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Kỷ NiệM 47 NăM Giải PHóNG MiềN NAM THốNG NHấT ĐấT NướC (30/4/1975-30/4/2022)

những con đường Dẫn đến Dinh độc lập
Tăng Bá HoànH

Trong lịch sử dân tộc ta đã có nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, lập
chiến công oanh liệt qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhưng cho
đến nay, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược cùng bè lũ tay sai là khốc
liệt nhất nhưng thắng lợi vẻ vang, để lại dấu ấn huy hoàng trong lịch sử dân tộc,
một lần nữa khẳng định bản lĩnh Việt Nam và bài học lớn cho toàn nhân loại.

Để giải phóng miền
Nam, ngoài những
chủ trương chiến lược,

Đảng, Nhà nước và quân đội
ta còn có nhiều biện pháp
chiến thuật sáng tạo, linh hoạt
và cụ thể để đạt được mục tiêu
cuối cùng. 

Chiến công của những
chiến sĩ ngoài mặt trận, giáp
mặt với quân thù chúng ta dễ
nhận biết, nhưng còn những
mặt trận khác, những người
chiến sĩ thầm lặng, không ít hy
sinh, đấu trí với quân thù ngay
trong lòng địch, tạo điều kiện
thuận lợi cho chiến sĩ ngoài
mặt trận giành chiến công thì
chúng ta ít biết và khó nhận ra,
mà thiếu họ chúng ta không
thể giành thắng lợi.

Chúng ta đã nói nhiều về
đường Trường Sơn, con đường
mòn ra đời từ kháng chiến
chống Pháp, sau trở thành con
đường huyết mạch để hành
quân, vận chuyển khí tài,
những yêu cầu đa dạng về hậu
cần cho tiền tuyến. Chúng ta
cũng đã biết con đường bơm
xăng xuyên dãy Trường Sơn
vào đến đồng bằng Nam Bộ
với hàng nghìn km đường ống.
Chúng ta cũng đã biết đường
vượt trùng khơi hàng nghìn
dặm vận chuyển vũ khí phục
vụ chiến trường. Rồi đường

quá cảnh bằng hàng không
cho cán bộ cao cấp vào Nam
ra Bắc. Những con đường ấy
đều được gọi là đường Trường
Sơn, vì nó vừa dài, vừa hùng
tráng đưa hàng vạn chiến sĩ,
hàng triệu tấn khí tài, xăng
dầu và những nhu yếu phẩm
phục vụ chiến trường. Những
con đường ấy còn được gọi là
những đường mòn, bởi khi bắt
đầu nó rất nhỏ bé, nhưng qua
thời gian lớn dần lên thành
những con đường quyết chiến
quyết thắng nhưng vẫn là
những con đường bí mật, chỉ
đến khi toàn thắng mới được
giới thiệu ở mức độ nhất định.
Những con đường ấy còn được

gọi là đường mòn Hồ Chí
Minh.

Kỷ niệm 47 năm thống nhất
đất nước, ngày 30 tháng 4,
chúng tôi giới thiệu sơ lược
một con đường Trường Sơn
đặc biệt, phục vụ chiến trường
suốt 20 năm chống Mỹ xâm
lược cùng bè lũ tay sai, một
con đường mà đến nay chưa
được phổ biến rộng rãi. Nhà
sử học Đặng Phong, dày công
sưu tầm nghiên cứu 5 con
đường mòn Hồ Chí Minh,
trong đó có con đường chuyển
tiền phục vụ chiến trường
miền Nam.

Để giành chiến thắng trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ

Xe tăng quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập. Ảnh: TL
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xâm lược và bè lũ tay sai,
chúng ta cần đội ngũ chiến sĩ
hùng mạnh và mưu trí, cần
những vũ khí sắc bén từ thô sơ
đến hiện đại, cần đội ngũ cán
bộ cần mẫn và trung thành,
cần một khối lượng lương thực
thực phẩm rất lớn và kịp thời
để nuôi quân, đơn giản là
“thực túc thì binh mới cường”,
những yêu cầu cốt yếu này
không phải thứ nào cũng
chuyền vào từ miền Bắc... Làm
thế nào để có tất cả những cái
đó, nếu không có tiền. Chiến
trường ở miền Nam là chiến
trường cài răng lược, là nội
ngoại tuyến, là hợp pháp và
bất hợp pháp và một bộ phận
không nhỏ ở các nước láng
giềng. Từ mua sắm quân trang
quân dụng, thuê bến bãi, trả
sinh hoạt phí cho cán bộ nội
ngoại tuyến, lương thực thực
phẩm, nhất nhất phải dùng
đến tiền hợp pháp... Từ đó mà
hình thành binh chủng tiền tệ,
tạo nên con đường Trường
Sơn chuyển ngân vào Nam
phục vụ chiến trường.

Để lãnh đạo binh chủng
đặc biệt này, Ban tài chính của
Đảng ra đời, gồm các ông:
Phạm Văn Xô, Trần Đương, Lữ

Minh Châu, Nguyễn Nhật
Hồng..., nhất là đồng chí
Nguyễn Văn Phi, tức Mười Phi
người có công lớn của binh
chủng đặc biệt này. Hoạt động
của Ban là những cán bộ có
năng lực kinh doanh, ngân
hàng, tài chính, lập ra những
công ty, cửa hàng hợp pháp
trong vùng địch để che mắt
địch, có tiền chu cấp cho hoạt
động nội tuyến cùng với số
tiền ngoài Bắc chuyển vào,
qua chuyển đổi từ các ngân
hàng nước ngoài để đổi tiền
miền Bắc ra tiền của chính
quyền Sài Gòn và tiền của một
số nước kế cận mới chi tiêu
được, đương thời gọi là “chế
biến”. Năm 1959, cơ sở cách
mạng đã hình thành rộng
khắp miền Nam, nhu cầu tài
chính ngày càng lớn, theo
đồng chí Mười Phi: “Đặc điểm
của nền kinh tế do chính
quyền Sài Gòn kiểm soát là thị
trường tự do, hàng hóa dồi
dào, hoàn toàn có khả năng
“hậu cần tại chỗ”. Chỉ còn một
vấn đề là có tiền”. Tiền hợp
pháp cho chi tiêu của ta trong
vùng địch chiếm là vấn đề
sống còn của lực lượng cách
mạng.

Trong 6 năm (1960-1965),
Trung ương chi viện 18,4 triệu
USD cho miền Nam, bằng
34,8% nhu cầu chi tiêu tại chỗ,
thu ngân sách tại miền Nam
1968 bằng 5.827 triệu đồng
tiền Sài Gòn, tương đương
582.700 tấn thóc khi đó. Sau
tết Mậu Thân, vùng giải phóng
bị thu hẹp, nguồn thu tại chỗ
không đủ chi tối thiểu, để đảm
bảo chi tiêu cho chiến trường
chủ yếu phải nhờ chi viện của
miền Bắc. Để đáp ứng nhu cầu
này, ngay từ năm 1965, đồng
chí Phạm Hùng, Phó Thủ
trướng Chính phủ đã đề nghị
thành lập “Quỹ ngoại tệ đặc
biệt” lấy từ nguồn viện trợ
quốc tế để phục vụ chiến
trường miền Nam.

Quỹ ngoại tệ đặc biệt, có
biệt danh là Phòng B28. Về
hình thức, quỹ này hoạt động
công khai trực thuộc Ngân
hàng Quốc gia Việt Nam, tức
Vietcombank, nhưng chỉ đạo
là một tổ chức riêng tuyệt mật.
Trong suốt 10 năm hoạt động,
đường dây này chỉ có trên 10
người, do đồng chí Mai Hữu
Ích, Cục phó cục Ngoại hối
lãnh đạo, dưới sự chỉ đạo trực
tiếp của Chính phủ. Các
nguồn tiền đến quỹ được đổi
thành đô la, từ đô la chuyển
đổi ra các ngoại tệ phục vụ các
chiến trường, cụ thể là tiền Sài
Gòn, riêl của Campuchia, kip
của Lào, bah của Thái Lan. Tất
cả các loại tiền này đều phải là
tiền mặt. Đóng gói tiền
chuyển vào Nam do C.100,
Tổng cục hậu cần chiụ trách
nhiệm. Giá ngoại hối biến
động thất thường, ban lãnh
đạo thường phải chọn những
loại tiền mạnh để gửi tiền dự
trữ, không những không mất
giá mà còn lấy lãi phục vụ
chiến trường. Trong 10 năm,Mừng ngày giải phóng. Ảnh: TL
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Ban thu được gần 21 triệu
USD tiền lãi, đây là khoản tiền
không nhỏ khi đó mà Ban
đóng góp cho các chiến
trường do tài kinh doanh tiền
của những người thực thi
nhiệm vụ.

Nghiệp vụ chuyển tiền mặt
có mã hiệu là AM, tiền chuyển
khoản theo một phương pháp
mới gọi là FM. Chúng ta đã tận
dụng phát minh của thời đại
từ chuyển tiền mặt, séc cầm
tay đến chuyển tiền qua điện
tín. Séc cầm tay cũng được mã
hóa khác với séc ngân hàng
thông lệ, giặc dù có bắt được
thì chỉ là một tờ lịch cũ vô
dụng, nhưng trên đó giá trị
thực tế đã được mã hóa để qua
mặt giặc.

Bí mật của binh chủng tiền
tệ không khác gì binh chủng
phản gián. Tiền giao nhận
không phải đếm, người giao và
người nhận không biết mặt
nhau, chỉ thấy hai con mắt.
Giả sử có một người bị bắt
cũng không thể khai và nhận
biết người cùng đường dây,
cùng binh chủng. Kho tiền chỉ
là những két đạn chống thấm,
chống cháy, chống va đập cơ
học, khi có giặc được dúi
xuống bùn để chống cháy,
chống tước đoạt, giặc qua lại
moi lên, phát tiền cho các đơn
vị.

Tiền phục vụ chiến trường,
ngoài các loại tiền của miền
Bắc chuyển vào, còn tiền các
nước viện trợ; các tổ chức
quốc tế, kiều bào ủng hộ
kháng chiến, gồm rất nhiều
loại mà giá trị tính bằng triệu
đô. Ở bất cứ nước nào, đổi
hàng triệu đô tiền mặt rất dễ
bị nghi ngờ, vì vậy binh chủng
đã có sáng kiến chế biến.
Những tiền này phần lớn được
chuyển về Paris (Pháp), tại đây

nhờ các sứ quán đổi tiền hộ rồi
trả bằng đô la, chuyển sang
Liên Xô, từ Liên Xô chuyển về
Việt Nam. Từ Việt Nam được
chế biến thành tiền ngụy Sài
Gòn, tiền Lào, Miên, Thái
chuyển ra chiến trường.

Từ sau tết Mậu Thân
(1968), việc chuyển tiền từ Bắc
vào Nam gặp không ít rủi ro, vì
vậy binh chủng đặc biệt này
phải mở con đường chuyển
tiền qua Hồng Kông (Trung
Quốc). Đô la từ Hồng Kông
chuyển về ngân hàng Sài Gòn,
từ đây, đô la được đổi thành
tiền Sài Gòn ở một số đầu mối
nhất định, rồi rút ra để phục
vụ cho nhu cầu chiến trường.
Để làm được việc này, chúng
ta cần có những người bạn
quốc tế chân thành, nhiệt tâm
ủng hộ, ở đây cần nhắc đến
tên ông Charles Hilsum, một
đảng viên đảng Cộng sản
Pháp, làm Giám đốc ngân
hàng Eurobank từ năm 1946
đến 1965, ông Trần An là Hoa
kiều ở miền Nam góp phần
quan trọng cho thành công
của binh chủng.

Các con đường Trường Sơn
hình thành từng bước sau
ngày hoàn thành tập kết
(1955) và đến ngày 30 tháng 4
năm 1975 là hoàn thành
nhiệm vụ, binh chủng nào
cũng cần tổng kết, riêng binh
chủng tiền phải thực hiện
quyết toán, ở đây chỉ nói đến
quyết toán từ năm 1964 đến
năm 1975, khi lập “Quỹ ngoại
tệ đặc biệt” gồm các khoản
ủng hộ lớn: Trung Quốc, Cu
Ba, Nam Tư, Việt kiều ở Thái
Lan, một số nhân sĩ quốc tế...
Đến cuối năm 1975 Quỹ ngoại
tệ đặc biệt có tổng cộng
678.701.847,36 USD, chi
529.270.079,98 USD, còn lại
148.431.767,98 USD. Các loại

quỹ của binh chủng này còn
lại sau giải phóng là
218.474.176,61 USD. Ở đây,
thanh toán chính xác đến 1%
USD để thấy sự trong sáng,
minh bạch của binh chủng
nhạy cảm này trong hoàn
cảnh tối mật và an toàn.

Sau chiến tranh, cán bộ
trong đường dây đặc biệt này
cùng với những chiến sĩ thầm
lặng, sáng suốt và nhiệt huyết
đều hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ. Hơn thế còn vượt
mặt bọn tình báo Mỹ và tay
sai. Đương thời họ phán đoán
mơ hồ rằng, Liên Xô có viện
trợ vàng cho chiến trường
miền Nam, từ vàng chuyển
thành đô la để chuyển vào
chiến trường, phán đoàn hoàn
toàn sai với sự thật của con
đường tiền tệ vào chiến trường
của chúng ta suốt 20 năm xây
dựng căn cứ và kháng chiến
thành công.

Nói về một binh chủng đặc
biệt trong suốt 20 năm chống
Mỹ xâm lược không thể bằng
một bài báo mà phải cả một
tập sách chuyên sâu, nhưng
dù sao, nhân ngày lễ trọng đại
của đất nước, ngày 30 tháng 4,
chúng ta cần nhắc lại một
binh chủng đặc biệt, một con
đường mòn huyền thoại mà từ
khi hình thành đến kết thúc
chiến tranh đã đảm bảo tuyệt
mật, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ mà kẻ thù không hề
hay biết.

11 giờ 30’ ngày 30-4-1975,
chỉ có một đơn vị nhỏ tiến vào
dinh Độc Lập, chỉ có một
người cắm cờ trên nóc Dinh,
nhưng để có sự kiện ấy là
xương máu của hàng triệu
đồng bào, của nhiều binh
chủng, trong đó có Binh
chủng chuyển ngân đặc biệtr
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Sáng 24/11/2021, Bộ Chính trị - Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu T.Ư (tại Nhà Quốc hội)
đến 63 tỉnh, thành và mở rộng đến các xã, phường, thị trấn. 

Ảnh: Internet

Đẩy mạnh sự nghiệp 
xây dựng và phát triển văn hóa

Vũ Hoàng Luyến

Triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII. Dưới

sự chỉ đạo của Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, ngày 24/11/2021,
Ban Tuyên giáo TW tổ chức
Hội nghị Văn hóa toàn quốc
lần thứ III. Đây là Hội nghị rất
quan trọng nhằm đánh giá kết
quả đã đạt được về văn hóa
trong thời gian vừa qua, nhất
là sau 35 năm đổi mới, xây
dựng chiến lược phát triển văn
hóa trong những năm tiếp
theo theo tinh thần Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhìn lại những năm qua kể
từ ngày thành lập nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa nay là
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, Đảng, Nhà nước
luôn quan tâm đến sự nghiệp
xây dựng, phát triển văn hóa,
coi đây là một trong những

nhiệm vụ trọng tâm để xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 76 năm, ngày
24/11/1946 Hội nghị Văn hóa
toàn quốc lần thứ nhất được
tổ chức. Hồ Chủ tịch nói về
tầm quan trọng của văn hóa,
nhiệm vụ của văn hóa mới là
phải lấy hạnh phúc của đồng
bào, sự nghiệp đấu tranh của
dân tộc làm cơ sở, đồng thời
phải tiếp thu kinh nghiệm của
văn hóa xưa và nay để xây
dựng nền văn hóa mới Việt
Nam theo Đề cương Văn hóa
năm 1943 của Đảng với ba đặc
trưng: Dân tộc, Khoa học, Đại
chúng. Tại hội nghị này, Chủ
tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn
hóa soi đường cho quốc dân
đi”.

Hội nghị Văn hóa toàn
quốc lần thứ II từ ngày 16 đến
20/07/1948 tại Phú Thọ trong

khi cả nước đang thực hiện
trường kỳ kháng chiến chống
thực dân Pháp. Mục tiêu của
Hội nghị là đề ra đường lối,
nhiệm vụ và phương châm
công tác văn hóa, đoàn kết
những hoạt động văn hóa
thành một mặt trận phục vụ
kháng chiến, xây dựng, phát
triển nền văn hóa Việt Nam.

Hội nghị Văn hóa toàn
quốc lần thứ III này nhằm
khơi dậy khát vọng của dân
tộc, mở ra bước ngoặt mới
trong vấn đề chấn hưng và
phát triển văn hóa, con người
Việt Nam. Văn hóa là nền tảng
tinh thần của xã hội, sức mạnh
nội sinh, động lực phát triển
và xây dựng đất nước, bảo vệ
Tổ quốc. Phát triển văn hóa
đồng bộ, hài hòa với tăng
trưởng kinh tế và tiến bộ, công
bằng xã hội. Nhân kỷ niệm 90
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năm ngày thành lập Đảng
(3/2/1930-3/2/2020), Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã viết:
“Con người giữ vị trí trung tâm
chiến lược phát triển; phát
triển văn hóa, xây dựng con
người vừa là mục tiêu, vừa là
động lực của công cuộc đổi
mới”. Con người và Văn hóa
không thể tách rời nhau. Văn
hóa là nền tảng tinh thần của
xã hội. Văn hóa phải được đặt
ngang hàng với chính trị, kinh
tế, xã hội. Cho nên Văn hóa
phải được coi là sự nghiệp của
cách mạng. Xây dựng nền Văn
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc, thống nhất
trong đa dạng của cộng đồng
các dân tộc Việt Nam, với các
đặc trưng dân tộc, dân chủ,
khoa học và nhân văn. Xây
dựng và phát triển văn hóa vì
sự hoàn thiện nhân cách con
người và xây dựng con người
để phát triển văn hóa. Trong
xây dựng văn hóa, trọng tâm là
chăm lo xây dựng con người
có nhân cách, lối sống tốt đẹp
với các đặc tính cơ bản; yêu
nước, đoàn kết, dũng cảm, tài
trí, cần cù, nhân ái, nghĩa tình,
hòa hiếu, khoan dung. Xây
dựng đồng bộ môi trường văn
hóa, trong đó chú trọng vai trò
của gia đình, cộng đồng, văn
hóa công sở, cơ quan, doanh
nghiệp. Tại Hội nghị Văn hóa
toàn quốc lần thứ III, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ
rõ: “Khơi dậy mạnh mẽ hơn
nữa tinh thần yêu nước, ý chí
tự lực, tự cường, tinh thần
đoàn kết phát triển đất nước
phồn vinh, hạnh phúc của
toàn dân tộc; phát huy cao độ
những giá trị văn hóa, sức
mạnh tinh thần cống hiến của
mọi người Việt Nam, tạo
nguồn lực nội sinh và động lực
đột phá để thực hiện thành
công mục tiêu phát triển đất
nước đến năm 2025, 2030 tầm
nhìn đến năm 2045 mà Đại hội

XIII của Đảng đã đề ra.
Xây dựng con người Việt

Nam thời kỳ đổi mới, phát
triển, hội nhập với những giá
trị chuẩn mực phù hợp, gắn
với giữ gìn, phát huy giá trị gia
đình Việt Nam, hệ giá trị văn
hóa, giá trị của quốc gia, dân
tộc, kết hợp nhuần nhuyễn
những giá trị truyền thống với
giá trị thời đại. Yêu nước, đoàn
kết, tự cường, nghĩa tình,
trung thực, trách nhiệm, kỷ
cương, sáng tạo… Phát triển
toàn diện và đồng bộ các lĩnh
vực văn hóa, xây dựng nền văn
hóa số phù hợp với nền kinh
tế, xã hội số và công dân số,
với những giải pháp trọng
tâm, trong đó có: tiếp tục nâng
cao nhận thức về vị trí, vai trò
của xây dựng, phát triển văn
hóa, xây dựng con người trong
đổi mới và phát triển bền
vững. Tập trung nghiên cứu,
xác định và triển khai xây
dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá
trị văn hóa, hệ giá trị con
người Việt Nam gắn với giữ
gìn, phát huy giá trị gia đình
Việt Nam trong thời kỳ mới.
Hoàn thiện thể chế, đổi mới tư
duy quản lý văn hóa, cải cách
bộ máy quản lý Nhà nước về
Văn hóa, nâng tầm xây dựng,
phát triển văn hóa đáp ứng
yêu cầu của sự nghiệp cách
mạng trong thời kỳ mới.

Tại Hải Dương, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII phần nói về văn hóa đã
chỉ rõ: “Phát huy giá trị văn
hóa và chăm lo xây dựng con
người xứ Đông – Hải Dương
phát triển toàn diện, trọng
tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu
nước, lòng tự tôn dân tộc, khát
vọng phát triển, đạo đức, lối
sống và nhân cách, trách
nhiệm xã hội, về trí tuệ, về thể
lực, từng bước hình thành
“công dân điện tử”. Quan tâm
đầu tư, tu bổ, tôn tạo các di
tích lịch sử văn hóa, cách

mạng; phát triển và hoàn
thiện đồng bộ các thiết chế
văn hóa, thể thao… Xây dựng
người Hải Dương văn minh,
hiếu học và khát vọng vươn
lên”.

Nhằm thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII đòi hỏi các
cấp, các ngành, của cả hệ
thống chính trị và toàn dân
phải vào cuộc một cách quyết
liệt, nhìn thẳng vào sự thật,
đánh giá đúng những thành
tựu và những yếu kém, tồn tại
của công tác văn hóa – văn
nghệ trong thời gian qua,
không ỷ lại trông chờ mà phải
chủ động vươn lên theo chức
năng, nhiệm vụ được phân
công, trong đó ngành Văn hóa,
thể thao và Du lịch đóng vai
trò trung tâm, xây dựng và
phát triển sự nghiệp văn hóa
mà Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh đề ra và những nhiệm
vụ cụ thể mà Sở VHTTDL đã,
đang triển khai. Trong tổ chức
thực hiện cần chọn những
công việc trọng tâm, trọng
điểm có sức lan tỏa lớn và là
lực thu hút thúc đẩy cho
những nhiệm vụ khác cùng
vươn lên, phát triển trong điều
kiện “thích ứng linh hoạt, tăng
trưởng bứt phá”.

Xây dựng, phát triển sự
nghiệp văn hóa phải được coi
trọng như chính trị, kinh tế, xã
hội. Văn hóa là sức mạnh
mềm, sức mạnh nội sinh góp
phần quan trọng vào sự
nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ
quốc trước mắt cũng như lâu
dài. Với ý nghĩa đó, cần quyết
liệt triển khai những nhiệm vụ
xây dựng, phát triển văn hóa
của tỉnh nhà lên tầm cao mới,
xứng đáng với tiềm năng, thế
mạnh, truyền thống văn hóa
xứ Đôngr
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Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao tặng bộ sử cho các đại biểu.   
Ảnh: TT

Bộ SáCH LịCH Sử TỉNH Hải DươNG

Công trình nghiên Cứu khoa họC về lịCh sử Địa phương
nguyễn THị Huê*

"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước

nhà Việt Nam".

Đó là câu nói nổi tiếng
sinh thời của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, được

đăng trên trang nhất Báo Việt
Nam độc lập, số 117, ra ngày
01 tháng 02 năm 1942. Lời nói
đó được hiểu là: Dân của một
nước phải hiểu rõ nguồn gốc
dân tộc, cương vực của đất
nước mình. Đó chính là nền
tảng của tinh thần yêu nước.

Biên soạn lịch sử của mỗi
quốc gia, địa phương là nhiệm
vụ rất quan trọng của mỗi thời
đại, nhằm làm rõ các chặng
đường lịch sử, tổng kết thực
tiễn lịch sử, nêu bật những
thắng lợi, những thành tựu và
cả những sai lầm, khuyết điểm
làm sáng tỏ những bài học

trong từng giai đoạn, góp
phần giáo dục truyền thống,
bồi dưỡng tinh thần yêu nước
cho chính thế hệ đương thời
và các thế hệ sau. Lịch sử địa
phương là một bộ phận hữu
cơ và quan trọng của lịch sử
dân tộc, tri thức lịch sử địa
phương có ý nghĩa giáo dục
sâu sắc lòng tự hào về những
truyền thống lịch sử, văn hóa
tốt đẹp; ý thức xây dựng, bảo
vệ Tổ quốc và gìn giữ những di
sản văn hóa của địa phương.

Xứ Đông xưa - Hải Dương
nay là vùng đất có lịch sử lâu
đời, giàu truyền thống văn hóa
cách mạng. Trải qua quá trình
dựng nước và giữ nước, cộng
đồng nhân dân nơi đây đã
chung sức đồng lòng để chinh
phục tự nhiên, tổ chức xã hội,
lao động sản xuất và đấu tranh

bảo vệ quê hương, đất nước
góp phần xứng đáng viết nên
những trang sử hào hùng của
dân tộc. Là một bộ phận
không thể tách rời của dân tộc
Việt Nam, Hải Dương vừa
mang những đặc điểm chung,
vừa tạo cho mình một bản sắc
riêng của con người xứ Đông.

Được sự quan tâm của Tỉnh
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh Hải Dương
đồng ý chủ trương thực hiện
Đề án biên soạn Lịch sử tỉnh
Hải Dương từ khởi thủy đến
năm 2015. Ngày 06/8/2015, Uỷ
ban nhân dân tỉnh Hải Dương
ban hành Quyết định số
2028/QĐ-UBND về việc phê
duyệt Đề án biên soạn Lịch sử
tỉnh Hải Dương từ khởi thủy
đến năm 2015.

Ngay sau khi Đề án được
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phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, đơn vị thường
trực của Đề án đã trình các
cấp có thẩm quyền thành lập
Ban Chỉ đạo, Hội đồng biên
soạn; Xây dựng quy chế hoạt
động và kế hoạch triển khai
thực hiện Đề án; Thành lập
Hội đồng xét duyệt thuyết
minh và đề cương chi tiết Bộ
Lịch sử tỉnh; Hội đồng nghiệm
thu bản thảo cấp cơ sở; Hội
đồng nghiệm thu cấp tỉnh,...
Thành viên được mời tham gia
các Hội đồng đều là các nhà
nghiên cứu khoa học trung
ương và địa phương có kinh
nghiệm chuyên môn sâu về
các lĩnh vực lịch sử, văn hóa,
khảo cổ học, dân tộc học đến
từ các viện, học viện, trường
đại học có uy tín như: Viện
Khảo cổ học, Viện Sử học, Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh, Viện Quân sự (Bộ Quốc
phòng), Trường Đại học Quốc
gia Hà Nội,... Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Sở Khoa học và
Công nghệ, Hội Sử học tỉnh,...

Trong quá trình triển khai
thực hiện bộ sách, chủ biên và
nhóm nghiên cứu đã tiến
hành trên 20 đợt khảo sát,
điền dã với hàng trăm địa
điểm tại 12 huyện, thị xã,
thành phố; các sở, ban, ngành,
cơ quan, đơn vị có liên quan,
như: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung
tâm lưu trữ tỉnh, Hội sử học
tỉnh, Thư viện tỉnh, Bảo tàng
tỉnh,...; gặp gỡ, trao đổi trực
tiếp với các cụ cao niên tại một
số làng, xã am hiểu về lịch sử
địa phương để lấy tư liệu.
Đồng thời, nghiên cứu, sưu
tầm, dịch các đầu sách, các tài
liệu có liên quan như: Hán
Nôm, sách tiếng nước ngoài
(tiếng Pháp, Anh, Trung Quốc,
tài liệu Hán Nôm...) tại các
Trung tâm lưu trữ quốc gia,
các vụ, viện, trường đại học,...

để bổ sung thêm nguồn tài
liệu; Tổ chức các buổi tọa
đàm, trao đổi tham gia góp ý,
đảm bảo tính trung thực,
khách quan, thống nhất về nội
dung, các chương mục của Bộ
sách theo từng tập cụ thể.

Để bộ sách đảm bảo chất
lượng cao nhất, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, đã tham
mưu cho Ủy ban nhân dân
tỉnh tổ chức xin ý kiến (nhiều
lần) thành viên Ban Chỉ đạo,
các sở, ngành, đoàn thể, tổ
chức chính trị xã hội và một số
chuyên gia, các nhà khoa học
có liên quan đọc tham gia góp
ý. Kết quả, Bộ phận thường
trực Đề án đã nhận được gần
30 ý kiến tham gia góp ý bằng
văn bản của thành viên Ban
Chỉ đạo; đại diện một số sở,
ngành của tỉnh và một số nhà
nghiên cứu, khoa học. Đặc
biệt, thực hiện Thông báo số
201-TB/TU, ngày 23/4/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Bộ sách lịch sử tỉnh Hải Dương
từ khởi thủy đến năm 2015
gồm (04 tập) đã được Hội Sử
học tỉnh đọc hiệu đính lần
cuối trước khi tổ chức in ấn
xuất bản và phát hành. 

Sau khi bản thảo được
thông qua, thực hiện ý kiến chỉ
đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc in ấn,

xuất bản, phát hành và giới
thiệu Bộ Lịch sử tỉnh. Đến nay
Bộ sách Lịch sử tỉnh Hải
Dương từ khởi thủy đến năm
2015 đã được Nhà xuất bản
Chính trị Quốc gia Sự Thật
(đơn vị trúng thầu) biên tập, in
ấn đảm bảo chất lượng đúng
nội dung với số lượng 1.000
cuốn

Bộ sách gồm 04 tập, nội
dung khái quát mỗi tập như
sau: 

Lịch sử tỉnh Hải Dương tập
I (từ khởi thủy đến trước năm
905) đã dựng lại một chặng
đường dài lịch sử, từ buổi đầu
dựng nước đến đầu thế kỷ X
(năm 905). Đây là một giai
đoạn với nhiều dấu ấn quan
trọng ghi nhận sự xuất hiện
buổi đầu của con người, hình
thành nền văn minh dựng
nước của dân tộc trên vùng
đất Hải Dương. Đây cũng là
thời kỳ người dân Hải Dương
thể hiện đầy đủ nhất ý chí quật
cường trong các cuộc đấu
tranh chống ách đô hộ của
chính quyền phương Bắc
giành độc lập của dân tộc.

Lịch sử Hải Dương tập II
(từ năm 905 đến năm 1883)
mở đầu bằng sự kiện Hào
trưởng đất Hồng Châu là Khúc
Thừa Dụ lãnh đạo nhân dân
đứng lên giành quyền tự chủ
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từ chính quyền đô hộ nhà
Đường (năm 905). Đây là dấu
mốc tạo cơ sở cho việc đặt nền
móng của thời kỳ độc lập lâu
dài. Đối với Hải Dương, sự
kiện Khúc Thừa Dụ giành
quyền tự chủ càng có ý nghĩa
to lớn, không chỉ là niềm tự
hào của Hải Dương - xứ Đông
mà còn là niềm tự hào chung
của cả nước. Lịch sử Hải
Dương tập II gắn với sự kiện
thực dân Pháp đánh chiếm
thành Hải Dương lần thứ hai
vào ngày 19 tháng 8 năm 1883.
Từ đây, Hải Dương cũng như
toàn bộ Bắc Kỳ chịu sự bảo hộ
của thực dân Pháp sau Hiệp
ước Patơnốt (06/6/1884).

Lịch sử Hải Dương tập III
(từ năm 1883 đến năm 1945)
được mở đầu bằng sự kiện
thành Hải Dương bị rơi vào tay
thực dân Pháp lần thứ 2 vào
giữa tháng 8 năm 1883. Thực
dân Pháp bắt đầu thiết lập bộ
máy thống trị và thực dân hóa
ở Hải Dương cũng như toàn xứ
Bắc Kỳ. Cũng từ đây, nhân dân
Hải Dương cùng toàn thể dân
tộc Việt Nam bắt đầu bước vào
công cuộc đấu tranh giành
độc lập dân tộc. Tháng Tám
năm 1945, dưới sự lãnh đạo
của Đảng và Mặt trận Việt
Minh, nhân dân Hải Dương
cùng nhân dân cả nước đã tiến
hành Tổng khởi nghĩa giành
chính quyền, lật đổ ách thống
trị của thực dân, phong kiến.
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa ra đời, mở ra một chương
mới trong lịch sử dân tộc và
Hải Dương nói riêng. Đây
cũng là dấu mốc kết thúc thời
kỳ cận đại trong lịch sử dân tộc
Việt Nam cũng như lịch sử tất
cả các địa phương, trong đó có
tỉnh Hải Dương.

Lịch sử tỉnh Hải Dương, tập
IV (từ năm 1945 đến năm
2015) mở đầu bằng sự kiện
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản
Tuyên ngôn độc lập tại Quảng

trường Ba Đình (Hà Nội) ngày
02/9/1945, tuyên bố về sự ra
đời của nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa. Trong suốt 70
năm (trong đó có gần 30 năm
sáp nhập cùng Hưng Yên trở
thành tỉnh Hải Hưng), người
dân Hải Dương đã tích cực
cùng nhân dân cả nước tiến
hành cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp tái xâm lược
Việt Nam (1945-1954); tham
gia xây dựng CNXH ở miền
Bắc; là hậu phương lớn của
chiến trường miền Nam; tham
gia hai cuộc chống chiến tranh
phá hoại của đế quốc Mỹ
(1965-1972),... Sau năm 1975,
cách mạng Việt Nam chuyển
sang thời kỳ mới, nhân dân
Hải Dương vượt qua khó khăn,
thử thách trong những năm
đầu đất nước thống nhất. Từ
năm 1986, khi cả nước thực
hiện sự nghiệp đổi mới do
Đảng khởi xướng và lãnh đạo,
Hải Dương đã đẩy mạnh phát
triển kinh tế - xã hội, ổn định
đời sống nhân dân, lập được
những thành tựu đáng tự hào.
Năm 1997, tỉnh Hải Dương
chính thức được tái lập, mở ra
thời kỳ mới cho Đảng bộ và
nhân dân trong tỉnh. Sau hơn
20 năm tái lập tỉnh, đến năm
2020, tỉnh Hải Dương không
những phát triển toàn diện mà
còn có nhiều điểm sáng đột
phá, là tỉnh tự cân đối thu
ngân sách và góp phần cùng
cả nước thực hiện đẩy mạnh
sự nghiệp công nghiệp hóa -
hiện đại hóa và hội nhập quốc
tế, vì sự nghiệp dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh.

