thấy có điều gì đó không 'ổn' hoặc không 
giống như những g đ điều đó cần được ì bạn ã quen, 
chăm sóc y tế, để ngăn ngừa bệnh tim”, bác sĩ Parag 
Joshi, chuyên gia tim mạch của Trung tâm Johns 
Hopkins Ciccarone (Mỹ), cho biết.

3. Rối loạn cương dương
Bạn có biết rối loạn cương dương có thể là 

một triệu chứng của bệnh tim?
Tiến sĩ Joshi cho biết: “Một vấn đề với các 

mạch máu của bạn ở một khu vực trên cơ thể có liên 
quan đến các vấn đề về mạch máu ở khu vực khác”.

4. Mệt mỏi do tim
Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi - nhưng 

nếu bạn đang đối mặt với tình trạng mệt mỏi mạn 
tính, đừng bỏ qua nó.

Tiến sĩ Cho nói: “Chúng tôi không nói về 
sự mệt mỏi toàn cầu giống như bạn cảm thấy mệt 
mỏi vào cuối ngày. Chúng tôi không nói về việc 
bạn cần đi ngủ trưa lúc 5 giờ.

Chúng ta đang nói về việc bạn đã có thể đi 
bộ lên một vài bậc cầu thang - và bây giờ bạn hầu 
như không thể đi lên một bậc thang. Hoặc bạn 
không thể đi bộ lên cầu thang mà không cảm thấy 
mệt mỏi nghiêm trọng”.

Ảnh minh họa
5. Nướu và răng không khỏe
Các nghiên cứu cho thấy răng và nướu 

không khỏe mạnh có thể dẫn đến tình trạng viêm 
nhiễm nguy hiểm, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim 
và đột quỵ.

“Vi khuẩn sống trong miệng khi bạn bị 
bệnh nướu răng có thể xâm nhập vào máu, xâm 
nhập vào tim và lây nhiễm trực tiếp đến các van tim 
dễ bị tổn thương”, bác sĩ Marietta Ambrose, Trợ lý 
Giáo sư Y học Lâm sàng tại Trường Y Perelman 
của Đại học Pennsylvania (Mỹ), cho biết, theo Eat 
This, Not That!

“Điều đó đặc biệt liên quan đến những 
bệnh nhân của chúng tôi, những người có van tim 
nhân tạo”, bác sĩ Ambrose nói thêm. ■ 
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Nợ anh t rọn vẹn yêu 
thương

Tôi chưa bao giờ thổ lộ với Duy là 
mình thích cậu ấy. Không phải vì sợ 
hãi bị từ chối, càng không phải vì sự 

kiêu ngạo một cách vớ vẩn của con gái. Chẳng qua 
là vì tôi không biết cách phải yêu thương người 
khác thế nào.

Tôi là một phóng viên.
Kể ra, mỗi người trong chúng ta đều tồn tại 

trong đời với một sứ mệnh, và sẽ sống cả đời để 
hoàn thiện sứ mệnh ấy. Như tôi đã từng tự cho rằng 
bản thân mình là một người có thể làm được nhiều 
điều vĩ đại. Cho đến khi tôi phát hiện, đối với thế 
giới này, bản thân tôi, và những người xung quanh 
tôi đều nhỏ bé đến nỗi, có hò hét thế nào, có phát 
điên đến mức nào cũng không ai để ý tới.

Hoàng tử, công chúa và những câu chuyện 
đẹp như mơ chỉ có trong cổ tích mà thôi.

Tỉnh dậy chúng ta vẫn chỉ là một cô bé lọ 
lem vì kiếp trước ăn ở không tốt nên kiếp này cứ 
liên tiếp gặp phải những rủi ro, những tai họa ập 
đến chẳng báo trước. Có khóc hết nước mắt thì bụt 
cũng chẳng hiện ra.

- Anh thấy phanh phui sự việc lừa đảo này 
ra ánh sáng là một việc sai lầm à? Em không sai!

- Linh, em quá nóng lòng muốn thể hiện... 
Bài viết của em đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tòa 
soạn. Em chính là người phải chịu trách nhiệm. Em 
hiểu chứ?

Anh trưởng ban nhún vai quay đi, mặt vẫn 
cúi xuống đọc tập hồ sơ dày cộp. Tôi cố khống chế 
cảm giác oan ức đến tim phổi như sắp phát nổ, chân 
bấm chặt xuống nền đá hoa lạnh ngắt, bàn tay đông 
cứng lại vì lạnh nắm chặt thành nắm đấm, móng tay 
đâm vào da thịt tê buốt.

Và tôi quyết định sẽ rời khỏi đó.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải 

lựa chọn giữa làm một con rối và làm một con 
người. Mặc dù tôi chỉ là một đứa kinh nghiệm ít ỏi, 
nhưng không phải vì thế mà tôi sẵn sàng làm bất cứ 
điều gì. Hoặc nhìn thấy sai mà im lặng. Tôi không 
làm được. Bởi vì những thứ mà người ta vẫn cười 
cợt, khinh thường mỗi lần nhắc đến như “lòng tự 
trọng” và “cái tôi”, tôi đều muốn giữ chúng, ít nhất 
là không vứt vào thùng rác trong một ngày nào đó 
lòng bàn tay mỏi quá, không kiên trì nổi mà buông 
ra.

Lang thang trên những con đường đặc 
quánh vị đông, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. 
Sau đó là dồn dập cuộc gọi đến. Tôi chán nản tắt 
máy. Cúi mặt xuống đường bước từng bước. Mùa 
đông năm nay đến muộn. Đã chẳng còn là cái lạnh 
co ro, tím ngắt khiến người ta phải co mình xuýt 
xoa nữa. Ngược lại, có những thứ khác khiến người 
ta lạnh lẽo hơn.

Duy xuất hiện trước mặt tôi khi trời đã tối, 
đèn đường thắp sáng cả con phố nhộn nhịp. Tôi mải 
miết nhìn dòng người xô lệch, đưa đẩy nhau, không 
ngừng bước về phía trước. Cậu yên lặng ngồi 

xuống bên cạnh tôi, góc tối tưởng như duy nhất của 
thành phố giấu chúng tôi trong cái lật mình nhẹ 
nhàng.

