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TÍCH CựC TRIểN kHAI THựC HIệN NGHị QUYẾT ĐẠI HộI ĐẢNG Bộ TỉNH HẢI DƯƠNG lẦN THứ XVII

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: PV

Phát huy giá trị Văn hóa Xứ Đông, 
Xây dựng con người hải dương

Vũ Hoàng Luyến

Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh Hải Dương lần
thứ XVII nhiệm kỳ 2020

– 2025 chỉ rõ: “Khai thác và
phát huy tối đa tiềm năng, lợi
thế về vị trí địa lý, di sản văn
hóa, bản sắc con người xứ
Đông để phát triển nhanh,
bền vững”.

Theo đó, nhiệm vụ, mục
tiêu phát triển xã hội của tỉnh
giai đoạn 2020 – 2025 là: “Cơ
cấu lại kinh tế theo hướng
tăng trưởng xanh, chuyển đổi
số với các trụ cột: công nghiệp
công nghệ cao và công nghiệp
hỗ trợ, sản xuất hàng hóa tập
trung, ứng dụng công nghệ
cao; dịch vụ chất lượng cao,

phát triển đô thị xanh, thông
minh, hiện đại. Nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần của
người dân.

Để đạt được mục tiêu,
nhiệm vụ đã đề ra, đòi hỏi
toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân và cả hệ thống chính trị
phải nêu cao quyết tâm với
tinh thần trách nhiệm cao
nhất, vượt qua mọi khó khăn,
thử thách hoàn thành thắng
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà
Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ
2020 – 2025 đã đề ra. Đặc biệt
trong tình hình hiện nay, đại
dịch Covid-19 với biến chủng
Delta là một thách thức lớn,

làm đảo lộn tình hình thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, làm đảo lộn cuộc
sống của chúng ta, trong đó có
ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch chịu ảnh hưởng nặng
nề.

Văn hóa là một phạm trù
rất rộng có tác động sâu sắc
đến sản xuất, mọi hoạt động
của đời sống xã hội. Văn hóa
nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ,
nhân cách con người. Xây
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở,
cốt lõi là xây dựng con người
mới – con người XHCN với đầy
đủ các nội dung là Đức, Trí,
Thể, Mỹ. Bác Hồ đã từng căn
dặn: “Muốn xây dựng CNXH,
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trước hết phải xây dựng con
người XHCN”.

Nhận thức sâu sắc về
những giá trị văn hóa trong
công cuộc cách mạng xây
dựng nguồn nhân lực chất
lượng cao – yếu tố quyết định
đến sự thành công xây dựng,
phát triển nền kinh tế hiện
đại, kỹ thuật số, Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XIII nhấn mạnh: “Khơi dậy
mạnh mẽ tinh thần yêu nước,
ý chí tự lực, tự cường của dân
tộc…, sức mạnh tổng hợp của
cả hệ thống chính trị và của
nền văn hóa, con người Việt
Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng
cao chất lượng nguồn nhân
lực… phát triển con người
toàn diện và xây dựng nền văn
hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà
bản sắc dân tộc để văn hóa
thực sự trở thành sức mạnh
nội sinh, động lực phát triển
đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Tăng đầu tư cho phát triển sự
nghiệp văn hóa… Khơi dậy
truyền thống yêu nước, niềm
tự hào dân tộc, niềm tin, khát
vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc, tài năng trí
tuệ, phẩm chất con người Việt
Nam là trung tâm, mục tiêu và
động lực phát triển quan trọng
của đất nước…”.

Quán triệt và triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội
lần thứ XIII của Đảng, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025,
tỉnh Hải Dương tập trung xây
dựng và phát triển giá trị Văn
hóa xứ Đông, xây dựng con
người Hải Dương đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ trong giai đoạn
cách mạng mới được thể hiện
trong chương trình hành động
của Đảng bộ là: “Bảo tồn và
phát huy giá trị văn hóa vật
thể, phi vật thể trên địa bàn.
Trùng tu, tôn tạo nâng cấp các
di tích lịch sử, văn hóa hiện có;

khai thác có hiệu quả hệ thống
quần thể các di tích, danh
thắng của tỉnh phục vụ cho
phát triển kinh tế - xã hội. Xây
dựng và phát huy giá trị cốt lõi
của con người xứ Đông xưa –
Hải Dương nay; khơi dậy niềm
tự hào, ý thức trách nhiệm,
tinh thần tự học tự cường, ý
chí khát vọng vươn lên của cán
bộ, đảng viên và nhân dân.
Nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực cả về tri thức, tay
nghề, kỹ năng làm việc, từng
bước đáp ứng yêu cầu của
cách mạng công nghiệp hóa
lần thứ tư.

Nhằm triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, vừa
qua Tỉnh ủy Hải Dương có
Nghị quyết về xây dựng con
người Hải Dương văn minh,
hiếu học và khát vọng vươn
lên. Đây là một trong bốn
nhiệm vụ chương trình 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,
định hướng đến 2030. Theo
đó, hàng năm có 90% số gia
đình đạt danh hiệu gia đình
văn hóa, 90% số làng, KDC đạt
danh hiệu Làng, KDC văn hóa;
85% số cơ quan, đơn vị đạt
chuẩn văn hóa. Đến năm 2025
tu bổ, tôn tạo chống xuống
cấp 100 di tích; lập hồ sơ xếp
hạng 35 – 40 di tích; có từ  3 – 5
di sản được đưa vào danh mục
di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia. Đến năm 2025 đón,
phục vụ 6,2 triệu lượt khách
du lịch, trong đó có 2,5 triệu
khách quốc tế. Giai đoạn 2025
– 2030 xây dựng khu liên hợp
văn hóa – thể thao tỉnh. Thực
hiện đề án phát triển văn hóa
đọc. Phấn đấu có từ 30 – 35%
số dân khu vực nông thôn
được tiếp cận thông tin, tri

thức của các thư viện. Truy
cập và sử dụng thông tin các
Thư viện đạt 4,5 triệu
lượt/năm. 100% số cơ sở giáo
dục có thư viện đạt chuẩn.

Nói về tầm quan trọng của
Văn hóa, Hồ Chủ tịch đã chỉ
rõ: “Văn hóa soi đường cho
quốc dân đi”. Nhận rõ được
vai trò tối thượng của văn hóa,
Đảng, Nhà nước và địa
phương thường xuyên quan
tâm đến sự nghiệp phát triển
văn hóa thông qua các chủ
trương, chính sách, nghị quyết
của Đảng. Nhiệm vụ còn lại là
cả hệ thống chính trị cùng xắn
tay vào cuộc để xây dựng và
phát triển nền văn hóa tiên
tiến đậm đà bản sắc dân tộc,
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
trong giai đoạn cách mạng
mới. Trong đó ngành Văn hóa,
Thể thao và Du lịch phải chủ
động đóng góp với vai trò chủ
lực, tham mưu đề xuất, trực
tiếp tổ chức triển khai trên
từng lĩnh vực: văn hóa, văn
nghệ, TDTT, du lịch, bảo tồn
bảo tàng và gia đình.

Thực hiện mục tiêu, nhiệm
vụ xây dựng phát triển văn hóa
xứ Đông, xây dựng con người
Hải Dương văn minh, hiếu học
và khát vọng vươn lên trong
hoàn cảnh cực kỳ khó khăn do
đại dịch Covid-19 gây nên.
Nhưng với tinh thần dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm, chúng ta sẽ chuyển từ
mục tiêu “không có dịch
Covid-19” sang thích ứng an
toàn, linh hoạt và kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh nhằm vừa
chống dịch hiệu quả vừa khôi
phục phát triển kinh tế - văn
hóa xã hội trong trạng thái
bình thường mớir
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Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Vũ Trọng CHế

Trước hết, Bác đặt vấn đề:
“Nước ta là nước dân
chủ. Bao nhiêu lợi ích

đều vì dân. Bao nhiêu quyền
hạn đều của dân. Công việc
đổi mới, xây dựng là trách
nhiệm của dân. Nói tóm lại,
quyền hành và lực lượng đều ở
nơi dân”. Đây chính là tư
tưởng Hồ Chí Minh về nhân
dân.

Bài báo “Dân vận” này của
Bác, chính là hướng dẫn cho
tất cả chúng ta cái cách làm để
vận động quần chúng!

Lịch sử hơn 90 năm qua
của Đảng ta chính là lịch sử
gắn bó máu thịt giữa Đảng và
nhân dân. Thắng lợi của cách
mạng là do sự phấn đấu hy
sinh và trí thông minh sáng
tạo của hàng triệu nhân dân.
Mọi thành công của cách
mạng Việt Nam đều bắt nguồn
từ đường lối chính trị đúng
đắn của Đảng và Hồ Chủ tịch,
đồng thời được sự ủng hộ
mạnh mẽ, sự đoàn kết nhất trí
của toàn thể nhân dân.

Một đường lối chính trị
đúng đắn, nhưng nếu không
được sự hưởng ứng, ủng hộ
của đông đảo quần chúng thì
đường lối ấy cũng không thể
thành công được. Bao cuộc
khởi nghĩa, cuộc đấu tranh đã
từng thất bại trong lịch sử
nước ta, cũng đã chứng minh
rõ điều ấy. Vì  thế, công tác
dân vận là rất quan trọng, là
một bộ phận không thể tách
rời của sự nghiệp cách mạng
của Đảng và nhân dân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:

“Dân vận là vận động tất cả lực
lượng của mỗi người dân,
không để sót người dân nào,
góp thành lực lượng toàn dân,
để thực hành những công việc
nên làm, những công việc
Chính phủ và đoàn thể đã giao
cho. Dân vận không thể chỉ
dùng báo chương, sách vở, mít
tinh, khẩu hiệu, truyền đơn,
chỉ thị mà đủ. Trước nhất là
phải tìm mọi cách giải thích
cho mỗi một người dân hiểu
rõ rằng: việc đó là lợi ích cho
họ và nhiệm vụ của họ, họ
phải hăng hái làm cho kỳ
được”.

Bác nói là việc gì cũng đều
phải bàn bạc với dân, hỏi ý
kiến kinh nghiệm của dân,
cùng với dân đặt kế hoạch cho
sát với hoàn cảnh địa phương,

rồi động viên và tổ chức toàn
dân thi hành. Khi làm xong
phải kiểm tra rút kinh nghiệm,
phê bình, khen thưởng. Khẩu
hiệu: “Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra” mà Đảng ta
nêu ra, chính là thực hiện
những điều trên của Bác. Song
ai là người phải làm công tác
dân vận?. Đó không phải chỉ là
việc của những cán bộ dân
vận, theo Bác Hồ: “Tất cả cán
bộ chính quyền, tất cả cán bộ
đoàn thể và tất cả hội viên của
các tổ chức nhân dân đều phải
phụ trách dân vận”. Nhưng
dân vận phải thế nào? Bác nói:
“Những người phụ trách dân
vận cần phải óc nghĩ, mắt
trông, tai nghe, chân đi, miệng
nói, tay làm. Chứ không phải

Ngày 15/10/1949, trên Báo Sự Thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bài báo
chỉ có hơn 600 chữ, với cái tên thật ngắn gọn: “Dân vận”. Song đây là một bài báo
lớn, phản ánh tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân, nhắc nhở chúng ta một công
tác vô cùng quan trọng - Đó là công tác vận động nhân dân.

Bác Hồ với người dân. Ảnh: Tl

(Xem tiếp trang 7)
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hướng đến tiêu Dùng hợp lý
Bùi Hào

Con người đang chạy
theo nhu cầu tiêu dùng
của mình một cách

mạnh mẽ. Và nhu cầu tiêu
dùng ngày càng tăng tạo ra sức
ép kinh khủng lên các nguồn
tài nguyên thiên nhiên và môi
trường sống của chính con
người. Đến một lúc nào đó,
chính nhu cầu của con người
sẽ đẩy con người vào bước
đường diệt vong khi mà các
nguồn tài nguyên thiên nhiên
trên Trái Đất là hữu hạn. Vậy
nên, con người cần hướng đến
sự tiêu dùng hợp lý để tự cứu
chính mình. 

Trong tủ quần áo của vợ
tôi, có hàng chục bộ đồ còn
đẹp và dùng được, nhưng vợ
vẫn luôn bảo thiếu áo quần
khi đi chơi với bạn bè. Trên giá
giày dép của cháu tôi có hàng
chục đôi giày, dép mà nó vẫn
cứ bảo thiếu và cần mua mới
mỗi lần đi chơi đâu đó. Bạn tôi
vừa đổi điện thoại, còn xịn lắm

nhưng cũng dành cả ngày xếp
hàng để mua một chiếc điện
thoại mới đời cao hơn vừa ra
mắt. Anh chị tôi vẫn luôn ao
ước đổi chiếc xe ô tô khác đẹp
hơn dù xe của anh chị vẫn còn
mới và còn sử dụng tốt… Phải
chăng, càng có nhiều thứ thì
người ta càng thiếu? Và nhìn
rộng lớn hơn, chúng ta đang
đối diện với một sự thừa thãi
một cách thái quá khi mà nhu
cầu của chúng ta ngày càng
phình ra?

Mỗi một bước phát triển
kinh tế - xã hội lại đưa nhu cầu
của con người tăng lên một
nấc thang mới. Và đương
nhiên, với sự phát triển của
khoa học công nghệ, của kỹ
thuật sản xuất và chế tác, năng
lực đáp ứng nhu cầu của con
người cũng không ngừng tăng
lên. Nhiều nhà kinh tế còn
xem đó là dấu hiệu tích cực
thể hiện sự phát triển không
ngừng của các nền kinh tế nói

riêng và của nhân loại nói
chung. Nhưng có lẽ đó là một
sự nhầm lẫn tai hại. Nhu cầu
của con người có thể vô hạn.
Năng lực đáp ứng nhu cầu của
con người cũng không ngừng
tăng lên. Nhưng Trái Đất có
hạn. Các nguồn tài nguyên
thiên nhiên trên Trái Đất có
hạn. Và cuộc đời của con
người cũng có hạn. Và những
cái có hạn này, liệu có đủ làm
nền tảng cho sự vô hạn của
nhu cầu con người hay không? 

Nhìn lại cuộc sống của
chính chúng ta trong vài ba
thập kỷ gần đây thì rõ về sự
tăng trưởng của nhu cầu và
theo đó là sự thừa thãi. Vài
chục năm trở về trước, trong
bối cảnh đất nước mới bước
vào con đường đổi mới, về cơ
bản đời sống kinh tế - xã hội
vẫn còn thấp. Lúc đó, người ta
vẫn chỉ mong có ăn no mặc
ấm. Một con người sinh sống
chỉ cần đến những thứ thiết

Ảnh minh họa.                  
Nguồn: Internet
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yếu là cơm đủ ăn no, áo quần
đủ mặc, có nhà để ở, có đất để
sản xuất… Và đó cũng là tiền
đề của nền kinh tế hài hòa: hài
hòa giữa con người với tự
nhiên, hài hòa giữa nhu cầu
với năng lực đáp ứng, hài hòa
giữa cá nhân và cộng đồng.
Nhưng trong vài thập kỷ gần
đây, kinh tế phát triển, nhu
cầu tiêu dùng của con người
tăng lên nhanh chóng. Người
ta mua sắm các loại hàng hóa
mà ít khi quan tâm đến việc có
sử dụng hết giá trị của nó
không. Các nhà phân tích thị
trường xem đây là dấu hiệu
của sự thịnh vượng khi mà văn
hóa tiêu dùng không ngừng
được phát triển và nhu cầu
con người được đáp ứng ngày
một tốt hơn. Sự bùng nổ của
nhu cầu tiêu dùng là cội
nguồn của sự thừa thãi, khi mà
các nhà cung cấp chỉ tập trung
vào việc đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng của khách hàng. 

Một trong những căn
nguyên của sự thừa thãi là do
sự phân cấp sản phẩm dẫn
đến sự chạy đua tiêu dùng.
Các sản phẩm tiêu dùng ngày
nay chủ yếu chạy đua theo hai
hướng. Một là tạo dòng sản
phẩm đặc biệt và phân cấp
sản phẩm theo các dòng đời từ
thấp lên cao. Dễ nhận thấy
nhất là các sản phẩm công
nghệ cao từ điện thoại thông
minh, xe máy, ô-tô… Nó tạo ra
làn sóng chạy đua lên đời sản
phẩm và làm cho người tiêu
dùng thay thế sản phẩm như
là một cách thể hiện bản thân,
thể hiện đẳng cấp. Hai là tạo
ra đa nguồn mẫu mã và không
ngừng thay đổi để người tiêu
dùng lựa chọn liên tục và thay
đổi. Dễ nhận thấy nhất của xu
hướng này là trong lĩnh vực
thời trang. Cả hai xu hướng
này đều làm cho người tiêu
dùng không ngừng mua sắm,
thay đổi hàng hóa vượt xa các

giá trị sử dụng của hàng hóa
đó. Và lâu dài, nó tiềm ẩn nguy
cơ của một cuộc khủng hoảng
thừa vô cùng nguy hiểm. 

Sự chạy đua sản xuất cũng
thể hiện các thói quen tiêu
dùng theo nhu cầu thể hiện
của con người. Hàng ngàn
người xếp hàng chờ để mua
một chiếc điện thoại Iphone
đời mới ra dù trong túi họ vẫn
có một chiếc, thậm chí là
nhiều chiếc vẫn còn sử dụng
rất tốt. Hàng vạn phụ nữ
không ngừng đi mua sắm áo
quần, giày dép, túi xách không
phải vì họ thiếu, mà vì những
mẫu mới xuất hiện hấp dẫn
hơn. Thói quen mua sắm theo
nhu cầu trở thành một hình
thức thể hiện bản thân. Và nó
kéo con người vào vòng xoáy
tiêu thụ không giới hạn được
thúc đẩy bởi cái gọi là nhu cầu.
Giá trị sử dụng của hàng hóa
có thời hạn nhưng nhu cầu
tiêu dùng vô hạn và năng lực
đáp ứng nhu cầu cũng ngày
được nâng cao nên hệ quả là
con người tự tạo ra một sự
thừa thãi vô cùng to lớn. Liệu
mấy ai thấy đau lòng khi mà
hàng triệu bộ quần áo, giày
dép chất đầy các tủ phải

chuyển ra bãi rác chỉ sau vài
lần sử dụng?

Người ta thường dễ bị lóa
mắt với sự huy hoàng mà văn
hóa tiêu dùng đưa lại và lập
luận rằng con người ngày càng
được đáp ứng nhu cầu tốt hơn
là hạnh phúc. Chỉ sợ thiếu chứ
sao lại sợ thừa? Nhưng điều đó
không đúng. Đó chỉ là một
mặt của bức tranh thế giới,
vốn từ rất lâu đã tồn tại là bức
tranh hai miền sáng tối với
một bên là những con người
xa hoa, giàu có và một bên là
những con người nghèo đói,
rách nát. Nên bên kia tiêu
dùng thừa thãi bao nhiêu thì
bên này lại thêm phần thiếu
thốn. Vì như đã nói, chúng ta
sống trên một quả địa cầu có
giới hạn chứ không phải vô
hạn như nhu cầu của con
người. Trong khi những người
ở đô thị đang chạy đua với các
dòng xe ô-tô mới, xe máy mới,
lên đời các điện thoại, liên tục
thay thế các mẫu mã thời
trang mới, bỏ lại sau lưng hàng
kho hàng hóa còn sử dụng tốt,
thì hàng ngàn người ở miền
núi vẫn còn lo đói cơm, thiếu
mặc. Hình ảnh những đứa trẻ
ăn mặc phong phanh trong cái

Ảnh minh họa.                  Nguồn: Internet
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chỉ nói suông, chỉ ngồi viết
mệnh lệnh. Họ phải thật thà
nhúng tay vào việc”.

Như vậy muốn làm tốt
công tác dân vận chúng ta
phải gần dân, gắn bó với dân,
tôn trọng quyền dân chủ của
dân. Phải là người cán bộ tốt,
người đầy tớ tốt của dân, chứ
không phải là những ông quan
cách mạng. Trong thời kỳ hoạt
động bí mật, công tác dân vận
còn muôn vàn khó khăn. Song
những cán bộ, đảng viên lớp
đầu tiên của Đảng ta đã thực
hiện chủ trương “vô sản hóa”
rồi “ba” cùng với dân. Từ đó
mà cảm thông giác ngộ, tập
hợp quần chúng cách mạng.

Một lần ở Pắc Bó, Bác đã
nói với một cán bộ có nhiệm

vụ đi vận động quần chúng:
“Nếu đồng chí là cán bộ trung
kiên của Đảng thì đồng chí
phải là người có đạo đức cách
mạng chân chính, phải được
mọi người tin tưởng, kính
trọng và yêu mến. Muốn mọi
người tin tưởng thì lúc nào
đồng chí cũng phải trung
thành và chân thực trong mọi
công việc. Muốn mọi người
kính trọng thì đồng chí phải
chịu chung hoạn nạn với
họ…”.

Lời Bác dạy là một bài học
cho tất cả chúng ta khi đi vào
quần chúng, làm công tác
quần chúng, tăng cường mối
quan hệ giữa Đảng và nhân
dân. Và chính nhờ công tác
dân vận ấy mà cách mạng đã
thành công, kháng chiến đã
thắng lợi.

Để làm tốt công tác dân

vận trong thời kỳ mới, Đảng ta
đã đề ra phải đổi mới công tác
quần chúng, tăng cường mối
quan hệ giữa Đảng và nhân
dân. Quân đội nhân dân Việt
Nam cũng là một lực lượng to
lớn trong công tác dân vận.
Ngay từ những ngày đầu
thành lập, Bác Hồ đã đặt tên
cho đội quân đầu tiên của
quân đội ta là: “Đội quân
tuyên truyền giải phóng
quân”. Và từ đó đến nay, quân
đội ta đã phát huy truyền
thống gần dân, giúp đỡ nhân
dân trong mọi lĩnh vực và đã
được dân yêu mến gọi là “Anh
bộ đội cụ Hồ”. Kết luận bài
báo Dân vận, Bác đã nhắc nhở
chúng ta: “Lực lượng của dân
là rất to. Việc dân vận rất quan
trọng. Dân vận kém thì việc gì
cũng kém. Dân vận khéo thì
việc gì cũng thành công”r

Dân vận khéo...
(Tiếp theo trang 4)

rét tê tái ở miền núi vẫn xuất
hiện khi mùa Đông đến. Rồi
những bữa cơm thiếu thốn
của những lớp học bán trú
vùng dân tộc thiểu số… Mà
ngay ở các đô thị lớn, đằng sau
những biệt thự sang trọng là
những xóm trọ tồi tàn, những
khu ổ chuột đói rách. Rộng
hơn nữa, trong khi những
quốc gia phát triển đầy rẫy
thừa thãi thì hàng chục nước
châu Phi, châu Á, châu Mỹ vẫn
còn có người chết đói, cuộc
chiến chống đói nghèo vẫn
còn dai dẳng. Nói vậy để thấy,
bức tranh tiêu dùng thế giới
đang thể hiện sự phân cấp rất
rõ ràng và ngày càng chênh
lệch. Sự bùng nổ nhu cầu tiêu
dùng của tầng lớp trung và
thượng lưu càng tạo sức ép lớn
lên Trái Đất, lên môi trường.
Hàng hóa cũ trở thành một
đống rác khổng lồ đe dọa cả
hành tinh chúng ta. Khi sự tái
chế không thể tiêu thụ hết
khối hàng hóa cũ thì xuất hiện

hàng loạt nghĩa trang rác thải
hàng hóa tiêu dùng rất khó xử
lý. 