Như vậy, sau 7 năm (2015 -
2021) triển khai thực hiện, Đề
án biên soạn lịch sử tỉnh được
thực hiện hết sức chặt chẽ,
công phu, đảm bảo đầy đủ các
bước, qui trình, thủ tục của
một công trình nghiên cứu
khoa học và các quy định của

Nhà nước và tỉnh. Đây là kết
quả của sự chỉ đạo tập trung
thống nhất, khoa học của lãnh
đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Hải Dương qua các thời
kỳ. Với tinh thần làm việc khoa
học, đầy tâm huyết, kiên trì, tỉ
mỉ, sự đồng thuận và trách
nhiệm cao của Chủ biên và
nhóm nghiên cứu; sự phối
hợp chặt chẽ của các sở, ban,
ngành đoàn thể, tổ chức chính
trị xã hội; cấp ủy địa phương,
sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình
của các nhà khoa học, các
chuyên gia hàng đầu đã có
những đóng góp quý báu để
hoàn thành bộ sách.

Bộ sách chính thức trở
thành tài liệu, công cụ tra cứu
thông tin hữu ích, giúp cán bộ,
đảng viên và nhân dân trong
và ngoài tỉnh hiểu hơn về lịch
sử, truyền thống văn hóa tốt
đẹp của mảnh đất và con
người xứ Đông xưa -  Hải
Dương nay. Đây là nguồn tài
liệu vô cùng quý giá đối với
công tác nghiên cứu và giáo
dục truyền thống, nhất là đối
với thế hệ học sinh, sinh viên
góp phần xây dựng con người
Hải Dương văn minh, hiếu học
và khát vọng vươn lên theo nội
dung Chương trình số 22 của
Tỉnh ủy về phát huy giá trị văn
hóa xứ Đông và xây dựng con
người Hải Dương đáp ứng yêu
cầu phát triển giai đoạn 2020 -
2025 và định hướng đến năm
2030 và đúng tinh thần chỉ đạo
của Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2020 - 2025 đã đề ra, góp phần
quan trọng vào công cuộc xây
dựng và phát triển quê hương
Hải Dương ngày càng giàu
mạnhr

(*) Giám đốc Bảo tàng tỉnh
Hải Dương
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PHạM ĐìNH Hổ - 
Danh sĩ đất Hải Dương

gS.TS TrịnH SinH

Hải Dương là đất sinh ra
nhiều danh sĩ. Sách
Đại Nam Nhất Thống

Chí của nhà Nguyễn còn ghi
lại: “Sĩ phu chuộng giữ khí tiết,
phong tục văn nhã gần hợp
với lễ”. Một trong những danh
sĩ của Hải Dương nổi danh là
Phạm Đình Hổ. Tên ông được
đặt cho tên phố ở Hà Nội,
thành phố Hồ Chí Minh,
trường học, công viên và mới
đây ở chính thành phố Hải
Dương quê hương ông. Ông là
một nhà nho tiết tháo, cương
trực nhưng có cuộc đời nhiều
gian truân.

Phạm Đình Hổ sinh năm
1768 thời Lê Mạt, dưới triều
của vua Lê Hiển Tông, niên
hiệu Cảnh Hưng. Vua hèn yếu,
bị họ Trịnh chuyên quyền lấn
lướt. Đất nước loạn lạc, triều
đình tranh giành quyền lực,
khởi nghĩa nông dân nổi lên,
nạn kiêu binh... Từ năm 14
tuổi, Phạm Đình Hổ đã chứng
kiến biết bao thăng trầm của
lịch sử: triều đình rệu rã, khởi
nghĩa Tây Sơn nổi lên dưới
chiêu bài “Phù Lê diệt Trịnh”,
ông vua cuối cùng của nhà Lê
là Chiêu Thống cầu viện nhà
Thanh, cuộc đánh tan 29 vạn
quân Thanh của Quang
Trung, rồi cuộc chiến giữa Tây
Sơn và nhà Nguyễn, dẫn đến
sự thống nhất của nhà Nguyễn
với 13 triều vua trị vì. 

Lịch sử biến động với bao
thăng trầm, chẳng thế mà
Phạm Đình Hổ ghi lại giai
đoạn này kỹ càng trong “Tang
thương ngẫu lục” (những việc
ghi lại ngẫu hứng về cái thời bể
dâu). Các nhà nho thời loạn
cũng rất “ưu thời mẫn thế”

nhưng mỗi người lại có cách
xử thế khác nhau. Có người
như Phan Huy Chú (1782-
1840) đã tự giam mình trong
bốn bức tường để viết sách mà
quên việc thế gian (vì thế mà
có được tác phẩm Lịch Triều
hiến chương loại chí, dâng cho
vua Minh Mạng, được thưởng
và còn lưu truyền đến nay). Có
người tiết tháo, nên đã sai
người chôn sống mình để tỏ
lòng trung quân với vua Lê,
chúa Trịnh như Lý Trần Quán.
Có người đi theo Tây Sơn, có
người lại theo Nguyễn Ánh. 

Đứng trước thời cuộc thay
đổi chóng mặt, Phạm Đình Hổ
đã giữ tiết tháo, chỉ ngồi nhà
viết sách, dạy học trò mà
không muốn ra làm quan. Dù
ông đã từng đỗ sinh đồ (tương
đương Tú tài) dưới thời Chiêu
Thống. Thêm nữa, gia đình
ông đã chịu 4 cái tang khi ông
mới 21 tuổi, mất bố, mẹ, hai
người anh. Sau những biến cố

lớn của gia đình, ông đã dời
quê hương làng Đọc, xã Nhân
Quyền, Bình Giang ra Thăng
Long dạy học ở phường Thái
Cực, huyện Thọ Xương (nay ở
vào quãng phố Hàng Đào).
Cuộc đời ông cơ hàn nhất
trong số những kẻ sĩ đương
thời. Ngoài việc làm ông đồ gõ
đầu trẻ, ông còn đi viết thuê
văn bia, văn hiếu hỷ, câu đối,
hoành phi. Lắm lúc, ông cũng
than thân phận mình “kẻ sĩ
mà đến như vậy là quá lắm rồi,
không có của cải, không có
một tấc đất mà cày cấy”. Lắm
lúc hai con lên đậu, gia kế lao
đao. 

Cái nghèo của nhà nho
theo ông đến tận khi ông 54
tuổi lại thêm đau ốm quanh
năm không ra được khỏi
giường. Có lẽ vì nghèo đói, lại
luôn ốm đau đã giúp cho ông
nhiều nghị lực vươn lên để viết
sách để lại cho đời. Trong
nhiều đêm mưa lạnh, ông đã
viết nên “Vũ trung tuỳ bút”
(Bút ký giữa đêm mưa), để lại
ngày nay những trang sử ký
cực kỳ sinh động về quãng thời
gian lịch sử Việt Nam nhiều
biến động mà không quyển sử
nào chép được hay nhường
vậy.

Ông là người tài danh, vì
thế bà chúa thơ Nôm là Hồ
Xuân Hương cũng nghe danh
mà làm bạn văn thơ với ông.

Khi Hoàng đế Minh Mạng
tuần du ra Bắc, năm 1821, đã
gặp ông, triệu ông và Phan
Huy Chú vào Huế, nhưng ông
ốm không vào được, mà chỉ
dâng lên vua những sách mình
đã biên soạn. Ông đã được vua
ban cho chức Hành tẩu Viện

NGHiêN Cứu - TrAo Đổi

Danh nhân Phạm Đình Hổ.
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Hàn Lâm, nhưng ít lâu sau ông
từ chức. Sau đó, vua lại ban
chức Thừa Chỉ Viện Hàn Lâm,
Tế Tửu Quốc Tử Giám, nhưng
rồi ông cũng cáo bệnh và từ
chức. Ông nổi tiếng là người
cương trực, dạy học nghiêm
khắc. 

Cuộc đời cơ hàn, thanh
liêm của Phạm Đình Hổ đã để
lại cho đời 22 tác phẩm trác
tuyệt từ văn, thơ, lịch sử, địa
dư. Nhưng nổi tiếng nhất là 2
tác phẩm tập hợp những bút
ký, có giá trị sử học cao là
“Tang thương ngẫu lục” và
“Vũ Trung nhật ký”, viết bằng
chữ Hán, nay đã được xuất
bản bằng tiếng Việt.

Nhờ có các đoạn văn ghi
chép của ông mà lịch sử Việt
Nam đã được tái tạo hết sức
sinh động. Có lẽ, không có
nhiều tác giả có được cái cặp
mắt sắc sảo nhìn cuộc sống
như ông từ góc độ của một
nhà nho nghèo ở xứ Hải
Dương lên Thăng Long bấy giờ
để “gõ đầu trẻ”. Vì thế, đề tài,
giọng văn và óc quan sát của
ông rất gần gũi con người và xã
hội của cả Hải Dương và Hà
Nội. Có được một nhà nho bần
hàn, liêm khiết như ông đã
hiếm, nhưng có được những
bài bút ký tuyệt vời như ông
thì quả là hiếm, có chăng chỉ
có học giả Lê Quý Đôn với
Kiến văn Tiểu Lục và Phủ Biên
tạp lục mới có được các bài sử
ký hay đến vậy.

Phạm Đình Hổ đã ghi chép
về triều chính thời vua Lê -
chúa Trịnh suy đồi, việc ăn
chơi của chúa Trịnh Sâm, xây
dựng đình đài liên miên.
Nhiều kẻ đầy tớ nhà quan, du
đãng cờ bạc, gây chuyện đánh
nhau, cũng là những kẻ vô lại
trộm cắp, nhiều lắm không
thể kể xiết được. Mọi việc
không tiền không xong, chỉ
làm nặng túi kẻ gian giảo.

Qua ngòi bút của ông,

chúng ta biết được sự hình
thành một loạt phố cổ ven
sông Hồng: Đời Lê Trung hưng
mới đo đạc suốt dọc bến
phường Hà Khẩu, cho người
đắp chặn phía thượng lưu,
ngăn nạn xói lở. Từ đó, người
đến đông đúc. Nhà ở hai dãy
phố xen liền mái thành những
phường Thái Cực, Đông Hà,
Đông Các cho đến Hàng Mắm,
Hàng Bè, bến Tây Long đều trở
thành phố phường đô hội.

Nhờ ghi chép của ông mà
ngày nay ta biết được hồ Hoàn
Kiếm thông với sông Hồng
qua lạch nhỏ, vì vốn hồ này là
một nhánh của sông Hồng. Có
lẽ hồ Hoàn Kiếm được thu hẹp
lại, lạch bị lấp trong thời Pháp
mới sang, quy hoạch thành
đường Đinh Tiên Hoàng. Ông
còn ghi chép lại những nơi
chùa chiền, đền miếu đã từng
du ngoạn như Chùa Thày,
chùa Kim Liên, đền Quán
Thánh. Nhờ những ghi chép
của ông mà Hà Nội thời đó
hiện ra như một bức tranh đa
sắc, giúp cho các nhà sử học
ngày nay thêm hiểu nhiều lịch
sử, cảnh quan đương thời.

Ông còn là người ghi lại
những phong tục, nghi lễ
trong xã hội Việt Nam lúc đó.
Ngày nay người ta biết được
cách đội mũ ra sao, búi tóc thế
nào, nghi lễ ma chay, tập tục
cưới xin…

Ông là một dạng kẻ sĩ của
xứ Đông và của cả một góc
kinh thành Thăng Long xưa.
Có lẽ ông đã theo người xã
Đan Loan (làng Đọc) quê ông
lên để làm ông đồ dạy cho con
em họ lập nghiệp ở khu phố cổ
Hà Nội. Ngày nay, vẫn còn dấu
tích ở khu vực phố cổ có cả
đình chùa của người Đan
Loan từ Hải Dương lên Hà Nội
lập nghiệp. 

Phạm Đình Hổ là một danh
sĩ nghèo, thích ẩn dật mà
không thích làm quan, mặc dù
ông được vua Minh Mạng ân
sủng. Nhưng cái khí tiết của
người Hải Dương đã ngấm vào
để tạo nên một nhân cách lớn
và một nhà văn hoá với những
bài bút ký có giá trị lan toả
vượt thời gianr

Người Pháp ký họa một góc Thăng Long thời vua Lê chúa Trịnh. 
Ảnh: TRịNH SINH
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Linh vật…
KHúc Hà LinH

Từ buổi bình minh nhân loại, con người là sinh linh nhỏ bé hoàn toàn gửi gắm
vào những hang đá nguyên sơ. Đá hùng vĩ được cho là kết tinh từ một năng
lượng huyền diệu của thần linh có uy quyền chung đúc? Hòn đá có “linh hồn”,
biết giao hòa trời đất, biết chuyên chở ước vọng của con người với các thế lực
siêu nhiên?  

Và tự khi nào, con người tín ngưỡng tôn thờ linh vật coi như vị thần…

Từ những con vật gắn bó
với người

Trong số những gia súc
sống với người, con chó được
thuần dưỡng từ loài hoang dã.
Chó trung thành với chủ để
bảo vệ ruộng vườn, săn bắt
thú rừng, gìn giữ xóm làng…
Chó đá đặt trước cổng nhà,
như một linh vật để trừ tà, cầu
phúc. Có khi còn được đặt trên
bệ như một thần linh phụng
thờ. Nhà giàu, chó đá thể hiện
sự quyền uy, phú quý. Nhà
phong thuỷ chôn chó đá để
thay đổi dương cơ, âm phần,
tránh được những hiểm họa
do thế đất xấu gây ra. Canh giữ
phần âm thì phải “nuôi” chó
đá. Họ coi đấy là vị Thành
hoàng chống ác, xua đuổi tà
ma và từng được con người
kính ngưỡng, gọi tên bằng mỹ
từ “Hoàng Thạch”.

Ở Hồ Tây – Hà Nội có đền
thờ Cẩu Nhi, gắn liền với
huyền thoại, rằng mẹ vua Lý
Thái Tổ nằm mơ thấy Thần
chó đá, rồi sinh ra ngài đúng
vào năm Tuất. Vì thế khi vua
định đô ở Thăng Long đã lập
đền thờ?  

Khác hẳn với chó, con ngựa
suốt đời thủy chung son sắt
với người. Ngựa dũng mãnh,
dẻo dai, sung mãn, uy phong.
Thuyết Phong thủy xếp ngựa
trong nguyên lý dương, yếu tố
hỏa, biểu tượng mặt trời, khí
phách thượng võ. Ngựa xông
pha trận mạc, giết giặc ngoại

xâm. Hình ảnh con ngựa đi
vào thi ca, hội họa đầy màu
sắc, sống động, đi vào truyền
thuyết được dân gian xưng
tụng với những mỹ từ  “Thiên
lý mã”, “Ngựa Thánh
Gióng”…

Văn bia đền Bạch Mã (phố
Hàng Buồm - Hà Nội) chép
rằng: Ngôi đền này có từ thế kỷ
thứ 9 - thời Bắc thuộc, với
truyền thuyết ngựa trắng hiển
linh để lại dấu chân. Về sau
ngựa trắng được Lý Công Uẩn
phong làm Thành hoàng kinh
đô…, đời sau dân chúng
quanh năm tế lễ. Những phẩm
chất quý báu ấy, được thần
thoại hóa và trở thành linh vật
phụng thờ. 

Bây giờ vào đền miếu, ta
thường gặp những hình ảnh
“ông voi”, với đủ hình dáng
khi đứng, lúc quỳ phủ phục
trước đền. Những linh thú này
cũng được tôn xưng làm thần,

có năng lượng tâm linh huyền
diệu. Voi thông minh, tràn đầy
sức mạnh cùng người đánh
giặc. Voi của Bà Trưng, Bà
Triệu, voi của vua Quang
Trung  dẫm nát giặc xâm lăng.
Ông voi của Trần Hưng Đạo
đuổi giặc Nguyên, qua sông
Hóa bị lún chìm, ứa dòng
nước mắt vĩnh biệt người chủ
tướng… đã lưu trong sách cổ.
Voi được đề cao trong Phật
giáo, tượng trưng cho chân lý,
trí tuệ và sự kiên định. 

Ở điện thờ Mẫu, người ta
thường thấy ban thờ ngũ hổ với
5 màu, tượng trưng cho ngũ
hành (kim thổ hỏa mộc thủy).
Được coi là chúa sơn lâm, cai
quản núi rừng, hổ có vẻ đẹp
rực rỡ, đầy bí ẩn mang nhiều
ẩn dụ nhất trong các loài dã
thú. Con hổ tượng trưng cho
sức mạnh thiêng liêng, oai linh,
thanh thế và từ lâu đã linh hóa
thành vị thần…

Linh vật voi đá và chó đá tồn tại trong dân gian.
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Đến con vật trong “tứ linh”
Trong hàng “tứ linh” long -

ly - quy - phượng (rồng, kỳ lân,
rùa, phượng), thì rồng là loài
vật kỳ bí nhất, hùng vĩ và linh
thiêng. Rồng vừa tàng hình, xa
xôi, vừa gần gũi với đời sống
trong trí tưởng tượng con
người. Rồng hút nước phun
mưa, tưới nhuần cánh đồng
lúa nước, cho mùa màng bội
thu, cho cơm no cật ấm của
con người từ thuở nguyên sơ. 

Trong tâm thức tộc Việt,
rồng biểu tượng sinh sôi mãnh
liệt, gắn liền với hình ảnh ông
vua, đỉnh cao khái niệm quyền
uy… Tôn thờ thần Rồng, con
người bé nhỏ mỏng manh cầu
mong cuộc sống bình an,
hưng vượng, tránh “tà khí”.
Người Việt cổ từ thời Văn Lang
- Âu Lạc, đã tự hào về nòi
giống, con rồng cháu tiên. 

Trong “tứ linh”, rùa là loài
vật có thật nhất. Rùa sống
lưỡng nghi, thân hình chắc
khỏe. Bụng rùa biểu tượng
mặt đất, mai rùa tượng trưng
vòm trời. Sự trường tồn, thanh
cao, thoát tục, âm dương hòa
hợp được dân gian tôn xưng
làm thần, gọi “cụ rùa” tôn
kính. Cụ đội bia, đội hạc trong
các đền đài, lăng miếu
“Thương thay thân phận con
rùa/Lên đình đội hạc xuống
chùa đội bia”. Tượng rùa được
coi là bảo bối, thiêng liêng.
Truyền thuyết rùa vàng cho
vua Lê mượn kiếm thần để
lãnh đạo chúng dân diệt giặc
Minh. Đất nước khải hoàn, rùa
nổi lên mặt  hồ “Lục thủy”, đòi
gươm báu… đã thành giai
thoại.

Ở chùa Kim Liên (Hà Nội),
còn nhớ trước một ngày kỷ
niệm 999 năm khởi lập Thăng
Long, người ta tìm trong lòng
đất một tượng cụ rùa đá nặng
trên một tấn, đã gợi lên bao
suy ngẫm về sự sống tâm

linh…
Ngoài ra còn những linh

vật  khác, cũng được dân gian
tôn thờ, thể hiện khát vọng
con người. Nghê chầu trước
cửa dinh thự, cơ quan hoặc
cổng gia đình để giữ nhà, xua
đuổi tà ma quấy nhiễu; Kỳ lân
với khí phách tung hoành trời
đất, vượt thử thách gian nan,
và Tỳ hưu hiếu khách biết
chiêu tài, hút lộc giữ  kho của
cho chủ nhân…

niềm tin trong sự sống 
Có một điều rất lạ, không

chỉ có loài thú được tôn làm
linh vật, mà ở chùa Nhất Trụ
(trong quần thể di tích lịch sử
Tràng An - Hoa Lư) còn có một
bảo vật quốc gia. Đây là cây
cột kinh bằng đá, có 8 mặt, cao
4 mét, được khắc khoảng 2.500
chữ Hán, dựng cuối thế kỷ thứ
10 thời Đinh - Lê. Cột kinh
Lăng Nghiêm này được vinh
danh là “Thạch kinh” cổ nhất
Việt Nam - mang dấu ấn thời
đại mang biểu tượng sức sống
nhà Phật với đức chân thiện
mỹ bền vững muôn đời! 

Dân tộc Việt cho rằng “Vạn
vật hữu linh”, chúng được các
vị thần linh tạo ra để trú ngụ…
Những vị thần ấy, có sức
mạnh siêu hình, làm chỗ dựa
tinh thần cho con người vượt
qua những đêm dài khủng
khiếp của thiên nhiên khắc
nghiệt, của thú dữ và giặc dã,
tìm về sự an bình, đi tiếp đến
chân trời văn minh…

Để rồi tục thờ linh vật đá
thành một tín ngưỡng dân
gian. 

Đền Sinh nằm trên sườn
núi Ngũ Nhạc, thuộc xã Lê Lợi,
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải
Dương, hơn một ngàn năm
trước, có một truyền thuyết…

Ở trong gian hậu cung ngôi
đền có một phiến đá, rộng
chừng 5 mét, dài 3 mét, giống

tượng một người đàn bà trong
tư thế lâm bồn, đang sinh nở.
Đã bao đời nay dân chúng  tôn
kính gọi là “Đức Thánh mẫu
Thạch bàn”.

Chuyện xưa kể rằng, ở đây
có một vị “Phi Bồng tướng
quân” được sinh ra và hóa
thân về trời. Ngài đã đầu quân
giúp vua Lý Nam Đế đánh tan
giặc Lương. Và  người đời sau
coi phiến đá ấy là linh vật
“thạch mẫu”.

Người viết bài này từng về
làng Thị Đức, xã Nhật Tân,
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải
Dương - một làng quê hiếu
học và khoa bảng, có 45 vị
Tiến sĩ nho học. 

Người dân quê tự hào có
ngôi chùa Sùng Thiên, với tấm
bia cổ vào loại độc nhất vô nhị
trong hàng văn bia nước ta.
Bia duy nhất chỉ có một chữ
Phật, điển hình về thư pháp,
đẹp mộc mạc của lòng nhân
từ. Hàng mấy trăm năm, phơi
mình trong mưa nắng, sương
phong, tấm bia đã minh
chứng về một nền kiến trúc
nghệ thuật lâu đời, ẩn chìm
những ký họa lịch sử. Và tấm
bia như một linh vật tôn thờ,
gửi gắm tâm nguyện, nhờ Phật
che chở cho con người.

Nếu như thuở xa xưa, con
người dựa vào linh vật đá, làm
điểm tựa tinh thần… thì trong
thời mở cửa, công nghiệp hiện
đại con người đã coi những
sản phẩm bằng đá là nghề
mưu sinh. Những hòn đá vô tri
vô hồn, dưới bàn tay của
những người thợ thủ công tài
năng… đã được thổi hồn,
thành những tác phẩm mỹ
nghệ, trong đó có những linh
vật mang hơi thở của sự sống
hiện đại… Và, cũng là nơi thể
hiện tâm hồn, sức sống, trong
niềm vui lao động của mìnhr
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THư ViệN TỉNH Hải DươNG

với công tác chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu bạn đọc
Vũ THị BícH Liên*

“Chương trình chuyển
đổi số ngành Thư
viện đến năm 2025,

định hướng đến năm 2030”
được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết định số
206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021,
là bước tiến quan trọng để
hình thành mạng lưới thư viện
hiện đại, tạo đột phá trong
công tác phục vụ bạn đọc thời
kỳ công nghệ số. 

Có thể nói, chuyển đổi số
ngành thư viện là một nhiệm
vụ cấp thiết nhằm cải thiện
quy trình, giảm thiểu thời
gian, công sức làm việc cho
nhân viên, mang lại sự tiện lợi
và nhiều dịch vụ tiện ích cho
người dùng trong việc tìm
kiếm và khai thác tài nguyên
thông tin. Đặc biệt, trong bối
cảnh dịch bệnh Covid-19 đang
diễn ra hết sức phức tạp, sự
thay đổi phương thức học tập
và làm việc từ hình thức trực
tiếp sang trực tuyến khiến
công tác chuyển đổi số ngành
thư viện càng trở nên cần
thiết.

Ba năm qua, để đảm bảo an
toàn công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, nhiều
thời điểm Thư viện tỉnh Hải
Dương phải tạm dừng phục vụ
bạn đọc trực tiếp đã ảnh
hưởng phần nào tới thói quen
đọc sách của bạn đọc, lượng
bạn đọc đến thư viện giảm
hơn so với các năm trước
khoảng từ 30-40%. Để thu hút
bạn đọc đến thư viện, đáp ứng
nhu cầu thông tin và phù hợp
với tình hình dịch bệnh như
hiện nay thì việc chuyển đổi số
trong ngành thư viện là một

nhiệm vụ cần thiết đang được
Thư viện tỉnh tập trung thực
hiện lộ trình theo tinh thần
Quyết định số 206/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng kỹ
thuật phục vụ cho việc ứng
dụng công nghệ thông tin của
Thư viện tỉnh được đầu tư
nâng cấp và đi vào hoạt động
ổn định. Thư viện sử dụng
phần mềm Ilib 8.0, ứng dụng
công nghệ thông tin vào tất cả
các khâu nghiệp vụ, từ bổ
sung biên mục, quản lý tài liệu
và phục vụ bạn đọc, giúp bạn
đọc có thể tra cứu tài liệu một
cách nhanh chóng, tiện lợi,
đồng thời là cơ sở để thư viện
từng bước phát triển thư viện
điện tử, thư viện số tiên tiến,
hiện đại, có khả năng chia sẻ
tài nguyên và sản phẩm thông
tin giữa các thư viện trên toàn
quốc trong thời gian tới. 

Thư viện tích cực ứng dụng
công nghệ thông tin trong việc

xây dựng, phát triển nguồn lực
tài nguyên thông tin số, chuẩn
bị sẵn sàng cho việc tích hợp,
kết nối liên thông, xây dựng cơ
sở dữ liệu mở để người dân,
cộng đồng cùng tham gia chia
sẻ nguồn thông tin trên phần
mềm quản lý thư viện. Đến
nay thư viện đã số hóa được
khoảng 150.000 trang tài liệu,
chủ yếu là tài liệu cổ, quý hiếm
có giá trị đặc biệt về lịch sử,
văn hóa, khoa học, tài liệu
phản ánh về địa phương. Tuy
nhiên, thời gian qua việc số
hóa tài liệu của thư viện đang
gặp không ít khó khăn, do
thiết bị công nghệ sao chụp tài
liệu cũ chưa đáp ứng được
công tác số hóa tài liệu. 

Để vừa đảm bảo công tác
phục vụ bạn đọc, vừa làm tốt
nhiệm vụ phòng, chống dịch
bệnh, Ban Giám đốc cùng
toàn thể cán bộ, viên chức,

Thư viện tỉnh Hải Dương giới thiệu ứng dụng công nghệ trong
tra cứu tài liệu.

(Xem tiếp trang 16)
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Bản gốc Tiết hạnh khả phong, tại gia đình ông Đặng Văn Kiến.

Bảng chữ sơn son thếp vàng khen người phụ nữ
ở CẩM ĐôNG, CẩM GiàNG

Đặng Văn Lộc

Bản sắc phong “Tiết hạnh
khả phong” tặng cho bà
Ngô Thị Thịnh hiện treo

tại nhà ông Đặng Văn Kiến
thôn Tỉnh Cách, xã Cẩm Đông,
huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải
Dương. Chữ sơn son thếp
vàng. Đây là bản gốc, viết chữ
Hán Nôm gồm 14 dòng với 49
chữ. 

Chữ in khắc trên tấm gỗ là
thể chữ Hán Khải như sắc
phong thần triều Nguyễn, khổ
105 x 55 (cm). Chữ và hoa văn
được thếp vàng, mặt tấm gỗ
sơn son. Hoa văn hình hoa cúc
dây. Giữa hai cạnh 55 cm khắc
hình hoa cúc bốn cánh, cạnh
105 cm, bài trí hình lưỡng long
chầu nhật cách điệu.

Chữ “Tiết hạnh khả phong”
viết khổ lớn, đặt ở chính giữa,
đặt ở dưới chữ “sắc tứ”. Dòng
họ Đặng của bản thôn vẫn gọi
là cụ Thành nhưng chữ ở bản

gốc này là chữ thịnh 盛. Chữ
thịnh gồm chữ thành 成 ở trên
và bộ mãnh 皿 ở dưới. Cấu tạo
chữ khác nhau, nghĩa chữ
thành cũng khác nghĩa chữ
thịnh. Chữ thành mang nghĩa
“nên, thành tựu, phàm công
việc gì đến lúc xong đều gọi là
thành”. Chữ thịnh mang nghĩa
đầy đủ, đông đúc, chỉ thấy
thêm không thấy kém gọi là
thịnh, (nguồn: Thiều Chửu,
Hán Việt tự điển).

Trong sách “Họ Đặng thôn
Tỉnh Cách”, Đặng Xuân Dũng
chủ biên, Nhà xuất bản Văn
hóa Dân tộc, năm 2012 ghi về
cụ Thịnh: Cụ ông mất sớm, cụ
bà còn trẻ nhưng không đi
bước nữa mà ở lại nuôi cháu
chồng của mình là cụ Đặng
Văn Thứ. Khi cụ Thứ trưởng
thành, cụ về quê Đông Xá và
cũng nhận nuôi những người

cháu ruột của mình để làm nơi
nương tựa. Năm 1921, cụ được
vua Khải Định ban sắc tặng
“bảng vàng danh dự” theo tiêu
chuẩn thời đó (lời trích từ
trang 82).

Cụ Thịnh là phụ nữ chân
quê (theo cách gọi thời của
cụ), cụ xây dựng gia đình,
chồng chết khi chưa có con.
Quy định trong tam tòng: tại
gia tòng phụ, xuất giá tòng
phu, phu tử tòng tử. Nghĩa là
phụ nữ ở nhà thì phục tùng
cha, lấy chồng thì phục tùng
chồng, chồng chết thì theo
con. Cụ Ngô Thị Thịnh sau khi
chồng chết thủ tiết thờ chồng,
đồng thời nuôi dạy cháu
chồng. Khi người cháu đủ tuổi,
đủ sức tự lập, cụ về quê cha
nuôi những cháu ruột để làm
nơi nương tựa.

Đã là chữ vua ban thường
được lưu giữ nơi gian thờ.
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Chính vì vậy, gia đình ông
Đặng Văn Kiến thôn Tỉnh
Cách, dòng cháu chắt của
chồng cụ Thịnh treo bảng, còn
gọi là hoành phi ở không gian
thiêng trong ngôi nhà.

Bức hoành phi đã trải qua
thăng trầm cùng lịch sử. Ông
Kiến cho biết, có thời phải
giấu lẫn vào đống vật liệu từ
ngôi nhà tranh dỡ xuống trước
khi chạy loạn Tây càn, để mặc
mưa nắng, phòng Tây đốt nhà
khỏi bị cháy. Những ngày ấy
mưa ướt, ẩm mốc thả cửa hủy
hoại. Phải mấy năm sau mới
dựng lại nhà và đem vào treo
thờ. Chữ có bong tróc ít nhiều,
gỗ có sứt mẻ đôi chỗ, nhưng
cơ bản vẫn bảo tồn nguyên
trạng. Nay được treo trang
trọng nơi thờ tự của gia đình
ông. 

Theo Luật Di sản văn hóa,
hoành phi này có tuổi 100
năm, là cổ vật được Pháp luật
bảo vệ.                            

Hẳn là chế độ khen thưởng
cho phụ nữ thời có quy định
bằng “pháp luật” về tam tòng
nhưng không như hậu sinh
hiểu. Chữ tiết hạnh (lòng
chung thuỷ và nết ăn ở của

người phụ nữ đối với chồng,
theo quan điểm của đạo đức
phong kiến, nguồn: Đại từ
điển tiếng Việt, Như Ý chủ
biên, NXB Văn hóa Thông tin,
trang 1639) vẫn giữ nguyên
nghĩa về đạo đức người phụ
nữ. 

Văn bản “Tiết hạnh khả
phong cho cụ Ngô Thị Thịnh”
là bằng chứng từ hiện vật lịch
sử, làm sáng tỏ về “tiêu chuẩn”
khen thưởng ở cấp quốc gia
cao nhất cho người phụ nữ
không chức vụ nơi thôn dã.  

Chúng tôi trao đổi với mấy
nghệ nhân là học viên học
Hán Nôm khóa đầu tại câu lạc
bộ Hán Nôm Hải Dương năm
2003 khi đi thực tế nơi treo
biển. Các nghệ nhân cho biết,
để có được hoành phi sơn son
thếp vàng, lượng vàng dát
mỏng (gọi là vàng quỳ) lên
hoành phi cỡ vài chỉ. 

Vài chỉ vàng,  tương đương
hơn mười triệu đồng hiện nay.
Thời xưa mà khen như vậy
thật đặc sắc cả về giá trị tinh
thần, giá trị vật chất. Được
biết, tỉnh Hải Dương hiện còn
3 tấm hoành phi khen này.

Chữ Hán Nôm trong sắc:

敕賜/節行可風/吳氏盛/海

陽省/錦江縣/永賴總/東舍社/

人有節/行名聞/預在次/項/特

賜旌賞用/勸來者/啟定陸年拾

貳月吉日造

Phiên âm:
Sắc tứ/ tiết hạnh khả

phong/Ngô Thị Thịnh/ Hải
Dương tỉnh/ Cẩm Giàng
huyện/ Vĩnh Lại tổng/ Đông
Xá xã/ nhân hữu tiết/ hạnh
danh văn/ dự tại thứ/ hạng/
đặc tứ tinh thưởng dụng
khuyến lai giả.

