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ĐỂ CHO THỦ ĐÔ TA VĂN MINH, SẠCH ĐẸP
• BỘ MẶT ĐẸP ĐƯỜNG PHỐ VÀ
TRÁCH NHIỆM MỌI GIA ĐÌNH
Đi qua một số thành phố ở nước ngoài,
chúng ta thấy hài lòng và thầm khen trước sự
sạch sẽ của phố phường và sự nề nếp ở nơi
công cộng. Ở Mat-xcơ-va du khách ít khi nhìn
thấy rác rưởi bề bộn nơi mặt phố. Ở Bec-lin, có
truyền thống đẹp: mỗi gia đình buổi tối đổ
nước lau sạch cửa nhà mình.
Hà nội của chúng ta có những đường phố,
khu nhà thật phong quang, sạch sẽ, do sự quan
tâm của khu phố, của cá đồng chí công an khu
vực. Nhưng cũng ở Hà Nội, còn có khá nhiều
phố phường bẩn thỉu và nhem nhuốc. Truyền
thống của dân tộc ta là “tốt phô ra, xấu xa đậy
lại”. Nhưng hiện nay, có vô khối cáu xấu xa
vẫn đang được phô ra trước cửa nhiều nhà, trên
nhiều dãy phố.
Có những đống rác lù lù trước cửa. Ai đi
qua muốn ném rác vào cũng được. Nhà nọ đem
rác đổ sang cửa nhà kia. Người quét rác khua
bụi mù mịt vào mặt khách bộ hành. Thậm tệ
hơn nữa là nhiều người còn biến đường phố
trước cửa nhà mình thành hố xí để xi con ỉa,
đái, làm mất vẻ thanh lịch của thành phố, ô
nhiễm nếp sống văn minh.
Nếu mỗi nhà, mỗi người biết bảo ban nhau
cùng giữ vệ sinh chung thì cửa mỗi nhà sẽ sạch
và phố phường sẽ thêm đẹp biết bao.
Đề nghị các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra
thường xuyên và phạt vi cảnh thường xuyên để
các hiện tượng không lành mạnh này sớm được
chấm dứt,
QUANG NHÃ

• VĂN MINH TRONG RẠP HÁT
Rạp hát, rạp chiếu bóng là nơi người ta tìm
đến để thưởng thức những tinh hoa văn hóa
trong và người nước sau ngày lao động. Đó
chính là thước đo giá trị của một xã hội văn
minh.
Hà nội hiện nay có hàng chục rạp hát, rạp
xem phim. Nhiều rạp được sửa sang lại cho đẹp
hơn, cho sạch hơn. Bầu không khí trong rạp
cũng ngày một văn minh hơn, những điều tốt
đẹp đó đang được nhân dân Thủ đô nhiệt tình
ủng hộ. Nhưng cũng còn khá nhiều rạp chưa
được văn minh. Trước cửa rạp, những kẻ phe
vé chạy lăng quăng với những tấm vé giá cắt
cổ. Trong rạp, nhiều khán giả vào xem mặc
những bộ quần áo ngủ nhàu nát. Thỉnh thoảng
nổi lên những tiếng la hét lạc lõng “tán thưởng”
những “pha bốc lửa”. Nhiều người còn làm
“thuyết minh viên” cho người bên cạnh, bình
phẩm ồn ào làm khó chịu những người xung
quanh.
Thói quen không đẹp của một số khán giả
như vừa xem vừa cắn hạt bí, nhai kẹo nhóp
nhép, ăn bánh nhồm nhoàm… vẫn tiếp tục diễn
ra. Người xem các buổi sau phải ngồi trên một
“lớp nền” mỗi lúc càng thêm “phong phú” bởi
đủ loại vỏ trái cây, giấy, lá gói quà bánh.
Để giữ gì phong cách văn minh, thanh lịch
cho các rạp ở Thủ đô, đề nghị các cơ quan quản
lý rạp có biện pháp hữu hiệu để nhanh chóng
khắc phục những hiện tượng không đẹp mắt ấy.
Các đồng chí công an, đội viên cờ đỏ kiên
quyết phạt vi cảnh những khán giả có những
hành vi thiếu lành mạnh này. Cũng đề nghị dẹp
ngay những kẻ phe vé, để các rạp phục vụ
người xem được tốt hơn.
BÍCH LIÊN
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ĐỂ CHO THỦ ĐÔ TA…
• THÊM MỘT SỐ QUÁN CƠM, DÀNH
ĐƯỢC 2,4 TRIỆU GIỜ CHO LAO ĐỘNG
SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG.
Thành phố chúng ta đã có một số quán ăn do
mậu dịch quốc doanh quản lý. Nhưng còn quá
ít và chưa rẻ.
Ở một số nước trên thế giới, kể cả các nước
tư bản chủ nghĩa, đều có quán ăn, căng-tin phục
vụ người lao động bữa trưa tại cơ quan và xí
nghiệp, sản xuất, rút được nhiều thời gian quý
cho lao động và sinh hoạt trong ngày.
Ở nước ta, vấn đề này còn chưa được giải
quyết. Mỗi buổi trưa, khi tiếng còi tầm vừa
vang lên thì đồng thời người ta cũng nghe thấy
vang lên tiếng lanh canh của cà mèn, bát đũa.
Mỗi người mỗi góc với khẩu phần chẳng lấy gì
nóng sốt và ngon miệng.
Để có bữa ăn trưa, người ta phải thức khuya
dậy sớm. Trung bình mỗi người mất 3 giờ
trong một ngày. Nếu mậu dịch quốc doanh giải
quyết tốt vấn đề này thì thành phố 80 vạn cán
bộ, công nhân viên này mỗi ngày sẽ tiết kiệm
được 2 triệu 40 vạn giờ cho người lao động, tạo
điều kiện để họ có thể nghỉ ngơi chất lượng
hơn, chăm sóc con cái chu đáo hơn và học tập
được nhiều hơn.
HÀ TRANG