Trái Đất và các nguồn tài
nguyên quan trọng có giới hạn
nên cần phải hạn chế sự tiêu
dùng một cách quá lãng phí.
Đành rằng pháp luật không
nghiêm cấm người ta bỏ tiền
ra để mua các hàng hóa mà họ
yêu thích. Thậm chí còn
khuyến khích tiêu dùng nhiều,
mua sắm nhiều để góp phần
tăng GDP, thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế. Nhưng nhìn
rộng ra thì điều đó không tốt
cho tương lai, thậm chí còn
ảnh hưởng xấu. Chúng ta cần
một sự tiêu dùng hợp lý, bao
gồm hạn chế các nhu cầu quá
lãng phí của mỗi người. Nó
không phải hạn chế xuống
nhu cầu tối thiểu mà là đáp
ứng nhu cầu phù hợp và để
dành một phần cho những
người kém may mắn hơn
mình. Nhiều năm nay, không
ít người đã bỏ công sức đi thu

gom những hàng hóa cũ ở đô
thị để chuyển cho những
người nghèo ở miền núi, vùng
sâu. Điều đó hạn chế được sự
lãng phí. Nhưng xét lâu dài đó
không phải là cách phù hợp,
mà cần từ mỗi con người. Tiêu
dùng không chỉ thỏa mãn nhu
cầu hiện tại mà còn dành
phần cho các thế hệ tương lai,
đó là nội dung đang được
nhiều phong trào xã hội trên
thế giới hướng đến. Chúng ta
cũng cần phải suy nghĩ về điều
đó và về bản thân. Ai cũng
muốn ăn ngon mặc đẹp,
nhưng nếu giảm đi một chút
thì vẫn tốt cho cả bản thân lẫn
cộng đồng. Vậy nên, có lẽ đã
đến lúc con người cần nghĩ
đến việc điều chỉnh nhu cầu
của mình cho phù hợp: không
chỉ phù hợp với túi tiền mà
còn phù hợp với trách nhiệm
xã hội lâu dài của mỗi con
người nữar
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Theo thuyết phong thủy
thì Côn Sơn - Kiếp Bạc là
nơi “tụ sơn tụ thủy”, vì

vậy mà có nhiều di tích lịch sử
nổi tiếng của cả nước, trong
đó có các di tích thời Lý Trần
liên quan đến các trận đánh
quân Nguyên Mông ở Vạn
Kiếp, ở vùng 6 con sông (Lục
Đầu Giang) mà mỗi lần ra vào
cửa ngõ Thăng Long theo
đường thủy, quân xâm lược
phương Bắc đều phải qua
mảnh đất này. Nhiều nhà sử
học đã gọi đó là con đường
xâm lược và chống xâm lược.
Nơi đây còn là đại bản doanh
của vị Anh hùng dân tộc Trần
Hưng Đạo trong trận chiến
cũng như là nơi mất của ngài ở
Kiếp Bạc. Đây còn có di tích
liên quan đến một Thiền phái
nổi tiếng trong thời Đại Việt là
Thiền phái Trúc Lâm và Trúc
Lâm Tam tổ, rạng danh cho
Phật giáo Việt Nam. 

Cảnh quan của vùng đất
Phật này tuyệt đẹp, sơn thủy
hữu tình, có những rừng
thông hoang sơ được bảo tồn
nguyên vẹn, những hồ nước tự
nhiên rộng rãi, xanh trong như
hồ Côn Sơn, hồ Bến Tắm. Chí
Linh còn có hệ thống sông bao
bọc ở mặt Nam và mặt Tây
như sông Kinh Thầy, sông
Cầu, sông Đuống, sông Thái
Bình… Cảnh quan được bảo
tồn khá tốt vì cũng chưa được
khai thác nhiều, đó là một
điểm nhấn mà khu vực khác
không có vì bị khai thác lạm

dụng trong giai đoạn công
nghiệp hóa, đô thị hóa. 

Không phải bỗng dưng mà
Đại Nam nhất thống chí đã ca
ngợi vùng Côn Sơn, Chí Linh
là đất của các tao nhân mặc
khách quần tụ “Núi Côn Sơn ở
cách TP Chí Linh 21 dặm về
phía Đông Bắc, hình như kỳ
lân, nên lại gọi là núi Kỳ Lân,
trên núi có động Thanh Hư, do
Tư đồ nhà Trần là Trần
Nguyên Đán xây dựng, là chỗ
uống rượu, vịnh thơ của ông
trong buổi về hưu, ông có tập
Băng Hồ. Nguyễn Trãi nhà Lê
về già cũng ở đây. Dưới núi có
ao gọi là giếng Mắt Rồng, nước
khe chảy quanh trước sau, có
cầu Thấu Ngọc và am Bạch
Vân, trên đỉnh núi có chùa Tư
Phúc. Hòa thượng Pháp Loa
dựng các am Hồ Thiên, Chân

Lạc để ở. Vua Trần Thái Tông
từng đến chơi. Tương truyền,
hòa thượng Huyền Quang
cũng tu ở đấy. Phong tục ở
đấy, cứ đầu mùa Xuân, trai gái
đến chùa dâng hương, hàng
tuần mới tan, là thắng hội của
một phương. Đời Trần Minh
Tông, trạng nguyên Lý Đạo Tái
biệt hiệu Ứng Quang, cáo
quan về ở ẩn tại đây. Lê Thái
Tông cũng từng đến chơi có
thơ đề vịnh”(*).

Thế mới biết triều Nguyễn
đã đánh giá cao cảnh quan
Côn Sơn, nơi có Trần Nguyên
Đán về hưu uống rượu làm
thơ, có vua Trần Thái Tông du
ngoạn và có 2 vị trong Trúc
Lâm Tam tổ là Pháp Loa và
Huyền Quang đã từng tu ở nơi
này. Dấu tích nhà Trần và Phật
giáo còn để lại nhiều ở vùng

NGHiêN Cứu - Trao Đổi

Đất Phật Côn Sơn
Bài và ảnh: gS TrịnH SinH

Hải Dương là đất địa linh mà có lẽ thiêng nhất là vùng Côn Sơn - Kiếp Bạc. Nơi
đây có Kiếp Bạc nổi tiếng với người Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Còn Côn
Sơn nổi tiếng với nhà thơ đại thần triều Lê Sơ là Nguyễn Trãi từng ở ẩn nơi đây.
Nhưng Côn Sơn còn được ghi trong sử sách là đất Phật, hai trong ba vị trong Trúc
Lâm Tam tổ từng ghi dấu ấn ở đất này.

Lễ chùa Côn Sơn.
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đất thiêng này.
Thiền phái Trúc Lâm là

một dòng Thiền lớn trong lịch
sử Phật giáo Việt Nam. Dòng
Thiền này được chính Thượng
hoàng Trần Nhân Tông, sau
khi đánh thắng quân Nguyên
Mông, rũ áo bào ngôi Vua, về
làm Thượng Hoàng, chọn con
đường tu hành ở Yên Tử và
sáng lập. Ông cũng là vị tổ thứ
nhất của Trúc Lâm Tam tổ. Vị
tổ thứ hai là Hòa thượng Pháp
Loa, vốn là người hầu của Trần
Nhân Tông. Vị tổ thứ ba là Hòa
thượng Huyền Quang. 

Dưới thời Trần, Thiền phái
Trúc Lâm được coi là có công
thống nhất được các thiền
phái khác của Đại Việt vào
một mối và đưa Phật giáo vào
một thời thịnh trị. Nhiều di
tích Phật giáo được xây dựng,
nhiều nhánh của Trúc Lâm lan
ra khắp nước. Từ thời Trần
đến nay, nhiều trung tâm Phật
giáo đã tiếp tục phát triển,
chứng tỏ Thiền phái Trúc Lâm
có vai trò lớn trong lịch sử
Phật giáo nói riêng và lịch sử
Việt Nam nói chung. Có thể kể
đến các trung tâm như Yên Tử,
Quỳnh Lâm, Ba Vàng (Quảng
Ninh), Vũ Lâm (Ninh Bình),
Côn Sơn (Hải Dương), Vĩnh
Nghiêm, Bổ Đà (Bắc Giang)…
Các Trúc Lâm thiền viện như
Bạch Mã, Giác Tâm, Phượng
Hoàng, Hậu Giang, Tây Thiên
Vĩnh Phúc, Đà Lạt, Sùng Phúc,
Hàm Rồng Thanh Hoá, Trà
Vinh, Cà Mau…

Thiền sư Pháp Loa là vị tổ
thứ hai của Trúc Lâm, theo
học và kế thừa vị tổ thứ nhất là
Điều Ngự Trần Nhân Tông và
làm thị giả. Ngài có công biên
soạn sách Phật để giảng dạy
trong Thiền phái, như Đại
Tạng Kinh, giảng bộ Truyền
Đăng Lục và nhiều kinh sách
khác. Pháp Loa từng trụ trì ở
chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc

Giang) là một trung tâm đào
tạo Phật giáo lớn, đã đào tạo
khoảng hơn 1.000 vị tăng. 

Pháp Loa là vị thiền sư đã
có công tu tạo và mở rộng
chùa Thanh Mai và chùa Côn
Sơn vào năm 1329 dưới thời
Trần. 

Chùa Thanh Mai hiện nay
thuộc xã Hoàng Hoa Thám, TP
Chí Linh. Chùa đã được công
nhận là di tích lịch sử quốc gia
vào năm 1992. Pháp Loa đã
viên tịch vào mùng 3 tháng 3
năm 1330 tại chùa Quỳnh
Lâm. Sau đó, ông được an táng
tại chùa Thanh Mai. Ngôi tháp
chứa xá lị của ông có tên là
Viên Thông Bảo tháp. Vua
Trần Anh Tông đã sắc phong
cho ông là Đại Tuệ Tịnh Trí
Đức thiền sư. 

Chùa Thanh Mai nằm trên
sườn núi Tam Ban (có nghĩa là
3 cấp núi liền kề thuộc cánh
cung Đông Triều, cao khoảng
200m. Chùa được xây dựng ở
cấp núi thứ hai, rộng và bằng
phẳng nhất. Chùa Thanh Mai
đã bị hoang phế và lãng quên
sau nhiều năm. Đến năm 1980
chùa mới được phục dựng và
bảo tồn. Chùa Thanh Mai đã
được Bộ Văn hóa Thông tin và
Thể thao công nhận là Di tích
lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Nhưng quy mô nhỏ hẹp, lại ở
nơi heo hút, đường xá đi lại
khó khăn, chùa Thanh Mai
vẫn bị chìm trong quên lãng.
Từ năm 1994, chùa Thanh Mai
đã được trùng tu lớn, đã được
đầu tư xây dựng đường lên
chùa và mạng điện lưới chiếu
sáng. 

Chùa Thanh Mai còn có lễ
hội, được tổ chức vào đúng
ngày hóa của Đệ nhị tổ của
Thiền phái Trúc Lâm là thiền
sư Pháp Loa. Đó là vào ngày
mùng 3 tháng 3 Âm lịch. Trong
lễ hội có nhiều nghi lễ như
giảng kinh, chạy đàn, lễ tắm

tượng (mộc dục)…
Ngày nay, chùa Thanh Mai

đã được các Phật tử đóng góp
để trùng tu, đã dựng được 10
gian nhà thờ Tổ, có kiến trúc
hình chữ Nhị, khu nhà bếp,
công trình phụ… Nhà nước
cũng đầu tư xây dựng 10 gian
chính điện với kiến trúc hình
chữ Đinh, Tiền đường xây
theo kiểu chồng diêm, Tam
quan, nhà bia, nhà khách, nhà
tăng. 

Giá trị văn hóa vật thể của
chùa Thanh Mai còn lưu lại là
những chân tảng, bức tường
gạch và 9 nền chùa cũ. Đặc
biệt còn có ngôi tháp cổ của vị
Đệ nhị Tam tổ Trúc Lâm là
Viên Thông Bảo tháp, xây năm
1334 có cả bia đá. Ngoài ra còn
có tháp Phổ Quang, Linh
Quang…

Tấm bia thời Trần được
công nhận là Bảo vật quốc gia
là bia Thanh Mai Viên Thông
tháp bi và còn có 2 bia thời Lê,
1 bia thời Mạc. 

Tấm bia thời Trần được
dựng vào năm 1362 dưới thời
Trần Dụ Tông, có giá trị lớn vì
là tấm bia có niên đại tuyệt
đối, phản ánh tình hình Phật
giáo và xã hội thời Trần đương
thời. Bia cao 1,31m rộng 82cm
được đặt trên tượng rùa đá có
khắc chân 5 móng. Trang trí
trên trán bia có hình đôi rồng
thời Trần có mào, hoa văn dây
cuốn. Chân bia có hoa văn
sóng nước trang trí. 

Nội dung bia ghi lại: vào
thời vua Trần Minh Tông, năm
1324, các đệ tử của Thiền sư
Pháp Loa cho xây nhiều tháp,
chùa ở khắp nơi trong nước
Đại Việt. Văn bia còn chép
Thiền phái Trúc Lâm tạo được
1.300 tượng Phật, dựng được 2
ngôi chùa lớn cùng 5 tòa tháp,
xây được 200 tăng xá, có
15.000 tăng ni và in được Đại
Tạng kinh. Năm 1328, Pháp



10 Số 05 tháng 10 - 2021 vhttdl.haiduong.gov.vn

Loa còn cho đúc một pho
tượng Di Lặc, đặt trên bảo tọa
và dát vàng. Bia còn nói đến
chùa Vĩnh Nghiêm là chốn Tổ
của Thiền phái Trúc Lâm, nơi
in khắc kinh Phật, đến việc sư
Pháp Loa tổ chức đúc tượng
“Quan Âm nghìn mắt nghìn
tay”. Tấm bia quý giá này còn
khắc một bài thơ “Việt Âm Thi
tập” của vua Trần Minh Tông. 

Chùa Côn Sơn cũng là nơi
gắn liền với sự nghiệp của
Thiền sư Pháp Loa. Chùa này
còn có tên là Tư Phúc tự,
Thiên Tư Phúc tự, Côn Sơn tự
hoặc theo tên nôm là chùa
Hun, hiện ở phường Cộng
Hòa, thành phố Chí Linh, Hải
Dương. Chùa đã được Bộ
trưởng Bộ Văn hóa Việt Nam
Dân chủ cộng hòa xếp hạng di
tích quốc gia ngay trong đợt I
năm 1962. Đây là di tích quan
trọng thuộc khu di tích Côn
Sơn - Kiếp Bạc được công
nhận là di tích quốc gia đặc
biệt năm 2012.

Ban đầu, Pháp Loa cho xây
dựng một ngôi chùa có tên là
Kỳ Lân vào năm 1304, đời vua
Trần Anh Tông, đến năm
1329, ông đã mở rộng chùa và
đặt tên mới là Côn Sơn Thiên
Tư Phúc tự và giao cho vị Trúc
Lâm Tam tổ thứ ba là Thiền sư
Huyền Quang chủ trì. 

Thiền sư Huyền Quang là vị
sư có sự nghiệp gắn với chùa
Côn Sơn, khi được vị Tổ thứ
hai của phái Trúc Lâm giao
cho trụ trì chùa này. 

Thiền sư Huyền Quang
viên tịch năm 1334 vào thời
vua Trần Hiến Tông. Về sau,
vua Trần Minh Tông đã cho
xây tháp “Đăng Minh bảo
tháp” chứa xá lị của ông. Từ
đó, ngày mất của vị Đệ tam
Trúc Lâm tam tổ này được trở
thành ngày lễ hội Xuân của
chùa Côn Sơn. 

Chùa Côn Sơn sau khi

Huyền Quang mất, còn có
nhiều danh nhân đến ở ẩn và
trông nom như Nguyễn Trãi
trong giai đoạn được minh
oan và được khôi phục các
chức tước, trong đó ông có
một chức mới là “Đề cử Côn
Sơn Tư Phúc tự” (Ông Từ giữ
chùa Côn Sơn Phúc tự). Cũng
cần nói về chùa Côn Sơn có
những di sản và báu vật được
tạo nên từ đợt trùng tu, mở
rộng như 83 gian chùa, có tòa
Cửu phẩm liên hoa gắn 385
tượng Phật, nhà thiêu hương,
tiền đường, thượng điện
khang trang, tượng Phật Quan
Âm bồ tát nghìn mắt nghìn

tay…
Chùa Côn Sơn ngày nay nổi

bật là một ngôi chùa có kiến
trúc rộng, cảnh quan  đẹp với
kiến trúc nhiều tầng: hồ bán
nguyệt, tam quan, sân trước,
gác chuông, tiền đường, thiêu
hương, thượng điện, tổ đường,
điện Mẫu, nhà bia. Hai bên là
hai dãy nhà hành lang. Chùa
còn có nhiều cây đại thụ và
nhiều cây thông cổ thụ. Phía
sau chùa là “Đăng Minh bảo
tháp” cao 3 tầng đặt xá lị của
Thiền sư Huyền Quang. Chân
tháp là bệ đá hoa sen. Đỉnh
tháp có hình một chiếc bình
Cam Lồ. 

Bia “Thanh Hư Động”.
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Tại cạnh của tầng một của
tháp còn có bia nói về sự
nghiệp của Đệ tam tổ Trúc
Lâm. Niên đại khắc bia vào
năm 1719 thời vua Lê Dụ
Tông. Bia có minh văn cho
biết Huyền Quang tôn giả là
Tổ thứ ba của Thiền phái Trúc
Lâm. Ông từng thi đỗ Trạng
Nguyên trước khi đi tu. Ông đã
đi sứ Trung Quốc. Ông hưởng
thọ 80 tuổi và được triều đình
Đại Việt quý trọng.

Cũng cần nói thêm là Trúc
Lâm Tam tổ được các vua thời
sau hết sức coi trọng. Điển
hình là vua Lê Dụ Tông đã cho
trùng tu cả ba ngôi tháp chứa
xá lị của ba vị Tổ thiền phái là
Thiền sư - Thượng Hoàng
Trần Nhân Tông, Pháp Loa và
Huyền Quang. 

Trên đỉnh Côn Sơn là một
khu đất bằng, nơi đây Thiền sư
Pháp Loa đã dựng một bàn cờ
và được dân dã gọi là Bàn cờ
Tiên. Tại chùa còn lưu 16 văn
bia, tượng Phật A Di Đà cao
trên 3m, tượng Phật nghìn mắt
nghìn tay…

Các nhà khảo cổ học cũng
đã tham gia vào việc xác định
giá trị thật sự của di sản kiến
trúc văn hóa của ngôi chùa
Côn Sơn để phục vụ cho việc
quy hoạch và phát triển kinh
tế và du lịch bền vững. Từ năm
1979 đến năm 2014, nhiều
cuộc khai quật đã được tiến
hành ở Côn Sơn. Đó là cuộc
khai quật Đăng  Minh Bảo
tháp, tìm được ngôi tháp đời
Trần bằng đất nung dưới chân
tháp, tại khu nền nhà Thanh
Hư Động, khu vườn Tháp và
Thượng điện có nền móng
kiến trúc, ngói mũi hài, rồng
đá, tượng đất nung thời Trần.
Tại khu Tam quan và đỉnh núi
Kỳ Lân đã tìm được gạch, gốm,
ngói thời Trần. Các khu nhà
Tổ, nhà Phẩm cũng có nhiều
hiện vật của thời Trần, Lê và
nền móng kiến trúc liên quan

đến tòa Cửu Phẩm liên hoa…
Căn cứ vào tư liệu khảo cổ,

năm 2015, Nhà nước đã phục
dựng lại tòa Cửu Phẩm liên
hoa hình bát giác 9 tầng, cao
khoảng 10m và nhà Phẩm
gồm kiến trúc nhà 3 tầng, 12
mái. Năm 2019, chùa đã cho
đúc quả chuông mới nặng 1,2
tấn cao 1,8m bên cạnh 2 quả
chuông đồng cổ có niên đại Tự
Đức.

Đáng chú ý là chùa Côn
Sơn còn lưu giữ được tấm bia
Thanh Hư Động là Bảo vật
quốc gia. Bia có kích thước:
cao 1,65m rộng 98cm. Bia
được khắc vào khoảng năm
1372-1377 dưới triều vua Trần
Duệ Tông. Trán bia có chữ
“Long Khánh ngự thư”(Vua tự
tay viết minh văn trên bia,
Long Khánh là niên hiệu của
Trần Duệ Tông). Giữa bia khắc
chữ Đại tự “Thanh Hư Động”.
Mặt sau bia có bài ký “Côn Sơn
Tư Phúc tự bi minh”. 

Tấm bia “Côn Sơn Tư Phúc
tự bi” được làm muộn hơn,
vào năm 1607 thời Lê Kính
Tông, có chiều cao 1,2m rộng
32cm, bia có hình lục giác, có
6 mái, chóp mái nhọn. Trang
trí trên bia là hình rồng, mây.
Tấm bia này cũng được công
nhận là Bảo vật quốc gia từ
năm 2017. Nội dung bia ghi
chép về đợt trùng tu chùa Côn
Sơn năm 1607. 

Đáng chú ý, bia “Côn Sơn
Tư Phúc tự bi” là tấm bia được
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc và
dịch nghĩa cho các cán bộ
trong đoàn về thăm chùa Côn
Sơn ngày 15 tháng 2 năm 1965. 

Chùa Côn Sơn còn mang
giá trị văn hóa phi vật thể với
hai lễ hội trong năm. Hội Xuân
từ 16 đến 22 tháng Giêng âm
lịch tưởng nhớ Đệ tam Huyền
Quang của Trúc Lâm Thiền
phái. Hội Thu từ 15 đến 20
tháng Tám tưởng nhớ Nguyễn
Trãi. Ngày nay, lễ hội chùa

Côn Sơn kết hợp với lễ hội đền
Kiếp Bạc thành lễ hội Côn Sơn
- Kiếp Bạc, Trong lễ hội có
nghi lễ rước nước, rước bánh
chưng, bánh giầy lên chùa
Côn Sơn, đền thờ Nguyễn Trãi,
Trần Nguyên Đán, giỗ Thiền
sư Huyền Quang, nghi lễ
quanh Cửu Phẩm liên hoa.
Phần hội có những trò chơi
pháo đất, vật, cờ tướng, đua
thuyền, múa rối nước, hoa
đăng…

Điểm qua đôi nét về hai
ngôi chùa cổ ở Chí Linh là
chùa Côn Sơn và chùa Thanh
Mai đã thấy hai di tích này gắn
với hai vị Tổ thứ hai và thứ ba
của Tam tổ Trúc Lâm. Hai
chùa còn lưu giữ được nhiều
di tích đời Trần nhất là về kiến
trúc, được các nhà khảo cổ
học nhiều lần khai quật được
nhiều di vật thời Trần ở đây.
Giá trị của văn hóa vật thể còn
là hai tấm bia cổ là bia Thanh
Hư Động, bia Côn Sơn Tư
Phúc tự bi. Đây còn là nơi đặt
xá lị của Tổ thứ hai và thứ ba
của Trúc Lâm Tam tổ trong
hai tháp “Viên Thông bảo
tháp” và “Đăng Minh bảo
tháp”. Những di tích, di vật
của hai chùa trên đều mang
giá trị vô giá đối với lịch sử.
Một mặt khác, đó còn là
những linh vật quan trọng,
chân xác của Thiền phái Trúc
Lâm, một trong những Thiền
phái quan trọng nhất của Phật
giáo nước ta, có thời gian phát
triển, thịnh trị và kéo dài cho
đến tận ngày nay. Không
những các di vật và di tích này
có giá trị về văn hóa, lịch sử
mà còn có giá trị trong nền
công nghiệp không khói là du
lịch nữar

(*) Quốc sử quán triều Nguyễn,
Đại Nam nhất thống chí, tập 3, bản dịch
của Nhà xuất bản Thuận Hoá, Huế,
2006,  tr. 462-463.
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Năm 1954, hòa bình lập
lại sau 9 năm kháng
chiến chống Pháp.