Khải Định lục niên thập nhị
nhật cát nhật tạo.

Dịch nghĩa:
Sắc vua tặng phong tặng

cho bà Ngô Thị Thịnh: “Tiết
hạnh khả phong”. (Quê quán)
xã Đông Xá, tổng Vĩnh Lại,
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải
Dương. Là người có danh văn
(danh tiếng, tấm gương) về tiết
hạnh, ở vào hạng thứ. Vua đặc
ban cho dựng nhà, treo biển
để khuyến khích cả mai sau. 

Ngày tốt, tháng 12, năm
Khải Định thứ 6 (1921)r

người lao động Thư viện tỉnh
luôn trăn trở tìm các giải pháp
phù hợp để nâng cao phương
thức phục vụ bạn đọc, không
ngừng nỗ lực phấn đấu, tự
nghiên cứu, học tập, nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, tích cực ứng dụng công
nghệ thông tin nhằm nâng cao
năng lực hoạt động của thư
viện, đáp ứng nhu cầu của
người sử dụng, thu hút đông
đảo người dân quan tâm, sử

dụng dịch vụ thư viện, góp
phần xây dựng xã hội học tập
và phát triển văn hóa đọc
trong trạng thái bình thường
mới. 

Trong bối cảnh hiện nay,
để tổ chức các hoạt động thư
viện trong trạng thái bình
thường mới, thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh Covid-19, đồng
thời đáp ứng nhu cầu tiếp cận
thông tin, tri thức, nghiên cứu
và học tập của người dân
trong tỉnh thì chương trình
chuyển đổi số ngành thư viện
là bước tiến quan trọng, tạo

bước đột phá trong công tác
phục vụ bạn đọc trong thời kỳ
công nghệ số. Tuy nhiên, để
đạt được những mục tiêu
trong chương trình chuyển đổi
số, cần có sự quan tâm của các
cấp, các ngành, đầu tư cơ sở
vật chất, hạ tầng công nghệ
thông tin, phần mềm quản lý
thư viện số hiện đại, hoàn
thiện đồng bộ và bổ sung các
tiện ích trực tuyến mới đáp
ứng được nhu cầu bạn đọc
trong thời đại công nghệ sốr

(*) Phó Giám đốc Thư viện
tỉnh Hải Dương

thư viện tỉnh...
(Tiếp theo trang 14)
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Văn hóa gia đình truyền thống với việc 
xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay

Lê Văn Hùng*
1. Mở đầu
Văn hóa gia đình Việt Nam

truyền thống là sự kết tinh của
nhiều giá trị, chuẩn mực, như
con cháu hiếu thảo với cha
mẹ, ông bà; anh em hòa
thuận; vợ chồng tình nghĩa,…
Những giá trị, chuẩn mực đó
hội tụ thành nền nếp gia
phong nuôi dưỡng, hoàn thiện
nhân cách cho mỗi thành viên
trong gia đình. Văn hóa gia
đình Việt Nam truyền thống là
nền tảng để xây dựng văn hóa
gia đình Việt Nam hiện nay.
Do ảnh hưởng của quá trình
toàn cầu hóa và hội nhập quốc
tế, gia đình Việt Nam hiện nay,
một mặt cần kế thừa văn hóa
gia đình truyền thống, đồng
thời, tiếp thu các giá trị, chuẩn
mực gia đình của nhân loại,
như bình đẳng, dân chủ trong
các quan hệ gia đình; gia đình
ít con, tình cảm thủy chung,
hòa thuận, tình nghĩa vợ
chồng,… những yếu tố đó
không mâu thuẫn, loại trừ nền
nếp gia phong của gia đình
truyền thống, mà ngược lại, nó
còn bổ sung và tôn thêm
những giá trị của gia đình Việt
Nam hiện nay.

Bên cạnh những điều kiện
thúc đẩy văn hóa gia đình Việt
Nam phát triển theo hướng
tích cực thì toàn cầu hóa và
hội nhập quốc tế cũng tạo ra
những hệ lụy, đặt văn hóa gia
đình Việt Nam hiện nay trước
nhiều thách thức, có nguy cơ
làm mai một các giá trị, chuẩn
mực của gia đình truyền
thống. Ở nhiều nơi, nhiều giá

trị văn hóa của gia đình truyền
thống đang bị xói mòn bởi ảnh
hưởng của lối sống phương
Tây, xuất hiện nhiều hiện
tượng tiêu cực mà gia đình
truyền thống chưa phải đối
mặt như tình dục đồng giới,
trẻ em nghiện hút, bạo lực học
đường,… nó trở thành vấn đề
bức xúc cho các gia đình và xã
hội. Những hiện tượng này đã
gióng lên một hồi chuông
cảnh báo về sự rạn nứt các giá
trị, chuẩn mực trong gia đình
ở Việt Nam hiện nay.

2. Văn hóa gia đình Việt
Nam truyền thống

Gia đình Việt Nam truyền
thống được hiểu là loại hình
gia đình gắn với nền kinh tế
nông nghiệp tiểu nông với đặc
trưng sản xuất lúa nước, ít
biến đổi qua những thay đổi
của lịch sử, tồn tại cho đến thế
kỉ XIX (trước khi tiếp xúc với

phương Tây), đó là gia đình
phụ hệ coi trọng tín ngưỡng
thờ cúng tổ tiên và chịu ảnh
hướng rất lớn của Nho giáo và
Phật giáo, gắn với nền văn hóa
cộng đồng làng xã, với chế độ
ruộng công phân chia định kì,
là một đơn vị tổ chức sản xuất
nông nghiệp kết hợp với sản
xuất thủ công và tiểu thương
nghiệp, tự thỏa mãn các nhu
cầu sống của các thành viên.
Văn hóa gia đình Việt Nam
truyền thống biểu hiện phong
phú, đa dạng, nhưng tập trung
trong gia giáo, gia lễ, gia pháp,
gia đạo, gia phong.

Gia giáo là giáo dục gia
đình, đây là hình thức giáo
dục của gia đình đối với các
thành viên. Nội dung chủ yếu
là giáo dục đạo đức, phẩm
hạnh của con người trong
quan hệ với gia đình, xã hội.
Đối với nam giới, gia giáo đặc

Cảnh sinh hoạt của một gia đình ngày xưa.
(Nguồn: Internet)
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biệt chú ý đến giáo dục đạo lí
của người quân tử gồm nhân,
nghĩa, lễ, trí, tín. Đối với nữ
giới, thì gia giáo là giáo dục
đạo lí tam tòng, tứ đức. Tam
tòng, đòi hỏi sự ngoan ngoãn
phục tùng từ lúc mới sinh ra
cho tới lúc chết “tại gia tòng
phụ, xuất giá tòng phu, phu tử
tòng tử”. Còn tứ đức là bốn
phẩm chất cần có của phụ nữ:
công, dung, ngôn, hạnh.

Gia lễ là lễ nghi gia đình, là
sự quy định cách thức, nền
nếp đảm bảo cho gia đình sinh
hoạt theo đúng phép tắc, có lễ
nghĩa phân minh trên dưới rõ
ràng. Lễ thường được diễn ra ở
các hình thức sau: quan, hôn,
tang, tế. Quan là lễ để trân
trọng sự ra đời và trưởng
thành của con người. Hôn lễ là
sự cưới vợ, gả chồng. Tang là
việc ma chay. Tế là việc cúng
bái, thờ phụng. Gia lễ không
chỉ là nghi thức theo thói
quen, phong tục mà gia lễ còn
được ghi chép thành sách để
mọi người cùng xem và thực
hiện.

Gia pháp là phép tắc trong

gia đình, đó là những quy định
nhằm ngăn ngừa, uốn nắn,
trừng phạt những hành vi sai
trái của các thành viên trong
gia đình. Đồng thời, gia pháp
cũng nhằm mục đích bảo vệ
và đề cao uy thế của gia
trưởng, gìn giữ sự đoàn kết
nhất trí trong nội bộ gia đình
hoặc để giữ những bí mật gia
truyền. 

Gia đạo là đạo đức của gia
đình, được biểu hiện trong các
quan hệ gia đình. Đạo làm con
phải hiếu kính với cha mẹ, khi
cha mẹ già yếu phải sớm
khuya phụng dưỡng, không
được để thiếu thốn; cha mẹ
cũng không được bắt con cái
làm việc quá khó nhọc. Anh
em trong gia đình phải cùng
nhau hòa thuận, anh thì yêu
em; em thì kính anh. Vợ chồng
phải cùng kính yêu nhau, dốc
lòng ân nghĩa, vợ phải kính
thờ cha mẹ chồng và không
được trái lời dạy bảo của
chồng…

Gia phong là phong cách
gia đình, là nền nếp, lề thói mà
mỗi thành viên trong gia đình

đều phải thực hiện trong lời
ăn, tiếng nói, hành vi ứng xử
trong gia đình cũng như ngoài
xã hội. Một gia đình có gia
phong lành mạnh là con cháu
phải giữ gìn được nền nếp của
cha ông “giấy rách phải giữ lấy
lề” hoặc giữ tư cách gia đình
“đói cho sạch, rách cho thơm”
hoặc “trai thì trung hiếu làm
đầu, gái thì tiết hành làm câu
sửa mình”. Làm nhục gia
phong là phạm vào gia pháp
và có thể bị trừng phạt nặng
nề.

Như vậy, văn hóa gia đình
Việt Nam truyền thống là hệ
thống những giá trị tinh thần
của đời sống gia đình được
truyền thụ từ thế hệ này sang
thế hệ khác, nhằm điều chỉnh
mối quan hệ trong gia đình và
mối quan hệ giữa gia đình với
cộng đồng, được hình thành,
phát triển qua lịch sử lâu dài
của đời sống gia đình, gắn với
nền văn minh nông nghiệp.

3. Xây dựng văn hóa gia
đình Việt Nam hiện nay

Văn hóa gia đình Việt Nam
hiện nay là sản phẩm của xã

Một gia đình ba thế hệ ngày nay.                  Ảnh: TH
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hội hội nhập, là kết quả của sự
kế thừa những giá trị, chuẩn
mực văn hóa của gia đình
truyền thống, đồng thời tiếp
thu có chọn lọc những tinh
hoa văn hóa gia đình nhân
loại.

Xây dựng văn hóa gia đình
Việt Nam hiện nay cần tập
trung một số điểm sau:

Thứ nhất, coi trọng tình
nghĩa, hòa thuận, thủy chung,
bình đẳng trong quan hệ vợ
chồng của gia đình truyền
thống. Tuy nhiên, cần phải có
tư duy biện chứng khi lưu giữ
những giá trị truyền thống
này, bởi vì, theo quan niệm
truyền thống khi đề cập đến
hòa thuận, thường chỉ nhìn
một mặt, hi sinh quyền lợi của
người vợ mà bỏ qua chiều
cạnh gia trưởng, bạo lực của
người chồng, hiểu hòa thuận
vợ chồng như vậy là hết sức
phiến diện. Sự hòa thuận
trong quan hệ vợ chồng hiện
nay cần phải đặt trên quan hệ
bình đẳng giữa vợ và chồng.
Việc thực hiện bình đẳng giới
thể hiện ở sự thay đổi vai trò
truyền thống của phụ nữ và
nam giới trong gia đình. Người
vợ và người chồng đều có
quyền tham gia vào quá trình
sản xuất và hoạt động xã hội,
bình đẳng về cơ hội phát triển,
có quyền quyết định đối với
những công việc quan trọng,
tài sản chung và cùng nhau
chia sẻ công việc gia đình.
Trong xã hội truyền thống, lễ
giáo phong kiến chi phối nặng
nề nên sự chung thủy chỉ
nhấn mạnh ở phía người vợ,
trong khi đó lại nới lỏng hơn
với người chồng, thậm chí
trong xã hội còn đề cao người
đàn ông có nhiều vợ. Quan
niệm về sự chung thủy hiện
nay có sự thay đổi về chất, nó

được nhìn toàn diện từ hai
phía, cả vợ và chồng. Thực
hiện được chuẩn mực này thì
sẽ xóa bỏ được tư tưởng “trọng
nam, khinh nữ”, “gia trưởng”,
bạo lực gia đình,… trong gia
đình truyền thống và cũng
đang tồn tại trong gia đình
Việt Nam hiện nay.

Thứ hai, đề cao chuẩn mực
đạo hiếu trong xây dựng văn
hóa gia đình Việt Nam hiện
nay. Trong những năm qua, ở
nước ta, cùng với sự phát triển
về kinh tế, sự ổn định về chính
trị, xã hội tạo ra điều kiện
thuận lợi để thực hiện chuẩn
mực đạo hiếu. Tuy nhiên, do
xã hội hiện nay có nhiều thay
đổi nên không thể đòi hỏi con
cái phải hoàn toàn phục tùng
và tuân thủ vô điều kiện các
hủ tục trong việc thực hiện
đạo hiếu, “sẽ chẳng hay gì nếu
cứ buộc con cái phải dựng lều
cỏ ngủ bên mộ cha mẹ ba năm
mới cho là làm tròn đạo hiếu.
Cũng chẳng tốt đẹp gì nếu cứ
buộc các cô con dâu cứ phải
nằm lăn lộn, chịu sự dẫm đạp
trên đất trong tang lễ mỗi khi
người ta khiêng quan tài cha
mẹ chồng đi qua mới cho là họ
biết thương xót người trên”(3).
Mặt khác, cũng không để tạo
ra những kẻ hở để nảy sinh
hoặc du nhập bừa bãi những
quan điểm cá nhân ích kỉ,
đềcao thái quá tự do cá nhân
của xã hội phương Tây, dẫn tới
băng hoại chuẩn mực đạo
hiếu của gia đình Việt Nam
truyền thống. Các chuẩn mực
mới của chữ hiếu trong giai
đoạn hiện nay “cần phải được
hình thành trên nguyên tắc cơ
bản nhất – đó là xây dựng tình
cảm nhân ái và chân thành
giữa các thành viên trong gia
đình, đặc biệt là tình cảm giữa
cha mẹ và con cái”(3). Không

xuất phát từ tình cảm gia đình
thì đạo hiếu sẽ chỉ là hình
thức, thậm chí chỉ là những lời
nói sáo rỗng, giả tạo.

Thứ ba, đề cao chức năng
giáo dục của gia đình, trong
đó, đặc biệt coi trọng giáo dục
đạo đức. Giáo dục đạo đức
trong gia đình không chỉ biểu
hiện ở tình thương mà còn thể
hiện trách nhiệm và nghĩa vụ
của cha mẹ đối với con cái, với
thế hệ tương lai của đất nước.
Sự yêu thương, chăm sóc, dạy
dỗ của cha mẹ chính là điều
kiện đầu tiên giúp con cái
thích nghi với môi trường xã
hội. Tuy nhiên, nội dung,
phương pháp giáo dục của cha
mẹ cũng cần phải thay đổi để
phù hợp với sự phát triển về
thể chất, trí tuệ của con cái.
Bên cạnh đó, mỗi gia đình
hiện nay cũng cần quan tâm
đến chức năng tái sản xuất ra
con người, chức năng này
cũng có ý nghĩa lớn đối với sự
phát triển của xã hội. Hiện
nay, cần phải xây dựng chuẩn
mực gia đình ít con, đây là nét
mới so với gia đình truyền
thống. Trong gia đình truyền
thống, con cái là tài sản riêng
của cha mẹ, gia đình càng
đông con thì càng có nhiều
sức lao động, do đó, sẽ tạo ra
nhiều của cải cho gia đình.
Hiện nay, đa số các bậc cha
mẹ đã nhận thức được chính
sách dân số, kế hoạch hóa gia
đình, nhận thức được trách
nhiệm trong việc bảo đảm cho
các thành viên gia đình được
khỏe mạnh, được học tập, lao
động, công tác… điều đó còn
lớn hơn, nặng nề hơn so với
việc sinh ra con cái. Đối với
mỗi cặp vợ chồng, việc quyết
định lựa chọn thời gian sinh
con, số con và khoảng cách
giữa các lần sinh phù hợp với
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sức khỏe, khả năng chăm sóc,
nuôi dưỡng chính là nhằm
đảm bảo điều kiện cho các
thành viên trong gia đình có
điều kiện phát triển.

Thứ tư, xây dựng gia đình
no ấm, tiến bộ, hạnh phúc,
đây là những giá trị, chuẩn
mực gia đình mới cần được
thực hiện trong thực tiễn, chứ
không chỉ dừng lại ở quan
điểm, chủ trương… Gia đình
no ấm, yêu cầu đặt ra đối với
mỗi thành viên gia đình là
phải tích cực chăm lo phát
triển kinh tế, thỏa mãn được
nhu cầu vật chất và tinh thần,
tạo điều kiện để mỗi thành
viên có điều kiện phát triển
được năng lực, sở thích. Gia
đình tiến bộ đặt ra yêu cầu,
mỗi thành viên phải nỗ lực,
rèn luyện để có tri thức, đạo
đức, lối sống lành mạnh phù
hợp với văn hóa dân tộc và các
quy định của pháp luật. Gia
đình hạnh phúc, yêu cầu các
thành viên trong gia đình gắn
bó, thương yêu, giúp đỡ nhau
cùng tiến bộ, gia đình thực sự
là tổ ấm để nuôi dưỡng nhân
cách mỗi cá nhân. Xây dựng
được các giá trị, chuẩn mực

trên, gia đình sẽ là một “pháo
đài” chắc chắn nhất để chống
lại các tệ nạn xã hội xâm nhập
từ bên ngoài vào gia đình, để
gia đình mãi là tổ ấm, là chỗ
dựa cho mỗi người trong cuộc
sống. Tại Đại hội Đảng lần XI,
Đảng ta nhấn mạnh: “Xây
dựng gia đình no ấm, tiến bộ,
hạnh phúc, thật sự là tế bào
lành mạnh của xã hội, là môi
trường quan trọng, trực tiếp
giáo dục nếp sống và hình
thành nhân cách”(1).

4. Kết luận
Toàn cầu hóa và hội nhập

quốc tế đang diễn ra sâu sắc
trên phạm vi thế giới, trước xu
thế đó, nhiệm vụ đặt ra đối với
Đảng và Nhà nước phải lấy giá
trị, chuẩn mực của gia đình
truyền thống làm nền tảng để
giữ vững được bản sắc văn hóa
dân tộc, đó là sức mạnh “nội
sinh” cho dân tộc ta phát
triển. Vấn đề đặt ra là, điều
kiện kinh tế, xã hội thay đổi thì
văn hóa gia đình biến đổi theo
là tất yếu, do đó, trong giai
đoạn hiện nay khi xây dựng
gia đình cần phải xác định rõ
những giá trị, chuẩn mực của
gia đình cả truyền thống và

hiện đại, cả phương Đông và
phương Tây để xem cái nào
cần kế thừa, tiếp thu, cái nào
cần loại bỏ. Các chuẩn mực
văn hóa gia đình mới phải là
sự kết hợp giữa những giá trị
đạo đức với những quy định
của pháp luật, trong đó những
quy định về pháp luật sẽ là cơ
sở đảm bảo cho việc phát triển
của những quy chuẩn về đạo
đức. Ngược lại, những quy
chuẩn đạo đức lại là động lực
tinh thần, ý thức tự giác cho
việc tuân thủ những quy định
của pháp luật. Việc tuân thủ
những nguyên tắc và chuẩn
mực về đạo đức và pháp luật
trong các mối quan hệ gia
đình là phương thức đúng đắn
để xây dựng, củng cố và phát
triển những chuẩn mực mới
về văn hóa gia đình. Chiến
lược phát triển gia đình Việt
Nam đến năm 2020, tầm nhìn
2030 đã khẳng định: “Gia đình
là tế bào của xã hội, là môi
trường quan trọng hình thành,
nuôi dưỡng và giáo dục nhân
cách, bảo tồn và phát huy văn
hóa truyền thống tốt đẹp,
chống lại các tệ nạn xã hội, tạo
nguồn nhân lực phục vụ sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc”(4)r

(*) ThS, Học viện Nông
nghiệp Việt Nam.

THƯ MỤC THAM KHẢO
(1). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn

kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ
XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2011, tr.77.

(3). Đặng Cảnh Khanh – Lê Thị
Quý, Gia đình học, NXB Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.256.

(4). Quyết định số 629/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ 2012, Phê
duyệt Chiến lược phát triển gia đình
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn
2030, tr.1.Niềm vui của con.                         Ảnh: TT
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Lễ Hội MùA XuâN 2022
thích ứng, an toàn với dịch Covid-19

P.V

Dịp đầu xuân có hàng
trăm lễ hội ở khắp các
huyện, thị xã, thành

phố trong tỉnh, mặc dù thực
hiện chủ trương thích ứng linh
hoạt trong phòng chống dịch
bệnh nhưng không vì thế mà
chủ quan. Để bảo đảm an toàn
cho cộng đồng, ngay từ trước
Tết Nhâm Dần 2022, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch đề
nghị các địa phương chủ động
xây dựng phương án quản lý
hoạt động lễ hội, làm sao vừa
đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín
ngưỡng của nhân dân, vừa
bảo đảm yêu cầu phòng chống
dịch Covid-19. Ban Quản lý
các di tích phân công cụ thể
các thành viên triển khai
nhiệm vụ phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của tỉnh.
Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đã sớm “kích
hoạt” hệ thống kiểm tra, giám
sát công tác quản lý và tổ chức
lễ hội trên địa bàn; thành lập

các đoàn liên ngành kiểm tra
phòng chống dịch trước, trong
và sau Tết để người dân du
xuân văn minh, an toàn.

Lễ hội chùa Bạch Hào được
tổ chức sớm nhất trong năm,
diễn ra từ mùng 4 đến mùng 6
tháng giêng với các nghi lễ
rước sắc phong từ chùa sang
nghè và nhiều trò chơi dân
gian như đua thuyền chải
nam, nữ; nấu cơm trên
thuyền, bắt vịt trên sông...
Năm nay, do ảnh hưởng của
dịch Covid-19, chùa Bạch Hào
chỉ tổ chức nghi lễ cúng Phật,
thành hoàng, hà bá do sư thầy
và đại diện phật tử thực hiện.
Sau lễ Phật là phần bơi chải do
đại diện ở các thôn sử dụng 1
thuyền bơi trả lễ trên sông Cửa
Chùa.

Lễ hội truyền thống mùa
Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc là lễ
hội lớn của tỉnh đã được Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
ghi danh là Di sản văn hóa phi

vật thể quốc gia,  được tổ chức
từ ngày 10-23 tháng Giêng âm
lịch. Cùng với nhiều nghi lễ
trang trọng, dịp đầu xuân nơi
đây còn có nhiều hoạt động
như thi gói bánh chưng, bánh
giầy, liên hoan pháo đất, giải
vật dân tộc, giải cờ tướng...
Tuy nhiên, để bảo đảm an
toàn dịch bệnh, UBND tỉnh đã
quyết định năm nay chỉ tổ
chức các nghi lễ truyền thống
mùa Xuân tại khu di tích quốc
gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp
Bạc, không tổ chức phần hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch đã phối hợp các ngành,
địa phương liên quan thông
tin rộng rãi đến nhân dân và
du khách về chủ trương này.
Theo đó, ngày 16.2 (16 tháng
giêng), chỉ tổ chức nghi thức
rước nước tại hồ Côn Sơn; Lễ
tưởng niệm 688 năm ngày viên
tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm
Huyền Quang tôn giả. Ngày
17.2 (17 tháng giêng) tổ chức
lễ tế trên núi Ngũ Nhạc. Ngày
23.2 (23 tháng giêng) tổ chức
lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm
Huyền Quang tôn giả. Ngày
10.2 (10 tháng giêng) cũng chỉ
tổ chức Lễ dâng hương tại khu
di tích Kiếp Bạc. Ông Nguyễn
Văn Cường – Phó Ban Quản lý
di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho
biết: đây là năm thứ ba liên
tiếp Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn
- Kiếp Bạc không tổ chức đầy
đủ các hoạt động như những
năm chưa có dịch bệnh. Ban
Quản lý di tích đã phối hợp với
địa phương, một số đơn vị liên
quan đẩy mạnh tuyên truyền
nâng tầm giá trị di sản. Các

Du khách thắp hương tại chùa Bạch Hào.
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ngành liên quan của tỉnh cũng
tích cực phối hợp với hai tỉnh
Bắc Giang và Quảng Ninh
khẩn trương thực hiện các thủ
tục cần thiết để quần thể di
tích, danh thắng Yên Tử (trong
đó có khu di tích Côn Sơn -
Kiếp Bạc và chùa Thanh Mai)
sớm được Tổ chức Giáo dục,
Khoa học và Văn hóa Liên hợp
quốc (UNESCO) công nhận là
Di sản thế giới. 

Lễ hội đền Quát (ở xã Yết
Kiêu, Gia Lộc) diễn ra vào các
ngày 14, 15 và 16 tháng giêng.
Ông Phạm Văn Đảm, đại diện
Ban Quản lý di tích đền Quát
cho biết những năm trước, lễ
hội mùa Xuân ở đây rất đông
vui. Nhân dân địa phương và
du khách trở về vùng sông
nước Hạ Bì làm lễ tạ danh
tướng Yết Kiêu và tham gia
phần hội sôi nổi. Năm ngoái,
do dịch Covid-19, đền Quát
phải đóng cửa. Năm nay, dù
được đón khách thập phương
về chiêm bái nhưng do dịch
bệnh vẫn diễn biến phức tạp
nên Ban Quản lý di tích đã
quyết định không tổ chức
phần hội, chỉ thực hiện các

nghi lễ trang trọng với số
lượng người tham gia phù
hợp. Ngoài lễ hội đền Quát, 2
lễ hội đầu xuân mới ở đền
Buộm (thôn Thượng Bì), đình
Lương Xá (thôn Lương Xá)
diễn ra trong tháng Giêng
cũng không tổ chức rầm rộ
như nhiều năm chưa có dịch
bệnh. Người dân chỉ đến dâng
hương, làm lễ. 

Sau Tết, Hải Dương vẫn có
thêm nhiều ca mắc Covid-19.
Điều này đòi hỏi công tác
phòng chống dịch tại các khu
di tích, danh lam thắng cảnh
cần được quan tâm. Tại đền
Sượt, phường Thanh Bình (TP
Hải Dương), theo ghi nhận của
phóng viên, hầu hết người dân
đều thực hiện nghiêm túc quét
mã QR ngay tại cổng rồi sát
khuẩn tay trước khi vào đền.
Để kiểm soát dịch Covid-19
trước, trong và sau Tết, Ban
Quản lý di tích đền Sượt đã cử
lực lượng nhắc nhở người dân
thực hiện tốt các quy định
phòng chống dịch. Hiện nay,
Ban Quản lý chỉ mở một cổng
vào đền, tuyên truyền người
dân vào lễ thực hiện đúng

nghi thức không đốt hương và
yêu cầu không tập trung quá
20 người phía bên trong đền.
Theo ông Trần Xuân Thịnh,
đại diện Ban Quản lý đền Sượt,
nếu không tăng cường kiểm
tra, giám sát người dân thực
hiện các quy định phòng
chống dịch trong khu di tích
thì nguy cơ lây lan dịch bệnh
từ đây rất lớn.

Tại khu di tích đền, chùa
Tranh, để bảo đảm công tác
phòng chống dịch Covid-19
trong dịp đầu xuân, UBND xã
Đồng Tâm (Ninh Giang) và
Ban Quản lý di tích đã tích cực
tuyên truyền các quy định
phòng chống dịch trên hệ
thống phát thanh. Các thành
viên tổ "Covid cộng đồng"
thường xuyên nhắc nhở du
khách đeo khẩu trang, sát
khuẩn tay từ khi vào cổng di
tích. Lực lượng công an xã trực
trong và ngoài di tích để bảo
đảm an ninh trật tự, an toàn
giao thông...

Từ lâu, việc đi lễ chùa đầu
xuân đã là thói quen ăn sâu
vào tiềm thức của nhiều
người. Để thay đổi một thói
quen đã ăn sâu vào tiềm thức
của mỗi người, đặc biệt liên
quan đến yếu tố tâm linh
không dễ. Tuy nhiên, trước
diễn biến phức tạp của dịch
Covid-19, vì an toàn và sức
khỏe của chính mình, chúng
ta không nên chủ quan rằng
đã tiêm vắc - xin phòng Covid-
19 thì sẽ không bị nhiễm bệnh,
mà vẫn phải nâng cao ý thức
cùng cộng đồng. Khi dịch
bệnh qua đi chúng ta lại có thể
cùng nhau đến những nơi
mình muốn, duy trì truyền
thống, nét đẹp văn hóa tâm
linh lễ hội vào dịp đầu xuânrDu khách sát khuẩn tay trước khi vào di tích Côn Sơn.
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Dạy - HọC online
và sự chuyển đổi của giáo dục hậu Covid-19

Bùi Hào

Trong thời gian qua, việc
dạy và học online là một
biện pháp tình thế của

ngành Giáo dục nhằm ứng
phó với tình hình dịch bệnh.
Nhưng trong xu hướng phát
triển, việc chuyển đổi giáo dục
theo hướng số hóa với những
ứng dụng khoa học công nghệ
hiện đại vào dạy học đang
ngày càng phổ biến, thì việc
dạy - học online sẽ là một hình
thức quan trọng trong nền
giáo dục. Nó dần trở thành
một mô hình giáo dục hậu
Covid-19 chứ không chỉ là
biện pháp tình thế. Vậy nên,
nó cần phải được nhận thức rõ
ràng và chuẩn bị đầy đủ để
tiếp nhận một cách chủ động.

Khi trang thiết bị công
nghệ là cầu nối dạy - học

Dạy và học online là gián
tiếp, cầu nối giữa người dạy và
người học chính là trang thiết
bị công nghệ với mạng inter-
net. Trang thiết bị đó là máy vi
tính, là điện thoại thông
minh… được kết nối qua
những hệ thống phần mềm
khác để tạo ra một không gian
công nghệ truyền tải thông tin
giữa người dạy và người học.
Người ta có thể nghe, nói và
nhìn thấy nhau trên không
gian này trong quá trình dạy -
học. Vì lẽ đó mà trang thiết bị
công nghệ là yếu tố quan
trọng trong dạy và học online
cũng là nhân tố quan trọng tạo
ra sự chuyển đổi trong giáo
dục hiện nay. Là bệ đỡ của
chuyển đổi giáo dục trong thời
đại kỹ thuật số. 

Trang thiết bị công nghệ

trở nên quan trọng trong việc
dạy học online nên việc đầu tư
trang thiết bị trở thành vấn đề
khó giải quyết. Để trang bị một
máy tính xách tay hay ít nhất
là một điện thoại thông minh
có thể vào học trực tuyến cũng
phải mất từ vài ba triệu đồng
đến vài chục triệu đồng. Đó là
một khoản tiền không nhỏ với
các gia đình ở nông thôn.
Trong khi đây lại không phải là
đầu tư cho sinh kế trực tiếp
nên lại càng trở thành vấn đề
lớn hơn đối với các hộ gia đình
nông dân. Trong nền giáo dục
phổ thông, việc đảm bảo
quyền học tập cho mọi người
là điều khá quan trọng. Trong
bối cảnh nền kinh tế bị ảnh
hưởng nặng nề bởi dịch bệnh
càng làm cho những người
nghèo trở nên khó tiếp cận
hơn. Đó là một vấn đề nan giải
mà ngành Giáo dục đang bận
tâm trong thời gian gần đây
khi đẩy mạnh việc dạy học
trực tuyến thay cho việc đến

trường của các em học sinh.
Sự trang bị các trang thiết bị
hỗ trợ học tập cho học sinh
vượt ra ngoài khả năng giải
quyết của ngành Giáo dục nên
cần sự hỗ trợ từ các ban ngành
khác nhau và xã hội. Và thực
tế, các phong trào xã hội kêu
gọi các cá nhân, tập thể, nhóm
xã hội hay các tổ chức Nhà
nước và ngoài Nhà nước tham
gia đóng góp, chia sẻ để góp
phần vào việc trang bị các
thiết bị cho các em vùng sâu,
vùng xa để cho học sinh có
điều kiện học tập trực tuyến
đã được thực hiện trong thời
gian gần đây nhằm giúp
ngành Giáo dục giải quyết vấn
đề nan giải đó. Nhưng nhìn
chung, dù đã có nhiều kết quả
đáng ghi nhận, sự thiếu thốn
trang thiết bị công nghệ vẫn là
tình trạng phổ biến ở nước ta,
nhất là vùng sâu, vùng xa, đối
tượng là học sinh con em các
gia đình có hoàn cảnh khó
khăn thì lại khó tiếp cận. 

Ảnh minh họa.           Nguồn: Internet
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Chất lượng của trang thiết
bị công nghệ cũng là nhân tố
ảnh hưởng đến việc dạy và học
trực tuyến. Bởi chỉ cần một sự
cố nhỏ cũng làm cho buổi dạy
học trở nên kém chất lượng,
thậm chí phải hủy bỏ vì không
đáp ứng được nhu cầu của cả
người dạy lẫn người học.
Những sự cố về trang thiết bị
có thể làm cho học sinh bị
thoát ra khỏi lớp học và mất đi
một buổi học. Điều đó đồng
nghĩa bị mất đi một lượng
thông tin kiến thức mà đáng ra
người học đó phải được tiếp
nhận, tức là bị lỗ hổng kiến
thức. Nhưng sẽ tệ hơn nếu
trang bị của người giáo viên bị
trục trặc thì làm cho cả lớp
phải mất một buổi học chứ
không chỉ là một hay một số
học trò. 

Tầm quan trọng của tự học
Chuyển đổi giáo dục theo

hướng số hóa hay chuyển đổi
việc dạy và học theo hướng
trực tuyến đòi hỏi năng lực và
kỹ năng tự học của người học
phải được nâng cao. Điều này
trở thành một thách thức rất
lớn, nhất là đối với các bậc phổ
thông. Nếu không có năng lực
tự học, học sinh sẽ không theo
kịp chương trình. Bởi không
có ai kèm cặp, nhắc nhở hay
động viên hàng ngày nữa.