- Duy, dù có cố gắng thế nào, tớ cũng không 
thể hiểu nổi thế giới này!

Mặc dù đã cố gắng kìm lại nhưng không 
hiểu sao giọng tôi vẫn cứ run lên, nghẹn ngào như 
sắp khóc. Không dám đối diện với cậu ấy, tôi 
hướng mắt về phía chiếc xe hơi đang lao đi trên 
đường, cho tới khi nó chỉ còn là một đốm sáng nhỏ, 
và biến mất ở khúc quanh cuối đường. 

Bàn tay Duy mạnh mẽ vỗ nhè nhẹ lên vai 
tôi, nhưng phải một lát sau cậu mới trả lời. Cho tới 
khi tôi suýt quên mất mình vừa nói gì đó.

- Hiểu để làm gì? Làm quen thôi là được 
rồi!

- …
- Thôi được rồi, nghiến răng nghiến lợi làm 

gì. Lúc tôi tìm thấy cậu, trông cậu còn thê thảm hơn 
bây giờ.

- Duy, tôi dựa vào cậu một chút được 
không?

- Lạnh không?
- Không!
- Ừ, thế thì… free!
Tôi chưa bao giờ thổ lộ với Duy là mình 

thích cậu ấy. Không phải vì sợ hãi bị từ chối, càng 
không phải vì sự kiêu ngạo một cách vớ vẩn của 
con gái. Chẳng qua là vì tôi không biết cách phải 
yêu thương người khác thế nào. Tôi càng sợ làm 
tan vỡ một mối quan hệ mà vốn dĩ nó đang tốt đẹp.

Nói trắng ra, tôi sợ một ngày nào đó không 
có ai tìm thấy tôi giữa đông đúc người qua lại, 
không có ai đến bên cạnh tôi giữa phố phường lạnh 
lẽo, quơ tay là thấy hơi ấm từ cậu ấy đem lại. Tôi sợ 
sẽ đánh mất một người cho mình dựa dẫm vô điều 
kiện, càng sợ sẽ phải cô đơn.

Hai chúng tôi cứ ngồi mãi như thế cho đến 
khi phố bắt đầu vắng xe qua lại hơn. Tiếng còi xe 
bớt chói tai và nhịp thở của thành phố bắt đầu êm 
dịu, da diết hơn. Duy đưa cho tôi nghe bản nhạc cậu 
ấy vừa sáng tác, chở tôi về trong hơi lạnh se sắt của 
một ngày lập đông.

- Duy này…
- Sao thế?
- Làm cách nào cậu luôn tìm ra tớ?
- Trực giác!
- Luôn đúng?
- Ừ! Luôn đúng!
Tình bạn giữa một đứa con gái và một 

thằng con trai đôi khi hơi phức tạp và có phần… kỳ 
lạ. Nói tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Duy 
dành cho mình là trên mức tình bạn thì không đúng, 
tôi ít nhất cũng đã vài lần nghĩ đến. Nhưng rồi lại 
tìm được lý do gì đó để phủ nhận nó. Những lý do 
kỳ quặc chẳng đầu chẳng cuối ấy rồi thế nào cũng 
thuyết phục được tôi…

Quỳnh - cô bạn thân duy nhất của tôi vẫn 
luôn cho rằng tôi sống ích kỷ. Với cô ấy, dường như 
tôi đang lợi dụng Duy, chỉ muốn dựa dẫm vào tình 
cảm của cậu ấy mãi.

- Mày có nghĩ đến cảm nhận của Duy 

không?
- Tao không biết, đến cảm nhận của tao, tao 

còn không nghĩ đến nữa là.
- Mày như thế là ích kỷ!
- Ừ, tao biết, nhưng Duy chưa chắc đã thích 

tao!
- Chính vì mày cứ hay tỏ cái thái độ dở dở 

ương ương như thế nên cậu ấy mới không dám thổ 
lộ gì hết. Nếu mày không biết trân trọng, sẽ chẳng 
có tên con trai nào ở bên cạnh mày đâu. Kể cả Duy!

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ Duy sẽ biến 
mất khỏi cuộc đời tôi một ngày nào đó. Tôi chỉ đơn 
giản nghĩ rằng nếu tôi cứ giữ cho mối quan hệ ở yên 
đó, chắc chắn cậu ấy sẽ luôn gắn thật chặt trong 
cuộc đời tôi. Mãi không xa nhau.

Nhưng rồi cho tới khi tôi nhận ra được 
mình sống quá ích kỷ, tôi mới dám thừa nhận mình 
lợi dụng cậu ấy để vá víu tâm hồn. Lợi dụng cậu ấy 
để làm chỗ dựa mỗi khi mỏi mệt. Một sự cô đơn ích 
kỷ.

Thực ra, Duy cũng rất cần tôi. Cậu ấy cũng 
cần tôi vá víu tâm hồn cho cậu ấy. Ai chẳng có 
những mảnh tâm hồn rách nát cần được người khác 
an ủi. Vậy mà tôi cứ một mực cho rằng, chỉ có mình 
là cần sự an ủi ấy từ người khác…

Tôi lao vào cái nơi mà tôi vẫn cho rằng là 
thế giới của sự công bằng, đấu tranh cho đến tận 
cùng sự hiếu thắng của tuổi trẻ đang vẫy vùng 
trong tôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu được một vụ việc 
liên quan đến đường dây lừa đảo, buôn người lớn. 
Tuy nhiên mới chỉ có trong tay một vài chứng cứ ít 
ỏi, không đủ sức mạnh để làm bất cứ điều gì.

- Linh, vụ này không ổn, cậu không theo 
nổi đâu!

- Cậu yên tâm đi Duy, tớ chắc chắn sẽ làm 
được vụ này. Tớ không thể cứ mãi thế này, không 
thể mãi bị coi thường.