Không khí làng quê vui lắm.
Năm ấy tôi 14 tuổi, đang học
lớp 4 trường làng. Vì chữ tôi
đẹp nên được anh cán bộ văn
hóa của xã kéo đi viết khẩu
hiệu. Khẩu hiệu viết bằng vôi
trên nia, nong, mẹt, cót… để
treo ở đường làng. Khẩu hiệu
anh giao cho tôi viết là “Việt
Nam hòa bình muôn năm!”;
“Liên Xô trụ cột của hòa bình
thế giới muôn năm!”; “Hồ Chủ
tịch muôn năm!”; “Đảng Lao
động Việt Nam muôn năm!”;
“Tổ quốc trên hết!”. Tôi hỏi
anh “Tổ quốc là gì hả anh?”
Anh cười bảo: “Tổ quốc là
nước của chúng ta”. Về sau,
được học lên, rồi tiếp xúc với
báo chí, sách vở tôi mới vỡ lẽ:
Tổ quốc là nước Việt Nam ta.
Tổ quốc còn có nhiều cách
gọi, tùy hoàn cảnh. Nào là
“Giang Sơn”, “Sơn hà xã tắc”,
nào là “Quê hương”, “Đất
Mẹ”, “Đất Tổ”, “Đất Vua
Hùng”, “Đất nước tôi”… Mỗi
cách gọi mang một sắc thái
biểu cảm riêng nhưng cái gốc
của cái tên Tổ quốc là dải đất
hình chữ S mà trên có núi, có
sông, có hồ… Gắn với nó là

biển Đông với hàng trăm hòn
đảo lớn nhỏ. Có đảo lẻ tẻ như
Phú Quốc, Cát Bà, Cát Hải,
Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ… Có
nơi đảo quây tụ lại gọi là quần
đảo như quần đảo Hoàng Sa,
Trường Sa…. Đất liền, biển,
đảo ấy là nơi cư ngụ sinh sống
của 54 dân tộc với gần 100
triệu dân đã bao đời nay
chung lưng đấu cật để bảo vệ
và xây dựng tạo ra nền văn hóa
giàu bản sắc của người Việt. 

Một tín ngưỡng đã ăn sâu
vào trái tim khối óc của nhân
dân ta là tín ngưỡng “vạn vật
hữu linh”, người Việt coi vạn
vật đều có linh hồn. Hồn của
cây, hồn của đất, hồn của
sông, của núi, của đá, của đình
chùa, nhà cửa, cho đến cả vật
dụng giúp ta lao động hàng
ngày như cái cuốc, cái cày, con
dao, cái liềm... cỗ đầu rau, bếp
lửa… Tất cả đều có hồn
thiêng, gọi chung là linh hồn. 

Vậy Tổ quốc có linh hồn
không? Mà hồn thiêng sông
núi, hồn thiêng dân tộc từ lâu
đã được các nhà văn, nhà thơ,
chính khách, trí thức, sĩ phu...
từng nói đến. Cụ Phan Bội
Châu trong bài “Sùng bái giai
nhân” đã viết: “Hồn dân nước
ta bây giờ ở đâu?”. Sau khi đọc

tập thơ của Cao Bá Quát, cụ có
viết ba bài thơ ghi lại cảm
tưởng của mình, trong bài một
có câu: “Khí thiêng đất nước
còn nguyên đó”. Đến bài thơ
“Gửi người bạn Trung Hoa
Lâm Lượng Sinh cụ viết: “Rắp
mong gọi tỉnh quốc hồn/
Cường quyền tím ruột căm
gan bừng bừng”. Phan Châu
Trinh trong bài “Tỉnh Quốc
hồn ca” (Bài ca được viết theo
thể thơ song thất lục bát có
782 câu). Ngay ở tên bài, cụ đã
dùng “Quốc hồn”. Đây là bài
ca nhằm thức tỉnh quốc hồn ở
từng người trong bối cảnh
thực dân Pháp còn đô hộ nước
ta. Nhà nho Nguyễn Quyền
sáng tác bài thơ có tựa đề “Kêu
hồn nước”. Với 40 câu thơ, tác
giả nói tới 10 lần hồn nước.
Chẳng hạn như: “Nước non
trơ đó nào hồn ở đâu”; “Người
đi gọi, kẻ đi tìm/ Biết đâu đài
múa mà đem hồn về”. Hoặc
“Than ôi! hồn nước ta ơi/Tỉnh
nghe ta gọi mấy lời đồng
tâm”... Với Nguyễn Quang
Diệu thì tập trung nói về hồn
dân lao động, chủ yếu là nông
dân, ông gọi là “dân ruộng”.
Ông viết bài thơ “chiêu hồn
dân ruộng” theo thể thơ song
thất lục bát, dài 157 câu. Cuối

Hồn thiêng sông núi
Tùy bút của Văn Duy

Lễ Hội quân trên sông Lục đầu.                 Ảnh: VCQ
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bài tác giả viết rõ: “Nhờ tay
truyền bá hương thôn/ Gọi là
bay bảy chiêu hồn nông dân”.
Tác giả Nguyễn Văn Năng lại
gọi là hồn chủng tộc: “Đọc kê
cốt chiêu hồn chủng tộc/
Tụng kinh mong cứu khổ non
sông” (bài Phòng tù). Đặc biệt
phải kể đến bài “Chiêu hồn
nước” của Phạm Tất Đắc. Bài
thơ song thất lục bát dài 106
câu, có tới 34 lần nhắc đến chữ
“Hồn” như “hồn cũ”, “hồn
hỡi”, “vì hồn”, “hồn về”, “hồn
lạc”, “hồn coi”, “hồn nghe”…

Không phải ngẫu nhiên các
bậc đại nho, có lòng yêu nước
sâu sắc lại nói nhiều đến hồn
nước như vậy? Dẫu là dùng từ
hồn chủng tộc, hồn dân ruộng
hay quốc hồn, hồn nước thì
đều chung một nội dung đó là
hồn Tổ quốc. Vậy là các vị chí
sĩ có học thức uyên bác đã
thừa nhận đất nước ta có hồn
thiêng. Vậy hồn thiêng của Tổ
quốc nằm ở đâu?.

Hồn Tổ quốc là hồn sông
núi. Hồn thiêng ấy nằm từ núi
cao đến sông sâu, biển rộng.
Bất cứ chỗ nào là đất đai của
Tổ quốc thì đều có hồn đấy,
chớ có coi thường. Hồn Tổ
quốc tụ lại ở những vùng đất
lâu đời, nơi là cái nôi của Tổ
tiên ta từ ngàn xưa đã từng
sống với những công cụ đồ đá,
đồ đồng, đồ sắt… còn để lại
cho con cháu đời sau những
mảnh tước, lưỡi rìu đá, mũi
tên đồng, trống đồng, thạp
đồng, đồ gốm... Đó là vùng
văn hóa Núi Đọ (Thanh Hóa);
Vùng văn hóa Sơn Vi ở Sơn La,
Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái,
Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ
An, Quảng Trị; Vùng Văn hóa
Hòa Bình tỉnh Hòa Bình; Văn
hóa Bắc Sơn (Lạng Sơn); Văn
hóa Phùng Nguyên ở 55 địa
điểm thuộc Phú Thọ, Bắc
Ninh, Hà Tây, Hải Phòng… Và
tiếp nối là nền văn hóa Đông
Sơn ở nhiều tỉnh của Bắc Bộ

mà trung tâm là Phú Thọ. Đây
cũng là nền văn hóa vật chất
để ra đời đất nước Văn Lang -
Âu Lạc của các vua Hùng, tiền
thân của Tổ quốc ta hôm nay.
Hồn Tổ quốc tụ lại ở những
vùng địa linh, nơi sinh ra nhân
kiệt. Đó là vùng đất Tổ Hùng
Vương ở Phú Thọ. Vùng đất
Lam Sơn Thanh Hóa, vùng đất
Bình Định, vùng đất Kim Liên
Nam Đàn, Nghệ An... gắn liền
với tên tuổi các Vua Hùng, với
Lê Lợi, Quang Trung, Hồ Chí
Minh... Những nhân kiệt của
dân tộc vẫn sống mãi với non
sông. 

Hồn Thiêng của Tổ quốc
còn tụ lại ở những vùng đất
chiến thắng ngoại xâm: Ải Chi
Lăng, sông Bạch Đằng, sông
Cầu, Chương Dương, Tây Kết,
Hàm Tử, Vạn Kiếp, gò Đống
Đa, Căn cứ địa Việt Bắc, Điện
Biên Phủ, Khe Sanh, Đường 9
Nam Lào, Kon Tum, Buôn Ma
Thuột và thành phố Hồ Chí
Minh… Làm sao kể hết được
các vùng đất chiến công
chống ngoại xâm của dân tộc.

Hồn thiêng Tổ quốc còn tụ
lại ở các di tích văn hóa tín
ngưỡng lâu đời của dân tộc.
Theo dòng lịch sử, ta gặp hàng
ngàn ngôi chùa thờ Phật được
xây dựng từ thời Lý, Trần, Lê…
mà ngày nay vẫn còn như
chùa Một Cột (Hà Nội), chùa
Thiên Mụ (Huế), Tây Thiên ở
Vĩnh Phúc, Côn Sơn - Kiếp Bạc
ở Hải Dương, chùa Quỳnh
Lâm, Yên Tử ở Quảng Ninh…
Cùng hàng ngàn ngôi đền,
đình thờ các vị Nhân thần có
công giúp nước. Là người Việt
Nam, ai cũng biết hầu như
làng nào cũng có đình, chùa,
đền, miếu để thờ Phật, thờ
Thánh Thần. Nhiều ngôi lớn
như Đình Bảng ở Bắc Ninh,
đền Đô là nơi thờ 8 vị Vua thời
Lý. Về đất Đông Triều Quảng
Ninh vào đền An Sinh ta gặp
các vị vua thời Trần được tôn

thờ rất trang nghiêm.
Hồn Tổ quốc còn được lưu

giữ ở các phong tục rất văn
hóa của người Việt từ bao đời
nay. Đó là các cuộc tế lễ cầu
mưa, cầu cho mùa màng bội
thu, cầu cho mưa thuận gió
hòa như Lễ Tịch điền, lễ Lồng
Tồng (xuống đồng) của miền
núi; Lễ cúng cơm mới; Cúng
giỗ từ Vua Hùng đến các cụ kỵ
tổ tiên ở gia đình. Cùng với
việc tôn thờ hàng triệu anh
hùng, liệt sĩ đã vì dân vì nước
mà hiến dâng đời mình.

Hồn Tổ quốc, tuy không
trông thấy nhưng nó là chất
kết dính vô cùng bền chắc các
con người Việt Nam với nhau
tạo thành khối đoàn kết sắt đá
chống lại bao nhiêu giông tố
để tồn tại đến ngày nay. Mỗi
khi ra nước ngoài gặp được
người Việt Nam, dẫu không
cùng quê cũng thích lắm, cũng
thấy thân thương, ruột thịt.
Hồn Tổ quốc hun đúc trong
mỗi trái tim ta tình yêu quê
hương da diết, ý chí bảo vệ quê
hương không gì lay chuyển
nổi. Hồn Tổ quốc tạo nên
truyền thống anh hùng bất
khuất, quyết chiến, quyết
thắng ngoại xâm để giữ lấy
giang sơn như nhà thơ Chế
Lan Viên đã viết: “Một tấc đất
cũng là Tổ quốc”. Hồn Tổ
quốc hôm nay hiện thành lá
cờ đỏ sao vàng ngày ngày ngạo
nghễ tung bay từ đỉnh Lũng
Cú đến Mũi Cà Mau; Từ Hà
Nội, Huế, thành phố Hồ Chí
Minh đến Phú Quốc, Côn Đảo,
Trường Sa, Hoàng Sa. Cờ Tổ
quốc hôm nay ngạo nghễ bay
cùng các quốc kỳ trong khối
ASEAN, ngạo nghễ bay trên
nóc các tòa Đại sứ Việt ở thủ
đô trên 100 Quốc gia khắp
năm châu. 

Và… Hồn thiêng Tổ quốc ở
ngay trong trái tim tar



14 Số 05 tháng 10 - 2021 vhttdl.haiduong.gov.vn

Năm 2013, trong một lần ghé thăm Bảo
tàng Hà Tĩnh, tôi được biết một quả
chuông thời Trần (TK XIV), cổ vật độc

đáo, quý hiếm của tỉnh Hà Tĩnh. Tôi thật sự bất
ngờ và xúc động bởi lần đầu tiên được thấy một
quả chuông thời Trần còn khá nguyên vẹn.
Điều đặc biệt là quả chuông còn lưu giữ bút
tích của Phạm Sư Mạnh - Danh nhân văn hóa
kiệt xuất của dân tộc, quê tại khu Kính Chủ,
phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải
Dương.

Thể theo đề nghị của tôi, các bạn đồng
nghiệp đã đưa đi xem quả chuông tại nhà văn
hóa huyện Cẩm Xuyên. Qua nghiên cứu hồ sơ
lưu trữ, được biết: vào cuối năm 1989, đầu năm
1990, người dân xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm
Xuyên phát hiện một quả chuông đồng tại khu
vực chùa Rối. Sau đó, phòng VHTT huyện Cẩm
Xuyên đã đưa quả chuông về bảo quản tại trụ
sở UBND huyện. Thông tin phát hiện quả
chuông này đã được PGS Nguyễn Du Chi công
bố trong “Những phát hiện mới khảo cổ học
năm 1995” và Hoàng Văn Lâu trong “Thông
báo Hán Nôm học năm 1998” và trên Báo Hà
Tĩnh điện tử ngày 19/10/2009.

Đây là quả chuông có chất liệu bằng đồng,
trọng lượng trên 200 kg, chiều cao 1,2 m, đường
kính miệng chuông 0,6 m, vành ngoài miệng
chuông được tạo gờ nổi bởi những cánh sen
liên tiếp nhau. Thân chia làm 2 phần, mỗi phần
được tạo 4 lạc khoản đối xứng nhau, trên gờ chỉ
nổi đối xứng chia 2 phần lạc khoản có 6 núm
lớn dùng để thỉnh chuông. Quai chuông được
tạo hình con rồng miệng há rộng, mình cuộn
thành vòng tròn theo thể rồng phục, 4 chân có
móng vuốt nhọn bám chặt xuống mặt đỉnh
chuông. Chuông được đúc liền khối, đáng tiếc
là không ghi niên đại.

Điều đặc biệt ở chuông đồng này là trong
một lạc khoản nằm ở phần trên của chuông có
minh văn khắc bài thơ của Phạm Sư Mạnh, một
vị quan đại thần thời nhà Trần phò vua Trần
Duệ Tông xa giá Nam chinh vào năm Long
Khánh thứ 4 (1376), do Cung nội Thượng ban
Phùng Ngọc, pháp hiệu Tử Nghiêm khắc chữ:

Phiên âm:

“Nam vọng Hoành Sơn đại hải đoan
Kình đào hung dũng bạch vân gian
Thiều thiều vạn lý Nam chinh lộ
Xa giá hoang châu Bố Chính san”.
Dịch nghĩa: 
Nhìn về phương Nam, núi Hoành Sơn ở bên

biển lớn
Sóng Kình cuồn cuộn liền giải mây trắng
Đường Nam chinh xa xôi muôn dặm
Xa giá tới núi Bố Chính châu hoang vắng.
Về sự kiện này, sách Đại Việt sử ký toàn thư

đã ghi rõ “năm Long Khánh thứ 4 (1376), tháng
12, vua đích thân đi đánh Chiêm Thành. Bấy
giờ đến cửa Di Luân, các quân đi theo hướng
biển, vua cưỡi ngựa dẫn quân bộ ven theo bờ

Bút tích Phạm Sư Mạnh trên chuông thời Trần
tại Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

An Văn Mậu(*)

Quả chuông chùa Rối lưu giữ bút tích bài thơ
của Phạm Sư Mạnh.

(Xem tiếp trang 16)
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Thông thường tết Trung
Thu là chỉ ngày rằm
tháng Tám, nhưng với

lứa chúng tôi khái niệm về
Trung Thu từ  sớm hơn nhiều.  

Từ khi trăng thượng huyền
treo lơ lửng trên ngọn tre đầu
xóm, thì từ xa đã nghe văng
vẳng tiếng trống cà rùng, làm
phân tán sự học hành của lũ
chúng tôi rồi. Tôi để ý, trong
những bữa ăn, hay câu chuyện
hàng ngày, khi vô tình nói tới
chữ Trung Thu thì mẹ lại bảo:
Con chịu khó học, đến tết
Trung Thu này mẹ sẽ cho đi
xem hội múa rồng. Có lần mẹ
hứa với em gái tôi, rằng cái
Thu gắng bế em để anh kiếm
củi, đến tết Trung Thu mẹ cho
về quê chơi với bà. Mặc dù từ
nhà về quê, chỉ đi qua một
làng bên và một cánh đồng,
khoảng ba bốn cây số, nhưng
với anh em tôi ngày ấy sao mà
xa xôi và có cảm giác háo hức
vô cùng. Nỗi háo hức đợi chờ
tết Trung Thu, còn khắc khoải
hơn cả mong tết Nguyên đán.
Bởi Trung Thu trăng sáng, trời
thanh gió mát, lại được rước
đèn ông sao, chơi đèn kéo
quân và xem múa rồng… 

Khi ngoài đồng, những
ruộng lúa biếc xanh đang thì
đứng cái, bỗng len vào những
thửa ruộng lúa nếp cái hoa
vàng, trĩu bông, màu lá gừng.
Đó là những khu ruộng lúa
sớm, chín sớm làm cho cánh
đồng làng phẳng phiu như
tấm chiếu màu xanh lục
khổng lồ có thêm màu hoa văn
vàng nhạt thật vui mắt. Người
ta gặt lúa nếp về làm cốm. Hạt
cốm giã bằng cối chày nên dẻo
thơm, được hồ bằng nước lá
tre xanh mát, lại được gói bằng

lá sen, lấy sợi rơm vàng buộc,
lúc mở ra một mùi thơm ngậy
tỏa ra khiến trẻ con ứa cả nước
miếng.

Nền trời trong veo, không
gợn mây. Gió từ đồng nội thổi
về mơn man trên má trên tóc.
Thời điểm ấy, đám trẻ đi chăn
trâu đã bỏ nón ở nhà cho đỡ
vướng mà cũng không đến nỗi
chịu nắng vỡ đầu. Đây là thời
vụ nông nhàn. Người dân quê
tôi vào rừng kiếm củi, kẻ đi
làm thuê, đóng cối, khâu vá
thuê. Chúng tôi lùa trâu ra khu
đồng bỏ hoang, hoặc gò  đống,
có khi cho vào tận chân núi
thả trâu, bắt chim... Chúng tôi
nhổ những sợi lông dài nhất ở
đuôi trâu, làm thành cái bẫy
gài trên lưng trâu. Gió heo
heo, những con chim chà
pheng, đuôi dài, cánh nhỏ bay
liệng vài vòng rồi sà xuống
nhặt tìm con rận trâu béo
mập. Khi ăn no rận, nó tung
cánh bay lên thì bị dính bẫy,
giẫy phành phạch. Chỉ chờ thế
là chúng tôi chạy ào đến, vồ

lấy. Ngọn lửa được nhóm bằng
cỏ khô, những que củi cháy nổ
lách tách. Giữa cái không gian
nồng nồng mùi bùn đất, bắt
đầu thơm lựng mùi thịt chim
nướng. 

Ngoài đồng vui là thế,
nhưng ai cũng mong chóng
tối.

Đêm Trung Thu đẹp ảo
huyền, mơ màng như cổ tích.
Dường như không gian lúc ấy
là một cái túi khổng lồ đựng
nhiều vị thơm của các loài quả
làng quê. Quả thị chín vàng vô
tư, hồn nhiên nhất. Nó phóng
khoáng nhiệt tình thả mùi
thơm sực nức ra chẳng cần
biết có người nào từ chối?
Chuối ngự, chuối tây, thơm
cao sang vẻ thâm nghiêm nơi
đền miếu; quả ổi đào, ổi đá
thơm dân dã, quê mùa; mùi na
chín thoang thoảng, mỏng
manh như ánh trăng, người vô
tình chẳng bao giờ để ý; quả
hồng chỉ làm duyên với màu
sắc chứ chẳng tỏ rõ vị thế của
mình bằng hương vị. Cốm

Ký ức Trung Thu
KHúC Hà LinH
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thơm dẻo, bưởi ngọt cay, hăng
xộc lên tận mũi và mùi ngầy
ngậy của tấm bánh đa vừng…
Tất cả như bết vào mái tóc của
lũ con gái và thỉnh thoảng lại
vỡ toang ra những trận cười
của chúng.

Đêm Trung Thu mát lạnh.
Hình như trong không khí có
làn hơi sương mơ hồ, chỉ cảm
nhận chứ không giơ tay ra
hứng được như tết Nguyên
đán sụt sùi mưa dầm, lép nhép
rét co ro. Vô duyên nhất là có
năm Tết vào dịp tiết đại hàn,
thế là mẹ chẳng cho đi đâu,
chỉ nằm trong nhà quấn chăn,
bên đống lửa, hong hóng chờ
tắt rét. Đến khi trời hửng ấm
lên, thì đã hóa vàng, đã hết tết.

Tết Trung Thu khác hẳn.
Trời cao thẳm, không mây,
trăng trong như ngọc, tròn
vành vạnh như chiếc mâm
thau đánh bóng, mà trong đó
mẹ bảo có chị Hằng Nga và
chú Cuội. Trên sân rộng, chiếc
chiếu rải ra, bày đủ các loại
quả: hồng, bưởi, na, thị, ổi,
chuối, cả bánh đa vừng, tấm
mía và đĩa cốm thơm… Bà
cháu, mẹ con anh em quây
quần phá cỗ trông trăng. Bỗng
có tiếng trống rộn rã ở đầu
xóm.

Đoàn múa rồng đã đến. 
Thoạt đầu là những lá cờ

ngũ sắc, đèn lồng mang hình
hoa trái tôm cá và những tấm
biển viết bằng chữ nho “Thiên

hạ thái bình”. Rồng đan bằng
nan nứa mỏng dẻo mềm, dán
giấy đủ màu. Đầu rồng có râu,
mắt rồng sáng quắc. Bốn chân
lủng lẳng có móng sắc nom rất
sợ. Mình rồng đầy vẩy và gai
màu xanh lam rồi đến đuôi
lởm chởm. Người múa rồng
điều khiển theo lệnh trống,
chiêng chờn vờn trước một
hòn ngọc, xung quanh là mây
và ánh chớp rất đẹp mắt.

Đoàn múa rồng đi khắp các
đường ngõ lớn trong làng.
Thấy rồng đi qua, chủ nhà
giàu, hoặc có máu mặt liền
mang pháo ra đốt chào mừng
rồng và lấy khước. Họ không
quên lấy tiền lẻ thưởng cho
đội múa rồng.

Tôi là đứa trẻ còi cọc, chỉ
chạy theo đuôi rồng cũng lấy
làm hả hê lắm. Có lúc ngã
nhoài vì trượt chân, lại chồm
dậy chạy theo các anh lớn
tuổi, ăn mặc quần áo sặc sỡ
giang tay đưa con sào múa,
làm cho chân rồng lúc lắc uốn
lượn hệt chân con rắn khổng
lồ.

Đối với chúng tôi, con rồng
là vật rất gần, lại rất xa; rất dữ
dằn lại hiền lành thật đáng
yêu đáng quý. Nó in vào tuổi
thơ nét đẹp sống động, khó
phai mờ.

Những đứa trẻ con không
chạy theo được đoàn rước,
chúng ở nhà xem đèn kéo
quân. Làng tôi ngày ấy chỉ có

vài nhà có đèn, còn phải đi
xem nhờ. Bởi làm đèn phải
khéo tay, lại cần có nguyên vật
liệu. Giang nứa, giấy bóng
kính, rồi keo dán… Từ hạ tuần
tháng bảy đã phải chuẩn bị
làm đèn. Đèn có khối hộp
hình vuông hoặc hình bát
giác. Khi thắp lửa ngọn bấc
cháy lên, thì lạ lắm: Trên mặt
giấy hiện lên người, ngựa, voi,
có giáo mác cung tên, có cả
quân lính, tướng soái, đuổi
theo nhau tít mù. Chúng tôi
reo hò thích thú y như là xem
chiếu bóng ngày nay vậy. Bà
chủ nhà răng đen hạt na, mặc
quần lĩnh, môi cắn chỉ ăn trầu
thuốc, vấn tóc trần tươi cười
chia cho chúng tôi mỗi đứa
một thứ quà. Nào là múi bưởi,
có con tép mọng mà ngọt như
đường phèn, nào là quả ổi đào
thơm lựng, hay tấm mía cứng
như khúc gỗ, nhưng khi hàm
răng phá được lớp vỏ thì bên
trong có lọ mật vừa thơm vừa
ngọt sắc, liếm mãi không hết
mật ở đầu môi.

Bà chủ đã quên hết cả tội
chúng tôi trèo me trèo khế nhà
bà, hàng ngày bà vẫn tức. 