Trong chương trình giáo
dục phổ thông mới được Bộ
Giáo dục và Đào tạo biên soạn
có nhấn mạnh đến nâng cao
năng lực tự học cho người học.
Đó là điều đúng đắn.

Hiện nay, khi dữ liệu trở
thành một thế giới phẳng,
thậm chí phẳng cả về ngôn
ngữ khi được hỗ trợ ngày một
mạnh mẽ từ trí tuệ nhân tạo.
Nguồn dữ liệu từ cơ bản đến
chuyên sâu đều được truyền
tải trên mạng internet. Một

người muốn khám phá một
vấn đề gì đó đều có thể tiếp
cận theo nhiều cách khác
nhau. Tất cả những điều đó
đều được công nghệ thông tin
hỗ trợ và chúng ta có thể tiếp
cận trực tuyến qua hệ thống
dữ liệu lớn đang ngày càng
được cập nhật và bổ sung. Cái
cần thiết là chúng ta phải có
đam mê học hỏi và có kỹ năng
để tìm kiếm các kênh thông
tin này. Đó là tự học. Và các
giáo viên cần giúp người học
nâng cao năng lực tự học để
họ tiếp cận tri thức, chứ không
phải truyền thụ tri thức như
trước đây nữa. Một người biết
tự học là một người chủ động
và không để mình bị dừng lại,
vì trong cuộc sống hiện đại,
đứng yên nghĩa là thụt lùi,
dừng lại nghĩa là thua thiệt.
Vậy nên, tự học sẽ trở thành
chìa khóa quan trọng trong sự
chuyển đổi giáo dục.

nỗi lo âu về tương tác tình cảm
Dạy và học truyền thống là

một sự tương tác trực tiếp giữa
giáo viên và học trò. Ở đó,
không chỉ là sự trao truyền
kiến thức, mà còn nhiều quan
hệ xã hội phức tạp khác, từ
trách nhiệm, tình cảm đến
khen thưởng, kỷ luật, đánh giá
cảm xúc… giữa những con
người liên quan. Và khi dạy và
học online phổ biến, người ta
lo ngại sự thay đổi này sẽ làm
biến mất những mối quan hệ
xã hội đó, nhất là tình cảm,
cảm xúc của những người dạy
và học. 

Nhưng thực tế, tình cảm
của con người được tương tác
dưới nhiều hình thức khác
nhau, tương tác trong trường
học chỉ là một loại hình mà
thôi. Không thể phủ nhận
quan hệ thầy trò trong văn hóa
phương Đông là rất sâu đậm.

Nhất là các quốc gia chịu ảnh
hưởng của giáo dục Nho giáo
vốn xem “thầy to hơn cha”, thì
mối quan hệ này lại càng bị
thiêng hóa. Tuy nhiên, trong
nền giáo dục hiện đại đang đề
cao sự bình đẳng, trong đó có
sự bình đẳng giữa người dạy
và người học. Sự tương tác và
tình cảm cũng hình thành dựa
trên sự bình đẳng và tôn trọng
lẫn nhau. Nên có thể trong giai
đoạn đầu, việc không có nhiều
sự tương tác trực tiếp sẽ làm
ảnh hưởng đến tình cảm
người dạy và người học.
Nhưng trong quá trình phát
triển, nhu cầu tình cảm và sự
phát triển của công nghệ lại
giúp cho con người ta tìm
những cách tương tác khác để
vun đắp. 

Người học không vì học
trực tuyến mà thiếu sự kính
trọng dành cho thầy cô của
mình. Người dạy cũng sẽ
không vì không tương tác trực
tiếp mà giảm bớt tình yêu
thương, sự quan tâm dành cho
học trò. Chỉ là họ sẽ phải tìm
cách thể hiện khác. Thực tại xã
hội luôn được kiến tạo theo
những cách tương tác khác
nhau. Giáo dục càng phát
triển cũng sẽ tạo ra một trạng
thái tâm lý mà ở đó, tình cảm
vẫn có chỗ đứng nhất định.
Nhưng mọi sự kiến tạo, nhất là
về văn hóa, về tình cảm, cần
có thời gian để định hình. Sự
lo lắng về tương tác tình cảm
giữa người học và người dạy
trong giáo dục trực tuyến và
quá trình chuyển đổi giáo dục
là cần quan tâm. Nhưng tin
rằng nó sẽ được cân bằng lại
khi mọi thứ bước vào giai đoạn
ổn địnhr
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CHiếC BúT Máy KiM TiNH -Kỷ vật thời chiến
của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

TrầN TrọNG THườNG
nguyễn THị ngọc Xoan

Cuộc chiến tranh chống
quân xâm lược bành
trướng Trung Quốc năm

1979 đã kết thúc, những trận
địa pháo, điểm cao ngày ấy giờ
là đồi cọ, nương ngô xanh
mướt. Song dưới tầng đất đá
đó cách đây 42 năm hàng vạn
chiến sĩ đã đổ máu trên chiến
trường dọc biên giới Hà Giang,
Cao Bằng, Thái Nguyên; hàng
ngàn người dân vô tội thiệt
mạng, hàng trăm cây cầu,
công trình bị phá hủy. Những
người cha người mẹ lặng lẽ
tiễn con lên đường bảo vệ Tổ
quốc. Ngày chiến tranh kết
thúc thay bằng niềm hân hoan
khi đón con trở về, họ quặn
thắt nỗi đau ôm chiếc ba lô,
đôi dép cao su mòn gót và di
cốt đã thấm đất chiến hào. 

Chiến tranh đã lùi xa vào
quá khứ, nhưng những dư âm
và nỗi đau của nó vẫn còn lắng
đọng trong trái tim của biết
bao người. Thế hệ trẻ ngày nay
biết đến sự tàn khốc của chiến
tranh qua các trang sách,
thước phim tài liệu và hiện vật
bảo tàng. Chính vì thế trong số
hàng nghìn hiện vật của Bảo
tàng tỉnh Hải Dương thì sưu
tập kỷ vật thời chiến luôn
khiến người xem không khỏi
bồi hồi, xúc động. Đó là những
manh áo thấm máu, đôi giầy
bộ đội, mảnh vải dù, chiếc bút
máy, các bức thư gửi về từ
chiến trường... đã úa màu theo
thời gian, chẳng còn nguyên
vẹn nhưng đủ để người xem
cảm nhận sâu sắc sự khắc
nghiệt của chiến tranh và
những mất mát hy sinh to lớn
của dân tộc. Đặc biệt, chiếc
bút máy kim tinh của Anh

hùng Lực lượng vũ trang nhân
dân Trần Trọng Thường, quê
xã Thanh Sơn, huyện Thanh
Hà là hiện vật để lại ấn tượng
sâu sắc đối với khách tham
quan bởi câu chuyện về sự hi
sinh thầm lặng của người lính
trong cuộc chiến tranh vệ
quốc của dân tộc. 

Sinh ra và lớn lên trên
mảnh đất truyền thống anh
hùng, chàng trai trẻ Trần
Trọng Thường đã sớm mang
trong mình khát vọng được
cùng với tuổi trẻ cả nước đóng
góp sức mình bảo vệ quê
hương, đất nước. Ngày
7/5/1977, khi vừa tròn 19 tuổi
anh đã lên đường nhập ngũ và
đóng quân tại Lạng Sơn.
Tháng 2/1979, trong thời gian
tham gia cuộc chiến bảo vệ
biên giới phía Bắc, anh đã
cùng đồng đội lập nhiều thành
tích xuất sắc, diệt hàng trăm

tên địch. Đặc biệt, từ ngày 17 -
23/2/1979 đơn vị của anh
chiến đấu ở Tây Bắc (Đồng
Đăng - Lạng Sơn), mặc dù lực
lượng địch đông, được pháo
binh bắn yểm trợ đánh phá ác
liệt và mở nhiều đợt tấn công
vào trận địa của ta, đồng chí
đã bình tĩnh chờ địch đến mới
nổ súng, diệt 7 tên địch và chỉ
huy tiểu đội diệt nhiều tên
khác, góp phần bảo vệ thành
công trận địa. Từ ngày 25 đến
28/2/1979, địch sử dụng lực
lượng lớn đánh phá vào trận
địa của đơn vị, đồng chí vừa
chiến đấu, vừa hỗ trợ, động
viên đồng đội giữ vững quyết
tâm kiên cường bám trụ.
Trong thời gian này, đồng chí
diệt 39 tên, thu 1 súng. Ngày
2/3/1979 sau khi diệt một số
tên thì súng bị hết đạn, đồng
chí đã dùng báng súng dũng
cảm xông vào tiêu diệt 1 tên,
thoát khỏi vòng vây của địch.
Ngày 4/3/1979 trong lúc đang
dẫn đầu một phân đội tiến
công vào đội hình địch, đồng
chí đã bị trúng đạn và hi sinh
anh dũng. Với tinh thần chiến
đấu dũng cảm và sự hi sinh
quên mình cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc, ngày
20/12/1979, liệt sĩ Trần Trọng
Thường đã được Nhà nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam truy tặng danh hiệu
Anh hùng Lực lượng vũ trang
nhân dân.

Năm 1981, hai năm sau
ngày anh nằm xuống, trong
quá trình khai quật để di
chuyển hài cốt từ nghĩa trang
Văn Lãng (Lạng Sơn) về an

Anh hùng LLVTND Trần
Trọng Thường.

(Xem tiếp trang 29)
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Đi lễ đầu xuân
nguyễn THế

Thấy mẹ con bà Na chuẩn bị đồ đạc lỉnh
kỉnh, cụ nội từ nhà ngoài vào hỏi:

- Mẹ con cháu sắp đi đâu mà nhiều thứ thế?
Thằng cháu nội vội thưa:
- Đi lễ chùa đầu Xuân, ông ạ!
- Lễ chùa mà sao mang cả con gà luộc lại

còn mấy cái giò nữa?
Thằng bé lại đáp:

- Ăn thua gì ông, nhà thằng bạn cháu còn
quay cả một con lợn và mâm xôi nữa kia…

- Lại thế kia à? Ông vừa đi dự lễ mừng tuổi
vàng tuổi bạc của Hội người cao tuổi tổ chức
cũng có một nhà sư tên tuổi tham dự. Nhân nói
về việc đi lễ chùa đầu Xuân, nhà sư nói việc đó
là nét văn hóa đẹp, nhưng không ít phật tử hay
người dân đi lễ chùa còn ứng xử chưa phải
phép…

Nghe thế, bà Na từ trong nhà bước ra:
- Thế là thế nào, cơ thầy?
- Là không nên mang vào chùa, cúng Phật

đồ ăn mặn. Một số người không hiểu cứ mang
cả những thứ như mẹ con cháu chuẩn bị vào
cúng tưởng là lòng thành với Phật nhưng lại
hóa ra là điều cấm kỵ đấy…

- Vậy thì cúng Phật bằng gì, thưa ông?- Đứa
cháu nhanh nhảu hỏi.

- Đặt lên ban thờ hương, hoa, quả… là
những sản vật chay tịnh. Bàn thờ Phật liên
quan đến thần linh. Theo đó là thế giới khác
đầy thiêng liêng nên những đồ ăn của người
trần tục đặt lên cúng là không phải…

- Nào mẹ con cháu đâu có biết, cứ thấy hàng
xóm chuẩn bị cái gì thì mình cũng làm thế -
Quay về hướng đứa con, bà Na bảo: Con
chuyển bớt vào nhà các thứ đi. Mẹ
còn chạy sang cô Minh đổi thêm một ít tiền lẻ
đặt lên bàn lễ…

- Cũng không cần nhiều lắm đâu, con ạ -
vẫn ông nội gọi lại: Tiền cũng như đồ cúng, ở
thế giới tâm linh không tiêu bằng tiền ta được,
nên có lòng thành thì cứ bỏ tiền vào hòm công
đức để góp phần tu tạo công trình. Vì thế chỉ
cần một số tiền tùy theo lòng thành của mình,
đừng dùng nhiều tiền lẻ quá, đem cài cả vào
tượng, bát hương, gốc cây… là không phải, lại
còn phạm đạo, hủy hoại tiền bạc đấy!

Bà Na nghe ra nên không đi đổi tiền lẻ nữa,
quay ra nhắc nhở con cháu chỉnh trang quần
áo rồi lên xe. Bà cũng không quên lời cụ dặn là
phải giữ cho tâm thanh tịnh khi đến cửa Thiền
thì mới cầu mong cho bản thân và gia đình
năm mới được sức khỏe, an bình…r

Ảnh: PV
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BạCH ĐằNG: lá cờ đầu trong phong trào xây dựng
Nông thôn mới kiểu mẫu của thị xã Kinh Môn

P.T

Cơ sở hạ tầng được đầu tư
đồng bộ, kinh tế “nông
nghiệp xanh” giữ vai trò

chủ lực, môi trường sống an
lành, đời sống văn hoá, tinh
thần của người dân được quan
tâm, chăm lo đã tạo nên bức
tranh toàn cảnh ấn tượng của
xã Bạch Đằng đang từng ngày
đổi mới, bắt nhịp thời đại,
xứng danh lá cờ đầu trong
phong trào xây dựng Nông
thôn mới kiểu mẫu của thị xã
Kinh Môn.

Lấy dân làm gốc
Năm 2014 xã Bạch Đằng

được UBND tỉnh công nhận xã
Nông thôn mới, là một trong
hai xã của thị xã Kinh Môn về
đích xã Nông thôn mới (NTM)
ngay từ giai đoạn đầu. Không
bằng lòng với thành quả đã
đạt được, Đảng bộ và nhân
dân trong xã tiếp tục nỗ lực
bứt phá vươn lên. Mỗi cán bộ,
đảng viên thấm nhuần nhiệm
vụ xây dựng Nông thôn mới
trên tinh thần “xây dựng NTM
có điểm khởi đầu nhưng
không có điểm kết thúc, lấy
người dân làm trung tâm, lấy
sức dân để chăm lo cho dân”.
Thực hiện quản lý và sử dụng
hiệu quả nguồn lực của cấp
trên, huy động sự đóng góp
của nhân dân hoàn thiện công
trình kiểu mẫu, tạo điểm nhấn
rõ nét, được nhân dân đồng
tình, hưởng ứng tích cực.

Ông Trần Văn Tặng, Chủ
tịch UBND xã Bạch Đằng cho
biết: khi xây dựng NTM, Bạch
Đằng xác định “lấy dân làm
gốc”, người dân là chủ thể
tham gia đóng góp xây dựng
cơ sở hạ tầng và chính họ thừa
hưởng những thành quả đó.

Xã không chạy theo thành
tích, sa vào các tiêu chí cứng,
phải huy động nguồn vốn lớn.
Lãnh đạo địa phương xác định
trước khi xây dựng hạ tầng
NTM thì phải tạo được nền
tảng nhận thức về NTM vững
chắc. Trong quá trình thực
hiện, mọi ý kiến của người dân
đều được tôn trọng. Nhờ sức
mạnh toàn dân mà mọi khó
khăn, vướng mắc dần được
tháo gỡ. Ở đây, cán bộ, công
chức không có khái niệm làm
hết giờ mà chỉ làm hết việc.
Không sách nhiễu, phiền hà,
không máy móc, quy trình
chính là cách mà chính quyền
địa phương tạo dựng lòng tin
trong nhân dân. Có lẽ vì điều
này mà địa phương từ xã khó
đã trở thành xã NTM kiểu mẫu
đầu tiên của thị xã.

Ông Vũ Văn Vận, đảng viên
65 năm tuổi Đảng thôn Trạm
Lộ nhận xét: “Đội ngũ cán bộ,
đảng viên trẻ kế cận luôn nêu
cao tinh thần: dám nghĩ, dám
làm, dám chịu trách nhiệm,
kết quả các công trình kiểu
mẫu thể hiện rõ năng lực,

trách nhiệm trước Đảng, trước
dân nên nhân dân rất tin
tưởng, tự nguyện hiến công,
hiến kế, tiền của, đất đai góp
phần làm nên những công
trình lịch sử của quê hương”.

Ông Tiên Quang Thành ở
thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng
từng tự tay phá tường bao để
hiến một phần đất thổ cư của
nhà, mở rộng đường chung,
ông chia sẻ: Hiểu được ý nghĩa
thiết thực của phong trào nên
dù ít hay nhiều, bà con ai cũng
mong muốn đóng góp vì cái
chung. Giờ đây, khi xã vinh dự
là một trong những địa
phương đầu tiên của tỉnh đạt
chuẩn NTM kiểu mẫu, chúng
tôi cũng thấy hãnh diện, tự
hào do có công sức của mình
trong đó. Và còn nhiều tấm
gương điển hình “ăn cơm nhà,
làm việc thiện giúp dân’’ như
gia đình các ông, bà: Bùi
Quang Túc, Nguyễn Mạnh
Can thôn Trạm Lộ, Tiên Văn
Lộ, Trần Việt, Ngô Quý Quynh
thôn Kim Lôi, Phan Thị Lan,
Vũ Văn Vận thôn Đại Uyên.
Hơn 10 năm về nghỉ hưu thì

Khu vực trung tâm xã.                          
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cũng từng ấy thời gian ông
Nguyễn Công Bách thôn Kim
Lôi gắn bó với công việc “làm
đẹp cho quê hương” không
quản ngày, đêm cùng cán bộ
thôn đi vận động người dân
hiến đất mở rộng đường giao
thông, lắp biển báo chỉ dẫn,
trồng và chăm sóc cây hoa
cảnh trong khuôn viên nhà
văn hoá thôn, đường giao
thông, khơi dậy và phát triển
phong trào văn nghệ, thể thao.
Việc làm tự nguyện của ông đã
góp phần củng cố niềm tin
của người dân đối với Đảng,
tạo sức lan toả trong cộng
đồng.

Hệ thống giao thông nông
thôn tại xã Bạch Đằng được
coi là mô hình điểm của thị xã
Kinh Môn. Kinh tế phát triển,
người dân có điều kiện đóng
góp tiền, ngày công xây dựng
nông thôn mới kiểu mẫu. Kết
quả xã đã vận động nhân dân
hiến trên 12.000 m2 đất 03;
890 m2 đất ở, để mở rộng và
làm mới đường giao thông liên
thôn, xóm. Hiện 17 km đường
trục xã, thôn được xây dựng
bằng bê tông, trải nhựa át-
xphan với mặt đường rộng từ
7-10 m; 21 km đường thôn,
xóm bảo đảm chiều rộng từ
3,5-7 m; 73% số km đường có
rãnh thoát nước và cây xanh,
hoa cảnh. Cùng với đó là
những công trình văn hóa
khang trang, to đẹp nhất vùng.
Nhà văn hóa trung tâm xã là

nơi tổ chức các hoạt động, sự
kiện lớn của địa phương được
thiết kế 300 chỗ ngồi và nhiều
phòng chức năng. Sân vận
động xã cũng rộng trên 10.000
m2 có cả khuôn viên cây xanh.
Nhà văn hóa mỗi thôn có sức
chứa từ 150-200 người, rộng
hơn 2.500 m2. Tại mỗi điểm
dân cư đều có sân chơi với
diện tích trên 800 m2 để phục
vụ nhu cầu vui chơi, giải trí
của người dân. Đây không chỉ
là điểm vui chơi, giải trí, sinh
hoạt cộng đồng mà còn diễn
ra việc hiếu, hỉ của người dân.
Các sân thể thao đều được đổ
bê tông, kẻ vẽ để người dân
đánh cầu lông, chơi bóng
chuyền và trang bị một số
dụng cụ thể dục thể thao. Ông
Nguyễn Văn Phẩy ở thôn Kim
Lôi cho biết: "Trước đây khi
chưa xảy ra dịch Covid-19,
buổi chiều chúng tôi thường
xuyên ra sân thể thao của thôn
đánh bóng chuyền hơi hoặc đi
bộ. Sân rộng rãi nên đủ chỗ
cho người dân luyện tập. Tôi
thấy sức khỏe tốt hơn nhiều kể
từ khi thường xuyên chơi thể
thao".

Cũng từ đây, phong trào
văn nghệ, thể dục thể thao của
địa phương phát triển, thu hút
đông đảo nhân dân tham gia.
Môi trường sống lành mạnh
đã đẩy lùi được những tiêu
cực. Vì thế, an ninh trật tự
trong xã ổn định, không xảy ra
tình trạng vi phạm pháp luật.

Xã cũng rất chú trọng tới phát
triển giáo dục, coi đây là nền
tảng để giải quyết mọi vấn đề.
Cả 3 cấp học đều có cơ sở vật
chất hiện đại, bảo đảm tốt
nhất cho việc dạy và học.

nâng cao đời sống tinh thần
Bạch Đằng không chỉ là xã

kiểu mẫu về cơ sở vật chất mà
còn văn minh trong nếp sống.
Phong trào xây dựng gia đình
văn hóa được Đảng ủy, chính
quyền quan tâm chỉ đạo và coi
đó là bước đi đầu tiên, là
nhiệm vụ trọng tâm của
phong trào "Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa
ở khu dân cư". Người dân đón
nhận thành quả của NTM
trong một tâm thế mới khi
toàn bộ số hộ đều là gia đình
văn hóa. Và từ hạt nhân gia
đình văn hóa đã góp phần xây
dựng Làng văn hóa. 3 thôn của
xã đã duy trì danh hiệu Làng
văn hóa trong nhiều năm liền.
Hằng năm, UBND xã đều triển
khai Đề án xây dựng Làng an
toàn, cơ quan an toàn, doanh
nghiệp an toàn về an ninh trật
tự; mô hình khu dân cư không
có tội phạm và các tệ nạn xã
hội... Do đó, nhiều năm qua cả
3 làng đều giữ vững danh hiệu
Làng văn hóa và Làng an toàn
về an ninh trật tự. Việc cưới,
việc tang đã không còn những
hủ tục lạc hậu, rườm rà mà
được tổ chức nhanh gọn, tiết
kiệm song vẫn giữ những nghi
lễ, phong tục truyền thống tốt
đẹp.

Chương trình phổ cập giáo
dục THCS thực hiện đạt chuẩn
quốc gia. Số học sinh tốt
nghiệp THCS hàng năm đạt
98% - 100%, học sinh tốt
nghiệp THCS tiếp tục học
THPT, bổ túc, học nghề đạt
95% (thanh niên độ tuổi 15 -
18 có bằng tốt nghiệp THCS
đạt 96%). Tỷ lệ lao động trong
độ tuổi qua bồi dưỡng, đào tạo
đạt 46%. Xã xây dựng đượcĐường giao thông nội đồng to, đẹp.



29Số 02 tháng 4 - 2022Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

HTX dịch vụ vệ sinh môi
trường thu gom và xử lý rác
thải tập trung, đảm bảo giảm
việc ô nhiễm môi trường. Tỷ lệ
gia đình có đủ 3 công trình vệ
sinh đạt chuẩn khu vực nông
thôn là 95%, có 97,5% số hộ sử
dụng nước sinh hoạt hợp vệ
sinh. Xã xây dựng được dòng
họ Nguyễn Đình ở thôn Trạm
Lộ và họ Trần ở thôn Kim Lôi
trở thành dòng họ hiếu học,
an toàn về an ninh trật tự. Đời
sống văn hóa, tinh thần của
người dân rất phong phú và
ngày càng được nâng cao. Xã
đã thành lập được các đội
bóng đá, bóng chuyền, dân vũ,
văn nghệ quy mô xã, các thôn
đều có CLB bóng chuyền hơi,
văn nghệ, xe đạp, dân vũ... thu
hút đông đảo người dân tham
gia sinh hoạt. Từ năm 2013,

được sự hỗ trợ của cấp trên,
thôn Kim Lôi đã thành lập
được CLB Liên thế hệ thu hút
gần 70 người tham gia. Chị
Phạm Thị Nghiên, Chủ tịch
CLB cho biết: "Bên cạnh việc
giúp đỡ nhau phát triển kinh
tế, các thành viên trong CLB
còn thường xuyên tổ chức các
hoạt động văn nghệ, tham gia
biểu diễn tại các hội nghị,
cuộc họp ở xã... Các thành
viên trong CLB lạc quan, yêu
đời hơn".

Năm 2017, xã Bạch Đằng
được UBND tỉnh công nhận xã
đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao, năm 2020, là xã duy
nhất của thị xã Kinh Môn đạt
chuẩn nông thôn mới kiểu
mẫu, được Chủ tịch nước tặng
thưởng Huân chương Lao
động hạng ba. Nhiều năm

liền, Đảng bộ xã đạt trong
sạch, vững mạnh, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ. Xuất phát
điểm xây dựng Nông thôn mới
với bộn bề khó khăn, bằng ý
chí mạnh mẽ, quyết tâm đoàn
kết một lòng, vươn lên từ gian
khó của Đảng bộ và nhân dân
xã Bạch Đằng, hành trình đi
lên xây dựng Nông thôn mới
kiểu mẫu để lại dấu ấn đậm
nét, đầy tự hào của mỗi cán
bộ, đảng viên và người dân nơi
đây. Thành quả hôm nay sẽ
tạo nền tảng giá trị về vật chất,
tinh thần để Bạch Đằng tiếp
tục vươn lên chinh phục
những đỉnh cao mới, xứng
danh lá cờ đầu trong phong
trào xây dựng Nông thôn mới
kiểu mẫu của thị xã Kinh
Mônr

táng tại quê nhà, gia đình đã
tìm thấy chiếc bút máy kim
tinh vẫn còn cài trong túi áo
ngực. Chiếc bút máy kim tinh
dài 13cm, đường kính 0.6cm
làm bằng kim loại, nắp bút
màu xanh, thân màu vàng, đã
bị mất ngòi, thủng nắp, vỡ
thân. Phần nắp bút bị xuyên
thủng chính là dấu vết của
viên đạn đã cướp đi sinh mạng
người chiến sĩ. Không chỉ là
người bạn đồng hành cùng
anh trong bao cuộc chiến đấu
sinh tử mà còn theo anh sang
tận thế giới bên kia, để rồi lại
trở về trong chan chứa cảm
xúc của người thân, gia đình;
giờ đây chiếc bút máy hiện
hữu tại Bảo tàng là vật chứng
về sự khắc nghiệt của chiến
tranh và những đau đớn mà
người lính phải chịu đựng và
nỗi đau mất người thân vẫn
còn đau đáu trong lòng người
còn sống: 

“Bao hy sinh những chiến

tích đã từng
Thế hệ sau lặng rưng rưng

nước mắt
Gia đình anh vẫn lòng đau

quặn thắt
Mất mát nào bằng đánh

mất người thân...”
Ngoài kỷ vật là chiếc bút

máy kim tinh, gia đình anh
còn lưu giữ được bức thư anh
viết tại đơn vị ngày 20/01/1979
gửi về. Với những nét chữ nhỏ
nhắn nhưng rõ ràng, dễ đọc,
đã diễn tả nỗi nhớ nhà, nhớ
quê hương của người con lần
đầu đi xa, vì nhiệm vụ nên
không thể về ăn tết cùng cha
mẹ. Tuy vậy, với tinh thần
“quyết tử cho Tổ quốc quyết
sinh”, đồng chí không hề bi
lụy mà vẫn sôi sục ý chí quyết
tâm sẵn sàng chiến đấu với
quân địch. Bức thư ngày ấy giờ
đây mực đã nhòe, màu giấy
cũng ố vàng theo thời gian
nhưng những kỷ vật này đã
phần nào nói lên được lòng
dũng cảm, sự hi sinh của anh
vẫn còn vang vọng mãi. 

Sau nhiều năm trân trọng

lưu giữ những kỷ vật trên, ngày
12/7/1995, gia đình liệt sĩ Anh
hùng Lực lượng vũ trang nhân
dân Trần Trọng Thường đã
trao tặng cho Bảo tàng tỉnh
Hải Dương. Với Bảo tàng,
chiếc bút máy kim tinh hay lá
thư của liệt sĩ Trần Trọng
Thường thực sự là “báu vật”
quý để bảo quản, trưng bày và
giáo dục truyền thống lịch sử
địa phương. Đây là những kỷ
vật mang ý nghĩa nhân văn, có
tính giáo dục sâu sắc, ghi dấu
những năm tháng oanh liệt,
hào hùng; giúp thế hệ trẻ hôm
nay tự hào về các thế hệ cha
ông, từ đó trân trọng hơn giá
trị của cuộc sống hòa bình và
thấy được trách nhiệm của
mình trong công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện
nayr

chiếc bút máy...
(Tiếp theo trang 25)
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Trầm mặc đình Trâm Mòi
Bá giang

Nằm ngay đường chính đi vào xóm Mòi, thôn Trâm Khê, đình Trâm Mòi tọa
lạc trong khu tâm linh gồm có đình, chùa trên một gò đất cao ráo, nhiều cây cổ
thụ. Không bề thế về mặt quy mô, nhưng đình lại mang đậm nét kiến trúc thời
Nguyễn đầu thế kỷ XX. Đình được công nhận di tích cấp tỉnh năm 2010.

Đình Trâm Mòi là một
trong ba đình (Trâm
Giữa, Trâm Phúc và

Trâm Mòi) của thôn Trâm
Khê, xã Thái Hòa, huyện Bình
Giang. Trước cách mạng tháng
Tám năm 1945, Trâm Mòi (hay
còn gọi là Trâm Thượng) là
một trong ba thôn của xã
Trâm Khê (gồm: Trâm Giữa,
Trâm Phúc và Trâm Mòi). Sau
năm 1945 các xã chuyển thành
đơn vị thôn và sáp nhập với
nhau thành xã, Trâm Mòi là
một trong 6 thôn của xã Hòa
Bình. Năm 1946 sau bầu cử
HĐND và Ủy ban Hành chính
xã, Hòa Bình đổi tên thành
Thái Hòa. Xã Thái Hòa vẫn giữ
nguyên 6 thôn của xã Hòa
Bình là: An Đông, Cao Xá, Nhữ
Thị, Trâm Mòi, Trâm Giữa và
Trâm Phúc. Đình Trâm Mòi
lấy tên theo địa danh và gắn
liền với thôn từ trong lịch sử.
Năm 2019, thực hiện Đề án 01
của Tỉnh ủy (29/8/2016) và Đề
án 3976 (12/11/2018) của
UBND tỉnh Hải Dương, 03
thôn: Trâm Mòi, Trâm Giữa,
Trâm Phúc sáp nhập thành
thôn Trâm Khê. Hiện nay xã
Thái Hòa còn lại 4 thôn là: An
Đông, Nhữ Thị, Cao Xá và
Trâm Khê, đình Trâm Mòi
nằm ở xóm Mòi, thôn Trâm
Khê.

Đậm nét kiến trúc thời
nguyễn đầu thế kỷ XX

Theo các cụ cao niên ở đây
thì đình được khởi dựng vào

thời Nguyễn (TK XIX), ban đầu
nằm ở vị trí khác, năm Bảo Đại
thứ 13 (1938) di tích được di
dời và phục dựng về địa điểm
hiện nay.

Di tích là công trình khá
đồng bộ từ tòa đại bái đến tòa
hậu cung, cảnh quan rộng,
thoáng, có nhiều cây cổ thụ,
đặc biệt phía trước là một ao
nước kéo dài đến đầu làng.
Đình có kiến trúc kiểu chữ
Đinh (J) gồm 5 gian đại bái, 1
gian cổ dải và 3 gian hậu cung.
Đình được xây dựng theo kiểu
bít đốc bổ trụ, kết cấu chính
gồm 4 vì kèo theo hai phong
cách “con chồng giá chiêng”
và “kẻ chuyền chồng chóp”.
Hai vì kèo gian trung tâm có
kết cấu đơn giản. Tại 2 vì kèo
này có một số bức chạm trên
đầu bẩy theo đề tài rồng,
phượng và lá lật nghệ thuật.