- Nhưng nguy hiểm lắm, cậu phải hiểu là 
thế giới này đâu đơn giản! Cậu đi tìm sự thật, ai bảo 
vệ cậu?

- Nếu sợ những cái đấy thì tớ đã không 
chọn con đường này. Yên tâm, tớ biết cách giải 
quyết mọi vấn đề, đừng lo!

Duy vẫn tiếp tục ngăn cản tôi, muốn tôi 
tránh xa khỏi thế giới mà cậu ấy cho rằng quá đỗi 
nguy hiểm. Thậm chí cậu ấy còn dùng đủ mọi cách 
kéo tôi ra khỏi sự mù quáng chỉ muốn ngay lập tức 
chứng tỏ bản thân. Hy vọng tôi sẽ suy nghĩ lại.

Chưa bao giờ tôi đặt niềm tin vào điều gì 

đến thế. Chưa bao giờ tôi có thể dành ra 
nhiều tâm huyết và thời gian của mình chỉ để tìm 
kiếm sự thật mà tôi thậm chí còn chẳng thể hình 
dung được. Gạt Duy ra khỏi những mối quan tâm, 
tôi đã từng hơn một lần nghĩ rằng cậu ấy thiếu dũng 
cảm, cậu ấy không đủ lòng tin, thứ mà những người 
trẻ chúng tôi cần có…

Tôi quen Kha trong hành trình của mình. 
Cậu ấy cũng giống tôi, còn trẻ và muốn trở thành 
những phóng viên theo định nghĩa hoa mỹ của 
chúng tôi lúc ấy.

Chúng tôi chia sẻ với nhau những thông tin 
vất vả lắm mới thu thập được. Trong hành trình tìm 
kiếm những nhân chứng và kể cả phải đối diện với 
kẻ tình nghi. Kha luôn tìm cách để bảo vệ tôi.

- Kha, tại sao cậu lại chọn con đường này?
- Đơn giản là muốn thôi. Còn trẻ mà, chỉ 

thích làm những gì mình muốn. Cậu thì sao?
- Để chứng tỏ bản thân!
Nói rồi cả hai đều cùng phá lên cười. 

Những cuộc đối thoại kiểu đó khiến hai con người 
tưởng chừng như xa lạ, bắt đầu lại gần hơn với 
nhau. Thật ra thì, chúng tôi đang sống trong quãng 
thời gian tuổi trẻ, chẳng biết trời cao đất dày, chẳng 
biết thế giới rộng hẹp hay lòng người nông sâu, thứ 
có được nhiều nhất là niềm tin nhưng lại dễ dàng 
đánh mất nó, và lại cô đơn. 

Khi ấy, chỉ mới là những đứa trẻ, lúc thì 
ngông cuồng, ngạo nghễ, lúc lại tự ti, sợ hãi, muốn 
giấu mình thậm chí là chạy trốn. Ngày hôm qua có 
thể cười sảng khoái giữa trời đất, hôm sau có thể rơi 
lệ vì những tổn thương vụn vặt. Ngày hôm trước có 
thể ôm một mối ảo tưởng vĩ đại về thế giới, tự hào 
về năng lực của bản thân, nhưng ngày hôm sau có 
thể vì thua cuộc mà từ bỏ, vì thua cuộc mà tự tay 
chôn giấc mơ của chính mình hôm qua.

Thế giới chúng tôi sống chính là vậy, thế 
giới của một sự mâu thuẫn đến hoang đường, thế 
giới của sự phủ định từng giây, thậm chí từng tích 
tắc. Mỗi cái nhích kim đồng hồ có thể khiến người 
ta thảng thốt. Ấy vậy mà chúng tôi, cậy tuổi trẻ, nên 
cứ thích rông dài, lãng phí.

Chúng tôi vô tình đã lãng phí luôn cả thời 
gian thanh xuân của những người bên cạnh mình…

Tôi và Kha vạch kế hoạch đột nhập vào nơi 
nguy hiểm nhất - nơi nhốt những đứa trẻ mà bọn 
trùm đã lừa đảo hoặc buôn bán, để làm bằng chứng 
viết bài.

Tuy nhiên, chúng tôi không lường trước 
được hết những khả năng có thể xảy ra. Một toán 
người lạ mặt đuổi theo bắt bằng được chúng tôi khi 
tôi bị phát hiện và tìm cách chạy trốn. Khó khăn 
lắm Kha mới tìm cách cắt đuôi được lũ người đáng 
sợ ấy. 

Một bên vai cậu ấy bị đập một nhát đau 
điếng trong lúc giằng co, còn đôi chân tôi đầy máu 
vì chạy bộ trên đường đá sỏi nhọn hoắt. Cảm giác 
thoát chết trong gang tấc nó là một điều gì đó rất 
khó để diễn tả. Chỉ biết rằng những ai đã từng 
ngông cuồng sẽ không dám ngông cuồng nữa, 
những ai từng nghĩ mạng sống chẳng có giá trị sẽ 
biết trân trọng hơn.

Tưởng như chúng tôi đã thoát, tưởng như 
chúng tôi đã có trong tay chứng cứ một cách vẹn 
toàn mà không phải hy sinh bất cứ điều gì. Thế 
nhưng tôi đã nhầm.

Người phải trả giá cho sự khinh suất của tôi 
lại chính là Duy.

Hóa ra ngày hôm ấy, chúng tôi chạy thoát 
được không phải vì chúng tôi may mắn. Mà là nhờ 
có Duy. Chính cậu ấy đã cứu tôi. Chính cậu ấy đã 
cứu tôi bằng phương thức ngốc nghếch nhất trên 
đời.

Người ta tìm thấy Duy đằng sau ngôi nhà 
lụp xụp cuối con ngách nhỏ nằm tít trong khu ổ 
chuột của những người bán đồng nát, sắt vụn. Trên 
người cậu ấy không chỗ nào là không có vết 
thương.