Trong ký ức tuổi thơ tôi,
đêm trăng rằm tháng Tám
phảng phất mầu thần thoại.
Còn  bây giờ giữa những ngày
phòng dịch dã Covid-19 này,
hình ảnh đêm Trung Thu  xưa
chỉ còn là hoài niệmr

biển đến cửa Nhật Lệ, đóng quân luyện tập 1
tháng. Hai cửa Di Luân và Nhật Lệ đều ở châu
Bố Chánh” (nay thuộc 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng
Bình).

Từ bút tích trên chuông và qua xem xét chất
liệu, cũng như kiểu dáng đúc, có thể thấy, quả
chuông đồng này có phong cách thời Trần (thế

kỷ XIV) và là một cổ vật có giá trị rất lớn về lịch
sử, văn hóa và tôn giáo cần được bảo vệ.

Hiện tại, quả chuông được Bảo tàng Hà Tĩnh
quản lý. Căn cứ vào nội dung giá trị lịch sử, văn
hóa và khoa học, Bảo tàng Hà Tĩnh đang tập
trung hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính
phủ ra Quyết định công nhận là Bảo vật Quốc
giar

(*) Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương

Bút tích phạm Sư Mạnh...
(Tiếp theo trang 14)
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“Văn hóa dân gian làng
Hoàng Xá” là một cuốn
sách khá thú vị của nhà văn

Nguyễn Long Nhiêm, được Nhà
xuất bản Văn hóa Dân tộc phát
hành năm 2012. Với hơn 300
trang sách, tác giả đã “gói gọn”
một làng quê có bề dày truyền
thống lịch sử, văn hóa gần
nghìn năm qua những tư liệu
vừa có sức thuyết phục về mặt
khoa học và những trang viết
đậm chất văn chương. 

Trong giai đoạn hiện nay,
khi nông thôn đang thực hiện
chương trình mục tiêu “Xây
dựng nông thôn mới”, vấn đề
đặt ra là làm thế nào để nông
thôn vừa ngày càng hiện đại và
văn minh vừa không bị mất đi
bản sắc văn hóa và những giá
trị truyền thống cũng là nguồn
lực cần khơi dậy, tạo động lực
cho việc thực hiện các mục tiêu
xây dựng nông thôn mới, thì
cuốn sách trên gợi cho độc giả
và những người làm công tác
quản lý ở cấp chính quyền
nhiều điều cần suy nghĩ. 

“Văn hóa dân gian làng
Hoàng Xá” được bố cục thành
bốn phần. Phần I viết về điều
kiện tự nhiên và con người làng
Hoàng Xá thuở đầu khai thiên
lập trang ấp, hoàn thiện mô
hình tổ chức làng xã cùng hệ
thống cơ sở hạ tầng phục vụ
dân sinh. Phần II viết về sinh
hoạt tín ngưỡng, tâm linh và
các tập tục của làng. Phần III là
văn nghệ dân gian (gồm các
tích truyện về các vị thần, các vị
cao tăng hoặc danh nhân của
làng) cùng với các bài ca dao,
lời hát đối đáp, đố vui, vè. Phần
IV là bức tranh khái quát về
làng Hoàng Xá hôm nay. Ngoài

bốn phần trên, cuốn sách còn
có phần phụ lục đăng tải
những điều khoản trong cuốn
Hương ước làng được lập năm
1938 trong đó quy định về các
việc trong làng liên quan đến tổ
chức và hoạt động của bộ máy
hành chính, các vấn đề về  kinh
tế, an ninh, trật tự, tập quán, tín
ngưỡng, tang lễ, cưới xin.
Những văn bản chữ Hán trong
bi ký, đại tự, hoành phi, câu đối
cũng được tác giả sưu tầm, dịch
thuật và giải nghĩa. 

Cảnh quan tự nhiên làng
Hoàng Xá một thời được
Nguyễn Long Nhiêm dày công
sưu tầm, tra cứu tư liệu từ
nhiều nguồn để phục dựng lại,
qua những trang viết khá hấp
dẫn. Nó giúp cho người dân
làng Hoàng Xá hôm nay, nhất
là những người trẻ tuổi, hình
dung được làng quê mình cách
nay từ hơn nửa thế kỷ trở về
trước. Cảnh vật một thời như
một bức tranh “sơn thủy hữu

tình”, với dòng sông Hương
(trước thế kỷ XIII có tên là sông
Cam) là trục chính, dài 30 km,
chạy dọc huyện Thanh Hà qua
16 làng ra cửa Văn Úc. Phía
Nam có sông Đào, phía Tây có
sông Đồng Rựng. Trong
khoảng tọa độ ấy là làng Hoàng
Xá với ba phần tư là diện tích
sông ngòi, triều bãi với nhiều
con sông nhỏ ngoằn ngoèo
chạy trên những phiên đồng,
chen cả vào làng, xóm, cùng
hàng trăm gò đống mọc lên
trong làng, ngoài đồng với
những lùm cây thâm u và đền,
miếu. Làng có bốn phiên đồng
với hơn 70 tên đồng khác nhau.
Tổng diện tích (trước 1945)
chính xác là 1.185, 5 mẫu; trong
đó có 80 mẫu đất đền, chùa, 70
mẫu của các họ, phe giáp, còn
lại là đất tư. Địa hình làng
Hoàng Xá được miêu tả trong
cuốn sách là một vùng sông
nước chịu ảnh hưởng của thủy
triều. “Mỗi con nước dâng lên
tràn ngập hầu hết triều bãi
vườn tược, xóm làng chỉ còn
như những con thuyền trên
biển nước mênh mông”. Vì thế,
người dân Hoàng Xá “vừa lớn
lên đã phải nắm được quy luật
của các con nước thủy triều” để
quyết định việc cày, bừa, xuống
giống, cấy trồng hoặc gieo hạt.
Con nước ngày Ba mươi Tết
hàng năm để lại trong ký ức của
người dân Hoàng Xá thật ấn
tượng: “Nước dâng đầy sông
ngòi, ao, đầm. Nước thỏa thuê
để giặt giũ, tắm gội trút đi bụi
trần để ngày mai Mồng Một
cúng Tết tổ tiên, thần Phật
được chay tịnh, thơm tho”. Rồi
“một thoáng chiều đến nửa
đêm, con nước rút đi cạn róc

Từ “VăN Hóa DâN GiaN LàNG HoàNG Xá” Của NGuyễN LoNG NHiêM,

nghĩ về phát huy bản sắc văn hóa làng
vào cuộc sống hôm nay 

CảnH THụy

Bìa cuốn sách.
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lòng ngòi, để lại lớp phù sa màu
hồng tím trên mặt vàn, mặt
bãi”. Với một địa hình như thế,
Hoàng Xá cũng là làng có nhiều
bến nước. Từ đây, thuyền bè
lớn nhỏ tỏa đi muôn nơi, không
chỉ ra cánh đồng, đi các xã
trong huyện mà còn tới tận các
địa phương khác như: Hải
Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh,
Đông Triều, chợ Chàng, chợ
Chũ (Bắc Giang). Nhờ được bồi
đắp bởi phù sa của hệ thống
sông Thái Bình nên thổ nhưỡng
nơi đây vừa thuận lợi cho nghề
trồng lúa, trồng cây ăn quả, vừa
đem lại nguồn lợi thủy sản dồi
dào với các loại cá, tôm, cua,
ốc, lươn, chạch, ba ba… đặc
biệt phải kể đến cáy, cà ra và
rươi. Mùa mưa đến, “cáy thập
thò cửa lỗ bên bờ sông, bờ đầm,
trên vườn cau, vườn chuối. Sau
những trận mưa rào, cáy ra
khắp mặt bờ kiếm ăn. Cáy xồm
màu đất cẳng chân xù xì; cáy
mật đỏ hồng màu ớt chín,
chúng khoe hai cái càng đầy
răng sắc nhọn gắp mồi đưa vào
miệng và khi áp sát kẻ thù
thành vũ khí. Tháng năm,
tháng sáu là mùa sinh sản của
cáy. Cáy nhiều vô kể. Nước
triều dâng đến đâu, cáy trôi đến
đó. Cáy bám vào bờ cỏ, mô rạ,
trú ngụ trên khắp bãi cói”.
Người dân Hoàng Xá thường
dùng dậm lùa bắt cáy hoặc câu.
Tháng mười, khi lúa đã gặt
quang đồng, cáy trú ngụ trong
rạ, lật lên chúng chạy rào rào,
vồ không kịp. Vào dịp tháng
chín, tháng mười, “rươi lên
khắp mặt nước ruộng bãi, sông,
ngòi, ao hồ”. “Bọn trẻ nô nức
đem rổ mau, rá vo gạo, dần gạo
lội xuống vớt rươi, kéo theo
những chiếc nồi đất, nồi đồng
đựng rươi buộc ngang thắt
lưng”. Người lớn thì “chờ khi
nước mặt ruộng trút xuống
lòng sông thì thả đụt xuống.
“Vừa thả đụt xuống đã phải vớt
ngay không sẽ vỡ đụt”. Rươi
được đựng trong thúng,

thuyền, chuyển bán khắp nơi.
Những cảnh tượng về một làng
quê trù phú giầu sản vật bây giờ
chỉ còn trong ký ức của lớp
người cao tuổi. Lớp trẻ nghe
như truyện cổ tích, tiếc nuối vì
môi trường sinh thái cho cáy,
rươi trú ngụ và sinh sản không
còn. Những trang viết của
Nguyễn Long Nhiêm về thiên
nhiên và sản vật xưa của làng là
những trang văn đầy hoài
niệm!

Cũng nhờ thổ nhưỡng trù
phú mà đất Hoàng Xá sớm có
người đến lập trang ấp, định
cư. Bằng những tư liệu phong
phú, được sưu tầm công phu,
Nguyễn Long Nhiêm đã chứng
minh một cách thuyết phục
Hoàng Xá là một làng Việt cổ.
Khảo cổ học đã xác định ở đây
có những ngôi mộ từ thời Đông
Hán. Dưới lớp đất sâu 1,5 mét
có những di chỉ được xác định
là đất nung (dùng thay chì) cài
vào lưới. Tấm bia ở chùa Tứ
Giác (dựng năm 1860) cho biết
làng xưa có tên là Hoàng Mô
trang, đến năm Hồng Đức thứ
III (1472) mới đổi thành Hoàng
Xá xã. Gia phả họ Phạm thuộc
làng Hoàng Xá (Ý Yên, Nam
Định) ghi rõ nguồn gốc dòng
họ từ Hoàng Xá huyện Thanh
Hà di cư đến năm 1333, nên
ông tổ ở đây lấy tên nơi ở mới là
“Hoàng Xá” để  nhắc con cháu
nhớ về quê cha đất tổ của
mình. Cũng từ những nguồn tư
liệu đã được xác minh, cuốn
sách cho ta biết ngoài ba dòng
họ đã di cư đi nơi khác (họ
Chúc, Tống, Lương), thì hiện
nay Hoàng Xá có tới 36 dòng họ
- một trong những làng có
nhiều dòng họ nhất tỉnh Hải
Dương. Nơi đây quả là “đất
lành chim đậu” nên thu hút
người từ tứ xứ tìm đến định cư!

Là một làng cổ ở đồng bằng
sông Hồng nên Hoàng Xá cũng
là nơi chứa đựng những trầm
tích văn hóa tiêu biểu cho một
vùng đất. Lớp trẻ Hoàng Xá

hôm nay không ngờ mảnh đất
nơi đây từng nổi tiếng một thời
với nghề dệt vải, xe sợi, trồng
bông (dân gian thường gọi là
vải đượng Hoàng Xá) cách đây
trên 150 năm. Có thời điểm, cả
làng có tới 80% hộ, 90% nhân
lực làm nghề dệt vải; cả làng có
tới 500 khung dệt, “chiều tối,
khi mặt trời vừa khuất sau lũy
tre, từ các cầu ao trong làng lại
rộn lên tiếng chày đập vải đến
mãi canh khuya. Sáng nào sân
nhà cũng vải con phơi trắng
sào, trắng dây dọc sân, vườn
nhà”. Vải Hoàng Xá từ chợ
Vàng tỏa đi khắp nơi. Hoàng Xá
cũng là nơi chế biến nhiều món
ăn độc đáo, như: chả rươi, nộm
tép, gỏi cá, canh trứng cáy, xôi
cá rô và các loại mắm rươi,
mắm cáy, mắm ruốc. Đọc “Văn
hóa dân gian làng Hoàng Xá”,
ta thấy hiện lên một làng quê
trù phú, bình yên và cổ kính.
Một làng quê ở thời điểm năm
1938 có 454 hộ với 2.618 nhân
khẩu mà có tới ba ngôi đình
(đình Phúc Lộc, đình Phúc
Khánh, đình Chợ), năm ngôi
chùa (Chùa Quang Liệt, Mục
Đồng, Đồng Hò, chùa Am, chùa
Đò), hai ngôi miếu (Tứ Giáp,
Bát Giáp) và có cả Văn chỉ thờ
ông tổ của đạo Nho cùng thất
thập nhị hiền (72 học trò xuất
sắc của Khổng Tử). Không chỉ
nổi tiếng vì hệ thống đường
làng dài hơn bốn nghìn mét lát
đá phiến mà Hoàng Xá còn có
tới hơn 20 cây cầu đá. Trong đó
có 6 cây cầu dài từ 10 đến 15
mét, nối làng xóm với ruộng
đồng, xóm trên với xóm dưới;
dưới những nhịp cầu đá, vẫn
đảm bảo cho thuyền bè qua lại
dễ dàng. Hoàng Xá có nhiều
bến nước, giếng cổ và nổi tiếng
hàng tỉnh với hai dãy quán cổ
(chợ Vàng) được dựng từ năm
1845; mỗi dãy dài chục gian;
cột và xà đục chạm bằng đá
nguyên khối, mái ngói cổ kính,
rêu phong. Rất tiếc là những
con đường lát đá phiến và
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những cây cầu đá cổ do đến
nay không còn phù hợp, nên
phần nhiều đã bị dỡ bỏ! 

Ngoài hệ thống đình, chùa,
đền, miếu, các sản phẩm văn
hóa vật thể và phi vật thể như:
vườn tháp, chuông, văn bia,
hoành phi, câu đối; các làn điệu
dân gian, trò chơi dân gian
cùng nhiều câu tục ngữ, ca dao
cũng được tác giả dày công sưu
tầm. Trong cuốn sách này,
Nguyễn Long Nhiêm còn cung
cấp cho người đọc những
thông tin cơ bản về từng dòng
họ một trong làng (như: nguồn
gốc xuất xứ, tên cụ tổ và ngày
giỗ, số đinh trong họ) đem lại
sự thú vị cho độc giả là người
làng Hoàng Xá. Tác giả cũng
vinh danh những người học
hành, đỗ đạt theo các bậc (sinh
đồ, giám sinh, cử nhân, tiến sĩ)
và mô tả chi tiết những lễ hội
của làng và các tập tục: ma
chay, cưới xin, lệ tế đám, lệ lên
lão, lễ hạ điền, lễ thượng điền,
lập đàn cầu mưa; ghi chép cụ
thể các quy định trong Hương
ước làng…

Có thể nói, cái tên “Văn hóa
dân gian làng Hoàng Xá” chưa

thật đúng với những gì đã được
tác giả trình bày trong cuốn
sách. Nội dung mà cuốn sách
đề cập đến rộng hơn nhiều. Nó
không chỉ trong phạm vi hẹp về
văn hóa dân gian làng Hoàng
Xá! Cuốn sách vừa là tài liệu địa
lý, vừa là cuốn biên niên sử của
làng; không chỉ phản ánh diện
mạo đời sống tinh thần mà còn
là đời sống sản xuất, bộ mặt
kinh tế, các nghề, cùng với mô
hình tổ chức xã hội của làng xã
trước năm 1945.

Thực tế cho ta thấy, chưa
bao giờ việc in ấn, xuất bản sách
lại thuận lợi như hiện nay. Có
những cây bút văn nghệ nghiệp
dư mà cũng ra được hàng chục
đầu sách. Trong khi đó, sách
viết mang tính “phi hư cấu”, đề
cập đến lịch sử và văn hóa của
một làng quê trải qua hàng
nghìn năm lịch sử lại không
mấy được các cây bút quan
tâm. Nguyên nhân của tình
trạng này thì nhiều: do nguồn
tư liệu qua biến động xã hội và
thời gian đã bị thất lạc, phân
tán; do thiếu “trí thức làng” có
khả năng và tâm huyết đứng ra
biên tập. Và điều quan trọng là

chính quyền cơ sở cũng chưa
thực sự quan tâm. Trong khi đó,
việc cho ra những cuốn sách
khảo cứu như của tác giả
Nguyễn Long Nhiêm lại là một
việc làm rất hữu ích. Nó giúp
cho người đọc hôm nay hiểu rõ
hơn địa hình và điều kiện tự
nhiên của làng quê xưa. Qua
biến động của thời gian, nó
đang từng ngày thay đổi. Rồi
đây, do biến động của dân cư và
sự hình thành các khu đô thị,
khu công nghiệp, địa hình địa
mạo cũng dần dần thay đổi, thì
cuốn sách như là cách để lưu lại
ký ức về làng quê một thời. Từ
cái nhìn “địa văn hóa” tác giả
cũng cho thấy những điều kiện
tự nhiên (đất đai, thổ nhưỡng,
sông ngòi, ao hồ) chi phối đời
sống của người dân quê xưa,
như: kinh nghiệm sản xuất, tập
quán canh tác, nghề truyền
thống. Để từ đó, phát huy
những tiềm năng sẵn có vào
phát triển kinh tế hôm nay. Ở
phương diện tổ chức và quản lý
xã hội, những điều khoản ghi
trong “Hương ước” làng cũng
đem đến cho “chính quyền cơ
sở” hôm nay những bài học quý
về tinh thần tự quản của cha
ông xưa. Nó được thể hiện qua
những quy định cụ thể, đầy đủ
và chặt chẽ trên nhiều phương
diện của đời sống: từ việc quản
lý tài sản công, an ninh, trật tự,
vệ sinh môi trường, phòng
chống dịch bệnh đến lễ hội, ma
chay, cưới xin. Tinh thần dân
chủ (trong khuôn khổ của xã
hội cũ) cũng được thể hiện cụ
thể và thiết thực qua những quy
định về bầu chức dịch và quy
định về vai trò, chức năng và
hoạt động của các tổ chức (khi
bổ thuế phải mời cả hội đồng
Kỳ mục hội bàn phân bổ; Tuần
phòng lập ra để giữ gìn an ninh
trật tự; ngăn cấm cờ bạc, trộm
cướp, phá phách; trông coi việc
thủy, hỏa, đạo, tặc; trông coi
việc đê điều, cầu cống, đường
xá). Sự minh bạch trong quản lý

Nhà nghiên cứu Nguyễn Long Nhiêm đọc tấm bia đá hình
vuông lập năm Mậu Tý 1708, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 4 ghi danh
những vị khoa bảng có chức vị của làng.        Ảnh: NGỌC HùNG



20 Số 05 tháng 10 - 2021 vhttdl.haiduong.gov.vn

ở làng xã xưa cũng rất đáng
được ghi nhận (ví dụ: cấm
hương hội bày đặt ăn uống rồi
chia cho dân đinh đóng góp;
mọi khoản thu của dân phải có
“biên lai răng cưa”). Việc xử
phạt được quy định rõ ràng,
công khai (trong làng để xảy ra
trộm cắp mà tuần tráng không
tìm ra can phạm thì phải bồi
thường một nửa - lý dịch cũng
phải chịu phạt).  Mặc dù môi
trường sinh thái xưa so với ngày
nay là điều chúng ta còn mơ
ước, nhưng không vì thế mà
chính quyền và người dân
Hoàng Xá xưa lơ là. Hương ước
làng ghi rõ mức phạt cụ thể với
người vứt súc vật chết ra đường,
sông ngòi, ao hồ; hoặc phạt
người, chủ hộ có gia súc mắc
dịch bệnh mà không khai báo…
Trong “Văn hóa dân gian làng
Hoàng Xá”, độc giả còn thấy
được tính nhân văn trong các
quy định của làng, như: cấm
việc cưới xin vượt quá ba lễ (vấn
danh, ăn hỏi, cưới) để tránh gây
lãng phí, tốn kém cho người
dân; không bắt buộc nhà có
tang phải làm cỗ mời dân làng.
Khao vọng là một tục lệ gây bao
phiền toái và tốn kém, nhưng
Hương ước làng Hoàng Xá lại
quy định: người đã ủng hộ công
quỹ được miễn khao vọng khi
được thăng hàm, chức. Bên
cạnh những biện pháp nhằm
chống lãng phí, tiết kiệm cho
người dân, cuốn sách còn cho
thấy cách huy động sức dân để
xây dựng các công trình công
cộng (như: đường xá, cầu cống,
chợ búa, hoặc các công trình
tôn giáo, tín ngưỡng như: chùa,
đình, đền, miếu) công bằng,
bình đẳng, phong phú và linh
hoạt. Trong đó, có sự đóng góp
của người dân, các dòng họ,
phe giáp và có cả việc ủng hộ
của các “mạnh thường quân” -
nhất là từ các vị chức sắc, nhà
giầu. Cuốn sách của Nguyễn
Long Nhiêm là niềm tự hào về
mảnh đất và con người quê

hương, không chỉ có cảnh quan
giầu, đẹp mà còn là nơi sinh ra
nhiều danh nhân tài giỏi. Chỉ
trong một làng mà có tới 5 Tiến
sĩ Nho học và gần hai chục
người có hàm, vị: sinh đồ, giám
sinh, hương cống. Những thần
tích, huyền tích được ghi trong
thần tích hoặc lưu truyền trong
dân gian cho thấy người dân
Hoàng Xá rất tự hào về những
danh nhân tài giỏi của quê
hương, như: Phạm Kế Thiện
được phong là Thành hoàng
làng cùng năm anh em giết Thái
thú nhà Đường là Đặng Minh
Quang, Phó Trùng Oánh trừ
họa xâm lăng, đem lại cuộc
sống yên bình cho dân. Hoặc võ
sĩ Phạm Đôn Trực, người có sức
vóc phi thường, ăn hết cả một
mâm xôi đầy, tham gia đấu vật
do vua đặt giải không đối thủ
nào địch nổi, bấm chân xuống
sân gạch hất cả mảng gạch bay
qua nóc sang sau đình. Tên con
sông Hương qua địa phận làng
cũng gắn với truyền thuyết về
Pháp Loa, một trong những vị
Tổ của Thiền phái Phật giáo
Trúc Lâm Yên Tử. Đặc biệt, tích
truyện về sư cụ chùa Am mang
đậm mầu sắc đạo giáo, có tài
điều khiển thiên binh, lên giàn
cầu mưa bắt quyết bốn phương
rồi hét một tiếng như sấm rền,
tức khắc trời nổi mưa giông
khiến nhà vua cùng bá quan
phải kinh ngạc. Không thể nói
hết ý nghĩa của cuốn sách viết
về làng xã xưa đối với thế hệ
hôm nay. Qua những tên đất,
tên người và những thuần
phong, mỹ tục cùng với cảnh
thiên nhiên, sông nước, ruộng
đồng được nhắc đến trong thơ
ca hò vè, trong truyền thuyết,
hoặc qua lời văn của tác giả,
cho thấy người dân Hoàng Xá
và tác giả Nguyễn Long Nhiêm
tràn đầy một tình yêu, niềm tự
hào về một làng quê, nơi mình
đã sinh ra. 