Hai vì kèo gian bên lại có
chung một phong cách “con
chồng giá chiêng” truyền
thống. Các đầu bẩy chạm lá
hóa chim phượng, lá lật, lá hóa
long khá sinh động với các nét
chạm mềm mại. Xà nách
chạm lá lật, con thuận một
khoảng thay đấu bằng các con
lân khá đẹp mắt. Phần giá
chiêng có các bức chạm lá lật
liên hoàn khá hoàn chỉnh.
Liên kết giữa 4 vì kèo là hệ
thống tàu mái, hoành mái, rui
mái, gộp mái, thượng lương...
toàn bộ đều được làm bằng gỗ
lim. Móng tường được xây
bằng gạch chỉ, mái lợp ngói
mũ truyền thống, bờ nóc, bờ
cánh mềm mại, có nhiều
đường chỉ kép nghệ thuật.
Gian cổ dài và hậu cung được
kết nối bởi một vì kèo với 2 cột
cái của tòa đại bái và 2 cột cái

Hậu cung đình Trâm Mòi.
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vì kèo thứ nhất của tòa hậu
cung. Vì kèo thứ nhất của tòa
hậu cung chính là mặt trước
của gian cung cấm, chính giữa
có bốn cánh cửa, hai bên là hai
cửa nách thấp, kết cấu của các
vì kèo đều theo kiểu truyền
thống “con chồng giá chiêng”,
tại đây còn một số bức chạm
nghệ thuật. Vì kèo thứ hai của
tòa hậu cung có kết cấu theo
kiểu “kẻ chuyển giá chiêng”
bào trơn, đóng bền, liên kết
giữa các vì kèo là hệ thống
hoành rui, gộp... chất liệu gỗ
tứ thiết. Thông qua quy mô và
kết cấu của từng hạng mục
công trình giúp chúng ta hiểu
thêm kiến trúc truyền thống,
đặc biệt là kiến trúc đặc trưng
thời Nguyễn đầu thế kỷ XX.

nhân vật thờ và những
ngày lễ trọng

Đình Trâm Mòi tôn thờ
Đông Hải Đại vương (húy
Đoàn Thượng) và Thành
hoàng làng là hai vị tướng
Đông Bằng Công và Nam Bình
Công có công phù giúp tướng
quân Đoàn Thượng. Ngoài ra
di tích còn thờ một vị Thiên
thần bảo vệ làng xóm theo tín

ngưỡng dân gian. Đông Hải
Đại vương Đoàn Thượng sinh
năm Tân Sửu (1181), là con
của Đoàn Trung và bà Nguyễn
Thị Khang, người làng Thung
Độ (nay thuộc xã Đoàn
Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương). Ông lớn lên khi
triều Lý suy tàn, bất mãn với
triều Trần ông về Hồng Châu
(gồm 2 phủ: Bình Giang và
Ninh Giang) tụ tập nghĩa
quân, thiết lập đồn ấp, xây
thành, đóng đô ở ấp An Nhân,
xưng vương và tự lập là “Đông
Hải Đại vương” cự chiến với
nhà Trần hưng phục nhà Lý.
Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông
mất năm 1228. Hai vị Thành
hoàng làng là anh em sinh đôi,
cha là Phan Công Tá, mẹ là
Dương Thị Khương người
trang Hồng Khê, huyện Duy
Tiên, phủ Lý Nhân (nay thuộc
tỉnh Hà Nam), làm quan đến
chức “Điện tiền chỉ huy sứ”
dưới triều vua Lý Cao Tông
(thứ VII). Khi nhà Trần tiếm
ngôi, hai ông đều từ quan về
quê dạy học. Khi biết Đoàn
Thượng muốn hưng phục nhà
Lý, cả hai đã theo về ấp An
Nhân, chiêu hiền hào kiệt

đồng tâm báo quốc. Sau khi
Đông Hải Đại vương Đoàn
Thượng mất, cuộc khởi nghĩa
thất bại, hai ông đã anh dũng
hy sinh giữ nguyên khí tiết với
nhà Lý. Sau khi mất, nhiều nơi
lập miếu thờ trong đó có quê
hương Trâm Mòi (xóm Mòi
ngày nay). Vị thiên thần được
gọi là Bản Cảnh Thành hoàng
(không rõ tên), đây là vị thiên
thần che chở, bảo vệ sự bình
yên cho dân ba làng: Trâm
Mòi (Trâm Thượng), Trâm
Giữa và Trâm Phúc (xã Trâm
Khê xưa). Vì vậy nhân dân ba
làng suy tôn là Thành hoàng
làng lập đình thờ phụng.

Theo ông Lê Duy Sử  - 82
tuổi, thủ từ trông coi đình,
trước đây tại di tích diễn ra
nhiều kỳ lễ hội: 11 tháng
Giêng, kỷ niệm “hiện Thần”
của các vị Thành hoàng; 15/7
(ÂL) ngày hóa của Đông Hải
Đại vương Đoàn Thượng;
(15/5 (ÂL) lễ hạ điền, 15/7 (ÂL)
lễ thượng điền, 15/9 (ÂL) cúng
xôi mới); mùa Hè có lễ cầu
mát để nhân dân được sức
khỏe tránh dịch bệnh... Trong
các kỳ lễ, lễ hội tháng Giêng là
lớn nhất, diễn ra trong 3 ngày
từ mồng 10 đến 12. Sáng mồng
10 nhân dân trong làng tổ
chức đoàn rước sang đình làng
Trâm Phúc (nay thuộc xóm
Phúc) tế lễ, tế xong rước trở lại

Đình Trâm Mòi.
Hai tấm bia đá có giá trị về

văn bản của đình.

(Xem tiếp trang 34)
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Hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Sars-Cov2 cho
người dân.

Luôn có mặt kịp thời hỗ trợ người dân trong
thời điểm bị cách ly.

BAN CHỉ Huy QuâN Sự PHườNG TrầN HưNG Đạo:
Chung sức phòng chống dịch Covid-19

Trường THànH

Đứng trước khó khăn, thách thức của yêu cầu phòng, chống đại dịch Covid-
19, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Trần Hưng Đạo, thành
phố Hải Dương tích cực phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chung sức cùng địa
phương tăng cường mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch.

Điểm tựa tinh thần vững
chắc của người dân

Khoảng hơn 1 năm nay, khi
dịch bệnh Covid-19 bắt đầu
xuất hiện trên địa bàn
phường, ông Dũng – Khu đội
trưởng Khu dân cư số 2,
phường Trần Hưng Đạo cùng
lực lượng Ban CHQS phường
thay phiên nhau túc trực giám
sát các hộ có ca F0, F1 để đảm
bảo phòng chống dịch bệnh,
đồng thời trở thành những
chỗ dựa tinh thần vững chắc
của những gia đình này khi
luôn sẵn sàng tiếp tế nhu yếu
phẩm, vật tư y tế để họ yên
tâm trong thời gian cách ly
phòng, chống dịch. “Do
thường xuyên đi mua nhu yếu
phẩm cho các gia đình thuộc
diện F0 bị cách ly nên đến nay
mình nắm vững giá cả các mặt
hàng nhu yếu phẩm từ thịt, cá,

rau quả cho đến chai nước
mắm, công việc vốn của vợ
mình ở gia đình” – ông Dũng
chia sẻ.

Vừa “căng mình” cùng
đồng đội trong công tác phòng
chống dịch, chăm sóc chu đáo
những người trong diện cách
ly, ông Dũng còn giữ tròn chữ
hiếu khi cùng anh chị em
trong gia đình chăm sóc mẹ
năm nay 88 tuổi có bệnh nền,
lại vừa trải qua một đợt phẫu
thuật; đảm bảo tiêm đủ vacxin
cho mẹ theo khuyến cáo của
ngành y tế, giúp mẹ bình an
trước diễn biến phức tạp của
dịch bệnh.

Với đặc thù là lực lượng tại
chỗ trong điều kiện giãn cách
xã hội, lực lượng dân quân tự
vệ trên địa bàn phường là
những người gần dân và nắm
rõ tình hình địa bàn nhất, vì

thế họ luôn là những người
tích cực, thực hiện nhiệm vụ
hiệu quả nhất trong suốt quá
trình phòng chống dịch, nhất
là trong những thời gian cao
điểm, giúp người dân vượt qua
khó khăn trước đại dịch
Covid-19.

Anh Vũ Phi Long, Chỉ huy
trưởng Ban CHQS phường
Trần Hưng Đạo cho biết, từ
đợt dịch đầu năm 2021 đến
nay, lực lượng dân quân
phường phối hợp với các lực
lượng trên địa bàn trực phòng
chống dịch với gần 500 lượt
dân quân tham gia. Là phường
có địa bàn khá rộng, dân số
đông, lực lượng dân quân tự
vệ mỏng nên phải đảm nhiệm
khối lượng công việc “khổng
lồ” khi tham gia phòng chống
dịch, trong đó có những
nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ,
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từ việc trực chốt phong tỏa,
cách ly, phục vụ cách ly y tế
tập trung, hỗ trợ, phát nhu yếu
phẩm cho người dân, hỗ trợ
lấy mẫu xét nghiệm Sars-
Cov2, hỗ trợ tiêm vắc-xin
Covid…

Nhớ về đợt dịch năm 2021,
khi trên địa bàn phường xuất
hiện ca bệnh đầu tiên, anh
Long chia sẻ: “Ngay khi nắm
được thông tin có ca bệnh đầu
tiên, chúng tôi đã theo chỉ đạo
của lãnh đạo phường phối hợp
với tổ dân phố thiết lập chốt
cách ly với khoảng 20 người,
chia 4 ca/ngày, liên tục trong 2
tuần. Trong những ngày đó,
thời tiết lúc nắng nóng, lúc
mưa rào, gió to, anh em vừa
trực vừa phải giữ nhà bạt
không bị gió thổi bay. Tuy khó
khăn, vất vả, nhưng anh em
luôn động viên nhau phải
luôn thể hiện tinh thần mạnh
mẽ, kiên cường để mang lại
niềm tin và sự động viên cho
người dân cùng vượt qua dịch
bệnh”.

Để chủ động nắm bắt tình
hình dịch bệnh trên địa bàn
đồng thời kịp thời hỗ trợ người
dân khi cần thiết, Ban CHQS

chủ động thành lập nhóm zalo
cộng đồng dân cư với thành
viên gồm các gia đình có
trường hợp F0, F1, các trường
hợp từ tỉnh ngoài về và cộng
tác viên là nhân viên của trạm
y tế, các bác sĩ đang công tác
tại các bệnh viện và các bác sĩ,
nhân viên y tế đã nghỉ hưu
nhằm kịp thời tư vấn chữa trị
khi có biểu hiện bệnh lý, góp
phần giảm tải gánh nặng cho
ngành y tế.

Không chỉ thực hiện tốt
nhiệm vụ chuyên môn, Ban
CHQS phường còn tích cực
vận động các tổ chức, cá nhân
làm từ thiện thăm và tặng quà
cho các gia đình chính sách,
hộ có hoàn cảnh khó khăn bị
ảnh hưởng bởi dịch Covid
trong dịp đầu năm 2021 với số
tiền trên 5 triệu đồng, cùng
nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y
tế như: 140 thùng sữa, 10
thùng dầu ăn, 10 thùng khẩu
trang, găng tay, nước sát
khuẩn, 50 suất quà cho các tổ
Covid cộng đồng và các gia
đình khó khăn thuộc diện
cách ly trên địa bàn phường…
Hưởng ứng phong trào ủng hộ
quỹ vắc-xin Covid-19, Ban

CHQS phường đã cùng đóng
góp ủng hộ với số tiền 3 triệu
đồng.

Những đóng góp thầm lặng
nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn
của cán bộ, chiến sỹ dân quân
tự vệ không chỉ góp phần tích
cực cùng các lực lượng tuyến
đầu trong cuộc chiến phòng,
chống dịch mà còn mang lại
niềm tin, trở thành điểm tựa
vững chắc cho nhân dân
phường Trần Hưng Đạo vượt
qua những khó khăn trong
thời gian dịch bệnh, góp phần
tô thắm thêm những hình ảnh
cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”
trong thời bình.

Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
Trước những diễn biến

phức tạp, khó lường của dịch
Covid-19, xác định phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 là
nhiệm vụ trọng tâm, vô cùng
cấp bách, khẩn trương. Trong
thời gian qua, Ban CHQS
phường Trần Hưng Đạo luôn
đề cao vai trò, trách nhiệm của
người chỉ huy trong công tác
phòng, chống dịch bệnh. Ban
CHQS phường đã chủ động
tham mưu cho Đảng ủy ban
hành nghị quyết, văn bản; Uỷ
ban nhân dân phường xây
dựng kế hoạch, triển khai các
nhiệm vụ phòng chống dịch
Covid-19 theo tinh thần
“Chống dịch như chống giặc”,
không để dịch bệnh lây lan. 

Ban CHQS phường thường
xuyên quán triệt nghiêm túc
các văn bản phòng, chống
dịch Covid-19. Tăng cường
tuyên truyền cho cán bộ,
chiến sĩ dân quân thường trực
hiểu biết dịch bệnh và các
biện pháp phòng, chống dịch;
tránh tư tưởng chủ quan, song
không hoang mang trước
những diễn biến phức tạp củaBan CHQS đóng góp vào Quỹ vắc-xin Covid-19 của phường.                                                                                
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dịch. Mỗi cán bộ, chiến sĩ dân
quân thường trực trong cơ
quan vừa tự biết cách phòng
bệnh, vừa là một tuyên truyền
viên cùng tham gia phòng
chống dịch. Tất cả với mục
tiêu mọi người dân đều hiểu
và nắm rõ tình hình diễn biến
của dịch bệnh, chủ động
phòng ngừa và đồng hành
cùng chính quyền địa phương
trong công tác phòng, chống,
đẩy lùi dịch bệnh.

Ban chỉ huy Quân sự
phường thường xuyên cập
nhật thông tin chính xác hàng
ngày kịp thời. Tổ chức 100%
quân số trực tại đơn vị, sẵn
sàng cơ động khi có chỉ đạo
của các cấp. Chấp hành

nghiêm túc quy định của
thành phố và những yêu cầu
của Đảng uỷ phường trong
công tác phòng, chống dịch. 

“Xác định tiêm phủ vắc-xin
chính là yếu tố quyết định
trong công tác phòng chống
dịch bệnh Covid-19, nên Ban
CHQS phường đã tích cực
tham gia vận động nhân dân
tiêm phòng. Bản thân lực
lượng dân quân tự vệ phường
là những người xung phong
tiêm những mũi vắc-xin đầu
tiên để người dân yên tâm,
không lo ngại khi tham gia
tiêm vắc-xin. Nhờ vậy mà
phường Trần Hưng Đạo là một
trong những phường cán đích
đầu tiên cán đích trong việc

tiêm phủ vắc-xin Covid-19.”-
Anh Vũ Phi Long cho biết.

Trong thời gian tới dự báo
tình hình dịch bệnh còn diễn
biến phức tạp và khó lường.
Phát huy truyền thống của
Quân đội nhân dân Việt Nam
anh hùng, Ban CHQS phường
Trần Hưng Đạo tiếp tục cùng
các lực lượng của phường
tham gia phòng chống dịch có
hiệu quả, cùng với thành phố,
tỉnh và cả nước quyết tâm đẩy
lùi dịch bệnh Covid-19 một
cách sớm nhất, góp phần ổn
định tình hình để phát triển
kinh tế - xã hội, giữ vững quốc
phòng - an ninhr

đình để tổ chức lễ hội. Trong
phần hội có tổ chức các trò
chơi dân gian: đập niêu, đi cầu
kiều, bịt  mắt bắt vịt, kéo co,
bắt chạch trong chum... buổi
tối có hát chèo, hát chầu văn,
giao lưu hát trống quân...
Trọng hội là ngày 11, buổi
sáng các lý dịch, kỳ lão, nhiêu
xã, Hội tư văn được vào dự lễ
tế. Theo quy định của làng,
người vào dự lễ phải ăn chay,
tắm gội sạch sẽ, mũ áo, giầy tế
chỉnh tề, nghiêm trang. Đồ
cúng tế là xôi, lợn, trầu, rượu,
hương đăng, hoa quả... buổi
chiều tiếp tục tế lễ như buổi
sáng. Ngày 12 là lễ tạ và đóng
cửa đình kết thúc lễ hội. Ngày
nay, làng chủ yếu tổ chức lễ
hội vào ngày mồng 10 tháng
Giêng, con cháu trong làng,
trong xóm tập trung ở đình
dâng lễ và thụ lộc.

Bảo tồn và phát huy di tích

Trong kháng chiến chống
Pháp, đình là nơi hoạt động bí
mật của Đảng bộ Thái Hòa;
dân quân du kích, đơn vị chủ
lực Lê Lợi họp bàn chống càn
bảo vệ dân. Trong đình còn có
hầm bí mật để các tổ chức cơ
sở Đảng địa phương hoạt
động. Sau khi bị lộ, địch
thường xuyên vây càn và bắn
pháo vào di tích do đó nhiều
đồ thờ tự và cánh cửa được
tháo dỡ phục vụ kháng chiến. 

Mặc dù trải qua chiến
tranh và thiên nhiên tàn phá
nhiều cổ vật, di vật và đồ thờ
tự đã bị mất, hư hỏng, nhưng
hiện nay di tích vẫn lưu giữ
được một số cổ vật có giá trị
bao gồm chất liệu gỗ, gốm,
đặc biệt là đá. Hai bia đá “Tiền
triều kim triều sắc văn mĩ tự bi
ký” dựng vào năm Gia Long
thứ III (1804) và “Hậu thần bi
ký” dựng vào năm Tự Đức thứ
XII (1859).

Trao đổi với chúng tôi, ông
Nguyễn Văn Quỳnh - Phó Chủ
tịch UBND xã Thái Hòa cho

biết: đình Trâm Mòi là di tích
cấp tỉnh, mang đậm kiến trúc
triều Nguyễn đầu thế kỷ XX,
được dựng với nhiều loại gỗ
quý như lim, tứ thiết. Những
năm qua, chính quyền địa
phương và nhân dân trong
thôn đã tích cực giữ gìn và
trùng tu, tuy nhiên do thời
gian nên nhiều hạng mục như
các cột, vì kèo đã bị xuống cấp,
các bia đá bị mòn mờ chữ, hệ
thống đế cột bằng đá do quá
trình nâng cấp nền bị chìm
xuống... Để bảo tồn và phát
huy giá trị của di tích, trong
thời gian tới chúng tôi xây
dựng kế hoạch trình với Phòng
VHTT huyện và xin phép Sở
VHTTDL để Ban quản lý dự án
khu di tích của xã cùng với cấp
ủy, chính quyền thôn Trâm
Khê và nhân dân xóm Mòi
được trùng tu, tôn tạo một số
hạng mục của đình và cải tạo
cảnh quan xung quanh để khu
di tích ngày một khang trang
xứng với giá trị kiến trúc và giá
trị lịch sử của di tíchr

trầm mặc...
(Tiếp theo trang 31)
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Mang sách, truyện,
báo, tạp chí đến tận
lớp học phục vụ học

sinh là sáng kiến mang lại hiệu
quả thiết thực, nhất là trong
những năm gần đây đại dịch
Covid-19 lây lan nhanh, ảnh
hưởng trực tiếp đến việc học
và đọc của các em học sinh.
Huyện Cẩm Giàng hiện có hai
trường THCS Cẩm Đoài và
Cẩm Điền thực hiện đưa sách
tới tận lớp học cho học sinh và
được các em hào hứng đón
nhận. Mô hình “Thư viện lớp
học” này mang dấu ấn của
thầy Vũ Văn Luyện, nguyên
Hiệu trưởng trường THCS
Cẩm Đoài và hiện là Hiệu
trưởng trường THCS Cẩm
Điền. 

Gặp chúng tôi, thầy Luyện
cho biết: năm 2016 khi còn là
hiệu trưởng trường THCS Cẩm
Đoài, tôi cùng Ban giám hiệu
đã rất chú trọng đến văn hóa
đọc của học sinh trong trường,
chúng tôi cho sửa sang, mua
sắm trang thiết bị cho thư viện
trường đáp ứng được hàng
chục học sinh đọc cùng một
lúc. Song song với đó là liên
tục bổ sung các loại sách,
truyện, báo, tạp chí... từ đặt
mua đến nhận luân chuyển từ
phòng giáo dục huyện. Tuy
nhiên lượng học sinh lên thư
viện không được như kỳ vọng,
sách vẫn ở trong tủ chờ người

đọc, thậm chí có những cuốn
nằm yên trong kệ hàng chục
năm chưa một lần được mở.
Ban giám hiệu rất trăn trở, tiếp
tục kỳ công tìm tòi học hỏi
nhiều mô hình của các trường
bạn, trong đó nổi bật có mô
hình “thư viện xanh”. Thư
viện được dựng dưới các tán
cây, tủ đựng sách, báo được bố
trí ngay ngắn ở các vị trí dễ
nhận biết, thuận tiện cho việc
đọc, nhất là giờ ra chơi. Ngay
trên sân trường, chỉ cần với tay
là các em có thể chọn được
những cuốn sách, truyện ưng
ý, phù hợp với lứa tuổi để đọc
tại chỗ. Tuy nhiên, chúng tôi
nhận thấy mô hình này cũng
có một số bất tiện như: việc
bảo quản sách, báo gặp khó
khăn, việc bố trí tủ sách cũng

gây mất mỹ quan sân trường,
điều đặc biệt là phụ thuộc
nhiều vào yếu tố thời tiết,
trong điều kiện miền Bắc mưa,
nồm ẩm, nóng, lạnh thất
thường không phù hợp cho
hoạt động thường xuyên ngoài
trời. Nhưng từ mô hình này,
chúng tôi nhận thấy sao
không đưa tủ sách từ sân
trường vào lớp học nhỉ?. Từ đó
mô hình “Thư viện lớp học” ra
đời. Chúng tôi cho đóng mỗi
lớp học một tủ đựng sách, báo
và thực hiện luân chuyển
sách, truyện, báo, tạp chí...
hàng tuần.

Dẫn chúng tôi “mục sở thị”
thư viện lớp học của trường
THCS Cẩm Điền, cô Đào Thị
Vĩnh – Thủ thư của trường cho
biết: Hiện Thư viện nhà

Hiệu quả từ mô hình
“Thư viện lớp học”

nam HuỳnH

Nhằm nâng cao “Văn hóa đọc”, đưa sách, truyện, báo, tạp chí đến gần các em
hơn, một số trường THCS ở huyện Cẩm Giàng đã triển khai đưa sách tới tận lớp
học gọi là “Thư viện lớp học”. Nhờ vậy, mỗi học sinh dễ dàng và chủ động lựa
chọn thời gian đọc sách trong những lúc rảnh rỗi.

Tủ sách lớp 9A trường THCS Cẩm Điền.
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Ngoài việc đọc tại lớp các em còn lên Thư viện nhà trường để đọc.

trường có hơn 6.600 đầu sách,
truyện và đặt mua thường
xuyên một số báo, tạp chí như:
Văn học tuổi trẻ; Toán học
tuổi thơ; Giáo dục; Giáo dục và
Thời đại... Vào giờ ra chơi hay
giờ tự quản ngay tại lớp học,
chỉ cần ra tủ là các em có thể
chọn được những cuốn sách,
truyện, báo, tạp chí ưng ý, phù
hợp để đọc tại bàn học của
mình. Hết giờ ra chơi, giờ tự
quản các em lại tự giác đem
sách, truyện, báo, tạp chí trả
lại vị trí cũ. Để tránh nhàm
chán và để cho học sinh có
điều kiện được đọc nhiều thể
loại hơn, hàng tuần chúng tôi
đều tiến hành luân chuyển
sách, truyện, báo, tạp chí
(sáng thứ hai chuyển xuống
lớp, chiều thứ 6 thu lại). Có
nhiều học sinh từ chỗ không
ham mê đọc sách, từ khi có
“Thư viện lớp học” dần dần
các em tự tìm đến sách nhiều
hơn. Việc học sinh là người tự
quản lý, bảo vệ tủ sách, giúp
các em luôn có ý thức, trách
nhiệm giữ gìn bảo quản sách,
báo. Để nâng cao chất lượng

đọc, chúng tôi thường xuyên
hướng dẫn cho học sinh các kỹ
năng đọc sách cơ bản cũng
như định hướng cách chọn lựa
các đầu sách hay, những cuốn
sách bổ ích trang bị cho các
em kiến thức cần thiết trong
cuộc sống cũng như trong học
tập.

Theo quan sát của chúng
tôi, tủ sách của trường được kê
ngay ngắn, gọn gàng ngay cửa
chính của lớp và cạnh bục
giảng của giáo viên. Tủ có kích
thước cao 1,2 m rộng 1m được
chia làm 2 ngăn và được làm
bằng chất liệu nhôm kính, bên
trong là những cuốn sách,
truyện, báo, tạp chí được sắp
xếp ngăn nắp dễ nhận biết.
Em Nguyễn Thị Mai – học sinh
lớp 9A, trường THCS Cẩm
Điền cho biết: Việc đưa tủ sách
đến lớp có rất nhiều lợi ích,
giúp chúng em được tiếp xúc
với sách gần hơn, có thể đọc
mọi lúc từ giờ ra chơi đến
những tiết học tự quản và điều
thú vị là chúng em được trao
đổi với nhau những trang sách
và bài báo hay giúp bổ trợ cho

việc học tập. Cũng từ khi có tủ
sách ngay tại lớp học phong
trào đọc sách trong lớp chúng
em ngày một sôi nổi và thu hút
nhiều các bạn tham gia.

Mô hình “Thư viện lớp
học” đã thổi luồng cảm hứng
mới, giúp học sinh đam mê
đọc sách hơn. Tủ sách đặt ở
lớp học, không chỉ khơi dậy
niềm đam mê đọc sách tăng
cường sự hiểu biết cho các em,
củng cố văn hóa đọc trong nhà
trường, mà còn rèn luyện tính
tự quản, ngăn nắp qua việc tự
chọn, bảo quản mượn, trả
sách. Tăng cường đọc hình
thành cho các em tình cảm
đúng đắn về con người, quê
hương, đất nước, cuộc sống.
Phát triển văn hoá đọc giúp
các em có sự lựa chọn giải trí
lành mạnh ngoài giờ học; là
một biện pháp góp phần ngăn
chặn, khắc phục một số vấn
nạn học đường hiện nay như
đánh nhau, nghiện games…
qua đó giúp các em hình
thành và phát triển nhân
cáchr
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Người giữ lửa chèo truyền thống 
trên đất  Thanh Miện

Hoàng nếT

Nhắc đến “cây” chèo
quần chúng trên đất
Tứ Cường, huyện

Thanh Miện không ai không
biết đến ông Phan Văn
Nghiêm, sinh năm 1952 ở thôn
An Khoái, xã Tứ Cường. 

Tham gia vào đội văn nghệ
thôn An Khoái khi mới 18 tuổi,
ông Nghiêm được nhiều người
biết đến với vai trò vừa là nhạc
công vừa là diễn viên chèo.
Gắn bó với chèo hơn 50 năm,
đến nay ông có thể chơi được
nhiều nhạc cụ: đàn tam, đàn
nhị, sáo, đồng thời đã hát và
giới thiệu trên Facebook cá
nhân hơn 300 bài hát chèo
thuộc nhiều làn điệu khác
nhau. Không chỉ là hạt nhân
tiêu biểu trong phong trào văn
hóa văn nghệ của địa phương,
ông Nghiêm còn góp phần
làm nên thành công của nhiều
hội thi, hội diễn sân khấu
không chuyên, liên hoan văn
nghệ do các cấp tổ chức.
Trong đó nhiều tác phẩm do
ông thể hiện đã từng đoạt giải
cao như: giải B (Liên hoan văn
nghệ làng, khu dân cư văn hóa
tỉnh Hải Dương lần thứ nhất
năm 2002); 2 giải A (Liên hoan
tiếng hát các làng, khu dân cư
văn hóa huyện Thanh Miện
lần thứ III năm 2006 và lần thứ
IV năm 2008); giải C (Liên
hoan tiếng hát nhân đạo tỉnh
Hải Dương năm 2009), giải
khuyến khích (Liên hoan văn
nghệ người cao tuổi tỉnh Hải
Dương lần thứ VII năm
2020)…

Hiện tại ông đang là thành

viên của hai câu lạc bộ: Hát
chèo huyện Thanh Miện và
Văn hóa văn nghệ thôn An
Khoái. Ở tuổi 70 mặc dù sức
khỏe có phần giảm sút song
niềm đam mê, nhiệt huyết với
môn nghệ thuật truyền thống
chèo trong ông chưa hề giảm.
Niềm đam mê ấy như ngấm
vào máu khiến ông ngày nào
cũng phải dành từ 1-3 tiếng
đồng hồ để thổi sáo, chơi đàn
và hát những làn điệu chèo.
Trong gia đình ông vẫn còn
giữ một nhạc cụ (đàn tam)
được ông mua cách đây hơn
40 năm. Trước kia ông từng
được mời tham gia biểu diễn ở
khắp nơi trong và ngoài
huyện, thậm chí là các tỉnh
bạn như: Thái Bình, Hưng
Yên, Nam Định… Nhiều người
vì yêu mến chất giọng trầm
ấm, tình cảm của ông mà

không chỉ tặng hoa trên sân
khấu, họ còn mời ông về nhà
để được chỉ bảo cho cách chơi
đàn, hát chèo. Ông Nghiêm
chia sẻ: “khi còn công tác ở
Qũy tín dụng nhân dân xã Tứ
Cường, thi thoảng ngẫu hứng
lại “làm” vài câu chèo. Lời ca
tiếng hát của các làn điệu ấy là
“món ăn” tinh thần giúp mọi
người thêm yêu cuộc sống
cũng như xua đi mệt mỏi
thường ngày. Vậy nên ngoài
việc cổ vũ về tinh thần, các
đồng nghiệp cũng ủng hộ ông
bằng cách tặng nhạc cụ, tạo
điều kiện cho tham gia sinh
hoạt câu lạc bộ, tham gia hội
diễn…”. Những năm gần đây,
ảnh hưởng của dịch Covid-19,
phần lớn các hoạt động giao
lưu văn nghệ bị tạm hoãn. Tuy
nhiên qua ứng dụng trên điện

Ông Phan Văn Nghiêm cùng các giải thưởng đã đạt được.

(Xem tiếp trang 40)



38 Số 02 tháng 4 - 2022 vhttdl.haiduong.gov.vn

HọA Sĩ Hà Huy CHươNG -
Người “săn” giải thưởng tranh cổ động

THiện Tín

Họa sĩ Hà Huy Chương, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Hải Dương, nguyên
Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, hội viên Hội Mỹ thuật trung ương. Ông là
họa sĩ đa tài, sáng tác mỹ thuật với nhiều loại hình, chất liệu. Giới trong nghề gọi
ông là “Người “săn” giải thưởng tranh cổ động” bởi tham gia các cuộc phát động
sáng tác, cuộc thi nào về tranh cổ động từ địa phương đến trung ương ông đều
đoạt giải, điển hình cuộc thi tranh cổ động “Kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng
Thủ đô” ông đoạt 5 trên tổng số 11 giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2
giải Khuyến khích…

Trong giới mỹ thuật Việt
Nam, nhắc đến họa sĩ
Hà Huy Chương, mọi

người đều khâm phục sức làm
việc của ông. Từ khi nghỉ hưu
(2015) đến nay, trong vòng 7
năm ông đã “ẵm” gần 100 giải
thưởng lớn, nhỏ về tranh cổ
động từ cấp trung ương đến
địa phương. Đặc biệt từ năm
2019 đến năm 2021, ông giành
được 46 giải thưởng về tranh
cổ động cấp quốc gia, các bộ,
ban, ngành và các địa phương
trong toàn quốc.

Họa sĩ đa tài
Ở tỉnh Hải Dương, họa sĩ

Hà Huy Chương cùng thời với
các họa sĩ: Đặng Thành Long,
Phạm Huynh, Dương Tiến
Luật, Nguyễn Thành Long, Đỗ
Chuyển, Chu Đức Tiến… Đối
với họa sĩ Đặng Thành Long và
họa sĩ Nguyễn Thành Long thì
thế mạnh là sáng tác điêu
khắc; họa sĩ Đỗ Chuyển, Phạm
Huynh, Dương Tiến Luật và
Chu Đức Tiến lại chuyên sáng
tác tranh sơn dầu, bột màu,
lụa, tranh biếm họa… Đối với
họa sĩ Hà Huy Chương, ông
sáng tác mỹ thuật với rất nhiều
loại hình, chất liệu, trong đó
có: tranh sơn dầu, tranh bột
màu, tranh lụa, tranh biếm
họa, tranh cổ động, thiết kế

biểu tượng… Mảng tranh cổ
động và tranh biếm họa ông
được đồng nghiệp ghi nhận là
“cây đại thụ” trong nền mỹ
thuật Việt Nam.

Tranh cổ động và tranh
biếm họa ông sáng tác song
hành, thường xuyên, liên tục.
Tranh biếm họa đến nay ông
đã có hàng nghìn bức được
đăng tải trên các báo, tạp chí
lớn ở trung ương và địa
phương, những ấn phẩm có uy
tín như: Báo Nhân dân hằng
tháng; Lao động cuối tuần;
Quân đội nhân dân; Tuổi trẻ
cười; Báo Hải Dương; Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Hải
Dương… các báo, tạp chí của

các bộ, ban, ngành, các tỉnh và
địa phương thường xuyên liên
hệ đặt tranh ông sáng tác.

Ông cho biết: “Sáng tác
tranh biếm họa rất khó, đòi
hỏi người vẽ phải có bản lĩnh,
nhanh nhạy, nắm bắt được
vấn đề cần phản ánh, quan
trọng nhất là phải có nhãn
quan chính trị để tranh của
mình khi sáng tác ra có ý nghĩa
cho xã hội, có ý nghĩa tích cực
cho cuộc sống. Đây chính là
những tư liệu chân thực, sâu
sắc nhất với những thực trạng
của xã hội. Khi thưởng tranh,
chúng ta không thể xem qua
một vài lần nhanh chóng mà
có thể hiểu hết ý nghĩa của
tranh. Bởi cùng một bức tranh
nhưng với các góc nhìn khác
nhau thì người xem lại có thể
khám phá ra những ý nghĩa
khác. Tranh biếm họa rất có ý
nghĩa cho xã hội, là những lời
cảnh tỉnh, nhắc nhở đến người
xem tránh mắc phải “thói hư,
tật xấu”, hướng đến “chân,
thiện, mĩ”, hành động tích cực
hơn, giúp loại bỏ đi những vấn
đề nhức nhối trong xã hội. Bên
cạnh ý nghĩa sâu sắc, tính
“chiến đấu” mạnh mẽ, thì
tranh biếm họa còn giúp
người xem có được những
tràng cười sảng khoái, bởi
tranh luôn sử dụng những

Họa sĩ Hà Huy Chương.
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hình ảnh, họa tiết mang tính
gây cười với những ý nghĩa sâu
sắc, hóm hỉnh bên trong khi
chúng ta tìm hiểu kĩ hơn…”

Dấu ấn đối với tranh cổ động
Theo thống kê của họa sĩ

Hà Huy Chương cho đến nay
ông đã công bố gần 1.000 tác
phẩm tranh cổ động ở trong
nước và quốc tế. Thập niên 80
của thế kỷ trước, tranh của
ông đã được Bộ Văn hóa
Thông tin (Nay là Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch) chọn
tham gia trưng bày tại Ba Lan,
Tiệp Khắc năm 1980 với tác
phẩm “Bảo vệ hòa bình”;
trưng bày tại Cu Ba năm 1983
với tác phẩm “Kỷ niệm 30 năm
trận tấn công vào pháo đài
Môn-ca-đa”; trưng bày tại
Liên Xô năm 1987 với tác
phẩm “Liên Xô thành trì của
hòa bình”…

Tranh cổ động của ông chủ
yếu khai thác về các đề tài:
chính trị; công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước; nông
nghiệp, nông dân, nông
thôn… đặc biệt ông khai thác
triệt để đề tài chính trị, đây là
thế mạnh của ông (Ông học sử
tại Viện Lịch sử Đảng-Nay là

một bộ phận trong Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh). Dấu ấn đầu tiên thành
công với đề tài này là tác phẩm
tranh cổ động “Bác lại cùng ta
đánh trận biên giới” được
trưng bày tại Triển lãm Tranh
cổ động toàn quốc năm 1979,
đồng thời được trưng bày tại
Triển lãm “Chiến thắng quân
Trung Quốc xâm lược” năm
1980, cùng với 2 tác phẩm
khác. Triển lãm do Bộ Văn
hóa, Thông tin - Bộ Quốc
phòng - Bộ Ngoại giao phối
hợp tổ chức. Những thành
công ban đầu đó là động lực
thúc đẩy ông mạnh mẽ hơn
trên bước đường sáng tác. 