Tôi nhìn thấy cậu ấy lúc đó, tim như muốn 
nhảy xuống một cái hố thật sâu, nước mắt tự động 
ứa ra, chảy không ngừng, thấm từng giọt, từng giọt 
vào tận đáy lòng lạnh giá. Những nỗi đau tưởng 
chừng co thắt lại khiến tôi hít thở cũng gặp khó 
khăn. 

Nhìn mẹ Duy gào khóc ôm lấy cơ thể toàn 
vết máu của con trai mình, bố cậu ấy lặng lẽ rơi 
nước mắt. Tôi đã ước rằng giá mà người gây ra tội 
là tôi có thể gánh vác những sai lầm do chính tôi 
gây ra. Không phải đổ lên đầu Duy, không phải hủy 
hoại cậu ấy. Duy của tôi. 

Tôi còn không dám tiến lại gần cậu ấy, càng 
không dám ôm cậu ấy mà gào khóc thật to. Cũng 
không đủ tư cách để gọi tên cậu ấy trong nỗi đau 
hành hạ tôi lúc này…

Tôi đến xin nghỉ việc ở tòa soạn, anh 
trưởng phòng lần này đã đứng đối diện với tôi mà 
không nhìn vào tập hồ sơ trên tay nữa. Nhưng trong 
đáy mắt anh có sự mâu thuẫn và hồ nghi. Cuối cùng 
chỉ nói với tôi một câu dài nhất từ trước đến nay.

- Sự tự tin quá mức của em đã giết chết 
chính em. Tôi đã nói em quá nóng lòng. Mọi sự vội 
vàng đều phải trả giá. Em biết không? Khi tôi bằng 
tuổi em tôi cũng y hệt như em, và sự trả giá của tôi 
còn lớn hơn em rất nhiều!

Tin nhắn của bố Duy gửi đến tôi. Phải mất 
vài phút tôi mới có thể giữ tay mình không run để 
mở ra đọc hết nội dung trong đó. Hóa ra Duy đã bị 
bệnh trong cả một quãng thời gian dài. Những vết 
thương ngoài vẫn còn nhẹ nhàng so với căn bệnh 
cậu ấy đang mang. 

Vậy mà chừng ấy thời gian Duy vẫn yên 
lặng, chấp nhận mọi yêu cầu ích kỷ của tôi, chấp 
nhận quãng thời gian dài dằng dặc chỉ cho đi và 
không được nhận lại, chấp nhận yêu thương tôi một 
cách bao dung và trọn vẹn. Thứ tình cảm mà tôi 
hoàn toàn không xứng đáng, hoàn toàn không đủ tư 
cách.

“Linh, cháu có nghĩ là mình còn điều gì 
chưa nói với Duy nhà bác không?”.

Sắp xếp lại đồ đạc cá nhân, nhắn tin nói lời 
tạm biệt với Kha. Mặc cho cậu ấy đã tỏ tình với tôi, 
trái tim tôi đã chẳng còn cảm giác. Sau biến cố của 
Duy, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn tha 
thiết sống theo đuổi và tranh đấu, không còn tha 

thiết chứng tỏ hay khẳng định mình. Từ bỏ những 
thứ vẫn kịch liệt giành giật, lúc ấy tôi mới nhận ra 
mình nợ Duy quá nhiều.

Nợ cậu ấy một lời xin lỗi.
Nợ cậu ấy một lời cảm ơn.
Nợ cậu ấy một trái tim trống hơn để có thể 

chứa đựng những tâm sự của cậu ấy.
Nợ cậu ấy cả một lời yêu phải nói một 

nghìn, một vạn lần.
Thật ra tôi vẫn hy vọng được gặp lại Duy. 

Nhưng tôi biết, sau tin nhắn bố Duy gửi cho tôi, 
Duy đã được đưa ra nước ngoài chữa bệnh. Cậu ấy 
đã rất yếu nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

“Nhờ bác nói với cậu ấy, cháu nợ cậu ấy 
một món nợ khổng lồ không thể nào trả được. Chỉ 
hy vọng cậu ấy có thể sống mạnh khỏe, cháu có thể 
đánh đổi một nửa cuộc đời mình cho cậu ấy”.

Tôi soạn tin nhắn, rồi cuối cùng cũng 
không gửi đi, chỉ để nó nằm gọn trong mục Tin 
nháp. Tôi gói cuốn nhật ký của mình lại, gửi về địa 
chỉ nhà Duy, ngoài bì thư ghi rõ dòng nhắn nhủ, tôi 
muốn Duy trực tiếp mở ra. Nhưng nếu không thể, 
xin hãy để nó mãi ở bên cạnh người cậu ấy…

Phải đến 3 năm trôi qua, tôi vẫn giữ thói 
quen hàng ngày gửi tin nhắn vào điện thoại đã khóa 
của Duy, như là một cách trò chuyện với cậu ấy, kể 
lể những chuyện lặt vặt, hay đôi khi chỉ là nhắc nhở 
chuyện gì đó.

Kha vẫn liên lạc với tôi. Cả tôi và cậu ấy 
đều đã trở thành phóng viên. Khi chúng tôi trở 
thành những đồng nghiệp của nhau, có lẽ đều đã 
thấm thía cảm giác đau thương và thấm thía trong 
quá trình trưởng thành, biết trân trọng hơn và biết 
đắn đo hơn. Không còn bạt mạng như quãng thời 
gian về trước, không còn ngạo mạn và hiếu thắng. 
Sự bình tĩnh và trầm ổn đã thay thế cho sự ngông 
cuồng.

Chỉ có điều, thi thoảng tôi vẫn hay lang 
thang ở những góc tối của thành phố lúc lên đèn, 
khi cô đơn bỗng dưng bao trùm lấy và nuốt gọn 
toàn bộ cơ thể, chẳng tìm thấy bờ vai quen thuộc 
cho tôi dựa vào nữa. Chẳng có ai tìm thấy tôi, vỗ về 
vào vai tôi an ủi, đôi mắt dõi theo tôi từng bước và 
yêu thương tôi bằng cả trái tim nữa.