• HÉT NHỎ HƠN!
Đó là lời đề nghị của nhân dân đối với
những điểm “vui chơi có thưởng” trong thành
phố.
Một vài khu phố và nơi công cộng ở Ha Nội
hiện nay đang thình hành nhiều trò chơi hấp
dẫn khá nhiều người bằng phương tiện điện tử
như đi du lịch Bắc Trung Nam, bắn súng và
ném vòng v.v…. của một số cơ quan và tư
nhân. Giọng người cầm cái hét vào loa phóng
thanh. Giọng người tham gia gào khản cổ làm
đinh tai nhức óc bà con hàng phố và người
vãng cảnh, khách bộ hành.
Ở các thủ đô trên thế giới, người ta cấm làm
ồn ào và phạt tiền những người vi phạm đến vẻ
yên tĩnh phố phường.
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Đề nghị sở Văn hóa - thông tin Hà Nội quan
tâm hơn nữa vấn đề này và có biện pháp quản
lý tốt. Cần bố trí những trò chơi đó ở những nới
riêng và có những quy định cụ thể để giảm bớt
phần nào những âm thanh không lấy gì làm dễ
chịu đó.
HÀ TRANG

• CẦN XÂY DỰNG NHIỀU NHÀ VỆ
SINH CÔNG CỘNG
Hằng ngày, Hà Nội có hàng triệu lượt người
đi lại, trong đó không ít khách vãng lai. Những
nơi công cộng như cửa hàng bách hóa tổng
hợp, các rạp hát, rạp xem phim, công viên,
v.v… tập trung mật độ người đông đúc. Nhà vệ
sinh công cộng là chỗ cần thiết để tránh cho
người ta khỏi phóng uế bừa bãi, mất vệ sinh
chung và đảm bảo vẻ đẹp của một thủ đô văn
minh.
Thành phố ta đã cho sửa sang và xây dựng
mới một Số chỗ đi tiểu tiện như ở Bờ Hồ và
nhiều khu công cộng khác. Đó là việc làm được
đông đảo nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếc
rằng những điểm đó vẫn còn quá ít và chưa
thuận tiện. Thậm chí còn làm giảm vẻ văn minh
của thành phố nữa. Ví dụ ngày ở vườn hoa Bờ
Hồ có mọc lên một hố đái. Người ra vào hỗn
loạn. Mùi khai thối nồng nặc.
Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi kiến
nghị:
1. Cần xây dựng nhiều nhà vệ sinh công
cộng đảm bảo kín đáo, sạch sẽ.
2. Có thể thu tiền những người đi đại tiểu
tiện ở các nhà vệ sinh công cộng. Đây là việc
làm cần thiết mà tất cả các thành phố lớn trên
thế giới đều thực hiện.
3. Đãi ngộ thích đáng những người chuyên
trách trông nom và vệ sinh hằng ngày các nhà
vệ sinh công cộng.
QUANG NHÃ
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