Những năm còn công tác
với các cương vị Phó Tổng
biên tập Báo Hải Dương, rồi
đến Chủ tịch Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh, là cán bộ
quản lý, công việc rất bận, với
niềm đam mê, ông tranh thủ
sáng tác vào thời gian nghỉ
ngơi, vào thứ bảy, chủ nhật...

“Có đêm ông ấy làm việc
đến sáng, ngày nghỉ thì ông ấy
đóng cửa phòng làm việc,
thỉnh thoảng tôi lên xem ông
ấy cần thiết gì thì mang lên.
Tôi biết công việc nhà tôi làm

nên không làm phiền, để nhà
tôi không bị chi phối, mất cảm
xúc. Có những ngày làm việc
quên cả ăn uống, tội lắm…” -
Tâm sự của bà Trần Thị Hiện,
vợ họa sĩ Hà Huy Chương.

Thời gian nghỉ hưu từ năm
2015 tới nay, ông gặt hái được
những thành công vang dội.
Các cuộc phát động sáng tác,
các cuộc thi tranh cổ động từ
trung ương đến địa phương
đều mời ông tham gia. Sức
sáng tác của ông thật đáng nể,
ông tham gia gửi tranh đến
hầu hết các cuộc thi và đạt kết
quả cao, trong đó Triển lãm
Tranh cổ động toàn quốc ông
đoạt 3 giải Nhất và 22 giải các
loại (Nhì, Ba, KK) vào các năm
2015, 2018, 2019. Triển lãm
tranh cổ động của các bộ, ban,
ngành, địa phương ông đoạt
gần 30 giải thưởng các loại và
gần 200 tranh được trưng bày
trong triển lãm. Đặc biệt có 26
mẫu tranh được Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và 7 mẫu
tranh được tỉnh Hải Dương
chọn in ấn, xuất bản, phát
hành trên toàn quốc và tỉnh
Hải Dương. Các mẫu tranh
này tuyên truyền cho đại hội
Đảng các cấp, cuộc bầu cử Đại
biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp, các phong
trào thi đua, phong trào “Xây
dựng nông thôn mới”… Có rất
nhiều tranh cổ động được lưu
trữ trong các bảo tàng lớn của
đất nước: Hồ Chí Minh, Cách
mạng, Mỹ thuật Việt Nam,
Lịch sử quốc gia…

“Họa sĩ Hà Huy Chương
nổi tiếng với tranh cổ động và
tranh biếm họa, đặc biệt là
tranh cổ động tuyên truyền
các nhiệm vụ chính trị của
Đảng và Nhà nước. Với cách
thể hiện mảng miếng chắc
khỏe, lấy hình tả ý làm rõ nội
dung giữa phần chữ và hìnhHọa sĩ Hà Huy Chương sáng tác tranh cổ động về đề tài biển đảo. 
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để truyền tải các thông điệp
tuyên truyền bằng ngôn ngữ
đồ họa. Với cách thể hiện rất
đặc trưng đó, họa sĩ đã đem
đến cho người xem các thông
tin từ ngôn ngữ hình tượng
nghệ thuật, màu sắc, chữ, bố
cục, đường nét, không gian…
với kỹ thuật, thủ pháp của
ngôn ngữ tạo hình, họa sĩ Hà
Huy Chương đã kết hợp giữa
truyền thống với sáng tạo cái
mới, để đạt đến thẩm mỹ và
nghệ thuật, đã để lại ấn tượng,
cảm xúc cho người xem dễ
hiểu, dễ nhớ…”-Nhận xét của
họa sĩ Nguyễn Tiến Quân,
Trưởng Ban mỹ thuật, Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh Hải
Dương.

Với tinh thần lao động nghệ
thuật không biết mệt mỏi, họa

sĩ Hà Huy Chương vinh dự 7
lần đoạt giải thưởng Văn học
Nghệ thuật Côn Sơn về tranh
cổ động. Đây là giải thưởng
cao quý mà UBND tỉnh Hải
Dương  ghi nhận những cống
hiến, đóng góp của các văn
nghệ sĩ về lĩnh vực văn học,
nghệ thuật cho tỉnh nhà, trong
đó có 2 giải A, 3 giải B và 2 giải
C. 

Ở tuổi gần 70, cái tuổi
người xưa cho là “Thất thập cổ
lai hy” nhưng họa sĩ Hà Huy
Chương vẫn còn hoạt bát,
nhanh nhẹn lắm. Ở ông toát
lên một sức sống mãnh liệt,
một khát vọng đam mê nghề
nghiệp và nhiệt huyết trong
công việc. “Ngoài tranh cổ
động, tranh biếm họa và các
loại hình khác, hiện nay tôi

đang dành thời gian để nghiên
cứu sâu và sáng tác tranh sơn
dầu. Trước tôi thỉnh thoảng
sáng tác tranh sơn dầu, có tác
phẩm đã được triển lãm toàn
quốc và triển lãm của các bộ,
ngành… Tuy nhiên tôi đang
muốn thể nghiệm, đi sâu tìm
tòi, thể hiện, biểu đạt tư duy và
cảm xúc của mình lên tranh
sơn dầu một cách mạnh mẽ,
theo ý tưởng của tôi…”- Họa sĩ
Hà Huy Chương chia sẻ. 

Khâm phục ông với những
cống hiến trong lao động nghệ
thuật, với tấm lòng ngưỡng
mộ tôi chúc ông luôn khỏe
mạnh và thành công với
những dự định phía trướcr

thoại thông minh, ông vẫn tự
hát hoặc giao lưu với các bạn
yêu chèo ngay tại nhà. Niềm
đam mê chèo của ông đã thực
sự lan tỏa tới mọi người. Ở cơ
quan, ông được đồng nghiệp
“đề nghị” dạy hát, hướng dẫn
chơi đàn sau những giờ làm.
Về nhà ông cũng được bà con
trong xóm “xin” các bản thu,
nhất là các vở hát về làng quê
và con người thôn An Khoái,
xã Tứ Cường để mở nghe trong
lúc lao động. Công nghệ hiện
đại đã giúp ông tìm kiếm các
làn điệu chèo trên mạng inter-
net một cách dễ dàng, song
không vì vậy mà ông lạm dụng
vào nó. Trái lại ông cẩn thận
chép lời các bài hát chèo mà
mình yêu thích vào một cuốn
sổ với đầy đủ thông tin mà bất
cứ ai nhìn cũng biết: tựa đề,
soạn lời, làn điệu, thời gian thể

hiện.
Ông Nghiêm cho biết từ

nhỏ đã rất yêu thích văn nghệ,
đặc biệt là chèo. Những làn
điệu chèo đầu tiên mà ông
được nghe từ chính giọng hát
của bố mình. Tuy nhiên cái
“duyên” đưa ông đến với môn
nghệ thuật này có lẽ là năm
1969 khi thôn tổ chức một lớp
tập huấn về chèo. Cùng với
tình yêu, niềm đam mê, trong
quá trình học chèo, ông cũng
bộc lộ năng khiếu khi không
mất nhiều thời gian để làm
quen với nhịp, phách. Trong
số hơn 200 làn điệu chèo mà
bản thân biết, ông hiểu mỗi
làn điệu có một tiết tấu, giai
điệu và sự thể hiện khác nhau.
Hơn 50 năm gắn bó với chèo,
từng hát và biểu diễn hơn 300
bài, song ông  đặc biệt xúc
động với những làn điệu viết
về Bác Hồ và người mẹ như:
Nhớ công ơn Bác trọn đời
(Chinh phụ), Mùa Thu nhớ

Bác (Đường trường bắn
thước), Cây cau con trồng
(Chinh phụ), Dâng mẹ kính
yêu (Đào liễu), Miền quê nhớ
Bác (Luyện 5 cung), Nỗi lòng
mẹ tôi (sa lệch chênh)… Đây
cũng là những tiết mục ông đã
từng biểu diễn nhiều lần, ở
nhiều nơi và đoạt được nhiều
giải cao trong các đợt hội diễn,
liên hoan. 

Hơn 50 năm gắn bó với
chèo, bên cạnh những tấm
giấy khen, giải thưởng được
trao tặng, năm 2005 ông vinh
dự được Bộ trưởng Bộ Văn hóa
Thông tin (nay là Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch) tặng kỷ
niệm chương “vì sự nghiệp
văn hóa”. Điều đáng trân
trọng nữa là rất nhiều bài hát,
hoạt cảnh chèo có sự tham gia
của ông đã được thu thanh và
tuyên truyền trên hệ thống
phát thanh, truyền thanh 2
cấp của huyện Thanh Miệnr

người giữ lửa chèo...
(Tiếp theo trang 37)
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Chiều 18/3, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tiểu ban Tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, hậu cần
(Ban Tổ chức địa phương đăng cai tổ chức môn bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể thao Đông
Nam Á lần thứ 31) họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

hải dương hướng Đến sEa gamEs 31
P.T

Đến hẹn lại lên, Thể thao
Việt Nam (TTVN) lại
chuẩn bị bước vào một

kỳ SEA Games, sân chơi được
cho là vừa tầm nhất với thể
thao nước nhà. Ở nhiều kỳ SEA
Games trở lại đây, TTVN luôn
giữ vững vị trí trong tốp đầu.
Tại SEA Games 31 sắp tới, Hải
Dương nằm trong số 12 địa
phương đồng đăng cai tổ
chức. Quê hương bánh đậu
xanh nhận nhiệm vụ tổ chức
môn bóng bàn và công tác
chuẩn bị đang ở giai đoạn
nước rút.

Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất
Theo đúng lịch, SEA Games

31 được tổ chức năm 2021 tại
Việt Nam, trong đó Hà Nội là
nơi đăng cai chính cùng với
một số địa phương khác như:
Quảng Ninh, Nam Định, Hải
Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ,
Hà Nam… Đây là kỳ SEA
Games thứ hai mà Việt Nam
đăng cai sau lần đầu tiên vào
năm 2003. Tuy nhiên do diễn
biến phức tạp của dịch Covid-
19 nên tạm hoãn và được diễn

ra trong tháng 5 này.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa,

SEA Game 31 sẽ diễn ra, Hải
Dương là địa phương đăng cai
tổ chức bộ môn bóng bàn
trong chương trình đại hội.
Địa điểm được chọn tổ chức
môn bóng bàn SEA Games 31
(13-20/5/2022) là Nhà thi đấu
thể thao Hải Dương với sức
chứa 2.500 người. Tích cực
chuẩn bị các điều kiện cơ sở
vật chất cho SEA Games 31,
BTC địa phương đăng cai tổ
chức môn bóng bàn đã đề xuất
sửa chữa, nâng cấp một số
hạng mục tại Nhà thi đấu thể
thao tỉnh như: hệ thống bảng
điện tử, ánh sáng, khu vực
khán đài A, nâng cấp khu vực
Vip; sửa chữa, lát gạch nền
nhà vệ sinh; sửa mới khu thu
phát truyền hình trực tiếp; lát
gạch trám vá khu vực bậc
thang ra vào Nhà thi đấu; trám
vá, sơn mới một số phòng
chức năng; cầu thang máy,
tường rào quanh nhà thi
đấu… Ông Nguyễn Ngọc
Hưng, Giám đốc Nhà thi đấu
thể thao tỉnh cho biết: “Hải

Dương đã có kinh nghiệm tổ
chức môn bóng bàn tại SEA
Games 22 năm 2003. Nhà thi
đấu tỉnh Hải Dương cũng từng
tổ chức những giải đấu quan
trọng như: bóng bàn, bóng
chuyền… nên đã có kinh
nghiệm. Trong tháng 2 và 3,
chạy đua với việc nâng cấp,
sửa chữa Nhà thi đấu tỉnh để
kịp tiến độ được giao, nhà
thầu giao việc cho gần 100
công nhân, làm việc 3 ca để
hoàn thành đúng tiến độ”. 

Đối với công tác thông tin
tuyên truyền, Hải Dương đang
triển khai trang trí, cổ động
trực quan tại các địa điểm
chính trên địa bàn thành phố.
Tỉnh cũng đã xây dựng kế
hoạch tổ chức Tuần lễ văn
hóa, thể thao và du lịch với các
hoạt động đặc sắc, tạo điểm
nhấn giới thiệu, quảng bá
những nét văn hóa nghệ thuật
truyền thống tới bạn bè trong
nước và quốc tế. Dự kiến sẽ có
khoảng 900-1.000 vận động
viên (VĐV), trọng tài, khách
mời tới tham dự. 

Hướng đến SEA Games 31,
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UBND thành phố đã vận động
nhân dân, các cơ quan, doanh
nghiệp lát vỉa hè bằng đá hoặc
gạch cường độ cao trên một số
tuyến phố như Trường Chinh,
Thanh Niên (từ đường An
Định đến ngã tư Hải Tân),
Trần Hưng Đạo, Chương
Dương, Tôn Đức Thắng, Lê
Thanh Nghị, nút giao Tam
Giang và khu đô thị phía
Đông. Vận động cơ quan, công
sở và doanh nghiệp đầu tư lắp
đặt block vỉa hè thuộc phạm vi
của mình; các gia đình bỏ kinh
phí lát hè trước cửa nhà.
UBND thành phố sẽ lắp đặt
block vỉa hè tại các khu công
cộng còn lại.

Các công trình dự kiến đầu
tư từ nguồn ngân sách thành
phố bao gồm: thay thế cây
trên đường Thanh Niên; cải
tạo block vỉa hè hai bên đường
Chương Dương đoạn từ đường
Bùi Thị Xuân đến cầu Hồng
Quang và khu vực quanh Nhà
Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
Đường Bạch Đằng sẽ được
chỉnh trang theo đề án phố đi
bộ. Hệ thống biển báo đường
bộ, sơn vạch kẻ đường trên các
tuyến đường chính như
Trường Chinh, Lê Thanh Nghị,
Thanh Niên, Võ Nguyên Giáp,
Bạch Đằng, Thống Nhất... sẽ
được cải tạo, thay thế. Chỉnh
trang lại các vị trí nút giao lớn
như Tam Giang, Hải Tân, Cầu
Cất, Ngô Quyền - Trường
Chinh, Trường Chinh - đại lộ
Võ Nguyên Giáp... với tổng
kinh phí hơn 80 tỷ đồng, phấn
đấu hoàn thành các công trình
trước ngày 19/5/2022.

chuẩn bị lực lượng
Hướng đến SEA Games 31,

Sở Văn hoá, Thể thao và Du
lịch đã và đang tích cực chuẩn
bị lực lượng VĐV các môn thể
thao mạnh mà chúng ta có
những VĐV trong đội tuyển
quốc gia sẽ tham gia thi đấu
tại SEA Games lần này. Hiện

nay Hải Dương có 19 VĐV, 2
HLV thuộc tuyển quốc gia ở
các môn: bắn súng, bắn cung,
bóng bàn, đua thuyền Rowing,
Canoeing, Pencak Silat, lặn…
Môn bắn súng, Hải Dương
đang có tới 8 HLV và VĐV
thuộc tuyển quốc gia và tuyển
trẻ quốc gia. Trong đó, xạ thủ
lão làng Trần Quốc Cường của
Hải Dương gần như chắc suất
dự SEA Games 31. Xạ thủ sinh
năm 1974 này đã có nhiều
thành tích thi đấu quốc tế và
nhiều kỳ SEA Games liên tiếp.
Ngoài ra, tuyển bắn súng quốc
gia còn có nhiều xạ thủ giàu
thành tích khác người Hải
Dương như Phạm Thị Hà,
Nguyễn Văn Quân. Trong môn
bắn cung, Nguyễn Hoàng Phi
Vũ cũng gần như chắc suất dự
kỳ SEA Games đầu tiên trong
sự nghiệp khi anh có thành
tích là người Hải Dương thứ tư
thi đấu ở đấu trường thể thao
lớn nhất thế giới là Olympic. 

Các VĐV khác cũng sáng
cửa tranh tài tại SEA Games
lần này thuộc về bộ môn bóng
bàn gồm Nguyễn Đức Tuân,
Đoàn Bá Tuấn Anh và Bùi
Ngọc Lan. Cả 3 tay vợt đều
đang trong đội tuyển quốc gia,
tập luyện tại Trung tâm Huấn
luyện và Thi đấu thể dục thể
thao Hà Nội. Đây là 3 nhà vô
địch ở các nội dung đồng đội
nam, đơn nam và đôi nam nữ
tại giải bóng bàn cao nhất Việt
Nam năm 2021. Đặc biệt, ở

môn Rowing và Canoeing, Hải
Dương đang đóng góp cho
tuyển quốc gia và tuyển trẻ
quốc gia tới 20 HLV, VĐV.
Trong những năm qua, các tay
chèo người Hải Dương luôn
thu hái rất nhiều thành tích tại
các giải quốc gia và quốc tế, là
nòng cốt cho đội tuyển quốc
gia. Vì vậy, tại SEA Games này
rất có thể các tay chèo Hải
Dương tiếp tục được điền tên
vào đội hình chính thức…
Ngoài các VĐV kể trên, Hải
Dương đã xác định chắc chắn
một VĐV dự SEA Games 31, đó
là Phạm Thị Thu. Nhiều năm
nay, kình ngư trẻ người Bình
Giang đã là nòng cốt trong đội
tuyển quốc gia và đạt các
thành tích ấn tượng. 

Theo Trung tâm Đào tạo,
Huấn luyện và Thi đấu thể
thao Hải Dương, trong lịch sử
các kỳ SEA Games, có năm Hải
Dương đóng góp cho tuyển
quốc gia tới 18 VĐV tranh tài ở
nhiều bộ môn. Các VĐV của
chúng ta đã mang vinh quang
về cho Tổ quốc cũng như cho
thể thao Hải Dương. Đó là
Trần Quốc Cường ở môn bắn
súng, Nguyễn Thị Thiết ở môn
cử tạ, Trần Đình Nam ở môn
Pencak Silat… Song với phong
độ đã thể hiện qua các giải
đấu, nhiều VĐV Hải Dương
hoàn toàn có thể tranh suất dự
đấu trường thể thao lớn nhất
khu vực và mang vinh quang
về cho thể thao nước nhàr

Nhà thi đấu thể thao tỉnh nơi diễn
ra giải bóng bàn SEA Games 31
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Nhớ lần đầu đăng cai tổ chức môn bóng bàn SEA Games 22
Tại Hải DươNG NăM 2003

TrịnH công Quyền*

Cách đây 19 năm, lần đầu
tiên trong lịch sử thể
thao nước nhà được

đăng cai tổ chức Đại hội thể
thao Đông Nam Á lần thứ 22
(năm 2003) tên gọi là SEA
Games 22. Vinh dự cho Đảng
bộ và nhân dân tỉnh ta được
đăng cai tổ chức môn thể thao
bóng bàn, được xem là môn
thể thao “đặc sản” của tỉnh
Đông. Giải chính thức được
diễn ra tại Nhà thi đấu Thể
dục thể thao tỉnh từ ngày 06
đến ngày 12 tháng 12 năm
2003.

Giờ đây nhớ lại những
tháng ngày sôi động ấy, tôi lại
bồi hồi, phấn khởi, tự tin, tự
hào và tràn ngập niềm vui với
nhiều ký ức, kỷ niệm đã trải
qua gần 2 thập kỷ. Lần đầu
tiên tỉnh ta được đăng cai tổ
chức Giải Bóng bàn trong
chương trình SEA Games 22,
Đảng bộ và nhân dân Hải
Dương vô cùng phấn khởi,
dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy,
HĐND, UBND; sự tham gia
đầu tư của các cấp ủy đảng,
chính quyền, các ngành, sự
đồng tình ủng hộ của nhân
dân trong tỉnh. Tỉnh đã tập
trung chỉnh trang, đầu tư xây
dựng, nâng cấp, sửa chữa các
tuyến đường phố Hải Dương;
tập trung đầu tư xây dựng nội
ngoại thất Nhà tập luyện thi
đấu thể thao tỉnh, bảo đảm đủ
tiêu chuẩn ánh sáng, trang
âm, truyền hình trực tiếp theo
đúng điều lệ quy định quốc tế.

Những điều kiện bảo đảm
về cơ sở vật chất, trang trí
khánh tiết, khánh tân, hậu
cần, kinh phí, truyền hình, báo
chí, giao thông, ăn nghỉ của

Ban tổ chức, trọng tài, huấn
luyện viên, vận động viên, tình
nguyện viên đều còn ngỡ
ngàng, lúng túng, hạn chế. Để
kịp thời chỉ đạo, tổ chức Đại
hội, liên tiếp trong các ngày
31/3/2003 và 25/5/2003, Chủ
tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Nguyễn Trọng Nhưng đã ký
Quyết định thành lập Ban chỉ
đạo và Ban tổ chức SEA Games
22 do đồng chí Nguyễn Hữu
Oanh – Phó Chủ tịch UBND
tỉnh phụ trách khối văn xã làm
Trưởng ban và đồng chí Trịnh
Công Quyền – Giám đốc Sở
Thể dục Thể thao là Phó Ban
thường trực. Các đồng chí ủy
viên BCĐ là đại diện lãnh đạo
các sở, ban ngành liên quan
đồng thời là ủy viên trực tiếp
chỉ đạo các tiểu ban chuyên
môn, trang trí khánh tiết, xây
dựng cơ sở vật chất nội ngoại
thất Nhà thi đấu, Tiểu ban
Tuyên truyền, Tiểu ban Hậu
cần, Tiểu ban Tài chính và vận
động tài trợ, Tiểu ban Y tế, tình
nguyện viên.

Các đồng chí trong Ban chỉ
đạo, Ban tổ chức Đại hội, với
tinh thần trách nhiệm cao,
phấn khởi, tự tin hoàn thành
những nhiệm vụ được phân
công. Nhiều hạng mục xây
dựng sửa chữa thuộc nội
ngoại thất Nhà thi đấu đã
hoàn thành, bảo đảm đúng,
đủ, chính xác theo quy định
của Luật thi đấu Bóng bàn
quốc tế. Đặc biệt là độ sáng
phục vụ môn thi đấu bóng
bàn, phòng làm việc của bộ
phận báo chí, truyền hình trực
tiếp. Đầu tư xây dựng mới
đường truyền dẫn các trận đấu
về BTC trung ương và truyền
dẫn thông tin các trận đấu ra
các nước Đông Nam Á. Ngày
ấy khó khăn lớn nhất đối với
tỉnh ta đó là lực lượng hướng
dẫn viên (vì các hướng dẫn
viên thực hiện lần đầu, chưa
có nghiệp vụ, hạn chế về ngoại
ngữ đặc biệt là giao tiếp bằng
tiếng Anh). Khó khăn tiếp theo
đó là sắp xếp nơi ăn, nghỉ cho
các đoàn vận động viên, ngày

Quang cảnh Lễ khai mạc SEA Games 22 (2003).        Ảnh: TL
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VĐV Vũ
Mạnh Cường
(bên phải) thi
đấu môn bóng
bàn SEA Games
22 (2003).

Ảnh: TL

ấy khách sạn 25 tầng Nam
Cường phía Tây thành phố
chưa khánh thành. Hệ thống
giao thông xung quanh Nhà
thi đấu, biển báo chỉ đường,
chỉnh trang đường phố do Ủy
ban nhân dân thành phố Hải
Dương đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được phân công
đảm bảo chất lượng, đúng tiến
độ.

Ngày 11/10/2003 đồng chí
Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy
viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
đồng chí Nguyễn Trọng
Nhưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh đã trực
tiếp đón đồng chí Nguyễn
Danh Thái - Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Ủy ban TDTT quốc gia
kiểm tra nghe báo cáo đầy đủ,
chi tiết, cụ thể kế hoạch chuẩn
bị tổ chức Giải Bóng bàn SEA
Games 22 tại Nhà thi đấu thể
thao Hải Dương. Đồng chí Bộ
trưởng đánh giá cao về việc
nâng cấp sửa chữa Nhà thi
đấu, công tác chỉnh trang đô
thị xanh, sạch, đẹp, công tác
an ninh, y tế, giao thông. Các
địa điểm ăn, nghỉ của Ban tổ
chức, trọng tài, trưởng đoàn,
huấn luyện viên, vận động
viên của các đoàn tham gia

Đại hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh
ủy trực tiếp kiểm tra công tác
rà phá bom, mìn, chất cháy
nổ, phòng chống biệt kích, bắt
cóc con tin... Trước 10 ngày
khai mạc Đại hội, Hải Dương
nhận đăng cai Giải Bóng bàn
toàn quốc, đây là dịp để Hải
Dương thực tập (tiền SEA
Games 22).

Ngày 06/12/2003 Giải Bóng
bàn SEA Games lần thứ 22
chính thức khai mạc tại Nhà
thi đấu thể thao tỉnh Hải
Dương. Qua 6 ngày thi đấu sôi
nổi, khẩn trương, nghiêm túc,
bảo đảm đúng tiến độ Điều lệ
quốc tế. Giải đã thu hút hàng
chục ngàn khán giả đến xem
các trận đấu. Nhà thi đấu thể
thao Hải Dương rực màu cờ
hoa, cổ vũ động viên môn thể
thao đặc sản của tỉnh Đông,
giải bóng bàn tổ chức tại tỉnh
Hải Dương đã thành công tốt
đẹp. 06 bộ huy chương vàng,
bạc, đồng đã có chủ. VĐV
bóng bàn Trần Tuấn Quỳnh
(đoàn Việt Nam), giành chức
vô địch đơn nam. Đây là niềm
vinh dự cho nền bóng bàn
nước nhà. Đoàn vận động viên
tỉnh Hải Dương tham gia SEA
Games 22 gồm 9 VĐV giành 11

huy chương các loại trong đó
có 03 huy chương vàng cá
nhân, 05 huy chương vàng
đồng đội, 02 huy chương bạc
và 01 huy chương đồng, góp
phần cho đoàn thể thao Việt
Nam giành giải Nhất toàn
đoàn. Đây cũng là lần đầu tiên
Việt Nam đăng cai Đại hội,
cũng là lần đầu tiên Việt Nam
giành giải nhất toàn đoàn.

Trung tuần tháng 5 năm
2022; Đảng bộ và nhân dân
tỉnh Hải Dương, lại một lần
nữa được trung ương tin tưởng
giao nhiệm vụ đăng cai giải
bóng bàn SEA Games 31 tại
Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Hải
Dương. Tỉnh Hải Dương
chẳng những đã có kinh
nghiệm tổ chức thi đấu giàu
lòng mến khách quốc tế, và
truyền thống. Tham gia giải
đấu lần này, tỉnh chủ nhà đặt
niềm tin vào 3 vận động viên
(01 VĐV nữ). Hai vận động
viên nam là: Đoàn Bá Tuấn
Anh, Nguyễn Đức Tuân quyết
tâm phấn đấu giành huy
chương trong chương trình
Đại hộir

*Nguyên Giám đốc Sở TDTT
Hải Dương
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Sẵn sàng mở cửa lại hoạt động du lịch

trên địa bàn tỉnh Hải Dương
nguyễn THị Hoài THoa*

Thực hiện Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính

phủ về ban hành Quy định
tạm thời “Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19;  Công văn số
597/BVHTTDL-TCDL ngày
25/02/2022 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và các văn
bản hướng dẫn có liên quan về
kế hoạch mở cửa lại du lịch
đảm bảo an toàn, hiệu quả,
phù hợp với các quy định
phòng, chống dịch Covid-19,
ngành du lịch tỉnh đã và đang
khẩn trương triển khai các
công tác chuẩn bị mở cửa lại
hoạt động du lịch trên địa bàn
tỉnh.

Về công tác quản lý Nhà
nước, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch đã tham mưu cho
UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch số 304/KH- UBND ngày
28 tháng 01 năm 2022 triển
khai các hoạt động kích cầu và
phục hồi du lịch, lữ hành trên
địa bàn tỉnh năm 2022; thành
lập đoàn kiểm tra việc chuẩn
bị đón khách du lịch của các
khu, điểm du lịch, các cơ sở
kinh doanh dịch vụ du lịch
trên địa bàn nhằm chuẩn bị
tốt nhất về cơ sở vật chất, các
dịch vụ du lịch để sẵn sàng
đón khách, trong đó tập trung
vào một số nội dung như: xây
dựng và thực hiện các phương
án phòng, chống dịch Covid-
19, xử lý tình huống khách du
lịch mắc Covid-19, chất lượng
cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch
vụ, nguồn nhân lực du lịch.

Sở đã tích cực hướng dẫn,
triển khai các chương trình

tuyên truyền, quảng bá về
điểm đến, sản phẩm du lịch
Hải Dương nhằm phục hồi,
kích cầu du lịch tỉnh như tham
gia quảng bá sản phẩm du lịch
Hải Dương, du lịch nông
nghiệp nông thôn tại Lễ hội cà
rốt tỉnh năm 2022; vận động,
khuyến khích các khu, điểm
du lịch  trên địa bàn tỉnh tham
gia “Bình chọn Top 100 Điểm
đến Xanh - Bền vững 2022”
(Top check - in Việt Nam) do
Tạp chí điện tử Thiên nhiên và
Môi trường tổ chức nhằm
nâng cao uy tín, chất lượng
các điểm đến, khu du lịch theo
hướng văn minh, thân thiện,
chuyên nghiệp hữu ích thu
hút khách du lịch trong và
ngoài nước đến tham quan,
trải nghiệm du lịch Hải
Dương. Đặc biệt tập trung
chuẩn bị chào đón các vị
khách quốc tế, trong nước
tham dự giải Bóng bàn SEA
Games 31 diễn ra tại thành
phố Hải Dương tháng 5 tới;

tham gia các hội thảo diễn đàn
du lịch do Tổng cục Du lịch,
Liên đoàn Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam tổ chức
về “luồng xanh” cho du lịch
cất cánh, mở cửa du lịch linh
hoạt, an toàn, hiệu quả…

Sở cũng tiếp tục phối hợp
với Trung tâm Dịch vụ hành
chính công tỉnh phổ biến,
thực hiện các chính sách giảm
phí cấp giấy phép kinh doanh
lữ hành, phí cấp thẻ hướng
dẫn viên du lịch, giảm tiền ký
quỹ kinh doanh dịch vụ lữ
hành theo quy định của Chính
phủ trong năm 2022.

Đối với các khu, điểm du
lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ
du lịch trên địa bàn tỉnh mặc
dù trải qua nhiều khó khăn bởi
đại dịch Covid-19 trong hai
năm qua song cũng rất đồng
tình, phấn khởi với chủ trương
mở cửa trở lại hoạt động du
lịch, trong đó hoạt động du
lịch quốc tế được mở cửa trở

Tuyển thủ bóng đá Nguyễn Hoàng Đức về dự Lễ hội cà rốt và tham
gia phần thi “Thu hoạch cà rốt”.                                         Ảnh: THIệN TÍN

(Xem tiếp trang 48)
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Tín hiệu “nóng” trở lại của ngành du lịch
nguyễn Trường

Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đã mở cửa ngành du lịch cùng với
mức độ tiêm phủ vắc xin trong nước, việc Chính phủ chấp thuận phương án mở
cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15/3 đã mở ra hy vọng về cơ hội phục hồi và phát
triển đối với ngành du lịch trong bối cảnh mới.

Du khách sẵn sàng trở lại
Trải qua 2 năm gần như

“đóng băng”, ngành du lịch
trong thời gian gần đây cho
thấy nhiều dấu hiệu phục hồi
tích cực, đà phục hồi của
ngành trở nên rõ rệt nhất ngay
những ngày đầu của năm
2022, khi mà lượng khách du
lịch đổ về các khu, điểm có sức
nóng trở lại. 

Mặc dù tiếp tục thêm một
năm không tổ chức Lễ hội
mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc
mà chỉ tổ chức các nghi Lễ
truyền thống, tuy nhiên không
vì thế mà du khách bỏ lỡ cơ
hội tham quan, chiêm bái tại
khu di tích dịp đầu năm như
thói quen vốn có trước khi
dịch bệnh bùng phát. 

Theo thống kê của Ban
quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp
Bạc, chỉ từ đầu năm mới đến
những ngày tổ chức các nghi
lễ truyền thống, khu di tích đã
đón trên 10 vạn lượt khách,
đạt khoảng 70% so với thời
điểm trước dịch. Hình ảnh
đông đảo du khách về tham
quan chiêm bái đã mang lại
niềm vui không nhỏ cho Ban
quản lý di tích. Bởi từ khi dịch
Covid-19 bùng phát đến nay,
khu di tích vừa không thể duy
trì tổ chức được các lễ hội linh
thiêng đầy màu sắc vốn có,
đồng thời lượng khách tới di
tích cũng vô cùng thưa vắng.

Tương tự khu di tích Côn
Sơn-Kiếp Bạc, nhiều di tích,
khu, điểm du lịch khác trên

địa bàn tỉnh đều ghi nhận
lượng du khách tăng trở lại dịp
đầu năm như: Văn miếu Mao
Điền, đền Bia (Cẩm Giàng),
đền Cao An Lạc, đền thờ Chu
Văn An (TP Chí Linh), đền Cao
An Phụ, động Kính Chủ (Kinh
Môn)…

Theo số liệu của ngành
VHTTDL, chỉ trong tháng
2/2022, lượng du khách tham
quan tại các khu, điểm du lịch,
di tích trên địa bàn tỉnh
khoảng 17 vạn lượt người, đạt
60-70% thời điểm trước dịch.