Một quốc gia phải có quốc
sử. Và mỗi làng quê cũng cần

có sử làng. Cuốn sử làng có thể
ghi theo triều đại, sự kiện lịch
theo năm tháng. Nhưng nó
cũng có thể là một lát cắt
ngang, qua đó cho thấy mọi
mặt của đời sống làng xã xưa từ
điều kiện tự nhiên đến con
người; từ chính trị đến kinh tế,
văn hóa; từ tổ chức làng xã đến
văn hóa, lễ hội, phong tục, tập
quán, tín ngưỡng. Nó như một
“Bách khoa thư” về làng - đó là
hướng đi cần được khuyến
khích. Cho đến nay, hầu hết các
xã trong tỉnh đều đã hoàn
thành việc viết lịch sử Đảng bộ
của địa phương. Trong bố cục
của cuốn lịch sử Đảng địa
phương, mặc dù có chương đề
cập đến lịch sử và truyền thống,
nhưng mới chỉ là cái nhìn khái
quát và sơ lược. Phần trọng tâm
vẫn là quá trình Đảng ra đời và
lãnh đạo cách mạng. Do vậy,
cuốn sách tập trung viết về làng
xã ở giai đoạn trước 1945 với cả
một chặng đường dài, rất
phong phú về nội dung là sự bù
đắp lại sự thiếu hụt nói trên của
cuốn lịch sử chuyên ngành.
Không chỉ có thế, điều đáng
chú ý vẫn là cách thể hiện. Từ
những tài liệu lịch sử được thu
thập qua nhiều nguồn, kết hợp
với hệ thống văn bia, phả tộc,
với việc sử dụng phương pháp
điền giã (gặp gỡ, hỏi chuyện
những vị cao niên, các chức sắc
xưa của làng), soạn giả trình
bày theo lối thuật lại, miêu tả và
kể chuyện, kết hợp với việc đưa
ra những tư liệu, số liệu, dẫn
chứng để từ đó phân tích, đánh
giá theo một góc nhìn riêng
nên có sức hấp dẫn và dễ đến
với đông đảo bạn đọc hơn.
Những cuốn sách như thế, hiện
chỉ có đếm trên đầu ngón tay,
nó rất cần được chính quyền cơ
sở khuyến khích để nhiều nơi
có được cuốn “Bách khoa toàn
thư về làng”, qua đó phát huy
vai trò của văn hóa làng xưa vào
xây dựng nông thôn mới ngày
hôm nayr
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Tình trạng thác bản và văn bia
Hiện tại ở thôn Trần Xá, xã Lạc Long, thị xã

Kinh Môn có hai bia đá dựng vào khe tường
nghĩa trang dòng họ Mạc bản thôn. Khảo sát
bước đầu, sơ bộ kết luận, có thể đây là hai văn
bia ghi chép về Văn miếu phủ Kinh Môn năm
1728, năm 1751.

Cả hai văn bia đều ghi việc trùng tu tôn tạo
Văn miếu, bao gồm chủ trương trùng tu, người
soạn bài kí, người viết chữ đại tự, chữ tiểu tự,
những hạng mục công trình, danh sách người
góp tiền của (ghi đầy đủ chức vụ, quê quán, số
tiền). Điều này cho ta suy luận có cơ sở khoa

học là Văn miếu phủ Kinh Môn tạo dựng trước
năm 1728. Thời Lê Trung Hưng, trấn/xứ Hải
Dương gồm bốn phủ: Thượng Hồng, Hạ Hồng,
Nam Sách, Kinh Môn. Phủ Thượng Hồng có
Văn miếu trấn Hải Dương, nay là Văn miếu
Mao Điền, di tích được xếp hạng di tích quốc
gia đặc biệt. Ở đây còn hai bia cổ được bảo tồn
trong nhà bia tám mái. Ngay dòng thứ nhất,
văn bia năm Tân Dậu ghi dòng chữ “Văn miếu
cổ học hiệu dã, nghĩa là Văn miếu là trường học
cổ”. Chắc là Văn miếu cấp phủ cũng có chức
năng này, ngoài chức năng tôn vinh đạo học.

Kinh Môn là thị xã duy nhất ở Hải Dương
còn chứng tích Văn miếu cấp phủ ở tỉnh Hải
Dương hiện nay. Theo Ts Nguyễn Hữu Mùi,
nguyên Viện phó Viện Nghiên cứu Hán Nôm,
Việt Nam còn bốn chứng tích về Văn miếu cấp
phủ. Các văn miếu khác chủ yếu còn văn bia
thác bản, Văn miếu phủ Kinh Môn còn hiện vật
hai bia đá thì đó phải chăng là sự trường tồn
của di sản, sau những lần loại bỏ di tích thuộc
tàn dư của thời phong kiến.

Văn bia Tạo năm Bảo Thái 9 (1728) dựng tại
thánh miếu xã Trần Xá, tổng Hà Tràng, phủ
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (nay là thôn Trần
Xá, xã Lạc Long thị xã Kinh Môn). Bia 4 mặt,
khổ đều 0,56 x 0,26 (m). Bia viết ba khổ chữ,
chữ đại tự trên trán bia, chữ nhỏ trong mỗi
dòng văn bia, chữ nhỏ hơn thuộc hai cột của
mỗi dòng văn bia. 

Nội dung: thánh miếu phủ Kinh Môn đã
được nhiều lần sửa chữa. Lần này mọi người 7
huyện của bản phủ góp tiền tu sửa và mua sắm
thêm trang thiết bị thờ cúng cho văn miếu. Ghi
tên những người của bản phủ, 7 huyện trực
thuộc. Cuối văn bia khắc in bài minh 4 câu 8
chữ ca ngợi văn miếu. 

Tác giả văn bia: Mậu lâm tá lang Tri phủ
Nguyễn Hưng Khiêm(1).

Người viết chữ bài kí: Cẩn sự lang Đồng Tri
phủ Hào Lộc Nam Nguyễn Đăng Tương(2). Viết
ba chữ đại tự (chữ lớn trên trán bia), Doãn
Kiêm Hoan, viên chức bản phủ (bản lại). Viết
chữ tiểu tự (chữ nhỏ hai hàng trong mỗi dòng
văn bia, Phạm Sĩ Hoàn viên chức bản phủ (bản
lại).

Văn bia ghi việc trùng tu Văn miếu
phủ Kinh Môn năm 1728

Đặng Văn LộC

Mặt bia ghi việc trùng tu Văn miếu phủ Kinh
Môn năm 1728.
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Thác bản văn bia không ghi năm in rập
nhưng từ cứ liệu về tên huyện Kinh Môn (trước
là huyện Hiệp Sơn) dòng viết phụ mé phải
ngoài: Bia trong văn từ huyện, bốn mặt, ở
xã/thôn Trần Xá, tổng Hà Tràng, phủ Kinh
Môn, tỉnh Hải Dương. Ta có thể biết niên đại
thuộc thời Nguyễn muộn, khi bỏ đơn vị hành
chính cấp phủ(3).

Bài kí cho biết, văn miếu trước lần trùng tu
tôn tạo này có các hạng mục: hai nhà tiền bái,
hậu cung, hai nhà tả hữu vu, đều 3 gian. 

Lần trùng tu này trang bị đồ thờ cho nhà
tiền bái, nhà hậu cung như đỉnh hương, đồ
dựng nước để rửa tay trước khi tế lễ, khi rót
rượu dâng đức thánh. Bàn ghế, hộp đựng nước
cúng, đèn thắp sáng, giá để đồ thờ, đũa thờ,
hòm bảo quản đồ thờ. Nâng cấp hai nhà giải vũ
từ ba gian lên năm gian. Làm mới nhà nghi
môn một gian. 

Những người góp tiền được ghi theo ba nội
dung: quan tri phủ, Phó tri phủ (Đồng Tri phủ).
Tri huyện, huyện thừa(4) của bảy huyện thuộc
phủ Kinh Môn: Hiệp Sơn (nay là thị xã Kinh
Môn thuộc tỉnh Hải Dương), Đông Triều (nay
thuộc tỉnh Quảng Ninh), Kim Thành nay thuộc
tỉnh Hải Dương), bốn huyện An Dương, An Lão,
Nghi Dương, Thủy Nguyên (thuộc thành phố
Hải Phòng).

Các chữ “tân  新 , chữ “đề 提 ” trong ‘đề lại’,
chữ “cửu 玖 ”, đều viết lối chữ kiêng húy, chữ
“đỉnh” trong ‘đỉnh tân’ viết lối dị tự không có
trong Tự điển dị thể tự. 

Bài minh viết: Bàng bạc chu lưu nhất
nguyên khí hề/ Cao kiên tiền hậu ngưỡng đại
thể hề/ Dĩ hanh dĩ tự bản thiên lí hề/ Như nhật
như nguyệt thiên vạn lí hề.

Tạm dịch: Nguyên khí vẫn đây nơi văn
miếu/ Chiêm bái tòa tiền bái, hậu cung cao và
bền chắc/ Là nơi chiêm ngưỡng, tế lễ cầu hanh
thông, vốn thuận theo lý trời/ Luôn trường tồn
như mặt trăng mặt trời.

Bàn luận
Số góp tiền ở cấp phủ ghi 2 người tri phủ,

Đồng Tri phủ. Bảy huyện, ghi họ tên tri huyện,
huyện thừa. Số người góp ở bảy huyện đều ghi
mỗi huyện 2 người, tri huyện và huyện thừa. Số
người đề lại, thông lại(5), thuộc bản phủ Kinh
Môn (9 vị), thuộc bảy huyện, mỗi huyện từ 3
người đến 9 người, đều ghi họ tên, quê quán,
chức vụ. Cứ liệu này giúp cho việc xác định
niên đại trong các văn bản Hán Nôm có cùng

tên nhưng không rõ năm tháng trong địa danh
các xã/thôn, các huyện. Còn giúp cho phả tộc
nhiều dòng họ thuộc các tỉnh, thành phố:
Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh,
Hải Phòng chắp nối nguồn cội. 

Không gian linh thiêng ở mỗi làng quê có
đền đình miếu thờ thánh, thờ thần, có chùa thờ
Phật. Văn miếu phủ Kinh Môn thuộc loại hình
đền miếu đặc biệt.

Khảo sát tư liệu trong văn bia năm 1728,
năm 1751. Hai lần trùng tu này cách nhau 23
năm. Số kinh phí tới ngàn quan tiền nhưng đều
do “lãnh đạo, nhân viên cơ quan phủ Kinh Môn
và bảy huyện trực thuộc” thực tâm đóng góp.
Đây là điểm khác nổi bật trong huy động tiền
của để trùng tu, tôn tạo so với nơi thờ tự như
đình chùa ở mỗi làng, mặc dù Văn miếu phủ
Kinh Môn tọa lạc ở làng Trần Xá, nay người dân
gọi là đình huyện. Có thể kết luận, di tích thuộc
giáo dục, thuộc khuyến học thì người có chức
vụ, có chân trong hội tư văn tự nguyện góp tâm
trí, tài lực để xây dựng, bảo tồn, có thể họ cũng
là người được hưởng thụ có tính riêng biệt.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2005,
Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch có Chỉ thị số
32/2008/CT-BVHTTDL: Về xã hội hóa văn hoá,
thể thao và du lịch; đẩy mạnh và nâng cao hiệu
quả hoạt động xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá,
thể thao và du lịch. Hi vọng được tỉnh Hải
Dương, thị xã Kinh Môn triển khai sớm có giải
pháp để phục dựng di sản còn ghi trong sử liệu
văn bia để tôn tạo Văn miếu phủ Kinh Mônr

Chú thích:
(1) Nguyễn Hưng Khiêm: quê xã Khoái Khê, huyện Gia Định,

tỉnh Bắc Ninh. Nay là thôn Khoái Khê (làng Khoai), xã Nhân Thắng,
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Nguồn: Bách khoa toàn thư mở
Wikipedia]. 

(2) Nguyễn Đăng Tương: quê xã Sài Đường, huyện Đường Hào.
Nay là tổ dân phố Sài Phi, phường Minh Đức, thị xã Mĩ Hào, tỉnh
Hưng Yên. 

(3) Bỏ đơn vị hành chính cấp phủ: [Năm 1898, sau khi hoàn
thành công cuộc xâm lược nước ta, thực dân Pháp bỏ cấp phủ, tri phủ
đóng ở huyện nào thì trực tiếp cai trị huyện ấy, huyện Năng An đổi
thành huyện Bình Giang. Bình Giang Bách khoa toàn thư mở
Wikipedia].

(4) Tri huyện, huyện thừa: Quan chế thời Bảo Thái (1720 -
1729), năm 1460 đổi Chuyển vận sứ làm Tri huyện, Tuần sát làm
Huyện thừa. Quan chế thời Bảo Thái (1720 - 1729) quy định, chức
Tri huyện, trật tòng thất phẩm, Huyện thừa, trật tòng bát phẩm,
Nguyễn Văn Ninh, Từ điển chức quan Việt Nam, mục 294, Nhà xuất
bản Thanh Niên 2002, mục 599.

(5) Đề lại, Thông lại: (Chức danh lại viên quy định năm 1477,
người làm việc ở các nha môn không có xuất thân khi mới bổ sung
cho làm “thông lại” sau 6 năm thăng lên “đề lại, hàm Chánh cửu
phẩm ban văn”, Nguyễn Văn Ninh, Từ điển chức quan Việt Nam,
mục 294, Nhà xuất bản Thanh Niên 2002).
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NGàNH VăN Hóa, THể THao Và Du LịCH:
Hiệu quả trong cải cách hành chính

P.V

Trong 9 tháng đầu năm
2021, trong điều kiện
dịch Covid-19 diễn biến

phức tạp, ảnh hưởng xấu tới
hoạt động của ngành. Song,
do được sự quan tâm, chỉ đạo
kịp thời của lãnh đạo ngành
cùng việc khắc phục có hiệu
quả những tồn tại, hạn chế,
công tác cải cách hành chính
(CCHC) đạt được những kết
quả khả quan.

Luôn đôn đốc, kiểm tra tiến độ
Thực hiện Kế hoạch số

4747/KH-UBND ngày
28/12/2020 của UBND tỉnh về
việc CCHC Nhà nước tỉnh Hải
Dương năm 2021, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch (VHTTDL)
đã chủ động ban hành nhiều
văn bản chỉ đạo, triển khai
thực hiện như: xây dựng Kế
hoạch số 1994/KH-SVHTTDL
về việc thực hiện cải cách
hành chính Nhà nước; Kế
hoạch số 501/KH-SVHTTDL
về việc kiểm tra công tác
CCHC năm 2021. Bên cạnh
việc chủ động giao nhiệm vụ,
chỉ tiêu cụ thể cho từng phòng
chuyên môn, đơn vị trực
thuộc và kế hoạch thực hiện
CCHC 2021, hàng tuần, Sở
VHTTDL còn tổ chức giao ban
các phòng chuyên môn
nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc
tiến độ triển khai thực hiện
công tác CCHC, trong đó luôn
quan tâm chỉ đạo, điều hành,
đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.
Cụ thể, đã ban hành các văn
bản về công tác CCHC như:
Công văn số 525/SVHTTDL-
VP về việc phân công theo dõi
thực hiện nhiệm vụ CCHC
năm 2021; phân công lãnh đạo
và 01 công chức cơ quan phụ

trách công tác CCHC; Quyết
định số 123/QĐ-SVHTTDL về
việc kiện toàn công chức làm
đầu mối thực hiện nhiệm vụ
kiểm soát thủ tục hành chính
(TTHC) của Sở VHTTDL;
Quyết định số 217/QĐ-
SVHTTDL về việc kiện toàn
Ban chỉ đạo triển khai áp dụng
Hệ thống quản lý chất lượng
theo TCVN ISO 9001:2015 vào
hoạt động của cơ quan Sở
VHTTDL…

Bà Nguyễn Thị Giang
Thanh – Chánh Văn phòng Sở
VHTTDL cho biết: “Xác định
công tác CCHC là một trong
những nhiệm vụ chính trị cần
phấn đấu thực hiện có hiệu
quả, lãnh đạo ngành luôn
quan tâm chỉ đạo toàn diện
các nhiệm vụ. Vì vậy công tác
CCHC đã đi vào nề nếp, đồng
thời tuyên truyền, phổ biến
các chương trình, kế hoạch,
chỉ thị của cấp trên gắn với
nhiệm vụ chính trị của cơ
quan; phát động phong trào
thi đua CCHC góp phần hoàn
thành nhiệm vụ được giao.

Trong việc kiểm tra CCHC, đã
triển khai kế hoạch kiểm tra
trực tiếp đảm bảo 30% số
phòng, đơn vị. Các đơn vị trực
thuộc Sở và các phòng Quản lý
Nhà nước được kiểm tra đều
triển khai thực hiện tốt công
tác CCHC. Qua công tác tự
kiểm tra thấy được các phòng,
đơn vị đã triển khai thực hiện
các nhiệm vụ CCHC theo sự
chỉ đạo của Giám đốc Sở, kịp
thời tìm ra những giải pháp
tháo gỡ, khắc phục những hạn
chế còn tồn tại, tập trung chỉ
đạo các nhiệm vụ theo kế
hoạch đề ra, góp phần nâng
cao hiệu quả công tác CCHC
của ngành”.

Theo báo cáo, kết quả thực
hiện CCHC ngành VHTTDL
thể hiện rõ trong hầu hết các
nội dung cải cách. Cụ thể,
trong cải cách thể chế ngành
đã triển khai thực hiện rà soát,
hệ thống hóa 28 văn bản quy
phạm pháp luật là các Nghị
quyết của HĐND và Quyết
định, Chỉ thị của UBND tỉnh
ban hành thuộc lĩnh vực

Hướng dẫn thủ tục tại Trung tâm Hành chính công.
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VHTTDL do Sở tham mưu và
được giao chủ trì soạn thảo.
Trong đó gồm các lĩnh vực:
Văn hóa: 18 văn bản; Thể dục -
Thể thao: 05 văn bản; Du lịch:
01 văn bản; Tổ chức bộ máy:
04 văn bản. Kết quả rà soát:
Văn bản hết hiệu lực thi hành
có 07 văn bản; Văn bản còn
hiệu lực thi hành có 21 văn
bản… Ngoài ra, Sở VHTTDL
đã nghiên cứu, rà soát các văn
bản quy phạm pháp luật
(QPPL) của Trung ương, của
tỉnh liên quan đến lĩnh vực
của Sở, qua đó kiến nghị với
cấp có thẩm quyền điều
chỉnh, sửa đổi một số văn bản
QPPL liên quan đến lĩnh vực
VHTTDL.

Việc thực hiện cải cách thủ
tục hành chính ngành thường
xuyên rà soát, tham mưu công
bố, sửa đổi bổ sung đề nghị
Văn phòng UBND tỉnh thẩm
định, trình tỉnh sửa đổi, bổ
sung Bộ thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết
của ngành. Toàn bộ danh mục
thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở
VHTTDL được niêm yết công
khai tại Trung tâm phục vụ
hành chính công theo đúng
quy định và đăng tải trên
Website của Sở (sovhttdl.haid-
uong.gov.vn) bằng hình thức
liên kết tới trang dịch vụ công
trực tuyến của tỉnh (dichvu-
cong.haiduong.gov.vn). Hiện
tại, Sở công khai 100% thủ tục
hành chính (128 TTHC) thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở
VHTTDL trên Cổng dịch vụ
công trực tuyến của tỉnh. 9
tháng đầu năm 2021, tổng số
hồ sơ tiếp nhận: 191 hồ sơ,
trong đó 182 hồ sơ đã giải
quyết trước hạn, 02 hồ sơ đúng
hạn, 01 hồ sơ trong hạn; 06 hồ
sơ trả lại do không đủ điều
kiện. Trả hồ sơ qua dịch vụ
bưu chính công ích là 136 hồ
sơ đạt tỷ lệ 71,2 %.

Trong cải cách tổ chức bộ
máy, ngành tiếp tục rà soát,
sắp xếp tổ chức, cán bộ của
các phòng chuyên môn và các
đơn vị trực thuộc gắn với thực
hiện tinh giản biên chế, cơ cấu
lại đội ngũ công chức, viên
chức đáp ứng các chỉ tiêu và
yêu cầu, nhằm phát huy hiệu
quả của các phòng, đơn vị mới
thành lập trên cơ sở hợp nhất
trong năm 2019. Sở VHTTDL
đã hướng dẫn các đơn vị triển
khai rà soát, xây dựng phương
án sắp xếp lại tổ chức bộ máy
của đơn vị theo tiêu chí 01
phòng phải có khối lượng
công việc theo chức năng,
nhiệm vụ và vị trí việc làm có
tối thiểu 07 biên chế viên
chức, nếu các phòng không đủ
điều kiện thì tiến hành hợp
nhất, sáp nhập, giải thể; Chỉ
đạo các đơn vị rà soát để tham
mưu điều chỉnh các quy định
về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động. Đối với khối
quản lý Nhà nước: thực hiện rà
soát và xây dựng Đề án điều
chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu
ngạch công chức của Sở cho
phù hợp với sự thay đổi về cơ
cấu các phòng thuộc Sở và sự
điều chỉnh giảm chỉ tiêu biên
chế năm 2021; thực hiện sắp
xếp, bố trí cán bộ, công chức
theo vị trí việc làm, hiện nay
có 32/48 vị trí đúng chuyên
môn được đào tạo; 16/48 vị trí
phù hợp với chuyên môn;
không có vị trí nào không phù
hợp.

Về cải cách tài chính công,
ngay từ đầu năm, Sở ban hành
Kế hoạch số 214/KH-
SVHTTDL ngày 22/02/2021 về
kiểm tra việc thực hiện các
quy định về quản lý tài sản
công tại 04 đơn vị: Trường
Trung cấp Văn hóa, Nghệ
thuật và Du lịch; Ban Quản lý
Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc;

Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu Thể thao;
Trung tâm Phát hành phim và
Chiếu bóng. Hầu hết các đơn
vị đều quản lý, sử dụng tài sản
công vào mục đích kinh
doanh, cho thuê đúng theo
quy định; góp phần nâng cao
hiệu quả quản lý, sử dụng tài
sản công, tăng nguồn thu để
bổ sung vào kinh phí hoạt
động của đơn vị. Việc đầu tư
xây dựng, mua sắm tài sản
tuân thủ theo chế độ hiện
hành, đúng tiêu chuẩn, định
mức và các quy định về đấu
thầu, chỉ định thầu, sử dụng
tài sản tiết kiệm, hiệu quả,
đúng mục đích. Việc mua sắm,
thu hồi, điều chuyển, thanh lý
tài sản công thực hiện theo
đúng trình tự, thẩm quyền đã
được phân cấp. 100% đơn vị sự
nghiệp xây dựng Quy chế chi
tiêu nội bộ, thảo luận dân chủ
công khai chế độ chi tiêu phân
bổ kinh phí, nhiều đơn vị phân
bổ kinh phí đến từng phòng,
từng bộ môn để chủ động kinh
phí trong việc thực hiện
nhiệm vụ.

Phương hướng thời gian tới
Trao đổi với chúng tôi về

phương hướng công tác CCHC
trong thời gian tới, bà Nguyễn
Thị Giang Thanh – Chánh Văn
phòng Sở cho biết: “Phát huy
kết quả đã đạt được trong
công tác CCHC, thời gian tới,
ngành VHTTDL sẽ tiếp tục
tăng cường công tác lãnh đạo,
chỉ đạo việc thực hiện kiểm
soát TTHC, thường xuyên
tuyên truyền, quán triệt về các
giải pháp nâng cao hiệu quả
công tác, coi đây là nhiệm vụ
thi đua quan trọng trong thực
hiện nhiệm vụ toàn ngành.
Tiếp tục rà soát và thực hiện
các nhiệm vụ CCHC năm 2021
theo chỉ đạo của tỉnh; thực

(Xem tiếp trang 45)
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Trải qua thời gian, việc sử
dụng nông cụ trong
canh tác và sinh hoạt

hằng ngày cũng biến đổi cho
phù hợp với thực tế. Những
dụng cụ thô sơ được coi là gốc
rễ làm cơ sở cho những phát
minh, sáng kiến và thành tựu
sau này đã dần biến mất. Thế
hệ trẻ không còn biết và hiểu
về công năng, giá trị của
chúng, đôi khi chỉ được nghe
qua lời kể của ông bà, bố mẹ
hoặc qua tư liệu. Từ thực trạng
đó, Bảo tàng tỉnh mong muốn
thông qua sưu tầm hiện vật
nông cụ và trưng bày làm cầu
nối giúp công chúng, đặc biệt
là học sinh, sinh viên được
nhận diện, hiểu và trân trọng
giá trị những hiện vật từng làm
ra của cải vật chất, góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội. Trong đó, hòm đựng thóc
gạo là hiện vật mang giá trị và
ý nghĩa quan trọng với nông
dân.