Điện thoại bỗng dưng có tiếng chuông báo 
cuộc gọi đến, sau đó là tin nhắn. Dãy số quen thuộc 
và cái tên quen thuộc mà ngay cả lúc ngủ tôi cũng 
không dám mơ thấy. Là Duy.

“Trực giác của tớ lại đúng rồi. Đừng ngẩn 
người ra nữa, phố lên đèn rồi. Mình về thôi!”.

Tôi thấy mắt mình nhòe nước. Phố xá cứ 
chộn rộn người qua lại, đèn xe, đèn đường, đèn 
trang trí từ những cửa hàng cao cấp lẫn bình dân 
nhòe nhoẹt thành từng mảng màu rối rắm trước 
mắt. Tôi thấy ai đó bước về phía mình. Cảm giác 
lồng ngực trái có thể nổ tung.

Cúi đầu xuống đất nhìn thấy đôi giày quen 
thuộc là quà tặng sinh nhật tôi chọn cho cậu ấy lần 
gần đây nhất. Cảm nhận được phía bên trái bỗng 
chốc ấm lên. Bàn tay vỗ lên vai tôi rất ấm… ■

Khánh Nhi
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Nợ anh t rọn vẹn yêu 
thương

Tôi chưa bao giờ thổ lộ với Duy là 
mình thích cậu ấy. Không phải vì sợ 
hãi bị từ chối, càng không phải vì sự 

kiêu ngạo một cách vớ vẩn của con gái. Chẳng qua 
là vì tôi không biết cách phải yêu thương người 
khác thế nào.

Tôi là một phóng viên.
Kể ra, mỗi người trong chúng ta đều tồn tại 

trong đời với một sứ mệnh, và sẽ sống cả đời để 
hoàn thiện sứ mệnh ấy. Như tôi đã từng tự cho rằng 
bản thân mình là một người có thể làm được nhiều 
điều vĩ đại. Cho đến khi tôi phát hiện, đối với thế 
giới này, bản thân tôi, và những người xung quanh 
tôi đều nhỏ bé đến nỗi, có hò hét thế nào, có phát 
điên đến mức nào cũng không ai để ý tới.

Hoàng tử, công chúa và những câu chuyện 
đẹp như mơ chỉ có trong cổ tích mà thôi.

Tỉnh dậy chúng ta vẫn chỉ là một cô bé lọ 
lem vì kiếp trước ăn ở không tốt nên kiếp này cứ 
liên tiếp gặp phải những rủi ro, những tai họa ập 
đến chẳng báo trước. Có khóc hết nước mắt thì bụt 
cũng chẳng hiện ra.

- Anh thấy phanh phui sự việc lừa đảo này 
ra ánh sáng là một việc sai lầm à? Em không sai!

- Linh, em quá nóng lòng muốn thể hiện... 
Bài viết của em đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tòa 
soạn. Em chính là người phải chịu trách nhiệm. Em 
hiểu chứ?

Anh trưởng ban nhún vai quay đi, mặt vẫn 
cúi xuống đọc tập hồ sơ dày cộp. Tôi cố khống chế 
cảm giác oan ức đến tim phổi như sắp phát nổ, chân 
bấm chặt xuống nền đá hoa lạnh ngắt, bàn tay đông 
cứng lại vì lạnh nắm chặt thành nắm đấm, móng tay 
đâm vào da thịt tê buốt.

Và tôi quyết định sẽ rời khỏi đó.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải 

lựa chọn giữa làm một con rối và làm một con 
người. Mặc dù tôi chỉ là một đứa kinh nghiệm ít ỏi, 
nhưng không phải vì thế mà tôi sẵn sàng làm bất cứ 
điều gì. Hoặc nhìn thấy sai mà im lặng. Tôi không 
làm được. Bởi vì những thứ mà người ta vẫn cười 
cợt, khinh thường mỗi lần nhắc đến như “lòng tự 
trọng” và “cái tôi”, tôi đều muốn giữ chúng, ít nhất 
là không vứt vào thùng rác trong một ngày nào đó 
lòng bàn tay mỏi quá, không kiên trì nổi mà buông 
ra.

Lang thang trên những con đường đặc 
quánh vị đông, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. 
Sau đó là dồn dập cuộc gọi đến. Tôi chán nản tắt 
máy. Cúi mặt xuống đường bước từng bước. Mùa 
đông năm nay đến muộn. Đã chẳng còn là cái lạnh 
co ro, tím ngắt khiến người ta phải co mình xuýt 
xoa nữa. Ngược lại, có những thứ khác khiến người 
ta lạnh lẽo hơn.

Duy xuất hiện trước mặt tôi khi trời đã tối, 
đèn đường thắp sáng cả con phố nhộn nhịp. Tôi mải 
miết nhìn dòng người xô lệch, đưa đẩy nhau, không 
ngừng bước về phía trước. Cậu yên lặng ngồi 

xuống bên cạnh tôi, góc tối tưởng như duy nhất của 
thành phố giấu chúng tôi trong cái lật mình nhẹ 
nhàng.

- Duy, dù có cố gắng thế nào, tớ cũng không 
thể hiểu nổi thế giới này!

Mặc dù đã cố gắng kìm lại nhưng không 
hiểu sao giọng tôi vẫn cứ run lên, nghẹn ngào như 
sắp khóc. Không dám đối diện với cậu ấy, tôi 
hướng mắt về phía chiếc xe hơi đang lao đi trên 
đường, cho tới khi nó chỉ còn là một đốm sáng nhỏ, 
và biến mất ở khúc quanh cuối đường. 

Bàn tay Duy mạnh mẽ vỗ nhè nhẹ lên vai 
tôi, nhưng phải một lát sau cậu mới trả lời. Cho tới 
khi tôi suýt quên mất mình vừa nói gì đó.

- Hiểu để làm gì? Làm quen thôi là được 
rồi!

- …
- Thôi được rồi, nghiến răng nghiến lợi làm 

gì. Lúc tôi tìm thấy cậu, trông cậu còn thê thảm hơn 
bây giờ.

- Duy, tôi dựa vào cậu một chút được 
không?