Sức “nóng” không chỉ dừng
lại ở các di tích trên địa bàn
tỉnh, với các doanh nghiệp du
lịch bên cạnh việc bán tour
cho những nhóm khách nhỏ
lẻ, gia đình thì đầu năm nay
cũng đã bắt đầu tổ chức các
tour du lịch cho một số đoàn
khách với quy mô lớn hơn từ

30-50 người, hầu hết sử dụng
phương tiện đường bộ. 

Dấu hiệu phục hồi tích cực
của ngành du lịch cho thấy sự
hiệu quả trong việc thay đổi
chiến lược chống dịch Covid-
19 của nước ta, khi chuyển
sang chế độ "Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch Covid-19" sau khi
dựa trên cơ sở tiêm phòng
vacxin cho toàn dân. Dự báo
cho hoạt động của ngành du
lịch còn tiếp tục khả quan hơn
sau khi Chính phủ chấp thuận
phương án mở cửa hoàn toàn
du lịch vào ngày 15 tháng 3. 

Sau Nghị quyết 128 của
Chính phủ cùng với Kế hoạch
3228 của Bộ VHTTDL về triển
khai các chính sách kích cầu
phục hồi hoạt động du lịch, lữ
hành, tỉnh Hải Dương cũng đã
kịp thời ban hành kế hoạch

Nhiều đoàn khách đã  lựa chọn những điểm du lịch gần và di
chuyển bằng đường bộ vào dịp đầu năm nay.
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304 về việc triển khai các hoạt
động kích cầu và phục hồi du
lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh,
với mục tiêu sẽ đón trên 1,5
triệu lượt khách trong năm
2022.

“Nắm bắt được thông tin
Chính phủ cho phép mở cửa
hoàn toàn ngành du lịch,
nhiều đoàn khách lớn đã liên
hệ với công ty để tham khảo
các tour, dự kiến đặt lịch vào
thời gian mùa Hè. Du khách
tham gia đặt tour du lịch vào
thời điểm này sẽ được hưởng
nhiều lợi ích bởi đây vẫn là giai
đoạn đầu quay trở lại của
ngành du lịch, các dịch vụ vẫn
đang ở giai đoạn kích cầu sau
thời gian đóng băng, du khách
sẽ được hưởng nhiều quyền lợi
với mức chi phí thấp mà chất
lượng cao. Như hiện tại, nhiều
tour với giá rẻ đang được chào
bán như đi Quy Nhơn trong 3
ngày có giá chỉ khoảng 3 triệu
đồng/khách cho vé máy bay
khứ hồi và khách sạn từ 3 sao
trở lên…” – bà Hoàng Thị
Thúy, đại diện Công ty du lịch
Dòng Chảy Việt cho biết.

Phục hồi cần mang tính
bền vững

Việc mở cửa du lịch là vấn
đề sống còn đối với khôi phục
du lịch nói riêng và nền kinh tế
nói chung, bởi vì du lịch là sự
khởi đầu, ảnh hưởng tới hàng
loạt ngành kinh tế khác, du
lịch “đóng băng” kéo theo các
ngành khác, đặc biệt là các
ngành cung ứng dịch vụ.
Trong bối cảnh nhiều nước
trên thế giới mở cửa du lịch,
nếu nước ta không thích ứng
thì sẽ bỏ qua cơ hội lớn, nhất
là trong điều kiện chúng ta đã
tiêm phủ vacxin Covid-19.

Trước khi cho phép mở cửa
hoàn toàn ngành du lịch, nước
ta đã tổ chức thí điểm mở cửa
du lịch tại những địa phương
có tỷ lệ tiêm chủng cao, có
năng lực y tế tốt. Đến nay, tình
thế hoàn toàn khác khi toàn
quốc được phủ vắc xin và có
nhiều kinh nghiệm phòng,
chống dịch Covid-19. Hầu hết
tất cả các khu, điểm du lịch, di
tích, các doanh nghiệp du lịch,
lữ hành trên địa bàn tỉnh đều
đã ở trong tư thế sẵn sàng mở

lại các hoạt động và đón du
khách.

Bà Nguyễn Thị Thùy Liên,
Trưởng ban Quản lý di tích
Côn Sơn-Kiếp Bạc cho biết:
Trong thời gian dịch bệnh,
lượng khách thưa vắng, chúng
tôi đã tranh thủ tuyên truyền,
vận động nhân dân, doanh
nghiệp đầu tư cải tạo môi
trường, trồng thêm cây xanh,
cây hoa các loại để làm đẹp
cho di tích, tạo sức hút du
khách trở lại sau dịch. Các sản
phẩm từ sen như rượu sen, trà
sen đã bước đầu tạo dấu ấn với
du khách, trở thành sản phẩm
đặc trưng, món quà tặng ý
nghĩa với mỗi du khách khi tới
tham quan. Cùng với đó,
chúng tôi cũng đã chuẩn bị kế
hoạch hỗ trợ thuyết minh và
một số dịch vụ cho những
đoàn khách lớn, tăng cường
các hoạt động trải nghiệm
trong di tích, đồng thời tích
cực phối hợp với các cơ quan
báo chí, các điểm di tích trên
địa bàn TP Chí Linh và một số
tỉnh thành lân cận, các doanh
nghiệp du lịch để tuyên truyền
về khu di tích như một địa chỉ
xanh, điểm đến an toàn cho
du khách.

Theo ghi nhận của phóng
viên, hầu hết các di tích, danh
thắng trên địa bàn tỉnh trong
thời gian qua đều làm tốt công
tác vệ sinh môi trường, tranh
thủ cải tạo cảnh quan di tích.
Đồng thời tích cực phối hợp
với các cơ quan báo chí, tận
dụng tối đa những tiện ích của
mạng xã hội để tăng cường
tuyên truyền, quảng bá cho
khu, điểm du lịch, di tích, sẵn
sàng cho thời điểm hoạt động
bình thường trở lại.

Tuy nhiên, trong thời gian tới,
để ngành du lịch thực sự phục
hồi thì cần có những giải pháp
mang tính hiệu quả, bền vững. 

Hình ảnh đông đảo du khách trở về khu di tích Côn Sơn-Kiếp
Bạc mang lại tín hiệu vui cho ngành du lịch tỉnh nhà.
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Thứ nhất, từ quyết định
của Thủ tướng Chính phủ cho
phép mở cửa hoàn toàn ngành
du lịch thì các ngành, địa
phương cần đồng loạt vào
cuộc, phối hợp đồng bộ theo
định hướng của Chính phủ và
các bộ, không nên đặt ra quy
định riêng làm hạn chế du
khách tham gia du lịch, các
hoạt động cung ứng dịch vụ
mà phải tìm ra các giải pháp
để thích ứng linh hoạt. Đồng
thời mỗi địa phương cần chủ
động “làm mới” hình ảnh của
các khu, điểm du lịch, di tích,
thể hiện là một điểm đến với
môi trường xanh, sạch, đẹp,
an toàn và cần xây dựng được
những sản phẩm đặc thù ở
từng khu, điểm du lịch nhằm
tạo sức thu hút với du khách.
Như việc gần đây tỉnh Hải
Dương tổ chức Lễ hội thu
hoạch cà rốt tại xã Đức Chính,
huyện Cẩm Giàng, hay xa hơn
là tổ chức Lễ hội Vải thiều –
Thanh Hà… là những hướng

đi mới, hiệu quả, góp phần
làm phong phú hơn lựa chọn
cho du khách khi đến Hải
Dương. Đây là cơ sở để trong
thời gian tới, các cơ quan quản
lý nhà nước, các địa phương
có thể tổ chức thêm các Lễ hội
theo tính chất tương tự.

Thứ hai, các doanh nghiệp
cần hình thành liên kết, cam
kết chặt chẽ của các đơn vị
cung ứng dịch vụ về chất
lượng, giá cả với tiêu chí “Giá
có thể giảm nhưng chất lượng
thì không”, tránh tình trạng
“ăn xổi”, phá vỡ liên kết trong
những thời điểm nhu cầu của
du khách tăng cao. Bên cạnh
đó, trong suốt 2 năm đình trệ,
phần lớn nhân lực trong
ngành du lịch đã chuyển đổi
công việc. Chính vì vậy, việc
củng cố nhân lực cũng là một
trong những vấn đề được đặt
lên hàng đầu để doanh nghiệp
có thể phục hồi hoạt động.
Các đơn vị doanh nghiệp cũng
cần tăng cường áp dụng công

nghệ trong hệ thống quản trị
vận hành, giúp tiết kiệm tối đa
thời gian, chi phí và gia tăng
hiệu suất của công việc.

Thứ ba, về phía du khách,
ngoài việc lựa chọn chương
trình du lịch thì cần tìm hiểu,
nắm bắt thông tin, lựa chọn
cho mình doanh nghiệp uy tín
(doanh nghiệp được cấp
phép) để có thể đảm bảo
quyền lợi. Ngoài ra, du khách
khi tham gia du lịch cũng cần
có trách nhiệm với điểm đến,
với người dân địa phương và
cả những người bạn đồng
hành. Khi một người biết
mình có nguy cơ mắc Covid-
19 thì nên chủ động rút khỏi
lịch trình cho đến khi chắc
chắn bản thân an toàn. Việc tự
nâng cao ý thức và trách
nhiệm của mỗi người sẽ góp
phần không nhỏ trong việc
ngành du lịch ổn định trở lại
và phát triển bền vữngr

lại từ ngày 15/3/2022. Hầu hết
các khu, điểm du lịch, cơ sở
lưu trú đã chủ động phương
án phòng, chống và xử lý, có
bố trí phòng cách ly tại cơ sở
lưu trú khi có trường hợp mắc
dịch Covid- 19, thực hiện
nghiêm các quy định về phòng
chống dịch; các doanh nghiệp
lữ hành tích cực khẩn trương
chuẩn bị công tác nhân sự,
nguồn lực để trở lại hoạt động
đưa, đón khách.

Để hấp dẫn, thu hút khách
các khu, điểm du lịch trên địa
bàn tỉnh như: Côn Sơn - Kiếp
Bạc, Văn miếu Mao Điền, An
Phụ Kính Chủ - Nhẫm Dương,
khu danh thắng Phượng

Hoàng, đền Tranh, Đảo Cò,
Bảo tàng tỉnh, Gốm Chu
Đậu… bên cạnh việc tích cực
chỉnh trang, tạo cảnh quan du
lịch xanh, sạch đẹp, văn minh
đã làm tốt công tác tuyên
truyền, nhất là tuyên truyền
trên mạng xã hội; phân công
hướng dẫn viên hướng dẫn
(miễn phí) các đoàn khách khi
tham quan... đã thu hút lượng
lớn khách du lịch nội tỉnh đến
tham quan chiêm bái trong
thời gian vừa qua. Với lượng
khách hơn 177 nghìn lượt
trong dịp Xuân Nhâm Dần vừa
qua là dấu hiệu đáng mừng
cho du lịch tỉnh nhà sau ảnh
hưởng của dịch Covid-19.

Các cơ quan thông tấn báo
chí trung ương và tỉnh đã tích
cực tuyên truyền, quảng bá du
lịch Hải Dương với các chuyên

mục, chuyên đề, phóng sự giới
thiệu về các tour du lịch, các
điểm đến, sản phẩm dịch vụ
du lịch an toàn thu hút nhân
dân và khách du lịch đến tham
quan, trải nghiệm trên địa bàn
tỉnh.

Với sự chung tay vào cuộc
của các cơ quan, ban ngành,
đoàn thể, chính quyền các
cấp, các đơn vị, tổ chức… thì
sau một thời gian “đóng băng”
do đại dịch Covid-19, du lịch
Hải Dương sẽ từng bước được
khôi phục, góp phần tạo
nguồn thu ngân sách, quảng
bá hình ảnh du lịch tỉnh nhà
đến với du khách trong nước
và quốc tếr

(*) Trưởng phòng Quản lý du
lịch – Sở VHTTDL Hải Dương 

Sẵn sàng mở cửa...
(Tiếp theo trang 45)
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Gia đình văn hóa nhiều thế hệ là nhà giáo
Trần Hồng

Vượt qua những gian khổ, vợ chồng nhà giáo Nguyễn Thành Tích (xã Ngô
Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã nuôi dạy các con nên người. Là
gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương nhiều năm liền.

gia đình gắn bó với nghề cao quý
Một buổi chiều cuối tuần

chúng tôi có dịp về thôn Phạm
Lý, xã Ngô Quyền, huyện
Thanh Miện. Từ đầu làng, khi
hỏi tới gia đình ông Nguyễn
Thành Tích, tôi được người
dân chỉ dẫn vào căn nhà
khang trang nằm cuối con ngõ
nhỏ. Vừa dừng xe, một cụ ông
dáng vẻ hiền lành, điềm đạm
từ trong nhà bước ra, giọng hồ
hởi chào, mời khách vào nhà.
Mặc dù, năm nay đã ngoài 80
tuổi nhưng ông Tích vẫn minh
mẫn, cử chỉ linh hoạt, đôi mắt
tinh anh.

Qua tìm hiểu, chúng tôi
được biết, gia đình ông Tích là
một trong những gia đình tiêu
biểu ỡ xã Ngô Quyền, với 4 thế
hệ cùng làm nghề giáo. Từ thế
hệ ông của ông là cụ Nguyễn
Văn Trưởng là thầy đồ dạy chữ
Nho. Rồi đến bố ông là cụ
Nguyễn Văn Sửa là giáo viên
dạy cấp 1. Đến nay, vợ chồng
ông, các con rồi đến cháu đều

tiếp nối nghề dạy học. Dù trải
qua nhiều thăng trầm nhưng
ngọn lửa nghề trong họ luôn
tỏa sáng. Ở tuổi ngoài 80, ông
bà hạnh phúc khi các con
cùng các cháu nối tiếp nghề
giáo. 

Rót ly trà mời khách, ông
Tích tâm sự: Dù trước đây,
hoàn cảnh gia đình rất khó
khăn nhưng cha mẹ luôn cố
gắng nuôi dạy anh, chị, em tôi
học hành đến nơi, đến chốn.
Với truyền thống từ ông nội và
cha tôi đều là người trong
ngành, đây là điều rất thuận
lợi để các thành viên trong gia
đình có thể chia sẻ, học hỏi
kinh nghiệm của nhau. Năm
1962, sau khi ra trường, tôi
được về công tác tại trường
THCS Thanh Tùng, sau đó
kinh qua các trường khác như
THCS: Đoàn Tùng, Lam Sơn,
Ngô Quyền và năm 2002 thì
nghỉ hưu sau 40 năm làm nghề
“gõ đầu trẻ”.

Năm 1965, thầy giáo trẻ

Thành Tích nên duyên cùng
người con gái kém bốn tuổi –
Trần Thị Là. Thời điểm đó,
cuộc sống của gia đình ông bà
còn khó khăn, nhất là khi các
con bước vào tuổi ăn, tuổi học.
Thế nhưng, ông và bà động
viên nhau, cố gắng lo đủ ăn và
trang trải tiền học phí cho các
con, rồi nghĩ về tương lai của
các con sau này, hai vợ chồng
ông bà lại cùng cố gắng lo cho
con ăn học đến nơi đến chốn.
Năm 1989, rời xa bục giảng, bà
Là lui về chăm lo cho gia đình.
Ngoài làm ruộng, bà chăn
nuôi gia súc, gia cầm để lo cho
các con ăn học và trang trải
cuộc sống. Đồng lòng cùng vợ,
ngoài giờ làm việc ở trường,
ông Tích thường xuyên đỡ đần
vợ việc nhà, việc đồng áng và
dạy bảo con cái. “Thà thiếu
cơm, thiếu áo chứ nhất quyết
không được thiếu chữ. Là
người làm cha, làm mẹ có thể
thiếu thốn về vật chất, nhưng
nhất quyết phải cho con cái ăn
học đàng hoàng”. - ông Tích
trải lòng.

Đối với các con của mình,
ông luôn dành sự quan sát,
định hướng từ khi còn nhỏ.
Điều này giúp ông nhìn ra
được khả năng cũng như đam
mê của từng người. Ông Tích
chia sẻ: “Phát huy nghề truyền
thống của gia đình không phải
là áp đặt sở thích của người đi
trước cho người đi sau. Chúng
tôi chỉ truyền niềm đam mê và
tâm huyết với nghề như một
cách định hướng nghề nghiệp
cho con, cháu và khi thấy được
giá trị, ý nghĩa, các cháu sẽ

Đại gia đình ông Tích bà Là.

(Xem tiếp trang 51)
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VăN HọC - NGHệ THuậT

Không kiêu sa, kiều diễm
như: hoa hồng, hoa lan…
không ngát hương như

hoa bưởi, hoa nhài; không tinh
khôi mềm mại, nõn nà như loa
kèn, cúc họa mi… hoa gạo
mang vẻ đẹp bình dị, mộc mạc
mà cuốn hút. Hình ảnh sắc hoa
gạo đỏ rực cả một khoảng trời
khiến ta nôn nao nhớ về tuổi
thơ đã từng nô đùa dưới triền
đê, bờ sông - nơi có những cây
gạo cổ thụ sừng sững soi mình
xuống dòng sông Hồng phù sa
đỏ nặng. Để rồi, mỗi độ tháng
ba, khi tiết trời đã ấm áp, khi
những cơn mưa xuân đã
nhường chỗ cho ánh nắng đẹp
dịu ngọt thì đó là lúc hoa gạo
bung nở.

Hoa gạo còn có tên gọi khác
như hoa Pơ lang, hoa Mộc
Miên. Một loài hoa mà hầu hết
ở làng quê Bắc Bộ nào cũng có.
Cái màu đỏ thắm ấy rưng rức
trong ký ức của những người
con xa quê. Mỗi mùa hoa nở,
miền quê thanh bình như được
khoác lên mình một tấm áo
mới rực rỡ. Đó cũng là thời
khắc giao mùa của đất trời,
những bông hoa bung nở như
lời báo hiệu một mùa Hè sắp
đến. 

Mùa hoa gạo về, triền đê
quê tôi rực đỏ một màu, đồng
loạt những cây gạo to nhỏ đều
trổ hoa. Hoa mọc chi chít trên
thân cành, xòe ra năm cánh
cứng cáp và căng mọng, cánh
hoa khum khum xếp vào nhau
tựa lòng bàn tay, chứa bên
trong đầy mật ngọt thanh mát.
Bông hoa to và nặng, đài hoa
rắn chắc. Nhụy hoa như những
bó hương đỏ thắm cắm trên lư,
trông thật tao nhã, thanh
thoát. Lạ là, nó trổ hoa trước,
hoa rụng hết rồi lộc non mới
lấm tấm xanh. Ban đầu là

những chấm đỏ nho nhỏ, lấm
tấm như những ngọn nến lập
lòe, rồi lớn dần, cháy rực lên,
rồi huy hoàng như một vầng
mây. 

Gạo là loại cây thân gỗ lớn,
cao đến 40 mét, đường kính
thân cây có khi lên tới 3 mét.
Thân cây gạo thẳng và có nhiều
mấu. Khi cây còn non, vỏ có
nhiều vú gai. Khi thành cổ thụ,
nó trơ trụi mốc thếch, thỉnh
thoảng lại sần lên những cái
bướu. Gốc của nó xù xì, có
nhiều u cục, hang hốc. Rễ
chúng cuộn lên từng khối to
như những cánh tay khổng lồ.
Nhìn từ xa, cây hoa gạo sừng
sững như một tháp đèn khổng
lồ. Hàng ngàn bông hoa là
hàng ngàn ngọn lửa hồng.
Hàng ngàn búp nõn là hàng
ngàn ánh nến trong xanh. Tất
cả đều lóng lánh lung linh
trong nắng. Chào mào, sáo sậu,
sáo đen, đàn đàn lũ lũ bay đi
bay về. Chúng nó gọi nhau,
trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu
rít như đi hội mùa Xuân. 

Quả là cây gạo có sức sống
như ấp ủ, như dồn tụ từ bên
trong để đến mùa “mãn khai”,
nó bung nở hết mình, phô diễn
vẻ đẹp nên thơ, nên họa, nên
nhạc nơi đồng quê. Người dân
quê tôi yêu cái màu đỏ tươi,
yêu cái vẻ cứng cáp của hoa,
yêu cái dáng đứng hiên ngang,
sức sống mãnh liệt của nó, cho
dù trải qua giông bão vẫn đứng
vững như để bảo vệ xóm làng.

Chắc hẳn không ít người
biết đến câu nói được lưu
truyền trong dân gian từ xưa
đến nay: “Thần cây đa, ma cây
gạo, cú cáo cây đề”. “Ma” ở đây
theo quan niệm thường là ma
đói, tức các cô hồn chết đói,
chết khát không được thờ cúng
nên thường tìm đến cây gạo

mong kiếm miếng ăn, vì cây
gạo đồng âm với từ “gạo”…
Các cụ bảo rằng, những cái u
cục hang hốc trên thân cây gạo
là nơi trú ngụ của những hồn
ma, còn những cái mấu trên
thân cây lại là những bậc thang
để hồn ma trèo lên trên cao mà
hòa mình vào vũ trụ.  Với quan
niệm ở các loài cây đó đều có
thần linh và là nơi ma quỷ trú
ngụ nên cây gạo thường được
trồng ở bờ sông, ở đền, chùa,
miếu những nơi được coi là
linh thiêng. Ngày xưa, làng xã
nào cũng có cây đa ở đầu làng,
ở sân chùa, ở cổng chợ, ở sân
đình… Đi xa nhìn về làng trước
hết là thấy bóng đa. Cây đa trở
thành biểu tượng văn hoá: cây
đa, bến nước, sân đình. Dưới
bóng cây đa bao đứa trẻ lớn
lên, bao lời hát ra đời, bao
chuyện vui buồn thành truyền
ngôn… Thực tế, với người Việt,
không chỉ cây đa, cây gạo, mà
bất cứ cây cổ thụ nào, càng lâu
năm, càng to, bề thế càng được
thiêng hoá. Bởi thế mà người ta
hay lập bàn thờ, thắp hương ở
những gốc cây to cũng chính là
vì lẽ đó.

Nhớ hồi còn nhỏ, đi làm
đồng với bà, khi ngang qua
hàng cây gạo bà nói rằng: Cây
gạo là biểu tượng cho sự no đủ
và êm ấm. Vì gạo là lương thực,
có gạo có nghĩa là no đủ. Còn

Hoa gạo tháng 3.    Ảnh: TT

Nao lòng mùa hoa gạo về
mai Diên
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bông gạo trắng thì dùng để
may chăn gối. Chăn gối là biểu
hiện của sự ấm êm. Đó cũng là
mong ước giản dị, là niềm an ủi
dịu dàng, sưởi ấm những nhọc
nhằn đeo bám suốt cuộc đời
của bà và bao nhiêu người dân
chất phác quê tôi thời ấy. Gọi là
hoa gạo vì nó dân dã, gần gũi,
thể hiện mơ ước tưởng chừng
như rất đơn giản nhưng lại khó

thực hiện với những người dân
quê lam lũ khi xưa. 

Hoa gạo ùa về trong cái ấm
áp của tháng Ba, tháng Tư để
chuẩn bị bước sang mùa Hạ,
khi những con đom đóm đầu
mùa bay lượn trên cánh đồng
quê. Hoa gạo còn đi vào câu ca,
như chiếc đồng hồ báo thời vụ:
“Bao giờ đom đóm bay ra/ Hoa
gạo rụng xuống ta tra hạt

vừng”. Hoặc “Bao giờ cho đến
tháng Ba/ Hoa gạo rụng xuống
bà già cất chăn”. Nghĩa là khi
hoa gạo rụng xuống là báo hiệu
ngày xuân đang dần cạn,
những đợt lạnh cuối cùng sắp
đi qua. Cứ như thế, cây gạo gắn
liền với tuổi thơ trở thành một
ký ức ngọt ngào trong quãng
đời của mỗi ngườir

chọn nghề giáo vì sự yêu thích
và niềm đam mê”. Chia sẻ về
sự lựa chọn nghề nghiệp của
mình, anh Nguyễn Tuấn Kiệt –
con trai út của ông bà cho biết:
“chọn nghề dạy học là đam
mê của tôi, được nhen nhóm
từ khi bước vào trường THPT.
Khi ấy, bố tôi chính là người
định hướng và cũng là người
truyền cảm hứng cho tôi đến
với nghề”.

Không phụ lòng cha mẹ,
trong số 4 người con của ông,
thì 2 người lựa chọn theo nghề
giáo và đều là cốt cán của
ngành giáo dục. Chị Nguyễn
Thị Cẩm Tú (1969) là người
con thứ hai của ông theo học
sư phạm, chị đang giảng dạy
tại trường tiểu học Ngô
Quyền, xã Ngô Quyền, huyện
Thanh Miện. Anh Nguyễn
Tuấn Kiệt, hiện nay là Hiệu
trưởng trường cấp 1 xã Đoàn
Kết, huyện Thanh Miện. Thế
hệ tiếp nối nghề dạy học của
gia đình, 3 người cháu hiện
cũng đang học tập để theo
nghề giáo là: Nguyễn Trọng
Kiên đang học năm thứ hai lớp
toán dạy bằng tiếng Anh
(Trường Đại học Sư phạm Hà
Nội I); cháu gái Nguyễn Thị
Thanh Loan đang học năm
thứ nhất lớp Toán – Khoa học
tự nhiên Trường Đại học quốc
gia Hà Nội; cháu Nguyễn Thị
Thu Hồng đang học năm thứ
hai khoa Toán (Trường Đại

học Sư phạm Hà Nội I).
“Hơn 40 năm gắn bó, tôi

chưa có giây phút nào cảm
thấy hối hận với sự lựa chọn
này. Một niềm vui, niềm hạnh
phúc khi theo nghề dạy học,
đó là chúng tôi luôn được gọi
bằng một tiếng cô, tiếng thầy.
Tôi nghĩ rằng, đây cũng là điều
nhắc nhở bản thân cần có thái
độ cũng như cách cư xử đúng
mực”. – ông Tích chia sẻ thêm.

gia đình yêu thương hòa thuận
Không chỉ là gia đình có

truyền thống hiếu học, nhiều
thế hệ theo nghề sư phạm. Gia
đình ông bà Tích – Là còn là
mô hình gia đình ba thế hệ
(Tam đại đồng đường) cùng
chung sống. Dù gia đình có
nhiều thế hệ cùng chung sống,
nhưng các thành viên vẫn
luôn hòa thuận, đoàn kết, kính
trên nhường dưới. Ông Tích
chia sẻ: chúng tôi luôn làm
gương cho các con, cháu, cư
xử đúng mực, công bằng.
Cuộc sống hàng ngày, bố mẹ
phải là trung tâm đoàn kết. Từ
nhiều năm nay, cứ ngày Quốc
khánh 2/9 và dịp Tết là lúc cả
nhà sum họp đông đủ gia
đình.

Tiếp lời ông Tích, bà Là bộc
bạch về bí quyết giữ gìn hạnh
phúc gia đình: “Người xưa có
câu “Thật thà cũng thể lái
trâu/ Thương nhau cũng thể
nàng dâu mẹ chồng”. Nhưng
với tôi khi các con về làm dâu,
dù ở cùng hay không tôi luôn
cư xử đúng mực. Sống trong

gia đình nhiều thế hệ chắc
chắn mỗi người sẽ có những
quan điểm sống khác nhau.
Để tránh xảy ra xung đột thế
hệ chúng tôi thường thường
thẳng thắn trao đổi, để mọi
người hiểu mình hơn và cố
gắng đặt vị trí của mình vào
người khác để hiểu nhau hơn.

Anh Nguyễn Tuấn Kiệt chia
sẻ thêm: cha mẹ là tấm gương
cho chúng tôi học hỏi, từ lời ăn
tiếng nói rồi đến cách ứng xử
giữa các thành viên trong gia
đình, với ngoài xã hội. Trong
việc dạy bảo các con, vợ chồng
tôi xác định làm bạn với con,
lắng nghe tâm tư, nguyện
vọng của con, không áp đặt
theo ý của mình. Bây giờ, điều
tôi tự hào không chỉ các con,
cháu tôi học giỏi mà còn
ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu
kính với ông bà, bố mẹ.

Gia đình ông Nguyễn
Thành Tích không chỉ là có
truyền thống nhiều đời theo
nghề sư phạm. Gia đình còn
nức tiếng thơm về hạnh phúc,
ứng xử khéo giữa các thành
viên trong gia đình. Gần 20
năm đều là gia đình văn hóa
tiêu biểu. Không dừng lại ở đó,
ông Tích khi nghỉ hưu tích cực
tham gia các hoạt động địa
phương, nhất là phong trào an
ninh trật tự, thôn an toàn được
Công an tỉnh khen ngợi. Gia
đình ông là tấm gương hiếu
học, đáng để mọi người noi
theo học tậpr

gia đình văn hóa...
(Tiếp theo trang 49)



52 Số 02 tháng 4 - 2022 vhttdl.haiduong.gov.vn

NHữNG VấN Đề VăN HóA

BáNH: Nghệ thuật ẩm thực độc đáo
của người Việt

Văn Duy

Từ thượng cổ tới nay, dân
tộc ta sống bằng nghề
nông, chủ yếu là cấy lúa

và trồng hoa màu. Vì thế ẩm
thực chính nuôi sống người là
lúa gạo, gồm cả gạo tẻ và gạo
nếp. (Ngoài ra còn ngô, khoai,
sắn…). Dân ta có thói quen ăn
cơm hàng ngày, thường là cơm
tẻ. Cơm nấu chín đều, dẻo,
thơm, ăn với rau, cá kho hoặc
mắm cáy cũng được dăm bát.

Tuy vậy, cơm là thứ ăn phổ
biến, thường xuyên, hàng
ngày vào các bữa chính. Dân
gian gọi “cơm tẻ là mẹ ruột”
Ngoài ra khi Tết đến hoặc
cúng giỗ, thậm chí là muốn có
miếng quà, muốn có món ăn
để lâu, cầm đi được chả lẽ lại
chỉ có bát cơm. Từ nhu cầu
thực tế,  người Việt Nam đã
sáng tạo ra BÁNH với nguyên
liệu chính là hạt gạo.

Sách  “Từ điển tiếng Việt”
(XB 2008) có ghi tới 62 loại
bánh. Quả là phong phú
nhưng vẫn chưa hết. Người
viết bài phát hiện ra còn loại:
bánh hấp, bánh dợm, bánh
lòng chưa được ghi. Vậy là từ
gạo, dân ta đã sáng tạo ra 65
loại bánh khác nhau. (Con số
65 cũng chưa chắc đã là đầy
đủ). Thật vô cùng khó khăn
khi muốn xếp 65 bánh ấy
thành các loại để tìm hiểu sự
giống nhau, khác nhau của
chúng, để hiểu thêm sự sáng
tạo trong ẩm thực dân gian
Việt Nam. Càng không dễ khi
tìm hiểu sâu về kỹ thuật làm,
cách ăn từng thứ bánh, nhất là
những thứ bánh mang tính
đặc sản vùng miền ít phổ biến.
Có thể nói rằng bánh của Việt
Nam thật đa dạng về chất liệu,

cách làm,  kích cỡ, thời gian,
hương vị, cách ăn…

Trước hết xét về nguyên
liệu, ta có thể xếp chúng thành
2 loại:  Bánh gạo tẻ và bánh
gạo nếp. Bánh làm bằng gạo tẻ
là bánh khoai, bánh tẻ, bánh
đúc, bánh giò, bánh đa, bánh
tráng, bánh phở, bánh xèo…
Bánh gạo nếp như bánh
chưng, bánh dợm, bánh lòng,
bánh cáy…Trong hai nguyên
liệu nói trên, có loại bánh để
nguyên hạt gạo, gói rồi luộc
như bánh chưng, bánh tày,
bánh gù; có loại phải xay gạo
thành bột gói rồi luộc như
bánh dợm, bánh trôi nước…
Có loại không luộc mà phải xôi
để chín là bánh hấp, bánh
gai… Có loại dùng bột gạo tẻ
tráng to và hơi dầy là bánh đa,
bánh phở. Có  loại phải lấy gạo
nếp ngâm kỹ, đồ thành xôi rồi
giã bằng chày tay cho thật
nhừ, sau đó nặn hình tròn dẹt
là bánh giầy. Có loại trước khi
gói phải pha trộn bột với một

số chất khác. Chẳng hạn như
trộn bột với nước và rau khúc
thái nhỏ, giã nhừ,  thành bánh
khúc. Bột trộn với nước tro cây
lá gai thành bánh gai. Bột trộn
với nước tro cây vừng là bánh
tro. Bột trộn với gấc làm bánh
gấc… Tuy vậy xử lý bột đặc
hay loãng, khô hay nát, nước
tro làm thế nào, trộn nhiều
hay ít, không phải là dễ. Đúng
mức thì thành bánh ngon.
Nhiều quá, ít quá đều hỏng.
Lại có bánh phải trộn bột với
nước vôi trong mới thành.
Nhiều vôi, bánh nồng không
ăn nổi. Ít vôi, bánh nấu rồi đổ
ra không đông là bánh đúc. Có
bánh được làm từ thóc nếp
chứ không phải là gạo. Thóc
nếp đã phơi khô, đem rang
thành bỏng rồi sàng sẩy cho
hết trấu. Sau đó giã cho nhỏ
vừa rồi trộn với lạc rang, mỡ
lợn ngâm đường, nước quế
chi, nước thảo quả, nước gừng
cuối cùng là nước đường cho
hỗn hợp ấy đủ ẩm. Cho vào

Bánh Gai.             Ảnh: NT
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khuôn nén chặt. Lấy bánh ở
khuôn ra, lăn qua bột bỏng nẻ
cho khỏi dính rồi gói lại. Bánh
ấy là bánh lòng. Bánh lòng có
thể để tới 3 tháng ăn vẫn ngon.
Bánh cáy cũng làm tương tự
thế. Có bánh làm từ bột nếp,
không gói, không luộc mà
chiên trong dầu mỡ là bánh
rán. Về thành phần tạo nên
bánh cũng có hai loại: Bánh
không nhân như bánh đa,
bánh đúc, bánh gio (tro), bánh
lòng, bánh cáy, bánh tráng,
bánh phở, bánh giày… Hầu
hết bánh thường có nhân.
Nhân bánh có thể là đỗ xanh,
lạc, dừa nạo sợi, thịt lợn,
đường. Tùy theo loại bánh mà
làm nhân khác nhau. Bánh
chưng thì nhân phải là đỗ
xanh, thịt lợn, tiêu bắc, dừa
nạo sợi. Bánh rán thường
nhân chỉ là đậu xanh. Bánh
trôi nước nhân chỉ có đường
phên cắt miếng nhỏ như hạt
ngô chứ không cần đỗ. Về
hình thức, có bánh cần gói
trong lá tươi như lá dong, lá
chuối, lá tre mai. Đó là bánh
chưng, bánh Tày, bánh giò,
bánh gio… Bánh gai lại phải
gói toàn lá chuối đã khô tự
nhiên. Còn đa số bánh “ở
trần” không cần lá gói. Việc sử

dụng bánh cũng rất văn hóa.
Có bánh dùng làm quà như
bánh đa, bánh đúc… Có bánh
để ăn lâu dài làm lương khô
như bánh lòng. Có bánh
chuyên cúng vào tết Hàn Thực
(3-3 âm lịch) là bánh trôi,
bánh chay. Có bánh dùng làm
lễ ăn hỏi làm bánh su sê (Có
nơi gọi là phu thê). Đặc biệt là
bánh chưng và bánh giầy dùng
cúng ngày giỗ các vua Hùng
(10-3 âm lịch) và ngày Tết
Nguyên đán. Với Tết cổ
truyền, các gia đình dù ở trong
nước hay ở nước ngoài đều
phải có bánh chưng.