Hòm thóc gạo được coi là
vật dụng ra đời sớm cùng với
nền văn minh lúa nước của
Việt Nam. Sự phát triển của
những hòm đựng thóc gạo qua
từng giai đoạn lịch sử phản
ánh một phần sự phát triển và
đời sống của con người theo
từng giai đoạn.

Từ năm 2016 đến nay, Bảo
tàng tỉnh đã tổ chức sưu tầm
hiện vật về chuyên đề “Nông
cụ của nhà nông” để phục vụ
trưng bày và chuẩn bị cho các
hoạt động trải nghiệm xay
thóc, giã gạo, đan lát tại đây.

Tưởng như hòm đựng thóc
gạo chỉ là một vật dụng thô sơ
nhưng với nhiều gia đình nó
còn lưu giữ, chứa đựng ký ức,
kỷ niệm của một thời gian khó,
nhất là với những người cao
tuổi, nên việc thuyết phục để
sưu tầm rất khó khăn. Hơn
nữa, người xưa còn quan niệm
cho đi hòm thóc là ai đó đã
“lấy đi linh hồn, lấy đi sự no
đủ” của gia đình họ. Hòm thóc
gạo xưa phần lớn làm bằng gỗ
xoan ngâm, một số ít gia đình
đóng bằng gỗ dổi và gỗ lim,
đặt ở giữa nhà nên thường
được chạm khắc trang trí đôi
chút. Tùy theo điều kiện của
gia đình mà hòm thóc đóng to,
nhỏ khác nhau. Hòm thóc còn
là nơi đặt ban thờ thắp hương
tổ tiên. 

Tại Bảo tàng tỉnh hiện lưu
giữ được một hòm thóc gỗ.
Trước đây, những người làm
công tác sưu tầm ở Bảo tàng

nắm được thông tin nhà cụ
Vương Văn Chính, sinh năm
1929, ở thôn An Dật, xã Thái
Tân (Nam Sách) còn lưu giữ
một hòm đựng thóc gỗ có từ
lâu. Nhiều lần vận động,
thuyết phục gia đình cụ Chính
hiến tặng hòm thóc cho Bảo
tàng nhưng đều bị gia đình từ
chối. Không nản lòng, những
người làm công tác sưu tầm đã
thuyết phục, vận động trong
nhiều năm, mãi đến tháng 4
năm nay, tức là sau 5 năm gia
đình cụ mới đồng ý bàn giao
hiện vật về Bảo tàng tỉnh lưu
giữ và bảo quản lâu dài.

Hòm đựng thóc hình chữ
nhật, làm bằng gỗ lim, kích
thước chiều dài 118,5 cm, rộng
62 cm, cao 89 cm, đựng được
từ 3-5 thúng thóc, gạo. Nắp
đậy chia 2 phần, phần bên
trong hòm đóng cố định, phần

Kỳ công sưu tầm một hiện vật
quan trọng của nhà nông

Hoàng Hương

Hòm đựng thóc gạo là hiện vật mang giá trị và ý nghĩa quan trọng với nông
dân, được Bảo tàng tỉnh dày công sưu tầm.

Hòm thóc của gia đình cụ Vương Văn Chính từng được sử dụng
làm ban thờ tại gia.

(Xem tiếp trang 28)
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Trọng tài chính điều hành
nhiều giải đấu Quốc gia

Đánh dấu sự thay đổi lớn
trong hành trình theo đuổi
đam mê với nghề của trọng tài
Nguyễn Viết Duẩn (sinh năm
1982 ở thôn Đào Lâm, xã Đoàn
Tùng, huyện Thanh Miện)
chính là khi được Ban trọng tài
(Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)
phân công, bổ nhiệm điều
hành giải vô địch Quốc gia vào
năm 2018. Kể từ thời điểm đó
anh được phân công tham gia
điều hành nhiều trận đấu
quan trọng cấp Quốc gia,
trong đó riêng năm 2020 anh
được điều hành 18 trận (15/18
trận làm trọng tài chính), hoàn
thành tốt nhiệm vụ Ban tổ
chức trận đấu giao, góp phần
quan trọng vào thành công
của các giải đấu. Được điều
hành các giải vô địch Quốc gia
theo anh Duẩn đó là niềm
vinh dự và vô cùng tự hào song
anh cũng phải thừa nhận đây
là công việc mà bản thân phải
đối diện với nhiều áp lực, đòi
hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ
lưỡng về mọi mặt, từ việc nắm
chắc các điều luật trong bóng
đá, phương pháp tổ chức thi
đấu, đến việc chuẩn bị tốt thể
lực, ngoại ngữ... Mỗi ngày anh
Duẩn đều dành thời gian để
tập thể lực hai buổi với giáo án
cụ thể: buổi sáng tập các bài
chuyên về sức bền (chạy bền
7-8km), buổi chiều tập các bài
chuyên về sức mạnh, sức
nhanh (chạy biến tốc, cơ). Do
các trận đấu có yếu tố cầu thủ
nước ngoài nên anh cũng cần
phải đáp ứng được yêu cầu
ngoại ngữ để có thể trao đổi
với các cầu thủ khi cần trên

sân. Với các giải trẻ thường
diễn ra vào mùa Hè, bắt đầu
thi đấu từ lúc 13h30 phút,
chưa kể người trọng tài phải
đến trước giờ thi đấu cả tiếng
đồng hồ để chuẩn bị sân cỏ,
dụng cụ… Khi đó nhiệt độ
ngoài trời đã cao, cộng với sân
cỏ nhân tạo làm tăng thêm vài
độ khiến thể lực của các cầu
thủ và trọng tài bị ảnh hưởng
theo. Chưa kể, trên khán đài
“trống đánh, kèn thổi”, thậm
chí trong suốt trận đấu luôn
xuất hiện không ít cổ động
viên quá khích… Nếu không
giữ được bình tĩnh và bản lĩnh
của mình, anh khó hoàn
thành được nhiệm vụ mà Ban
tổ chức giải đấu giao cho.
Trước khi được phân công
điều hành giải vô địch cấp
Quốc gia, thời điểm những
năm 2010 anh được chọn
tham gia công tác trọng tài tại
các giải nghiệp dư và giải trẻ.
Năm 2011, anh được phân
công điều khiển các trận đấu
vòng loại U19 Quốc gia; năm
2013 điều hành các trận đấu

tại giải U21 Quốc gia. Năm
2015, anh chính thức được
Ban trọng tài (Liên đoàn Bóng
đá Việt Nam) bổ nhiệm chính
thức điều hành các trận đấu
của giải bóng đá chuyên
nghiệp. Khi luân chuyển từ
việc điều hành một giải thấp
lên giải cao, anh đều phải nỗ
lực rất nhiều để có thể tiếp
cận, thích nghi nhanh chóng
với trận đấu. 

Đam mê với phong trào
thể thao địa phương

Trọng tài Nguyễn Viết
Duẩn có xuất phát điểm là
một giáo viên dạy môn giáo
dục thể chất của trường THCS
Lam Sơn, huyện Thanh Miện.
Anh Duẩn đam mê thể thao từ
nhỏ và là thành viên tích cực
trong đội bóng đá khi còn ngồi
trên ghế nhà trường. Đam mê
mỗi lúc một lớn dần nên sau
khi tốt nghiệp THPT, anh đã
đăng ký thi và đỗ vào trường
Cao đẳng Sư phạm Thể dục
thể thao TW1 (Khoa giáo dục
thể chất). Tháng 6 năm 2004

Vừa dạy học vừa làm trọng tài và tham gia
tích cực phong trào thể thao địa phương

Hoàng nếT
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anh ra trường và được nhận về
giảng dạy tại trường THCS
Lam Sơn. Bén duyên với vai
trò trọng tài bóng đá, theo anh
Duẩn đó là những năm 2007
khi anh tham gia vào phong
trào thể thao tại địa phương.
Nhìn thấy khả năng điều hành
các trận đấu cấp xã, lãnh đạo

Trung tâm Văn hóa Thể thao
huyện đã nhờ anh điều hành
giải bóng đá cấp huyện. Đồng
thời huấn luyện đội bóng đá
nhi đồng của huyện tham gia
giải thi đấu cấp tỉnh. Những
năm sau, anh vừa tham gia
huấn luyện cho đội tuyển của
huyện vừa tiếp tục cầm quân
đi thi đấu giải học sinh khối
trường do Phòng Giáo dục-
Đào tạo huyện Thanh Miện tổ
chức. Với sự hỗ trợ của anh,
các đội bóng đá, điền kinh của
trường, của xã và huyện đi thi
đấu đều đạt giải cao. Khi
phong trào thể thao trên địa
bàn huyện Thanh Miện đã
phát triển rộng khắp, anh phối
hợp mở các lớp năng khiếu
bóng đá, lớp dạy bơi cho học
sinh tại các khu vực xã Lam
Sơn, Đoàn Tùng, thị trấn
Thanh Miện và thu hút nhiều
học sinh đến từ các địa bàn lân
cận trong huyện. Trung bình
mỗi năm anh Duẩn phổ cập
dạy bơi cho từ 100-150 em,
huấn luyện từ 80-100 em tham
gia các lớp bóng đá. Cũng từ
các lớp này, anh đã phát hiện
và bồi dưỡng cho nhiều học
sinh có năng khiếu và được
tuyển chọn lên trên. Đạt được

những thành tích cao trong
các giải đấu và phong trào thể
thao, ngoài sự nỗ lực cố gắng
của bản thân, anh Duẩn cho
biết còn có sự quan tâm, tạo
điều kiện rất lớn của Lãnh đạo
nhà trường. Là giáo viên dạy
môn thể dục thể chất, anh
luôn được Ban giám hiệu
trường và đồng nghiệp tạo
điều kiện trong việc sắp xếp
giờ dạy để vừa hoàn thành
nhiệm vụ trên lớp, vừa tham
gia tích cực các hoạt động
phong trào thể thao cũng như
công tác trọng tài. Cũng vì quá
đam mê với thể thao, muốn
cống hiến nhiều hơn nữa cho
phong trào thể thao của
huyện, mới đây anh Duẩn
quyết định chuyển công tác về
làm tại Trung tâm Văn hóa
Thể thao huyện Thanh Miện.
“Đây là ngã rẽ quan trọng
trong cuộc đời tôi. Tôi nghĩ
mình đã tham gia điều hành
nhiều trận đấu lớn, được trải
nghiệm thực tế nhiều nên
muốn đem hết chuyên môn,
kinh nghiệm của mình vào
việc xây dựng, phát triển
phong trào thể thao của
huyện, nhất là thể thao thành
tích cao”- Anh Duẩn chia sẻr

người con trong dòng họ. Nhà
thờ họ không chỉ là chốn trở về
thân thuộc của con cháu mọi
miền vào mỗi dịp lễ, tết nhằm
tri ân tổ tiên, mà những di tích
nhà thờ họ trường tồn còn
tượng trưng cho một dòng họ
bền vững, phát triển lâu đời.

“Nhà thờ họ có thể được
coi di tích tiêu biểu trong việc
lấy người dân làm chủ thể để
bảo tồn di sản văn hóa, là tài
sản của cộng đồng dân cư. Để
có thể phát huy hết giá trị của
di tích nhà thờ họ, trong thời

gian tới các dòng họ cùng địa
phương cần thường xuyên
quan tâm, rà soát khi di tích
xuống cấp, đồng thời hướng
dẫn, hỗ trợ tu sửa đảm bảo
đúng kiến trúc, đúng Luật Di
sản. Ngoài tư liệu của dòng họ
về nhân vật được thờ, các cơ
quan chuyên môn nên sưu
tầm và bổ sung, góp phần làm
giàu tư liệu của nhân vật về
những đóng góp cho địa
phương hay cho đất nước, từ
đó giúp tuyên truyền, lưu giữ
những giá trị di sản văn hóa
ngay từ trong cộng đồng dân
cư” – ông Vũ Trường Sơn chia
sẻ.

Trải qua hàng trăm năm
thăng trầm lịch sử với sự chăm
lo, gìn giữ của bao thế hệ,
nhiều di tích nhà thờ họ đã trở
thành sợi dây kết nối giữa quá
khứ và hiện tại, tạo sự gắn kết
giữa các thế hệ, các gia đình
trong dòng họ. Trong công
cuộc đổi mới đất nước hôm
nay, những giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp trong các
dòng họ tiếp tục được người
dân bảo tồn, phát huy, trở
thành di sản văn hóa quý báu
của quê hương, góp phần làm
phong phú thêm bản sắc văn
hóa dân tộc trên mỗi chặng
đường phát triểnr

giữ gìn văn hóa...
(Tiếp theo trang 34)
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Ngày thường, đôi khi
chúng ta bỏ quên
những điều bình dị

trong cuộc sống. Mãi đến khi
rơi vào hoàn cảnh khó khăn,
chợt mới thấy nó toát lên vẻ
cao sang đến lạ kỳ. Như câu
chuyện bó rau nghĩa tình
trong mùa đại dịch Covid-19.

Truyền thông nhắc khá
nhiều về việc thiếu rau
nghiêm trọng ở các vùng tâm
dịch. Có nơi giá cao gấp đôi,
gấp 10 lần ngày thường nhưng
vẫn phải mua để bổ sung dinh
dưỡng. Không riêng gì  khu
vực thành thị, mà ngay cả làng
quê, nơi mà rau vườn, rau dại
bạt ngàn cũng hiếm hoi. Do
một số nơi có ca nhiễm Covid-
19, các chốt phong tỏa dựng
lên nhằm ngăn chặn dịch
bệnh lây lan, nên rau nhà
vườn khó đến tay người tiêu
dùng. 

Sẽ cảm thấy ấm lòng lắm
khi buổi sáng bạn mở cửa, bất
giác gặp bó rau non xanh
mướt được ai đó đặt trân trọng
trước cửa nhà (kèm theo vài
món đồ ăn khác). Hay người
lao động xa quê đang nằm
trong phòng với vẻ mặt dàu
dàu vì cái đói, thì có người gọi:
"Ra nhận rau và quà của bộ

đội đem tới nè mọi người ơi" -
lòng khấp khởi, hân hoan lắm
thay!

Ở quê, rau củ quả đem bán
khó khăn, nhà nông hái rồi
buộc lại thành từng bó nhỏ,
đặt vào cái mẹt trước cổng
nhà. Người nào thiếu rau, đi
ngang chỉ việc lấy một bó vừa
tay đem về nhà chế biến thức
ăn. Đặc biệt, những người
trong khu vực cách ly, phong
tỏa, được mạnh thường quân,
công an khu vực, hàng xóm
mang rau đến tiếp tế đều đặn.
Ấm lòng không thể tả. Những
lúc đất nước khó khăn thế này,
rất cần người dân đồng hành
với chính quyền, tương trợ

nhau vượt qua đại dịch. 
Thế mới thấy, bất cứ thứ gì

trên thế gian này đều có giá trị
riêng của nó. Có thể ở một thời
điểm chưa thích hợp, nó chưa
tỏa sáng lung linh. Nhưng đến
đúng thời cơ, tự khắc sẽ bung
mình. Rau vườn dù tầm
thường, nhưng nó vẫn có một
vị trí không nhỏ trong lòng
mỗi chúng ta. Bởi rau vườn
chẳng những giúp cho bữa ăn
ngon hơn, là các vị thuốc quý,
mà còn giúp môi trường trong
lành, xanh mát hơn. Bó rau
dung dị - thử lòng từ tâm của
mọi người, còn là cầu nối yêu
thương trong cuộc sống xô bồ
nàyr

Những bó rau nghĩa tình
nguyễn THAnH Vũ

bên ngoài là cánh đóng mở và
phía trước thiết kế khuy móc
để khóa, 4 chân hòm là 4
thanh gỗ chắc, chạm khắc
hình lá cách điệu. Hòm thóc
được gia đình dùng kỹ thuật
ghép mộng thắt, bào nhẵn, để
trơn. Kỹ thuật ghép mộng thắt

tạo kết cấu chặt chẽ, có tác
dụng chống giãn nở khi gặp
thời tiết thay đổi. Theo lời cụ
bà kể lại: “Hòm thóc này có
trước năm 1950, khi tôi về làm
dâu đã có do các cụ thân sinh
của chồng tôi đóng”.

Hòm đựng thóc tuy đơn sơ,
mộc mạc nhưng với gia đình
nhà nông nó không chỉ thể
hiện cho sự no đủ mà còn gắn
liền với ký ức một thời. Theo

đó, hòm thóc được coi là linh
hồn của nhà nông, nay gia
đình hiến tặng cho Bảo tàng
lưu giữ, bảo quản để phục vụ
trưng bày, giúp cho thế hệ trẻ
khi đến tham quan Bảo tàng
hiểu được và trân trọng những
hiện vật gắn với đời sống nông
nghiệp một thời của cha ông.
Đó là một việc làm ý nghĩa,
đáng trân trọngr

Kỳ công sưu tầm...
(Tiếp theo trang 25)

(Nguồn: Internet)
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Ngay khi dịch bùng
phát, tỉnh Hải Dương
đã tái lập chốt cấp tỉnh

tại xã Cẩm Hưng, Ban chỉ đạo
(BCĐ) xã Cẩm Hưng cũng
dựng hàng loạt chốt cấp xã để
kiểm soát đường mòn, lối mở
sang tỉnh Bắc Ninh và Hưng
Yên. Hàng ngày các Tổ Covid
cộng đồng của xã đến các hộ
dân trong thôn để tuyên
truyền các biện pháp phòng,
chống dịch với phương châm
“đi từng ngõ, gõ cửa từng
nhà”, cùng với đó rà soát, giám
sát từng trường hợp trong khu
dân cư đi, về từ vùng có dịch,
yêu cầu thực hiện khai báo y
tế… đặc biệt nhắc nhở người
đang cách ly tại nhà thực hiện
nghiêm quy định phòng,
chống dịch ở nơi cư trú.

Chị Hoàng Thị Mai – Tổ
trưởng tổ Covid cộng đồng số
5 thôn Đức Hỷ cho biết: “tổ
chúng tôi hàng ngày đến từng
nhà tuyên truyền đến người
dân về dịch bệnh, thực hiện
các biện pháp phòng dịch,
không kỳ thị, đàm tiếu đối với
các trường hợp trong diện
cách ly. Cùng với đó phối hợp
với chính quyền truy vết, giám
sát, theo dõi các trường hợp
người dân từ các tỉnh, thành
phố về địa bàn, nhất là các
trường hợp từ vùng có dịch.
Đối với các trường hợp thực

hiện cách ly tại nhà, thành
viên trong tổ đến thăm hỏi,
giúp đỡ mua lương thực, thực
phẩm, thuốc men, đồ dùng
sinh hoạt… Chăm sóc lúa, rau
màu cho các hộ phải cách ly
để bà con yên tâm cùng nhau
đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh”.
Bên cạnh đó một số thành
viên ở các tổ còn tích cực tham
gia trực chốt ở địa phương,
như tổ 2 thôn Hộ Vệ do bà
Nguyễn Thị Bông – Phó thôn,
Tổ trưởng. Bà Bông cho biết:
“ngoài công việc chung của
thôn, tôi còn tham gia trực
chốt kiểm soát trên trục đường
chính của xã. Đồng thời cùng
các thành viên trong tổ

thường xuyên theo dõi số hộ
được phân công giám sát, nắm
bắt người dân đi xa trở về địa
phương để báo cáo BCĐ xã xử
lý theo quy định và bố trí thời
gian lúc sớm, tối để thăm hỏi
các trường hợp cách ly tại
nhà”.

Trao đổi với ông Nguyễn
Xuân Sảng – Phó Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng
BCĐ Phòng, chống dịch xã
Cẩm Hưng được biết: xã Cẩm
Hưng hiện có 40 Tổ Covid
cộng đồng với hơn 90 thành
viên, mỗi tổ có từ 2 - 3 người là
đảng viên, hội viên, đoàn viên
và các quần chúng tích cực,

Tổ CoViD CộNG ĐồNG Xã CẩM HưNG:
Tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19

nAM HuỳnH

Đợt Covid-19 lần thứ tư bùng phát tại các tỉnh phía Bắc, trong đó tỉnh Bắc
Giang và Bắc Ninh có số người nhiễm bệnh nhiều nhất, mỗi ngày đã có hàng
trăm ca. Xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng) nằm sát với tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, trước
diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng và
xâm nhập từ tỉnh ngoài vào Hải Dương, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính
trị từ tỉnh đến cơ cở, còn có sự vào cuộc tích cực của các Tổ giám sát và tuyên
truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng (Tổ Covid cộng đồng).

Tổ Covid cộng động đến tận nhà người dân để tuyên truyền
phòng, chống dịch.

(Xem tiếp trang 32)
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Chuyện về một cô giáo cũng là nghệ sĩ
Hàn giAng 

Ở trường Tiểu học Gia Hòa - Gia Lộc, tỉnh Hải Dương có một giáo viên âm
nhạc, được học trò và phụ huynh  khen cô giáo cũng là nghệ sĩ. Tuổi gà (1981),
mồ côi cha khi còn đi học, Lương Thị Nụ sớm phải tảo tần, vất vả lam lũ nắng
mưa giúp mẹ việc ruộng vườn. Hoàn cảnh khó nghèo đã tạo cho Nụ ý chí vượt
khó và ước mơ  vươn lên.

Một thời học sinh gian khổ
Là con gái thứ 3 của một gia

đình nông dân ở xã Gia Xuyên,
Gia Lộc, từ nhỏ Nụ bộc lộ năng
khiếu âm nhạc. Thời đi học
trường làng, em đã thích ca
hát, hát theo bản năng một
cách thích thú say mê. Học hết
bậc phổ thông, em rẽ ngang
xin theo học lớp thanh nhạc
(trường Văn hóa Nghệ thuật
tỉnh nhà). Chuyện cũng rất
kịch tính. Chỉ vì mải mê với
việc ruộng vườn giúp mẹ, mà
cô chẳng có thời gian ra tỉnh
ôn luyện như chúng bạn. Đến
gần sát ngày thi, Nụ mê tơi
đạp xe đạp lên trường nộp hồ
sơ tuyển sinh. Chứng kiến vẻ
lo lắng của cô trình bày hoàn
cảnh, và nhận rõ tình cảm tha
thiết muốn học nghề, vị lãnh
đạo nhà trường rất cảm thông:

- Thôi, em về chuẩn bị tốt
tinh thần để ngày mai kiểm tra
năng khiếu. Nếu đạt được yêu
cầu, thì tiếp tục thi vòng 2. Tức
là thi các môn văn hóa theo
chương trình trung học phổ
thông…

Cô gái mắt mở to hồn
nhiên vui sướng.

Rồi Hồng Nụ qua được cả
hai vòng thi để trở thành  nữ
sinh thanh nhạc.

Được học tập trong môi
trường sư phạm chuyên
nghiệp, được các thầy cô từng
là nghệ sĩ tài năng giảng dạy,
Hồng Nụ tiến bộ rất nhanh. Cả
ba năm liền đều đạt danh hiệu
học sinh giỏi, được nhận học

bổng của nhà trường. Cô giáo
chủ nhiệm rất tin tưởng coi Nụ
là một trong những học sinh
nòng cốt của lớp thanh nhạc.
Nụ thường dẫn đầu trong rèn
luyện, vừa học vừa thực hành,
tham gia nhiều cuộc thi nghệ
thuật trong khu vực và toàn
quốc, bao giờ cũng giành giải
cao. 

Năm 2000, mới học năm
thứ nhất, tại “Liên hoan Tiếng
hát dân ca các trường VHNT
toàn quốc” do bộ VHTT tổ
chức tại Huế, Hồng Nụ đoạt
Huy chương Bạc, bằng bài hát
ru: Khúc hát người mẹ trẻ.
Tiếp đến năm sau, Nụ lại
giành Giải nhất tại Liên hoan
giọng hát hay các trường
chuyên nghiệp tỉnh Hải
Dương - 2001.  

Năng nổ, nhiệt tình và say

mê ca hát, Nụ liên tục tạo
nhiều dấu mốc thành công:
Cuộc thi giọng hát trẻ Khu vực
đồng bằng Bắc Bộ - 2001 cô
giành giải Nhì… và nhiều lần
nhận giải thưởng trong các
cuộc thi giọng hát hay trên
sóng Truyền hình Việt Nam.
Cô tích cực trong phong trào
hoạt động Đoàn và có mặt
tham gia nhiều sự kiện giải trí:
Làng vui chơi làng ca hát, Trò
chơi âm nhạc...