- Lạnh không?
- Không!
- Ừ, thế thì… free!
Tôi chưa bao giờ thổ lộ với Duy là mình 

thích cậu ấy. Không phải vì sợ hãi bị từ chối, càng 
không phải vì sự kiêu ngạo một cách vớ vẩn của 
con gái. Chẳng qua là vì tôi không biết cách phải 
yêu thương người khác thế nào. Tôi càng sợ làm 
tan vỡ một mối quan hệ mà vốn dĩ nó đang tốt đẹp.

Nói trắng ra, tôi sợ một ngày nào đó không 
có ai tìm thấy tôi giữa đông đúc người qua lại, 
không có ai đến bên cạnh tôi giữa phố phường lạnh 
lẽo, quơ tay là thấy hơi ấm từ cậu ấy đem lại. Tôi sợ 
sẽ đánh mất một người cho mình dựa dẫm vô điều 
kiện, càng sợ sẽ phải cô đơn.

Hai chúng tôi cứ ngồi mãi như thế cho đến 
khi phố bắt đầu vắng xe qua lại hơn. Tiếng còi xe 
bớt chói tai và nhịp thở của thành phố bắt đầu êm 
dịu, da diết hơn. Duy đưa cho tôi nghe bản nhạc cậu 
ấy vừa sáng tác, chở tôi về trong hơi lạnh se sắt của 
một ngày lập đông.

- Duy này…
- Sao thế?
- Làm cách nào cậu luôn tìm ra tớ?
- Trực giác!
- Luôn đúng?
- Ừ! Luôn đúng!
Tình bạn giữa một đứa con gái và một 

thằng con trai đôi khi hơi phức tạp và có phần… kỳ 
lạ. Nói tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Duy 
dành cho mình là trên mức tình bạn thì không đúng, 
tôi ít nhất cũng đã vài lần nghĩ đến. Nhưng rồi lại 
tìm được lý do gì đó để phủ nhận nó. Những lý do 
kỳ quặc chẳng đầu chẳng cuối ấy rồi thế nào cũng 
thuyết phục được tôi…

Quỳnh - cô bạn thân duy nhất của tôi vẫn 
luôn cho rằng tôi sống ích kỷ. Với cô ấy, dường như 
tôi đang lợi dụng Duy, chỉ muốn dựa dẫm vào tình 
cảm của cậu ấy mãi.

- Mày có nghĩ đến cảm nhận của Duy 

không?
- Tao không biết, đến cảm nhận của tao, tao 

còn không nghĩ đến nữa là.
- Mày như thế là ích kỷ!
- Ừ, tao biết, nhưng Duy chưa chắc đã thích 

tao!
- Chính vì mày cứ hay tỏ cái thái độ dở dở 

ương ương như thế nên cậu ấy mới không dám thổ 
lộ gì hết. Nếu mày không biết trân trọng, sẽ chẳng 
có tên con trai nào ở bên cạnh mày đâu. Kể cả Duy!

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ Duy sẽ biến 
mất khỏi cuộc đời tôi một ngày nào đó. Tôi chỉ đơn 
giản nghĩ rằng nếu tôi cứ giữ cho mối quan hệ ở yên 
đó, chắc chắn cậu ấy sẽ luôn gắn thật chặt trong 
cuộc đời tôi. Mãi không xa nhau.

Nhưng rồi cho tới khi tôi nhận ra được 
mình sống quá ích kỷ, tôi mới dám thừa nhận mình 
lợi dụng cậu ấy để vá víu tâm hồn. Lợi dụng cậu ấy 
để làm chỗ dựa mỗi khi mỏi mệt. Một sự cô đơn ích 
kỷ.

Thực ra, Duy cũng rất cần tôi. Cậu ấy cũng 
cần tôi vá víu tâm hồn cho cậu ấy. Ai chẳng có 
những mảnh tâm hồn rách nát cần được người khác 
an ủi. Vậy mà tôi cứ một mực cho rằng, chỉ có mình 
là cần sự an ủi ấy từ người khác…

Tôi lao vào cái nơi mà tôi vẫn cho rằng là 
thế giới của sự công bằng, đấu tranh cho đến tận 
cùng sự hiếu thắng của tuổi trẻ đang vẫy vùng 
trong tôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu được một vụ việc 
liên quan đến đường dây lừa đảo, buôn người lớn. 
Tuy nhiên mới chỉ có trong tay một vài chứng cứ ít 
ỏi, không đủ sức mạnh để làm bất cứ điều gì.

- Linh, vụ này không ổn, cậu không theo 
nổi đâu!

- Cậu yên tâm đi Duy, tớ chắc chắn sẽ làm 
được vụ này. Tớ không thể cứ mãi thế này, không 
thể mãi bị coi thường.

- Nhưng nguy hiểm lắm, cậu phải hiểu là 
thế giới này đâu đơn giản! Cậu đi tìm sự thật, ai bảo 
vệ cậu?

- Nếu sợ những cái đấy thì tớ đã không 
chọn con đường này. Yên tâm, tớ biết cách giải 
quyết mọi vấn đề, đừng lo!

Duy vẫn tiếp tục ngăn cản tôi, muốn tôi 
tránh xa khỏi thế giới mà cậu ấy cho rằng quá đỗi 
nguy hiểm. Thậm chí cậu ấy còn dùng đủ mọi cách 
kéo tôi ra khỏi sự mù quáng chỉ muốn ngay lập tức 
chứng tỏ bản thân. Hy vọng tôi sẽ suy nghĩ lại.

Chưa bao giờ tôi đặt niềm tin vào điều gì 

đến thế. Chưa bao giờ tôi có thể dành ra 
nhiều tâm huyết và thời gian của mình chỉ để tìm 
kiếm sự thật mà tôi thậm chí còn chẳng thể hình 
dung được. Gạt Duy ra khỏi những mối quan tâm, 
tôi đã từng hơn một lần nghĩ rằng cậu ấy thiếu dũng 
cảm, cậu ấy không đủ lòng tin, thứ mà những người 
trẻ chúng tôi cần có…

Tôi quen Kha trong hành trình của mình. 
Cậu ấy cũng giống tôi, còn trẻ và muốn trở thành 
những phóng viên theo định nghĩa hoa mỹ của 
chúng tôi lúc ấy.