Có bánh rồi nhưng không
biết cách ăn cũng hỏng. Ăn
bánh đa phải nướng qua lửa
của than củi, bánh mới thơm,
bùi, giòn. Không ai ăn bánh đa
sống (chưa nướng). Bánh đúc
ngon nhất là chấm mắm tôm
chanh ớt hoặc thái con chì rồi
chan riêu cua, riêu cá. Bánh
giầy phải ăn với giò lụa. Bánh
tráng ăn cầu kỳ hơn: cần nước
chấm ngon, chả và điểm chút
rau sống. Nhất là nước chấm
có thêm giọt dầu cà cuống thì
tuyệt vời. Bánh phở thì phải
làm thành phở mới ngon.
Bánh gio phải chấm với mật
mía mới đúng vị. Thao tác

trong khi ăn cũng rất văn hóa.
Với các bánh gói lá thì phải
biết cách bóc, cách cắt. Bánh
gai, bánh dợm rất dính, phải
xé nhỏ lá, tước dần, bánh mới
không bị vỡ. Bánh chưng cần
bóc xuôi chiều lá dong.Khi cắt
ba loại bánh trên nếu dùng
dao, kéo hay đũa thì bánh vỡ,
nát không thành miếng. Đơn
giản mà hiệu quả là tước lạt
buộc bánh cho nhỏ để cắt,
miếng bánh sẽ gọn và đẹp.

Ngoài những bánh lấy gạo
làm nguyên liệu chính, dân ta
còn có những loại bánh làm
bằng đỗ chè như bánh đậu
xanh, bánh chè lam. Cùng với
bánh dẻo, bánh nướng, bánh
chả, bánh khảo, bánh cốm…
có loại cũng dùng đến gạo
nhưng tất cả các loại ấy thuộc
dòng bánh kẹo, mua để biếu,
ăn chơi bời chứ không thể ăn
thay cơm. 

Từ khi bột mì của nước
ngoài du nhập vào nước ta thì
họ nhà bánh Việt Nam thêm
một loạt tên tuổi mới như
bánh mì, bánh bao, bánh
quẩy, bánh sinh nhật,  bánh
cưới… Đặc biệt là bánh mì đã
bị Việt hóa bởi hầu như nó
không đi với bơ, sữa, pa tê mà
bánh mì có nhân là trứng rán,
thịt quay, giò, chả, dưa chuột,
rau thơm,  tương ớt… ăn no
được. Ngoài ra, bánh mì còn
được ăn cùng sốt vang bò,  thịt
chó, thịt dê, lẩu…

Quả là phong phú, đa dạng
thật. Họ hàng nhà bánh của ta
cả mới lẫn cũ có khi lên tới cả
trăm. Bánh đủ loại kích cỡ, đủ
loại màu sắc, đủ loại mùi vị và
không thể nói bánh nào ngon
hơn bánh nào. Mỗi tên bánh là
một sự sáng tạo của con người
Việt Nam làm cho ẩm thực
Việt được nâng lên mức nghệ
thuậtrBánh Khảo.               Ảnh: NT
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Phát hành bộ sách Lịch sử tỉnh Hải Dương
từ khởi thủy đến năm 2015

Ngày 1/3/2022, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-
UBMTTQ tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Lễ
giới thiệu và phát hành bộ sách Lịch sử tỉnh Hải
Dương từ khởi thủy đến năm 2015.

Bộ sách gồm 4 tập, 19 chương và trên 2000
trang. Chứa đựng khối lượng thông tin, kiến
thức đồ sộ. Sách do Nhà xuất bản Chính trị
quốc gia Sự Thật phát hành mang dấu ấn xã
hội, văn hóa, trí tuệ của người Hải Dương ở
những giai đoạn lịch sử nhất định. Cùng nhiều
hình ảnh minh họa với nội dung sâu sắc, bộ
sách đã tái hiện lại quá trình lịch sử dựng nước
và giữ nước, sự nghiệp giải phóng dân tộc,
thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc của con người xứ Đông trên vùng
đất Hải Dương... 

Tại buổi Lễ, các cá nhân có thành tích xuất
sắc trong biên soạn bộ sử đã được UBND tỉnh
tặng Bằng khen, đồng thời trao bộ sử cho các cá
nhân, tổ chức và các huyện, thị xã, thành phố
trong tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức
nhấn nút công bố sách lên Cổng thông tin điện
tử tỉnh.

THIệN TÍN

Dâng hương tưởng niệm 688 năm ngày
viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền
Quang tôn giả

Sáng 16.2 (16 tháng giêng âm lịch), tại khu di
tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, UBND tỉnh tổ chức Lễ
dâng hương tưởng niệm 688 năm ngày viên
tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang
tôn giả.

Trong không gian linh thiêng mùa xuân Côn
Sơn - Kiếp Bạc, diễn văn do đồng chí Nguyễn
Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban Tổ chức các nghi lễ mùa xuân Côn Sơn -

Kiếp Bạc năm 2022 nêu bật giá trị khu di tích và
cung tuyên hành trạng của Tam tổ Trúc Lâm
Huyền Quang tôn giả. Sau đó, các đại biểu
cùng nhân dân tổ chức dâng hương tại tổ
đường, dâng hương tại Đăng Minh bảo tháp,
nơi chứa xá lị của Huyền Quang tôn giả.

P.V

Hải Dương giành 1 giải a, 2 giải B tại Liên
hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân
tộc khu vực Trường Sơn - Tây nguyên lần thứ
iii, năm 2022

Diễn ra từ ngày 16 – 19.03, tại thị trấn Măng
Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Liên
hoan có trên 600 nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên
các dân tộc 19 tỉnh, thành toàn quốc tham gia. 

Tham dự Liên hoan, đoàn nghệ nhân thuộc
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật với 25 thành
viên đã chuẩn bị chương trình nghệ thuật với
thời lượng hơn 40 phút gồm các nội dung thi:
Thi trình diễn trang phục truyền thống; thi
trình diễn các tích, trò trong sinh hoạt tín
ngưỡng, lễ hội với giá hát chầu văn hầu đồng
Cậu Hoàng Bơ; thi trình diễn các loại hình dân
ca dân vũ, nhạc cụ truyền thống gồm các tiết
mục hát chèo Đào Lý một cành (Lời cổ), độc
tấu đàn nguyệt “Tình quân dân” và tiết mục
múa: Đào Liễu.

Đây là lần đầu tiên Hải Dương tham gia liên
hoan. Kết thúc, đoàn đã giành 1 giải A cho tiết
mục múa “Đào Liễu” do Nghệ sĩ Nhân dân Hữu
Từ biên đạo và 2 giải B cho các tiết mục hát
chèo "Câu hát quê hương”, trích nghi lễ tín
ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ giá "cậu Hoàng Bơ”.
Ngoài ra, Ủy ban Nhân tỉnh Kon Tum cũng đã
tặng Bằng khen cho Trung tâm Văn hóa nghệ
thuật tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc tại Liên
hoan.

PHương THanH

Khai trương vở chèo mới “Duyên nợ cùng
chèo”

Sáng ngày 21/03, Nhà hát Chèo tỉnh đã tổ
chức Khai trương vở chèo mới “Duyên nợ cùng
chèo” của tác giả - Nhà viết Chèo, Tiến sỹ Trần
Đình Ngôn viết về NSND Trịnh Thị Lan.

NSND Trịnh Thị Lan (1888 – 1971) trong
một gia đình nghèo ở làng quê có truyền thống
nghệ thuật, tại thôn Kinh Nguyên, xã Thạch
Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Cụ có
tài năng nghệ thuật nổi trội, xuất sắc, tài hoa
tiêu biểu nhất. Cả cuộc đời cụ cống hiến hết

TiN HoạT ĐộNG NGàNH
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mình cho nền sân khấu nước nhà và có công
lao khôi phục vốn chèo cổ, đồng thời đóng góp
lớn cho việc hiện đại hóa chèo ở thế kỷ 20. Để
ghi nhận công lao to lớn của cụ, năm 1984 cụ là
một trong 5 nghệ sĩ của ngành chèo Việt Nam
được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu NSND
đợt 1.

Vở chèo “Duyên nợ cùng chèo” là một vở
chèo khó, tính kịch ít, đòi hỏi các nghệ sĩ tham
gia đóng vai phải hết sức cố gắng về kỹ thuật
biểu diễn, xử lý đài từ, kỹ thuật hát, múa, phải
thật nhuần nhuyễn, ngọt ngào. Vở diễn là một
trong hai vở mà Nhà hát Chèo tỉnh dự kiến đi
thi Sân khấu chèo toàn quốc năm nay.

P.V

Dâng hương tưởng niệm 5 đức Thánh họ
Vương

Sáng 23 - 2 (23 tháng giêng), tại cụm di tích
đền Cao – phường An Lạc, UBND thành phố
Chí Linh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 5 vị
tướng họ Vương.

Tương truyền 5 vị tướng tài họ Vương là
Vương Đức Minh, Vương Thị Đào, Vương Thị
Liễu, Vương Đức Xuân, Vương Đức Hồng, sinh
ra ở An Lạc, là những người có công phò giúp
vua Lê Đại Hành đánh tan quân xâm lược
Tống. Giặc tan, 5 ngài cùng đột ngột thăng hoá
về trời (vào đêm 24 tháng Giêng - Năm 981).
Triều đình tiếc thương, cử đoàn về phúng
viếng, phong mĩ tự và tôn 5 ngài là “Thượng
đẳng phúc thần”, cho xây dựng đền thờ phụng.
Sự sinh hóa của 5 vị tướng đã ra đời Lễ hội đền
Cao, được mở từ 22 đến 25 tháng Giêng hàng
năm.

Trong không gian linh thiêng mùa xuân, các
đại biểu, nhân dân đã cùng dâng hương,
nguyện cầu các vị Linh thần phù hộ cho con
cháu dòng dõi Lạc Hồng: thông tuệ, dũng
cường, muôn dân trăm họ thịnh vượng, an
khang…

P.V

Tích cực chuẩn bị công tác tuyên truyền, lễ
tân, hậu cần phục vụ thi đấu bóng bàn SEa
games

Chiều 18/3, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Tiểu ban Tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết,
hậu cần (Ban Tổ chức địa phương đăng cai tổ
chức môn bóng bàn trong chương trình Đại hội
Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31) họp triển
khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

Tiểu ban gồm 25 thành viên, do ông Nguyễn
Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch làm Trưởng tiểu ban. Theo đó,
tiểu ban có nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền,
quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa,
lịch sử, bản sắc con người xứ Đông - Hải
Dương, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư hợp
tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch;
sự phát triển, thành tựu của thể dục thể thao
(TDTT) Hải Dương tới bạn bè trong nước và
quốc tế; tuyên truyền về công tác tổ chức và kết
quả thi đấu môn bóng bàn trong chương trình
SEA Games 31 được tổ chức tại Hải Dương trên
các phương tiện thông tin đại chúng…

P.V

Tập huấn tình nguyện viên môn bóng bàn
SEa games 31

Ngày 28/3/2022, tại Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Tiểu ban Tuyên truyền, lễ tân, khánh
tiết, hậu cần tổ chức Tập huấn cho các tình
nguyện viên phục vụ môn bóng bàn SEA
Games 31 tại Hải Dương.

Sau 2 tuần triển khai, Ban tổ chức đã chọn
được 70 tình nguyện viên xuất sắc (từ 270 hồ sơ
đăng ký) trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng đầy đủ
các tiêu chí Ban tổ chức đề ra. Trong số 70 tình
nguyện viên có 50 em là học sinh thuộc Trường
THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP Hải Dương). Số
còn lại là sinh viên các trường đại học và các
trường THPT. Yêu cầu của đợt tập huấn là: Các
tình nguyện viên phải nắm vững kiến thức cơ
bản về lễ tân ngoại giao, lễ tân đối ngoại, an
ninh trật tự, tình hình phát triển kinh tế-xã hội,
về đất nước con người Hải Dương… Sau tập
huấn, sẽ có 60 tình nguyện viên chính thức
được tuyển chọn cùng 10 tình nguyện viên dự
bị phục vụ tại SEA Games 31.

THIệN TÍN

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện
nam Sách lần thứ iX năm 2022
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Sáng ngày 27/3, huyện Nam Sách tổ chức
khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX
năm 2022. Lễ khai mạc Đại hội quy tụ trên 700
người tham gia diễu hành biểu dương lực
lượng; đông đảo nhân dân đến dự và cổ vũ. 

Lễ khai mạc đã diễn ra trang nghiêm, rực rỡ
cờ hoa, 20 khối đại diện cho các tầng lớp công,
nông, trí thức và nhân dân tham gia diễu hành
biểu dương lực lượng thể hiện khí thế của vùng
quê khoa bảng, anh hùng đang từng ngày đổi
mới vươn lên.

Đại hội TDTT huyện Nam Sách lần thứ IX tổ
chức 10 môn thi đấu, đến nay, đã tổ chức 06
môn gồm: cờ tướng, cờ vua, dân vũ, cầu lông,
bóng bàn, bóng chuyền hơi nam. 4 môn còn lại
sẽ được tổ chức sau Lễ khai mạc gồm: võ
Pencak Silat, bơi, bóng đá U10 và bóng chuyền
hơi nữ. Dự kiến huyện Nam Sách sẽ tham gia từ
12 – 14 môn thể thao trong chương trình Đại
hội TDTT tỉnh.

P.T

cẩm giàng: Khai mạc Đại hội TDTT lần thứ iX

Sáng 27/3, tại vườn hoa thị trấn Lai Cách,
UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức khai mạc
trọng thể Đại hội TDTT huyện lần thứ IX năm
2022.

Lễ khai mạc Đại hội có 19 khối đến từ 17 xã,
thị trấn và hai đơn vị là Huyện đội và Công an
huyện với trên 600 người, đại diện cho các tầng
lớp công, nông, trí thức và nhân dân tham gia
diễu hành biểu dương lực lượng. Đại hội TDTT
lần thứ IX huyện Cẩm Giàng tổ chức 12 môn,
trong đó đã thi đấu: cờ tướng, bóng chuyền hơi,
việt dã, bóng bàn, cầu lông. Các môn: bóng đá
7 người, kéo co, bơi lội, bóng chuyền da, võ
Vovinam, cờ vua, dân vũ, sẽ được tổ chức sau
Lễ khai mạc Đại hội.

Ngay sau Lễ khai mạc, đã diễn ra thi đấu

môn dân vũ với sự góp mặt của 18 đội đến từ 17
xã, thị trấn và đơn vị Công an huyện. Kết quả,
nhất Lương Điền, nhì đơn vị Công an huyện,
đồng giải ba là Cẩm Điền và Lai Cách.          

BG

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức 37
giải thể thao trong năm 2022

Theo kế hoạch năm 2022, Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch sẽ tổ chức 37 giải thể thao, bắt
đầu từ tháng 4 đến tháng 12. Các môn được tổ
chức gồm: bóng bàn, bắn súng, điền kinh, võ
vật, cờ vua, cờ tướng, cầu lông, quần vợt, bóng
đá, bóng chuyền, bóng rổ. Ngay trong tháng 4
sẽ diễn ra 6 giải đấu, gồm: bóng bàn, súng hơi,
vật dân tộc, cờ tướng, cầu lông và gia đình thể
thao.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, khi
chưa xảy ra dịch Covid-19, hằng năm sẽ có từ
35 đến 40 giải thể thao được tổ chức. Hai năm
nay, do ảnh hưởng của dịch, mỗi năm sở tổ
chức chưa đến 10 giải đấu. Vì vậy ảnh hưởng
lớn đến chất lượng thể thao quần chúng và
chuyên nghiệp.

P.V

Sôi nổi giải cờ tướng, cờ vua Đại hội TDTT
huyện gia Lộc năm 2022

Trong hai ngày 27 - 28/3, BTC Đại hội TDTT
huyện Gia Lộc tổ chức khai mạc giải cờ tướng,
cờ vua năm 2022. 

Giải cờ tướng có sự tham dự của 16 xã, thị
trấn trên địa bàn huyện với 54 kỳ thủ. Các kỳ
thủ thi đấu nội dung cá nhân và đồng đội. Giải
cờ vua thu hút gần 120 VĐV tham dự. Thi đấu ở
3 nội dung: nhóm 9 tuổi trở xuống, nhóm tuổi
từ 10 đến 11 tuổi và nhóm 12 tuổi trở lên (dành
cho cả nam và nữ). Đây là hai môn thi đấu đầu
tiên trong tổng số 12 môn của chương trình Đại
hội TDTT huyện Gia Lộc lần thứ IX năm 2022.
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Kết thúc, những kỳ thủ xuất sắc sẽ tham gia đội
tuyển cờ tướng, cờ vua huyện thi đấu tại Đại
hội TDTT cấp tỉnh.

T.H
ngày 04/4, Sở VHTTDL và Hiệp hội Du lịch tỉnh đã

tổ chức chương trình làm việc nhằm phối hợp, thúc
đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã lắng nghe
báo cáo khái quát về hoạt động du lịch Hải
Dương trong năm 2021. Và ký kết giao ước phối
hợp, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn
tỉnh Hải Dương gồm 16 điều tập trung vào các
nội dung như: Về phía Sở VHTTDL sẽ tiếp tục
triển khai Đề án “Phát triển du lịch chất lượng
cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm
nhìn đến 2050” đã được UBND tỉnh ban hành;
hỗ trợ kinh phí hoạt động và trụ sở làm việc cho
Hiệp hội Du lịch; tạo liên kết chặt chẽ giữa Nhà
nước và Hiệp hội Du lịch; xây dựng và tổ chức
chương trình bồi dưỡng, nâng cao chất lượng
cho nguồn nhân lực du lịch; tạo điều kiện để
các hội viên của Hiệp hội đầu tư xây dựng các
sản phẩm du lịch mới, có chất lượng để thu hút
du khách…

Về phía Hiệp hội Du lịch sẽ tiếp tục đẩy
mạnh liên kết với Hiệp hội Du lịch các tỉnh,
thành phố khác, tổ chức hoạt động quảng bá,
xúc tiến du lịch Hải Dương và mở rộng thị
trường trong nước và quốc tế; phát triển hội
viên theo hướng thành lập các chi hội chuyên
ngành như: chi hội lưu trú, lữ hành, dịch vụ vận
tải…; tạo điều kiện cho các hội viên thống nhất
trong nhận thức và hành động, liên kết, hợp
tác, hỗ trợ bình ổn thị trường, nâng cao chất
lượng sản phẩm du lịch; phối hợp với Sở
VHTTDL tổ chức các hoạt động chuyên môn và
xây dựng kế hoạch hoạt động chất lượng và
hiệu quả cụ thể, báo cáo Sở theo định kỳ…

P.V

giải vô địch karate miền Bắc lần thứ 2 năm 2022
Từ ngày 1 - 3/4, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh

Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phối hợp Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức
Giải vô địch karate miền Bắc lần thứ 2 năm
2022. Giải thu hút 216 võ sĩ thuộc 14 đoàn,
trong đó có các đội tuyển mạnh khu vực phía
Bắc cũng như của cả nước là Quân đội, Công an
nhân dân; một đoàn mạnh khác là Hà Nội năm
nay không tham dự vì lý do dịch bệnh. Ngoài
chủ nhà Hải Dương, giải còn có các đoàn: Hải
Phòng, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Thái Bình, Lạng

Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc
Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Quân đội và Công
an nhân dân.

Sau 3 ngày thi đấu, Ban Tổ chức trao tổng
cộng 75 bộ huy chương cho các đoàn. Với 21
huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc
(HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ), đoàn
Quân đội xếp thứ nhất toàn đoàn, hơn đoàn
xếp sau là Công an nhân dân 7 HCV. Đoàn
Ninh Bình xếp thứ ba với 10 HCV, 1 HCĐ.

Đoàn Hải Dương với 14 võ sĩ ở 4 độ tuổi: 10-
11, 12-14, 15-17 và trên 18, xếp thứ 6/14 đoàn.
Các HCV của đoàn Hải Dương thuộc về võ sĩ
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, nội dung kumite 47
kg trên 18 tuổi; Phạm Thùy Trang hạng 68 kg
trên 18 tuổi, nội dung kumite; Nguyễn Ngọc
Mai Anh hạng trên 56 kg lứa từ 12-14 tuổi, nội
dung kumite; HCV còn lại thuộc nội dung
kumite đồng đội nam trên 18 tuổi. Với kết quả
này, đoàn Hải Dương đã vượt chỉ tiêu đặt ra là
2 HCV.

P.V

các huyện Tứ Kỳ, gia Lộc tổ chức giải cầu
lông Đại hội TDTT lần iX

Ngày 02/4, UBND huyện Tứ Kỳ khai mạc
giải cầu lông Đại hội TDTT lần IX năm 2022.
Giải có sự góp mặt của gần 100 VĐV đến từ 15
xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các VĐV tham
gia tranh tài được chia làm 2 nhóm tuổi: từ 16-
30 và trên 30 tuổi; thi đấu các nội dung: đơn
nam, đôi nam các nhóm tuổi; đôi nữ và đôi
nam - nữ. Đây là môn thi đấu thứ 4 đã được tổ
chức trong tổng số 9 môn của Đại hội TDTT
huyện Tứ Kỳ lần thứ IX. Các môn đã thi đấu
trước đó gồm: bóng bàn, cờ vua và cờ tướng.
Kết thúc BTC trao giải nhất toàn đoàn cho thị
trấn Tứ Kỳ, xã Đại Sơn vị trí thứ hai và xã Chí
Minh xếp vị trí thứ ba.

Ngày 03/4/2022, tại khu tập luyện thi đấu
Thể thao thị trấn Gia Lộc, BCĐ Đại hội TDTT
huyện tổ chức giải cầu lông Đại hội Thể dục
Thể thao huyện lần thứ IX năm 2022. Giải đã
thu hút trên 50 vận động viên đến từ 16 câu lạc
bộ của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; các CLB
cầu lông trên địa bàn. Các vận động viên tham
gia tranh tài ở 4 nội dung thi đấu gồm: Đơn
nam; đôi nam; đôi nam-nữ và đôi nữ. Sau một
ngày thi đấu hấp dẫn, BTC đã trao huy chương
cho các VĐV đạt thành tích 

P.V
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VăN HóA & NGôN NGữ

Đánh mõ chẳng bằng gõ thớt
PgS TS PHạm Văn TìnH

“Mõ” là một danh từ, có 2 nghĩa. Nghĩa 1 chỉ
một loại “nhạc khí làm bằng tre, gỗ, lòng
rỗng, dùng để điểm nhịp hay để báo hiệu,

phát hiệu lệnh”. Nghĩa 2 (cũ) chỉ một “người
chuyên làm công việc đánh mõ rao việc làng
thời trước”. Vào chùa bây giờ ta vẫn thấy các
nhà sư tụng kinh gõ mõ đều đều cùng với tiếng
cầu nguyện. Lên rừng lên núi ta cũng gặp
những chú trâu đeo mõ gặm cỏ trên đồi. Nếu
đàn trâu đông thì chú trâu đầu đàn sẽ được đeo
một chiếc mõ to, dẫn dắt cả đàn. Người chủ cứ
nghe tiếng mõ mà lần tìm ra trâu nhà mình.

Như vậy, một “mõ” chỉ vật dụng, một “mõ”
chỉ người. Hiện tượng “nhất từ đa loại” như vậy
trong tiếng Việt không hiếm (cày: cái cày, đi
cày, thợ cày; cuốc: cái cuốc, cuốc ruộng…). Vấn
đề đáng nói liên quan tới câu tục ngữ này là: Tại
sao việc “đánh mõ” lại không bằng việc “gõ
thớt”?

Mõ, hay thằng mõ là một chức danh trong
làng ngày trước. Đó là người có nhiệm vụ đi
thông báo theo chỉ thị của các chức sắc trong
các làng xã cổ Việt Nam. Công việc của anh ta
là đi khắp làng gõ mõ gọi dân làng đến tề tựu ở
sân đình để nghe những tin tức mới xảy ra
trong làng. Ngoài việc trên, mõ còn có nhiệm
vụ khác là tuần phòng ban đêm và gõ từng hồi
mõ báo hiệu giờ giấc dưới sự hướng dẫn của
viên chức và các tráng đinh trong làng. Mõ là
hiệu lệnh quan trọng trong việc duy trì các hoạt
động làng xã. Những ai đã đọc Ngô Tất Tố,
Nguyễn Công Hoan, Nam Cao… hẳn không
quên hình ảnh thằng Mới gõ mõ báo cho các
quan viên ra đình, hay báo cho dân làng tập
trung nghe lệnh. 

Nhưng lệnh từ tiếng mõ lại không có sức
nặng bằng tiếng thớt. “Thớt” là đồ gia dụng
bằng gỗ cứng (thường là gỗ nghiến, bây giờ có
thể là gỗ xà cừ hay bằng nhựa đặc biệt), có mặt
phẳng, dùng để thái, chặt, băm (thịt cá, rau
củ…). Tiếng gõ thớt là tiếng băm hay chặt thịt
nghe vang xa. Tiếng này vang lên đều đều, lúc
khoan lúc nhặt, nghe đơn điệu nhưng hấp dẫn
làm sao. Nó là dấu hiệu “nhà đám” nào đó
đang làm cỗ. Cỗ xưa thế nào chả có “đầu gà má
lợn”, tiết canh, lòng lợn, nước xuýt, xôi (các
loại) và nhiều món ăn ngon… Chao, chỉ nghe
tiếng thớt văng vẳng đâu đây là các quan viên

đã thấy lòng xốn xang, rạo rực. Tiếng mõ quả là
hay hơn tiếng nhạc. Nào, ta phải diện ngay bộ
cánh để ra đình ăn cỗ. Tiếng thớt kia hiệu quả
gấp vạn tiếng mõ rao. 

Bây giờ không còn “thằng mõ” và dĩ nhiên
chẳng còn tiếng mõ rao làng. Dĩ nhiên cũng
chẳng còn tiếng “thớt gõ” ăn theo. Nhưng vẫn
có thứ khác, thay cho tiếng thớt. Đó là mấy
dòng “cước chú” trong các giấy mời (đi họp, dự
khai trương, dự lễ kỉ niệm…): “Xin mang theo
giấy mời (để nhận quà)” hoặc “Xin quý vị đăng
kí trước (theo số ĐT xxx) để Ban Tổ chức chuẩn
bị tặng phẩm”… Hoặc khi ta vào cuộc họp nào
đó, nhân viên lễ tân nhắc khéo “Mời bác tới
bàn nhận tài liệu” và nhìn xa xa thấy mấy cái
bàn nhốn nháo là khách vui vẻ hẳn lên. Tài liệu
có cũng tốt. Nhưng quan trọng hơn cả là cái
phong bì xanh đỏ đính kèm. Thế là, mặc cho
tiếng chuông reo trong hội trường giục giã, ta
vẫn cứ phải “làm thủ tục đăng kí đại biểu” đã.
“Tiếng gõ thớt” là ở đây chứ ở đâu?

Tiếng thớt nghe thật vui tai
Gấp mười tiếng mõ ở ngoài đình kia.



THơ - NHạC

Lê Xuân THọ 

Nhớ
Đã qua chinh chiến một thời

Một thời thương nhớ, một thời chờ mong

Chìm vào nỗi nhớ mênh mông

Chân trần khiêng pháo băng đồng trung du

Dừng chân say tiếng chim gù

Đông qua, hè tới, mùa thu lại về.

Ngỡ ngàng trên bến sông quê

Đò xưa lại đón tôi về chiều nay

Ngẩn ngơ trước mái tranh gầy

Đăm đăm theo cánh cò bay cuối trời

Ngổn ngang thương nhớ đầy vơi

Bến sông năm ấy ai người vời theo.

Nhớ ngày xưa những gieo neo

Hành quân vẫn bước nhịp theo câu hò

Đêm nằm vẳng tiếng ầu ơ

Chìm vào nỗi nhớ câu thơ một thời.

Hồng cờ

Tươi thắm nụ cười

Lập xuân mồng bốn tháng giêng

Mà sao gió bấc mưa xiên lạnh lùng

Dẫu rằng tê buốt sống lưng

Chống co vid - chống bùng nhùng gió sương.

Cổ truyền "Nhâm  biến vi vương"

Mãnh hổ là chúa núi rừng oai phong

Bóng đá: Nam - Nữ - lửa hồng

Khai xuân bùng cháy nức lòng quân dân.

Phát triển thích ứng an toàn

Đổi mới hội nhập ngân vang đất trời

Nhâm Dần tươi thắm nụ cười

Toàn cầu nể trọng mãi ngời Nước Nam!

nguyễn THế Trường

Trảy hội Đền Hùng

Tháng ba trẩy hội Đền Hùng

Chẳng có xuân nào lại lỡ

Đền Hạ, đền Thượng, đền Trung…

Quen mà mỗi năm vẫn lạ!

Tháng ba trẩy hội Đền Hùng

Đứng trước bảo tàng lịch sử

Lắng nghe Đông Sơn, Ngọc Lũ

Vọng về tiếng gọi tổ tông…

Tháng ba trẩy hội Đền Hùng

Đi giữa rừng cây nghìn tuổi

Líu lô chim, rì rầm suối

Mà tâm hồn nhẹ lâng lâng…

Tháng ba trẩy hội Đền Hùng

Như gặp Bác về mừng đó:

Xây dựng  non sông rạng rỡ…

Thỏa lời Người vẫn hằng mong.

nguyễn Văn cử

Khao khát hạt Xuân
Mưa Xuân hạt ấm muộn rơi

Rét đài cũng vắng lộc chồi chậm vươn

Làng trên, xóm dưới, bản, buôn

Vải hoa rộ ngát trắng vườn nẻo quê

Hoa cà sắc tím chân đê

Thảm ngô đón gió hẹn thề địu con

Xuân vào ngõ nhỏ, lối mòn

Hàng tre tíu tít măng non vào mùa

Khát khao hạt mỏng bay thưa

Muộn mằn gắng đợi ước vừa vào Xuân.
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Tranh vui của: NGUYỄN VIệT TIẾN, CHU ĐỨC TIẾN, HUY THỰC và  HUY CHƯƠNG

căng thẳng
Bệnh nhân và bác sĩ trao đổi với nhau:
- Tôi thường căng thẳng và sợ hãi vào những

kỳ thi lấy bằng lái xe.
- Không sao đâu, cuối cùng rồi ông cũng thi

đậu thôi mà.
- Không, tôi là giám khảo.
- !!!

Xem nồi
Bố đang dặn dò các con:
- Bố: Các con à, ông cha ta có câu "Ăn xem

nồi, ngồi xem hướng". Bố dừng lại và quay sang
cu Tý.

- Tý... theo con thì con sẽ ngồi hướng nào?
- Tý: (suy nghĩ...) à, con sẽ ngồi chỗ nào gần

nồi.
- Bố: (thắc mắc) tại sao con lại ngồi gần nồi?
- Tý: (nhanh nhẩu) con nghe bố dạy "ăn xem

nồi, ngồi xem hướng". Nên con chọn hướng đó
để còn xem nồi ạ.

- Bố: ôi...i...trời... !!!

Tiền thanh toán bữa ăn
Hai kẻ móc túi chuyên nghiệp đang ăn trong

một nhà hàng. Một tên nhìn sang bàn bên cạnh
thấy ông khách đang bực tức vò đầu bứt tóc,
quay lại hỏi bạn:

- Này, lão kia làm sao ấy nhỉ?
- Kệ ông ta, bị mất ví tiền ấy mà.
- Sao cậu biết?
- Thế cậu định chờ lão ta tự nguyện trả tiền

cho bữa ăn của chúng mình hay sao?
- !!!

nằm ở đâu
Một họa sĩ trường phái trừu tượng phàn nàn

với bạn:
- Bà khách hào phóng mà tớ vừa vẽ xong lại

mò đến đòi đổi màu mắt.
- Thì có gì đâu, cậu cứ tô màu khác đè lên

thôi.
- Nhưng tớ không thể nhớ nổi cặp mắt bà ta

nằm ở đâu!
- ???

BG(st)
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