Những kỳ nghỉ hè, nhà
trường thường tổ chức cho lớp
đi thực tế, về các làng quê, các
đơn vị quân đội biểu diễn “hát
cho đồng bào nghe”. Đó là dịp
học sinh tiếp cận với đời sống
và “khoe” tài năng diễn xuất
với khán giả.

Vì thế một lần về cơ sở biểu
diễn, Hồng Nụ được Giám đốc

Khi là cô giáo.
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Công ty than Mạo Khê (thuộc
Tập đoàn than và Khoáng sản
Việt Nam), quyết định ký hợp
đồng hỗ trợ kinh phí học tập
cho đến khi tốt nghiệp ra
trường, sẽ nhận về công ty
than công tác.

Tốt nghiệp bằng giỏi, Hồng
Nụ được mời về Than Mạo
Khê làm việc. Ở đây cô đã
đóng góp không nhỏ trong
phong trào văn hóa văn nghệ
của vùng than. 

Từ cô giáo tâm huyết…
Làm việc ở Mạo Khê, đang

có nhiều triển vọng, năm 2004
Nụ lấy chồng. Thế là “thuyền
theo lái, gái theo chồng”, năm
2007 cô về quê, xin thi tuyển
vào ngành giáo dục, làm giáo
viên âm nhạc trường Tiểu học
Gia Hòa, huyện Gia Lộc.

Đến nay đã hơn 14 năm
dạy học, với cô biết bao cảm
xúc… Cũng bởi được học
hành một cách bài bản, lại
thêm năng khiếu sư phạm, Nụ
siêng năng, chăm chỉ tìm hiểu
và hòa nhập rất nhanh trong
môi trường công tác. Cô tìm
cho mình một phương pháp
giảng dạy dễ hiểu nhất, và đặc
biệt là thị phạm hướng dẫn
tận tình. Trên lớp cô giảng bài,
giọng hát hay, truyền cảm lại

thân thiện… nên học trò càng
quý mến, gần gũi cô. 

Năm 2011, sau khi giành
giải nhất Liên hoan giọng hát
hay giáo viên toàn tỉnh, Hồng
Nụ tiếp tục tham gia Liên
hoan Tiếng hát giáo viên toàn
quốc, bằng một tác phẩm hát
ca trù. Và trên sân khấu quốc
gia, dưới ánh sáng lung linh
mờ ảo, người xem thấy một ca
nương đang nhập hồn vào  giai
điệu ca trù, lãng đãng tiếng
trống cầm chầu và da diết mơ
màng của âm thanh đàn đáy.
Tiếng hát của Hồng Nụ chơi
vơi, như những giọt nước lắng
đọng trong nỗi lòng thầy giáo
Chu Văn An. Kết quả là Hồng
Nụ đã mang về cho tỉnh giải
Nhất. Gần đây, tại “Liên hoan
tiếng hát Giáo viên toàn quốc
lần thứ III - 2021”, Hồng Nụ
giành giải Nhì với ca khúc
“Đất nước lời ru” - sáng tác
Văn Thành Nho…

Hồng Nụ là người ham học
để nâng cao trình độ. Cô hoàn
thành các chứng chỉ sư phạm
và theo học đại học sư phạm
âm nhạc. Thương nàng dâu
vất vả nuôi con mọn lại phải đi
học, bà mẹ chồng từ quê
Thanh Miện lên bế cháu nội
đỡ đần. Cũng từ đấy chuyên
môn giảng dạy càng tốt hơn,

và tiếng hát Hồng Nụ cũng
chất lượng, có phong cách của
nhà hoạt động nghệ thuật
chuyên nghiệp. 

Phấn đấu, tâm huyết với
nghề, nhiều năm Hồng Nụ đạt
danh hiệu Lao động tiên tiến,
Giáo viên dạy giỏi cấp trường,
cấp huyện…

Nhắc đến Hồng Nụ, cô
Hiệu trưởng trường Tiểu học
Gia Hòa Nguyễn Thị Vân cho
biết: “Được đào tạo bài bản, có
chuyên môn sâu, nhiệt tình,
trách nhiệm, cô Nụ luôn hoàn
thành nhiệm vụ được giao,
được nhà trường tin cậy, học
sinh và đồng nghiệp yêu quý.
Đó là một cô giáo thân thiện,
hết lòng vì học sinh. Cô sôi nổi
tham gia nhiều phong trào của
nhà trường đạt kết quả cao.
Trường Tiểu học Gia Hòa
những năm gần đây có nhiều
tiến bộ, vẫn phát huy tập thể
Lao động Tiên tiến, công lao
đóng góp của tập thể, trong đó
có Hồng Nụ…”

Còn có vị phụ huynh học
sinh thì khen: “Trên bục giảng
cô Nụ là cô giáo, nhưng khi
đứng trước ánh đèn sân khấu,
chúng tôi thấy cô hóa thân
thành nghệ sĩ  như ở trên ti vi”.                       

Và nghệ sĩ đa tài, năng động
Năm 2016  Hồng Nụ cùng

chồng là Xuân Hiếu xin mở
Công ty với tên gọi “Công ty
TNHH tổ chức sự kiện âm
nhạc Hồng Nụ SkyVision”. 

Tuy người chồng làm giám
đốc, nhưng cô lại là người trợ
lý lo về chuyên môn. Cô
thường xuyên bên cạnh hỗ trợ
chồng để điều hành, tổ chức
sự kiện chuyên nghiệp, của
một công ty với đầy đủ trang
thiết bị ánh sáng, âm thanh…
phục vụ các cơ quan ban
ngành có nhu cầu, được nhiều
đối tác và khách hàng yêu mến
ủng hộ. Khi là nghệ sĩ.
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Công ty sự kiện Hồng Nụ
lan tỏa và có tiếng vang, là bởi
bà bầu xô, hoạt bát, năng
động, làm việc có trách nhiệm
và chuyên nghiệp. Cô mời
được những ca sĩ  danh tiếng
như Anh Thơ, Trọng Tấn, Việt
Hoàn, Xuân Hinh... cùng về
tham gia sự kiện. Có lần Hồng
Nụ cũng lên sân khấu, rồi làm
MC một cách  tự tin…

Để phục vụ nhu cầu của
đối tác, Nụ biết tham mưu nội
dung cho sự kiện thêm phong
phú. Có lần cô liên hệ đặt hàng
với nhạc sĩ sáng tác những tác
phẩm sao cho phù hợp với
đơn vị biểu diễn độc quyền.
Cô biết chăm sóc cả nội dung,
nghệ thuật, biết gợi ý tìm chất

giọng ca sĩ, phối khí, thu âm… 
Bạn bè trong nghề bảo,

Hồng Nụ thông minh, ứng
biến là thế.

Ở tỉnh Hải Dương, nhiều sự
kiện của cơ quan, đơn vị,
trường học… Công ty Hồng
Nụ đều có thể phục vụ. Kể cả
các đơn vị tỉnh ngoài, công ty
vẫn có thể đáp ứng. Có lần
Công ty ra tận vùng biên giới
Bình Liêu (Quảng Ninh) phục
vụ trung đoàn 155 kỷ niệm 50
năm thành lập, được đơn vị
quân đội khen ngợi. Nhiều sự
kiện khởi công, khánh thành,
động thổ diễn ra ở các tỉnh xa
hàng vài trăm cây số, như Tây
Bắc và tỉnh thành trong cả
nước, Công ty vẫn phục vụ tạo

thương hiệu riêng…
Là giáo viên, Hồng Nụ biết

kết hợp thời gian giảng dạy và
lịch biểu diễn để không bị lỡ.
Chỉ những ngày nghỉ lễ, chủ
nhật Nụ mới đi xa. Cô là trợ
thủ cho chồng  điều hành
trong tổ chức sự kiện.

Lo việc dạy học, tham gia
việc nhà, lại nuôi con nhỏ,
Hồng Nụ còn là một ca sỹ
cộng tác với nhiều chương
trình phát sóng của Đài truyền
hình. Cô hạnh phúc từ lao
động nghệ thuật, từ gia đình,
có các con chăm ngoan, và
người chồng biết cảm thông
ủng hộ  cô trên những nẻo
đườngr

tùy theo điều kiện thực tế của
từng thôn, mỗi tổ phụ trách từ
30-50 hộ gia đình. Nhiệm vụ
của các tổ là phối hợp với
chính quyền địa phương, BCĐ
Phòng chống dịch của xã
trong việc nắm tình hình, rà
soát, điều tra nhân khẩu, tạm
trú tạm vắng, thuê trọ trên địa
bàn. Đồng thời tuyên truyền,
vận động, nhắc nhở người dân
thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch theo quy
định tại hộ gia đình; giám sát,
phát hiện và báo cáo ngay cho
chính quyền địa phương và y
tế xã những trường hợp nghi
nhiễm bệnh, những người lạ
đến địa bàn, đặc biệt là những
người ở vùng dịch về… 

Hoạt động tích cực của các
thành viên Tổ Covid cộng
đồng đã góp phần nâng cao
hiệu quả công tác phòng,
chống dịch Covid-19, bảo vệ
an toàn sức khỏe cho người
dân trên địa bàn xã. Từ việc

tuyên truyền, tư vấn, hướng
dẫn, thông tin kịp thời đã giúp
người dân không còn lo lắng,
thực hiện đầy đủ quy định
phòng, chống dịch bệnh và an
tâm cách ly tại nhà. Để “mục
sở thị”, tôi theo chân Tổ Covid
cộng đồng thôn Mậu Tân đến
nhà anh Nguyễn Văn Đường,
thuộc diện F2 phải cách ly tại
nhà. Thành viên trong tổ tận
tình hỏi thăm sức khỏe, hướng
dẫn cách phòng, chống dịch
và cấp phát nhu yếu phẩm cho
gia đình. Anh Đường xúc động
cho biết: “do tiếp xúc với
trường hợp F1 trong thôn, tôi
trở thành F2 phải cách ly tại
nhà. Trong thời gian cách ly,
Tổ Covid cộng đồng thôn
thường xuyên đến hỏi thăm
sức khỏe, động viên, hướng
dẫn cách phòng, chống bệnh
như: ở trong phòng riêng, mở
cửa sổ thông thoáng, không
sinh hoạt chung với gia đình.
Ngoài ra còn hỗ trợ rau, củ
miễn phí cho gia đình, nhờ đó
tôi yên tâm cách ly và thực
hiện tốt 5K trong phòng,
chống dịch bệnh”.

Bên cạnh việc tham gia vào
công tác tuyên truyền, giám
sát phòng, chống dịch Covid-
19, các Tổ Covid cộng đồng
cũng tích cực tham gia các
hoạt động của cơ sở thôn như:
khảo sát ý kiến hài lòng của
người dân về xây dựng nông
thôn mới, tuyên truyền, vận
động người dân ký cam kết
phòng, chống cháy nổ, không
sử dụng điện để đánh bẫy
chuột… “Thời gian tới, với
quyết tâm “Chống dịch như
chống giặc”, xã Cẩm Hưng
tiếp tục quyết liệt triển khai
nhiều giải pháp đồng bộ, huy
động cả hệ thống chính trị,
cộng đồng và nhân dân tham
gia phòng, chống dịch. Trong
đó các Tổ Covid cộng đồng
của xã tiếp tục là lực lượng
bám cơ sở, giúp BCĐ xã tuyên
truyền, tạo sự đồng thuận,
chung sức, đồng lòng của
người dân trong phòng, chống
dịch, giúp kiểm soát được dịch
bệnh trên địa bàn, bảo vệ cuộc
sống bình an cho nhân dân” –
ông Sảng chia sẻr

tổ covid cộng đồng...
(Tiếp theo trang 29)
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niềm tự hào dòng tộc
Tới thăm nhà thờ họ Vũ ở

thôn Phong Lâm, xã Hoàng
Diệu, huyện Gia Lộc, sẽ thấy
thật trân quý những gì mà các
thế hệ tiếp nối của dòng họ
này còn gìn giữ được qua hàng
trăm năm. Được khởi công xây
dựng từ thế kỷ 19, nơi thờ cụ
Vũ Thiện Phái và vợ là Phạm
Thị Hiệu Từ Nhân, nhà thờ họ
Vũ mang đậm dấu ấn thời
Nguyễn với lối kiến trúc hình
chữ Nhị, gồm 3 gian tiền tế và
3 gian hậu cung. Nhuốm màu
rêu phong, nhưng công trình
vẫn đứng vững trước sự khắc
nghiệt của thời gian và thiên
nhiên, cho thấy sự tỉ mỉ trong
việc xây dựng, lắp ghép vì kèo,
cột cái, cột quân, đấu trụ, đấu
nóc...  từ đôi tay khéo léo của
những người thợ tài ba xưa.
Không những vậy, trong di
tích còn giữ được các hiện vật
quý như: ngai thờ, khám thờ,
tượng Cao tổ bằng gỗ từ thế kỷ
19 còn khá nguyên vẹn tới tận
ngày nay.

Hồ hởi giới thiệu về nhà thờ
dòng họ của mình, ông Vũ Văn
Toán, hiện giữ vai trò Trưởng
ban khánh tiết và trông coi
nhà thờ cho biết: công trình
này là tâm huyết của ông cha
bao đời gây dựng và gìn giữ.
Nên dù đến nay đời sống có
hiện đại hơn, nhiều cái mới
thay cho cái cũ, nhưng nhà thờ
họ Vũ vẫn luôn là nơi mà con
cháu tề tựu hàng năm để thắp

nén hương tri ân tổ tiên, đồng
thời chia sẻ với nhau những
việc tốt, những thành tích
trong nghiên cứu, lao động,
học tập của một năm. Dịp này,
dòng họ cũng tranh thủ trao
quỹ khuyến học cho con cháu
có thành tích học tập tốt, góp
phần khích lệ, động viên tinh
thần hiếu học.

Với những giá trị về kiến
trúc cổ còn lưu giữ được, nhà
thờ họ Vũ được xếp hạng là di
tích cấp tỉnh vào năm 2010.
Hiện nay, ngôi nhà do hậu duệ
dòng họ Vũ cùng chính quyền
và nhân dân địa phương tiếp
tục kế thừa và gìn giữ.

Cùng với họ Vũ ở Gia Lộc,
lịch sử vẻ vang của dòng họ
Trần Điền Trì, xã Quốc Tuấn,

huyện Nam Sách gắn với ba vị
Tiến sĩ là Trần Thọ, Trần Cảnh
và Trần Tiến. Đây là ba thế hệ
liên tiếp gồm ông, cha và con
cùng đỗ Tiến sĩ thời Hậu Lê,
đồng thời đều có đóng góp
cho sự nghiệp xây dựng đất
nước, được sử sách ghi nhận.
Các vị được ghi tên trong bảng
vàng, bia đá tại Văn Miếu –
Quốc Tử Giám (Hà Nội) và đã
để lại nhiều tác phẩm có giá
trị, là tấm gương sáng về đạo
học cho con cháu noi theo.

Nhà thờ họ Trần Điền Trì
được xây dựng vào năm 1718
với kiến trúc kiểu chữ Nhị gồm
có tòa tiền tế 3 gian 2 dĩ và hậu
cung 3 gian, ngăn giữa tiền tế
và hậu cung là một khoảng
sân lọng nhỏ. Trải qua nhiều

Giữ gìn văn hóa truyền thống 
qua di tích nhà thờ họ

Trường THànH

Nhà thờ họ tộc là nơi lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của một dòng họ,
nơi các thế hệ sau thể hiện đạo hiếu, lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ trước, đồng
thời cũng là nơi tạo sự gắn kết giữa các gia đình trong dòng họ. Không chỉ vậy,
với một số di tích nhà thờ họ được gìn giữ qua hàng trăm năm còn là chứng tích
làm giàu thêm bản sắc văn hóa cho những thôn làng truyền thống.

Nhà thờ dòng họ Vũ, thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện
Gia Lộc.
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biến cố, thăng trầm lịch sử,
nhà thờ đã được trùng tu vài
lần nhưng vẫn còn nguyên
dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn,
đồng thời còn lưu giữ được hệ
thống các cổ vật, di vật có giá
trị với nhiều chất liệu khác
nhau như: giấy, gỗ, gốm, đá...
Trong đó, đặc biệt là cuốn
Niên phả lục bằng chữ Hán do
Phó đô Ngự sử Trần Tiến viết
vào niên hiệu Cảnh Hưng thứ
25 (1764), 13 tấm bia đá có từ
thời Hậu Lê tới thời Nguyễn và
33 đạo sắc phong triều Hậu
Lê...

Với những giá trị về lịch sử,
kiến trúc, Di tích đã được xếp
hạng di tích cấp tỉnh vào năm
2005, đến năm 2020, mộ và
nhà thờ 3 vị Tiến sĩ họ Trần
Điền Trì được xếp hạng Di tích
cấp quốc gia. 

Ông Trần Xuân Cành, 84
tuổi, người con của dòng họ
Trần Điền Trì chia sẻ: “Với
truyền thống hiếu học quý giá
từ bao đời, đến nay con cháu
họ Trần Điền Trì vẫn miệt mài
học tập, phát huy truyền
thống hiếu học và khoa bảng
của dòng họ. Hiện dòng họ có
gần 200 người đỗ đạt Cử nhân,
hơn 30 Thạc sĩ, 6 Tiến sĩ, nhiều
gia đình có con em đạt 100%
trình độ Đại học. Nhiều năm,
dòng họ có hơn 30 con em
cùng đỗ vào các trường Đại
học. Cùng với việc kế tục
truyền thống hiếu học, việc tu
bổ, tôn tạo nhà thờ họ và phần
mộ 3 vị Tiến sĩ cũng được
dòng họ và nhà nước quan
tâm, thể hiện đạo lý “Uống
nước nhớ nguồn”, tri ân tiên
tổ, góp phần phát huy ý nghĩa,
giá trị lịch sử của di tích cho
các thế hệ hiện tại và mai sau”.

gìn giữ và phát huy
Theo thống kê, trên địa bàn

tỉnh hiện có khoảng gần 600 di
tích nhà thờ họ được kiểm kê
lập hồ sơ đưa vào danh mục di

tích lịch sử - văn hóa. Trong đó
có 02 nhà thờ họ được xếp
hạng di tích cấp Quốc gia, 05
di tích xếp hạng di tích cấp
tỉnh. Tiêu chí để xếp hạng di
tích cho nhà thờ họ bao gồm
kiến trúc nghệ thuật và nhân
vật lịch sử được thờ, thường là
người có đỗ đạt, có chức tước
hoặc có đóng góp trong một
thời kỳ lịch sử. Các di tích nhà
thờ họ sau khi được xếp hạng
sẽ do địa phương quản lý, gia
đình thờ cúng tổ tiên và được
nhà nước hỗ trợ kinh phí tu bổ
nếu xuống cấp.

Theo ông Vũ Trường Sơn,
Trưởng phòng Quản lý Di sản
văn hóa, Sở VHTTDL cho biết:
Các di tích nhà thờ họ có niên
đại lâu năm, ngoài giá trị về
kiến trúc thường gắn với
những nhân vật có đóng góp
lớn cho địa phương, cho đất
nước hoặc là những người đỗ
đạt cao trong lịch sử, họ là
niềm tự hào của dòng họ, là
tấm gương sáng trong việc
giáo dục truyền thống, khơi
dậy tinh thần hiếu học của
dòng họ cũng như địa phương.
Bên cạnh đó, cùng với hệ
thống hơn 3.000 di tích trên
địa bàn tỉnh, di tích nhà thờ họ
còn góp phần làm đa dạng hóa
các loại hình di tích, là minh

chứng cho việc Hải Dương
sớm có mặt trong tiến trình
lịch sử của đất nước.

Từ xa xưa, dòng họ đã được
coi là một cộng đồng thu nhỏ
quan trọng để hình thành nên
làng, xã. Chính vì vậy, việc giữ
gìn nề nếp, gia phong, giáo
dục của gia đình, dòng họ là
yếu tố để mang lại một xã hội
tốt đẹp. Đó cũng là tiền đề để
những thế hệ đi trước truyền
lại cho thế hệ đi sau đời đời gìn
giữ, vun đắp, không ngừng kế
thừa và phát huy truyền thống
tốt đẹp của dòng họ trong mọi
lĩnh vực của cuộc sống.

Trong dòng họ, nhà thờ họ
là nơi lưu giữ những giá trị tinh
thần to lớn, nơi lưu giữ gia
phả, văn tự cổ cùng những sắc
phong, tượng thờ, bài vị,
những điển tích của dòng họ.
Từ những gì được lưu giữ
trong nhà thờ họ, mỗi thành
viên lại thấy được những tấm
gương sáng, công lao của tổ
tiên trong việc hình thành nên
dòng họ hay công lao với quê
hương, đất nước được sử sách
ghi nhận. 

Chính bởi những giá trị lịch
sử văn hóa to lớn ấy mà nhà
thờ họ luôn có một vị trí đặc
biệt trong tâm thức của mỗi

Ông Trần Xuân Cành, dòng họ Trần Điền Trì dâng hương tri ân
tổ tiên.

(Ngược về trang 27)
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Chương trình biểu diễn ra mắt CLB Nhà văn hóa thôn Ngọc Lặc.                                                                                    

Chương trình chỉ đạo các
hoạt động điểm về văn
hóa, văn nghệ do Trung

tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
thực hiện nhằm nâng cao chất
lượng mô hình Nhà văn hóa
điểm của tỉnh, các câu lạc bộ
(CLB) ở cơ sở. 2 năm qua,
chương trình được thực hiện
đã tạo hiệu ứng tích cực. 

Chương trình chỉ đạo các
hoạt động điểm về văn hóa,
văn nghệ hàng năm do Trung
tâm Văn hóa Nghệ thuật tổ
chức nhằm hướng dẫn nghiệp
vụ thành lập các CLB, Đội văn
nghệ ở cơ sở góp phần đẩy
mạnh công tác tuyên truyền
các nhiệm vụ chính trị; nâng
cao chất lượng hoạt động văn
hóa, văn nghệ của các CLB tại
Nhà văn hóa ở cơ sở. Hoạt
động cụ thể gồm: Hướng dẫn
thành lập các CLB sở thích
như CLB hát chèo, CLB dưỡng

sinh, CLB dân vũ… Hướng
dẫn, biên đạo dàn dựng một
số tiết mục văn nghệ, thể dục
thể thao như: hát chèo, ca
mới, dưỡng sinh, khiêu vũ…
Xây dựng chương trình văn
nghệ nòng cốt cho các hoạt
động lễ hội, hội nghị tại thôn,
xã với nhiều tiết mục ca múa
nhạc tổng hợp đa sắc màu thu
hút đông đảo quần chúng
tham gia, mang lại hiệu quả
hoạt động văn nghệ quần
chúng ở cơ sở. 

Cuối tháng 12/2020, sau
khi được chọn làm điểm để tổ
chức đào tạo hoạt động văn
hóa, văn nghệ ở cơ sở, Ngọc
Lặc (Ngọc Sơn – TP Hải
Dương) đã có buổi biểu diễn
“trình làng” khá ấn tượng. Ông
Trần Xuân Đào, Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Ngọc Lặc cho
biết: “Hiếm có dịp nhà văn
hóa thôn lại đông như vậy, bà

con kéo đến xem, cổ vũ nhiệt
tình nên anh em trong đội văn
nghệ rất phấn khởi. Chúng tôi
mong muốn mỗi năm có một
đợt đào tạo chuyên sâu như
vậy để chất lượng phong trào
văn hóa, văn nghệ ở địa
phương bắt kịp với các đơn vị
của thành phố”. Đợt này, thôn
đã chọn 45 hội viên là hạt
nhân văn nghệ tham gia lớp
đào tạo do cán bộ và chủ
nhiệm CLB thuộc Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật tỉnh giảng
dạy. Tại đây, các hạt nhân văn
nghệ được học hát, múa, biểu
diễn một số làn điệu chèo, bài
dân vũ; cách dàn dựng các
chương trình nghệ thuật…
Vốn có nguồn hạt nhân văn
nghệ phong phú, nay được
đào tạo nâng cao chuyên môn,
kỹ năng biểu diễn, người dân
càng hăng hái tham gia. Trong
buổi tổng kết, các học viên

Lan tỏa phong trào văn nghệ 
từ những mô hình điểm

P.V
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trình diễn trên sân khấu 7 tiết
mục ca múa nhạc sôi động.
Cũng đợt này, xã Ngọc Sơn có
thêm CLB hát chèo với 20
thành viên và CLB dân vũ với
25 thành viên. 