Chúng tôi chia sẻ với nhau những thông tin 
vất vả lắm mới thu thập được. Trong hành trình tìm 
kiếm những nhân chứng và kể cả phải đối diện với 
kẻ tình nghi. Kha luôn tìm cách để bảo vệ tôi.

- Kha, tại sao cậu lại chọn con đường này?
- Đơn giản là muốn thôi. Còn trẻ mà, chỉ 

thích làm những gì mình muốn. Cậu thì sao?
- Để chứng tỏ bản thân!
Nói rồi cả hai đều cùng phá lên cười. 

Những cuộc đối thoại kiểu đó khiến hai con người 
tưởng chừng như xa lạ, bắt đầu lại gần hơn với 
nhau. Thật ra thì, chúng tôi đang sống trong quãng 
thời gian tuổi trẻ, chẳng biết trời cao đất dày, chẳng 
biết thế giới rộng hẹp hay lòng người nông sâu, thứ 
có được nhiều nhất là niềm tin nhưng lại dễ dàng 
đánh mất nó, và lại cô đơn. 

Khi ấy, chỉ mới là những đứa trẻ, lúc thì 
ngông cuồng, ngạo nghễ, lúc lại tự ti, sợ hãi, muốn 
giấu mình thậm chí là chạy trốn. Ngày hôm qua có 
thể cười sảng khoái giữa trời đất, hôm sau có thể rơi 
lệ vì những tổn thương vụn vặt. Ngày hôm trước có 
thể ôm một mối ảo tưởng vĩ đại về thế giới, tự hào 
về năng lực của bản thân, nhưng ngày hôm sau có 
thể vì thua cuộc mà từ bỏ, vì thua cuộc mà tự tay 
chôn giấc mơ của chính mình hôm qua.

Thế giới chúng tôi sống chính là vậy, thế 
giới của một sự mâu thuẫn đến hoang đường, thế 
giới của sự phủ định từng giây, thậm chí từng tích 
tắc. Mỗi cái nhích kim đồng hồ có thể khiến người 
ta thảng thốt. Ấy vậy mà chúng tôi, cậy tuổi trẻ, nên 
cứ thích rông dài, lãng phí.

Chúng tôi vô tình đã lãng phí luôn cả thời 
gian thanh xuân của những người bên cạnh mình…

Tôi và Kha vạch kế hoạch đột nhập vào nơi 
nguy hiểm nhất - nơi nhốt những đứa trẻ mà bọn 
trùm đã lừa đảo hoặc buôn bán, để làm bằng chứng 
viết bài.

Tuy nhiên, chúng tôi không lường trước 
được hết những khả năng có thể xảy ra. Một toán 
người lạ mặt đuổi theo bắt bằng được chúng tôi khi 
tôi bị phát hiện và tìm cách chạy trốn. Khó khăn 
lắm Kha mới tìm cách cắt đuôi được lũ người đáng 
sợ ấy. 

Một bên vai cậu ấy bị đập một nhát đau 
điếng trong lúc giằng co, còn đôi chân tôi đầy máu 
vì chạy bộ trên đường đá sỏi nhọn hoắt. Cảm giác 
thoát chết trong gang tấc nó là một điều gì đó rất 
khó để diễn tả. Chỉ biết rằng những ai đã từng 
ngông cuồng sẽ không dám ngông cuồng nữa, 
những ai từng nghĩ mạng sống chẳng có giá trị sẽ 
biết trân trọng hơn.

Tưởng như chúng tôi đã thoát, tưởng như 
chúng tôi đã có trong tay chứng cứ một cách vẹn 
toàn mà không phải hy sinh bất cứ điều gì. Thế 
nhưng tôi đã nhầm.

Người phải trả giá cho sự khinh suất của tôi 
lại chính là Duy.

Hóa ra ngày hôm ấy, chúng tôi chạy thoát 
được không phải vì chúng tôi may mắn. Mà là nhờ 
có Duy. Chính cậu ấy đã cứu tôi. Chính cậu ấy đã 
cứu tôi bằng phương thức ngốc nghếch nhất trên 
đời.

Người ta tìm thấy Duy đằng sau ngôi nhà 
lụp xụp cuối con ngách nhỏ nằm tít trong khu ổ 
chuột của những người bán đồng nát, sắt vụn. Trên 
người cậu ấy không chỗ nào là không có vết 
thương.

Tôi nhìn thấy cậu ấy lúc đó, tim như muốn 
nhảy xuống một cái hố thật sâu, nước mắt tự động 
ứa ra, chảy không ngừng, thấm từng giọt, từng giọt 
vào tận đáy lòng lạnh giá. Những nỗi đau tưởng 
chừng co thắt lại khiến tôi hít thở cũng gặp khó 
khăn. 

Nhìn mẹ Duy gào khóc ôm lấy cơ thể toàn 
vết máu của con trai mình, bố cậu ấy lặng lẽ rơi 
nước mắt. Tôi đã ước rằng giá mà người gây ra tội 
là tôi có thể gánh vác những sai lầm do chính tôi 
gây ra. Không phải đổ lên đầu Duy, không phải hủy 
hoại cậu ấy. Duy của tôi. 

Tôi còn không dám tiến lại gần cậu ấy, càng 
không dám ôm cậu ấy mà gào khóc thật to. Cũng 
không đủ tư cách để gọi tên cậu ấy trong nỗi đau 
hành hạ tôi lúc này…

Tôi đến xin nghỉ việc ở tòa soạn, anh 
trưởng phòng lần này đã đứng đối diện với tôi mà 
không nhìn vào tập hồ sơ trên tay nữa. Nhưng trong 
đáy mắt anh có sự mâu thuẫn và hồ nghi. Cuối cùng 
chỉ nói với tôi một câu dài nhất từ trước đến nay.

- Sự tự tin quá mức của em đã giết chết 
chính em. Tôi đã nói em quá nóng lòng. Mọi sự vội 
vàng đều phải trả giá. Em biết không? Khi tôi bằng 
tuổi em tôi cũng y hệt như em, và sự trả giá của tôi 
còn lớn hơn em rất nhiều!

Tin nhắn của bố Duy gửi đến tôi. Phải mất 
vài phút tôi mới có thể giữ tay mình không run để 
mở ra đọc hết nội dung trong đó. Hóa ra Duy đã bị 
bệnh trong cả một quãng thời gian dài. Những vết 
thương ngoài vẫn còn nhẹ nhàng so với căn bệnh 
cậu ấy đang mang. 

Vậy mà chừng ấy thời gian Duy vẫn yên 
lặng, chấp nhận mọi yêu cầu ích kỷ của tôi, chấp 
nhận quãng thời gian dài dằng dặc chỉ cho đi và 
không được nhận lại, chấp nhận yêu thương tôi một 
cách bao dung và trọn vẹn. Thứ tình cảm mà tôi 
hoàn toàn không xứng đáng, hoàn toàn không đủ tư 
cách.

“Linh, cháu có nghĩ là mình còn điều gì 
chưa nói với Duy nhà bác không?”.

Sắp xếp lại đồ đạc cá nhân, nhắn tin nói lời 
tạm biệt với Kha. Mặc cho cậu ấy đã tỏ tình với tôi, 
trái tim tôi đã chẳng còn cảm giác. Sau biến cố của 
Duy, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn tha 
thiết sống theo đuổi và tranh đấu, không còn tha 

thiết chứng tỏ hay khẳng định mình. Từ bỏ những 
thứ vẫn kịch liệt giành giật, lúc ấy tôi mới nhận ra 
mình nợ Duy quá nhiều.

Nợ cậu ấy một lời xin lỗi.
Nợ cậu ấy một lời cảm ơn.
Nợ cậu ấy một trái tim trống hơn để có thể 

chứa đựng những tâm sự của cậu ấy.
Nợ cậu ấy cả một lời yêu phải nói một 

nghìn, một vạn lần.
Thật ra tôi vẫn hy vọng được gặp lại Duy. 

Nhưng tôi biết, sau tin nhắn bố Duy gửi cho tôi, 
Duy đã được đưa ra nước ngoài chữa bệnh. Cậu ấy 
đã rất yếu nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

“Nhờ bác nói với cậu ấy, cháu nợ cậu ấy 
một món nợ khổng lồ không thể nào trả được. Chỉ 
hy vọng cậu ấy có thể sống mạnh khỏe, cháu có thể 
đánh đổi một nửa cuộc đời mình cho cậu ấy”.

Tôi soạn tin nhắn, rồi cuối cùng cũng 
không gửi đi, chỉ để nó nằm gọn trong mục Tin 
nháp. Tôi gói cuốn nhật ký của mình lại, gửi về địa 
chỉ nhà Duy, ngoài bì thư ghi rõ dòng nhắn nhủ, tôi 
muốn Duy trực tiếp mở ra. Nhưng nếu không thể, 
xin hãy để nó mãi ở bên cạnh người cậu ấy…

Phải đến 3 năm trôi qua, tôi vẫn giữ thói 
quen hàng ngày gửi tin nhắn vào điện thoại đã khóa 
của Duy, như là một cách trò chuyện với cậu ấy, kể 
lể những chuyện lặt vặt, hay đôi khi chỉ là nhắc nhở 
chuyện gì đó.

Kha vẫn liên lạc với tôi. Cả tôi và cậu ấy 
đều đã trở thành phóng viên. Khi chúng tôi trở 
thành những đồng nghiệp của nhau, có lẽ đều đã 
thấm thía cảm giác đau thương và thấm thía trong 
quá trình trưởng thành, biết trân trọng hơn và biết 
đắn đo hơn. Không còn bạt mạng như quãng thời 
gian về trước, không còn ngạo mạn và hiếu thắng. 
Sự bình tĩnh và trầm ổn đã thay thế cho sự ngông 
cuồng.

Chỉ có điều, thi thoảng tôi vẫn hay lang 
thang ở những góc tối của thành phố lúc lên đèn, 
khi cô đơn bỗng dưng bao trùm lấy và nuốt gọn 
toàn bộ cơ thể, chẳng tìm thấy bờ vai quen thuộc 
cho tôi dựa vào nữa. Chẳng có ai tìm thấy tôi, vỗ về 
vào vai tôi an ủi, đôi mắt dõi theo tôi từng bước và 
yêu thương tôi bằng cả trái tim nữa.

Điện thoại bỗng dưng có tiếng chuông báo 
cuộc gọi đến, sau đó là tin nhắn. Dãy số quen thuộc 
và cái tên quen thuộc mà ngay cả lúc ngủ tôi cũng 
không dám mơ thấy. Là Duy.

“Trực giác của tớ lại đúng rồi. Đừng ngẩn 
người ra nữa, phố lên đèn rồi. Mình về thôi!”.

Tôi thấy mắt mình nhòe nước. Phố xá cứ 
chộn rộn người qua lại, đèn xe, đèn đường, đèn 
trang trí từ những cửa hàng cao cấp lẫn bình dân 
nhòe nhoẹt thành từng mảng màu rối rắm trước 
mắt. Tôi thấy ai đó bước về phía mình. Cảm giác 
lồng ngực trái có thể nổ tung.

Cúi đầu xuống đất nhìn thấy đôi giày quen 
thuộc là quà tặng sinh nhật tôi chọn cho cậu ấy lần 
gần đây nhất. Cảm nhận được phía bên trái bỗng 
chốc ấm lên. Bàn tay vỗ lên vai tôi rất ấm… ■

Khánh Nhi
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GIAÙM ÑOÁC

Baùc Só NGUYEÃN THANH VAÂN

PHAÃU THUAÄT 

NAÂNG NGÖÏC NOÄI SOI

PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ

CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

BỆNH VIỆN THANH VÂN
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