Cùng thời gian trên, tại
thôn Phương Bằng, xã Hồng
Hưng (Gia Lộc) cũng được
chọn làm nơi đào tạo hoạt
động điểm về văn hóa, văn
nghệ. Các chuyên gia của
Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh đã đào tạo chuyên
sâu cho các hạt nhân văn nghệ
cơ sở ở Hồng Hưng về dàn
dựng, biểu diễn nghệ thuật
chèo và các bài tập dưỡng
sinh. Trong dịp này, Hồng
Hưng có thêm CLB chèo và
CLB dưỡng sinh với gần 50
thành viên. Từ khi CLB được
thành lập, các thành viên
luyện tập ngày càng tích cực,
thúc đẩy phong trào văn hóa,
văn nghệ ở địa phương phát
triển.

Năm 2019, thôn Lang Can
2, xã Thanh Lang (Thanh Hà)
là một trong hai địa phương
được chỉ đạo hoạt động điểm.
Thời điểm ấy, hơn 30 hạt nhân
văn nghệ của thôn đã được
đào tạo chuyên sâu về hát
chèo và biểu diễn văn nghệ.
Kết thúc đợt đào tạo, Thanh
Lang có thêm CLB chèo và
CLB dưỡng sinh. Thấy được
hiệu quả từ phong trào, Thanh
Hà đã cho triển khai rộng khắp
mô hình ở các thôn, khu dân
cư trong huyện. Đến nay, toàn
huyện có 149 CLB văn hóa,
văn nghệ, thể thao được thành
lập. Các loại hình sinh hoạt
cũng ngày càng phong phú,
thu hút nhiều người dân tham
gia. Cũng như Thanh Hà, thấy
được hiệu quả từ các mô hình
điểm, Trung tâm Văn hóa -
Thông tin, Thể thao (VH-
TTTT) thành phố Hải Dương
đã đẩy mạnh công tác tuyên

truyền, thành lập các loại hình
CLB thuộc Trung tâm quản lý,
các CLB tại các xã, phường,
như: CLB yêu dân ca, CLB hát
chèo, hát văn, thành lập các
đội văn nghệ thôn, KDC...
Trao đổi với chúng tôi, ông
Đàm Minh Khôi, Phó Giám
đốc Trung tâm VHTT-TT
thành phố cho biết: Để thúc
đẩy phong trào và hoạt động
ngày càng hiệu quả, hàng
năm, thành phố tổ chức từ 3 –
5 các liên hoan, hội diễn, hội
thi nghệ thuật toàn thành phố
như: Hội diễn sân khấu không
chuyên; Liên hoan ca múa
nhạc; Tiếng hát người lao
động; Hát văn… và mở 1 – 2
lớp tập huấn cho các hoạt
động văn hóa, văn nghệ cơ sở;
lựa chọn xây dựng 1 – 2 mô
hình điểm CLB văn nghệ quần
chúng tại các xã, phường.
Hiện nay, thành phố có trên
250 CLB, đội văn nghệ thuộc
25 xã, phường, thôn, KDC và
nhiều hội, đoàn thể đang hoạt
động nền nếp, hiệu quả. Mỗi
đội, CLB VNQC có từ 20 - 25
người là những nông dân,
công chức - viên chức hay
công nhân, lao động trong các
nhà máy, xí nghiệp, các tiểu
thương…

Có thể thấy, cùng với đào
tạo hạt nhân văn nghệ cơ sở
của Trường Trung cấp Văn
hóa, Nghệ thuật và Du lịch
tỉnh thì hoạt động điểm văn
hóa, văn nghệ của Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã
góp phần nâng cao chất lượng
hoạt động văn hóa, văn nghệ ở
cơ sở. Ông Nguyễn Văn Cường
– Phó Giám đốc Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cho
biết: “Chủ trương phát triển,
nhân rộng các mô hình đội
văn nghệ quần chúng, CLB
văn hóa, văn nghệ trong tỉnh
không chỉ góp phần nâng cao
đời sống văn hóa tinh thần

cho người dân mà còn tạo môi
trường thuận lợi để giữ gìn,
bảo tồn những giá trị văn hóa,
văn nghệ truyền thống của
dân tộc. Năm 2019, Trung tâm
có hai cuộc chỉ đạo điểm, năm
2020 là 6 cuộc. Từ các mô hình
điểm, các CLB được thành lập
và đi vào hoạt động hiệu quả,
bài bản hơn. Hiện nay, tỉnh
Hải Dương có trên 1.400 đội,
CLB văn nghệ; trong đó có 762
đội, CLB chèo, 54 đội, CLB
kịch, còn lại là các đội, CLB:
hát văn, cải lương, tuồng, ca
trù, quan họ... Kinh nghiệm
cho thấy địa phương nào lãnh
đạo quan tâm, phong trào ở
đó phát triển. Hy vọng thời
gian tới, cùng với hoạt động
của tỉnh, các địa phương sẽ
tích cực triển khai các chương
trình nhằm nhân rộng các mô
hình cả về chất lượng và chiều
sâu”.

Việc phát triển, nhân rộng
các mô hình, CLB văn hóa, văn
nghệ trên địa bàn tỉnh đã góp
phần nâng cao đời sống tinh
thần trong nhân dân. Các CLB,
đội văn hóa VNQC đã tạo nòng
cốt cho các hạt nhân tích cực,
tập hợp được những người
cùng sở thích; đề ra quy định
tiêu chuẩn hội viên, quy chế
hoạt động, bầu ban chủ
nhiệm, kế hoạch hoạt động,
duy trì hoạt động, hỗ trợ cơ sở
vật chất như kinh phí, mời
giao lưu, trình diễn. Thời gian
tới, Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh sẽ tiếp tục đẩy
mạnh việc nhân rộng các mô
hình đội VNQC, CLB văn hóa
văn nghệ, qua đó thực hiện
hiệu quả phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” ở cơ sở; đồng
thời góp phần xây dựng nền
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộcr



37Số 05 tháng 10 - 2021Bản tin Văn hóa, thể thao Và du lịch hải dương

Như đã hẹn từ trước,
chúng tôi tới gặp bà
Nguyễn Thị Trâm vào

một ngày cuối Thu trời se
lạnh, với dáng người cao gầy,
chất phác và có chút khắc khổ,
giọng nói chân thật, hiền hậu,
bà kể cho chúng tôi nghe về
cuộc đời và những năm tháng
hào hùng cùng lực lượng
TNXP, cũng như cuộc sống
sau quân ngũ về địa phương
sinh sống. 

Tuổi thơ vất vả, sớm giác
ngộ cách mạng

Bà Nguyễn Thị Trâm, sinh
năm 1948 tại thôn Lương
Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện
Bình Giang, hiện trú quán phố
Bình Minh, phường Phạm
Ngũ Lão, TP Hải Dương. Cha
bà từng tham gia kháng chiến
chống Pháp và bị thương, sau
năm 1954 về địa phương hoạt
động du kích. Bà là con lớn
trong gia đình có 7 anh chị em.
Do nhà nghèo, nên từ nhỏ đã
phải cùng cha mẹ gánh vác
công việc đồng áng và trông
nom các em. Cha già, hay đau
ốm do vết thương tái phát, bà
đã từng thay cha làm thủy lợi

trên các công trình thủy lợi
trọng điểm của tỉnh. Lớn lên
trong gia đình có truyền thống
cách mạng và được sự dạy bảo
của cha mẹ về lòng yêu nước,
bà đã sớm tham gia các phong
trào của địa phương. Năm
1966, tham gia Ban chỉ huy đội
sản xuất, kiêm Trung đội
trưởng Đội dân quân, Phó bí
thư Đoàn thanh niên hợp tác
xã thôn Lương Ngọc, sau làm
Ủy viên Ban chấp hành xã
Thúc Kháng. Trong quá trình
công tác bà đã đạt nhiều
thành tích và được nhận nhiều
phần thưởng cao quý của tỉnh
Đoàn Hải Dương tặng, như:
phong trào thi đua Thanh niên
làm theo lời Bác, xung phong
tình nguyện “mỗi người làm
việc bằng hai để đền đáp cho
đồng bào miền Nam ruột
thịt”…

những năm tháng hào
hùng cùng lực lượng TnXP

Những năm 1965-1970,
giặc Mỹ bị quân ta đánh bại
trên các mặt trận miền Nam.
Nhằm đảo ngược tình thế,
chúng đã mở rộng chiến tranh
“leo thang” bắn phá miền Bắc

với ý đồ biến miền Bắc trở lại
“thời kỳ đồ đá” và chặn đứng
sự chi viện cho chiến trường
miền Nam. Chứng kiến người
thân và bà con xóm làng bị
bom đạn tàn sát, ngày
5/6/1968 bà Trâm xung phong
lên đường tham gia lực lượng
TNXP. Bà được biên chế vào
Đại đội 32, Tiểu đoàn 4, Đoàn
559, công tác tại tỉnh Pathet,
Lào. Bà được phân công làm
Tiểu đội trưởng Đội làm
đường, công việc chính là san
lấp hố bom, rà phá bom mìn,
đảm bảo giao thông thuận lợi

Chuyện về nữ Thanh niên xung phong

NGUYỄN THị TRÂM
Bá giAng – Hoàng Hương

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có một lực lượng luôn kề vai sát
cánh cùng bộ đội chủ lực, trực tiếp đảm đương các nhiệm vụ mở đường, bảo
đảm giao thông, phục vụ và trực tiếp chiến đấu, tháo gỡ bom mìn, cáng tải
thương binh, tử sĩ, vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, hậu cần, thu dọn
chiến trường… vượt qua bao khó khăn gian khổ, nguy hiểm trên các chiến
trường để góp phần quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước thắng lợi
của dân tộc. Đó chính là lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam, bà
Nguyễn Thị Trâm - Chủ tịch Hội TNXP của phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải
Dương là người trong số đó.

Nữ TNXP Nguyễn Thị Trâm.
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cho những chuyến xe đi về. 
Để thực hiện mưu đồ cắt

đứt chi viện cho chiến trường
miền Nam, địch cho máy bay
ném bom tàn phá ác liệt
những tuyến đường giao
thông, có những lúc bị chia
cắt, để liên lạc và phối hợp với
nhau trong công việc, bà cùng
đồng đội thực hiện báo động
bằng tiếng súng. Bà nhớ lại:
“chúng tôi là những TNXP
không quản ngày - đêm, nắng
- mưa, cứ nghe tiếng báo động
là sẵn sàng đi làm theo hiệu
lệnh của chỉ huy: 1 tiếng súng,
báo tắc đường; 2 tiếng súng,
báo có mặt làm đường; 3 tiếng
súng, báo thông đường cho xe
đi. Làm việc cơ động, từ mở
đường 69 đến đường 70 (từ
tỉnh Phathet đến tỉnh Khăm
Muộn, Nam Lào), vừa làm vừa
phải chú ý máy bay địch do
thám và tuyệt đối không tạo ra
bụi, khói và tiếng động lớn.
Vào mùa mưa chiến trường
càng trở nên khó khăn, đặc
biệt với các nữ TNXP, sống
trong điều kiện ẩm thấp, quần
áo chưa kịp khô phải sấy bằng
thùng tôn dưới hầm bí mật.
Bên cạnh đó bệnh sốt rét rừng
hoành hành, do làm việc cơ
động nên mỗi lần di chuyển
đều phải mang vác đồ nặng
nhọc, nhiều người sức khỏe
yếu, tôi và những người khỏe
hơn lại săm sắn giúp đỡ mọi
người”.

Giữa chiến trường ác liệt,
vấn đề ăn uống đảm bảo sức
khỏe cho dân công, bộ đội để
làm việc và chiến đấu rất quan
trọng. Là người có sức khỏe,
linh hoạt và luôn sáng tạo
trong công việc, tháng 6/1969
bà được điều động sang làm
“anh nuôi”. Ngoài việc chuẩn
bị tốt các bữa ăn hàng ngày, bà
còn tìm tòi chế biến thêm các

món để cải thiện bữa ăn như:
làm bánh cuốn, làm bún...
đồng thời lấy tre đan rổ, rá
phục vụ sinh hoạt hàng ngày
của đơn vị. Đến đây giọng bà
chùng xuống: “hàng ngày tôi
và đồng đội đi trèo núi, lội suối
tìm các loại rau, củ, quả rừng
về nấu canh. Có hôm kiếm
được mấy quả mướp, đang
nấu canh thì máy bay do thám
của địch tới, thế là phải dập
bếp và đổ cả nồi đi”. Dưới bom
đạn của kẻ thù, việc vận
chuyển lương thực hết sức khó
khăn, đặc biệt vào mùa mưa
không vận chuyển được bằng
đường bộ mà phải dùng cách
thả trôi lương thực từ đầu
nguồn. Đối với gạo, bọc trong
bao tải gai, bên ngoài bọc 2 túi
nilon thả trôi từ đầu nguồn
sông, suối, sau dùng tín hiệu
báo tin ra vớt. Do đó bà
thường xuyên cùng đồng đội
vớt gạo tại các địa điểm kho
binh trạm. Năm 1972 bà được
Đảng và Nhà nước tặng
thưởng Danh hiệu “Dũng sĩ
diệt Mỹ” cấp 2, bà là một trong
số ít “anh nuôi” nhận được
vinh dự này.

Trở về quê nhà, tích cực
tham gia các hội đoàn thể

Năm 1973, bà Nguyễn Thị
Trâm xuất ngũ trở về địa
phương, làm công nhân tại Xí
nghiệp 19 tháng 5 (cầu Phú
Lương, thị xã Hải Dương). Về
công tác tại đây, bà được giao
làm Phó bí thư Đoàn thanh
niên, kiêm Dân quân tự vệ,
sau làm Tổ trưởng Công đoàn
Tổ sản xuất. Năm 1979 bà lập
gia đình, chồng bà cũng là bộ
đội phục viên làm tại Công ty
san lấp Hải Dương (ông mất
năm 2006). Sau đó lần lượt 3
người con ra đời, trong đó có

hai nam, một nữ, hiện gia đình
ba thế hệ nhà bà vẫn ở chung
một nhà. Với bản tính năng
động, sáng tạo, tận tình với
công việc bà luôn hoàn thành
xuất sắc công việc được giao.
Trong những năm làm việc tại
Xí nghiệp bà đều đạt danh
hiệu “Lao động tiên tiến”.

Năm 1990, nghỉ hưu theo
chế độ, về địa phương, bà tích
cực tham gia hoạt động của
Hội Phụ nữ, là hội viên Hội
truyền thống Trường Sơn
đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hải
Dương, là Ủy viên Ban chấp
hành, rồi Chủ tịch Hội TNXP
của phường Phạm Ngũ Lão
hai khóa liên tiếp. Hội TNXP
phường hiện có hơn 40 thành
viên, hàng ngày bà vẫn đạp xe
đi hỏi thăm, động viên, giúp
đỡ các hội viên từ Chợ Mát
đến cống Đọ. Bên cạnh đó thu
gom phế liệu bán gây quỹ làm
từ thiện, giúp đỡ những hội
viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ngay như đợt Covid-19 vừa
rồi, bà là một trong những
người đầu tiên ủng hộ quỹ
phòng, chống Covid của tỉnh,
tuy không nhiều nhưng là tấm
lòng thiện nguyện của bà.
Hiện tại, hàng ngày bà vẫn dậy
sớm, giúp con trai út chăm
nuôi cá ở mấy mẫu ao gia đình
đấu thầu, xong việc lại về
trông cháu, giúp đỡ các con.

Bà Nguyễn Thị Trâm là một
phụ nữ tiêu biểu không quản
ngại khó khăn, gian khổ, sẵn
sàng hy sinh để bảo vệ Tổ
quốc. Do có nhiều đóng góp,
bà được Đảng và Nhà nước
tặng nhiều Bằng khen, giấy
khen và phần thưởng cao
quýr
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Mặc dù CLB mới được
thành lập tháng
4/2021, đã thu hút

gần 50 hội viên tham gia sinh
hoạt, trong đó có nhiều thành
viên là những hạt nhân văn
nghệ của các xã, phường trên
địa bàn thành phố. Bà Nguyễn
Thị Hoa, Chủ nhiệm CLB cho
biết: thành viên tham gia sinh
hoạt CLB chủ yếu là làm nghề
nghiệp tự do, cán bộ hưu trí,
trong đó số ít có thế hệ trẻ
tham gia sinh hoạt như con
trai mình Hà An Phương (sinh
năm 2009)… tham gia sinh
hoạt đều bởi “say mê” môn
nghệ thuật chèo. Mặc dù quỹ
thời gian quý báu phải lo cơm
áo gia đình, khi có điện thoại
của chủ nhiệm CLB gọi các
thành viên trong CLB vội vàng
thu xếp chuyện nhà, xúng xính
quần áo và… diễn. Luôn cháy
hết mình trong từng vở diễn,
từng trích đoạn, câu hát, nhìn
từng thành viên trong CLB
biểu diễn mới thấy ngọn lửa
đam mê nghệ thuật lớn vô
cùng. Mỗi chủ nhật hàng tuần
các thành viên CLB lại tham
gia sinh hoạt, CLB có thể lồng
ghép nhiều vở diễn, trích
đoạn, những bài hát văn, quan
họ… để phục vụ người xem
cho thêm sinh động. Trong
CLB cũng có sự phân công
chuyên môn rất rõ ràng. Bác
Nguyễn Văn Dũng chơi đàn
Nguyệt và đàn Nhị 2, chơi sáo
là bác Nguyễn Mạnh Dũng,
bác Nguyễn Quang Thiện chơi
đàn Tam… đó là linh hồn của
CLB.

Mặc dù có độ chênh lệch

tuổi tác giữa các thành viên
trong CLB nhưng cái cách sinh
hoạt của những nghệ sĩ nhà
nông trong CLB chèo đều rất
vui vẻ, thoải mái. Họ đến với
CLB không chỉ để ca hát, tập
những vở mới, bài mới mà còn
tâm tình những chuyện nhà
cửa, con cái, hỏi thăm sức
khỏe hàng ngày của nhau…
Vui nhất là gần đến ngày diễn,
từ những xã, phường  cách
mấy cây số, không quản đêm
hôm các thành viên đều tập
trung tại Trung tâm VHTT-TT
để cùng nhau tập luyện, bỏ
qua những nhọc nhằn vất vả
đồng ruộng, cơm áo mà hát.
Có chứng kiến một buổi tập
của CLB mới thấy được nhiệt
tâm của từng người. Còn
những lúc ảnh hưởng do đại
dịch Covid-19, phải thực hiện
giãn cách xã hội, CLB chấp
hành nghiêm chỉnh, tạm dừng
sinh hoạt trực tiếp, chuyển
sang sử dụng giao lưu trực

tuyến bằng công nghệ 4.0
thông qua zalo, facebook cho
đến khi hết giãn cách.

Trước đó, có một số thành
viên trong CLB tự học qua đài
phát thanh, xem đĩa bổ sung
kiến thức, hoàn thiện thêm
khả năng, năng khiếu. Bài nào
khó thì cùng nhau bàn bạc
xem nên làm thế nào và góp ý
lẫn cho nhau. Khi có sự kiện
thì cùng nhau tranh thủ tập cả
ngày lẫn đêm. Tuy sinh hoạt
chủ yếu cho vui nhưng vì đều
là những người “có nghề”
hoặc có một số ít sinh ra trong
những gia đình có truyền
thống hát chèo của xã, phường
nên hầu như họ đều thuộc bài
rất nhanh. Một vở mới cũng
chỉ mất chừng 4, 5 buổi tập,
khớp nhạc, khớp lời… Sự
“chuyên nghiệp” đó được bù
đắp lại là những yêu mến, tán
thưởng, lời mời của bà con
trong làng ngoài xã khi xem

Đôi điều về CLB Yêu dân ca và chèo
THàNH PHố Hải DươNG

THu Hồng

CLB được thành lập nhằm tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu thích hát
chèo, qua đó, góp phần gìn giữ, duy trì để không bị mai một môn nghệ thuật
truyền thống của dân tộc.

Lễ ra mắt câu lạc bộ.

(Xem tiếp trang 41)
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Từ khi bắt tay vào xây
dựng nông thôn mới, xã
Đức Xương xác định việc

thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở
vật chất văn hóa và tiêu chí số
16 về văn hóa sẽ rất khó khăn,
cần sự đồng thuận, quyết tâm
cao của toàn thể cán bộ và
nhân dân. Vì vậy cấp ủy, chính
quyền xã đã chú trọng tuyên
truyền, vận động bằng nhiều
hình thức nhằm thu hút các
nguồn lực để xây dựng nhà
văn hóa, sân chơi, bãi tập cũng
như các trang thiết bị phục vụ
cho nhà văn hóa. Gắn với việc
đẩy mạnh phong trào
"TDĐKXDĐSVH" và xây dựng
nông thôn mới.

Để hoàn thiện các TCVHTT
và thúc đẩy phong trào văn
hóa - văn nghệ, thể dục - thể
thao (VHVN, TDTT) trên địa
bàn phát triển, Đức Xương đã
chú trọng việc quy hoạch quỹ
đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng
các TCVHTT. Đến nay xã đã
xây dựng được Trung tâm Văn
hóa Thể thao bao gồm hội
trường kiêm Nhà văn hóa xã
với diện tích 495m2. Sân vận
động trung tâm xã, đã được
quy hoạch với diện tích gần
10.000m2, nằm ngay cạnh
UBND xã đã được đưa vào sử
dụng từ năm 2018, nhanh
chóng phát huy được hiệu quả
tích cực khi thu hút hàng trăm
lượt người đến tập luyện, giao
lưu thể thao mỗi ngày ở các
môn bóng đá, cầu lông, bóng

chuyền... Tổng nguồn vốn cho
các công trình này lên tới 20 tỷ
đồng (Nhà văn hóa: 8 tỷ đồng;
sân vận động: trên 10 tỷ đồng). 

Cấp xã là vậy, các thôn
trong xã Đức Xương cũng rất
quan tâm trong việc hoàn
thiện các TCVHTT. Như thôn
An Vệ, để hoàn thiện các
TCVHTT cho nhân dân, cùng
với việc quy hoạch đất xây
dựng nhà văn hóa, xã hỗ trợ
gần 2.000m2 đất để xây dựng
sân thể thao. Với tiêu chí Nhà
nước và nhân dân cùng làm,
thôn đã vận động nhân dân
đóng góp đất đai, tiền, ngày
công để xây dựng, hoàn thiện
các TCVHTT. Nhờ đó, hệ
thống các TCVHTT hoàn
thiện, trung tâm văn hóa thôn
đã trở thành nơi hội họp, giao
lưu văn hóa, thể thao của
nhân dân trong thôn.

Hay như, ở thôn An Cư,
nhờ được sự quan tâm của
lãnh đạo và sự đồng thuận của
nhân dân, thôn đã xây dựng
được nhà văn hóa khang trang
với diện tích 220m2, đầy đủ các
trang thiết bị, bàn ghế, tăng
âm, loa đài cùng với sân thể
thao, diện tích gần 1.400m2.
Để phát huy hiệu quả, công
năng sử dụng của thiết chế
văn hóa, các đoàn thể: Hội
Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,
Đoàn thanh niên thành lập
các câu lạc bộ VHVN, TDTT;
thường xuyên tổ chức các giải
giao lưu với các thôn trong và
ngoài xã. Đồng chí Phạm Công
Điệp – công chức VH - XH cho
biết: Thực hiện phong trào xây
dựng NTM, thôn đã kêu gọi
nhân dân và con em xa quê
đóng góp để xây dựng, nâng
cấp khuôn viên nhà văn hóa,

Đức Xương phát huy hiệu quả 
các thiết chế văn hóa – thể thao

MinH TâM

Nhận thức rõ việc xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể
thao (TCVHTT) là một trong những nội dung quan trọng, góp phần thúc đẩy sự
phát triển của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
(TDĐKXDĐSVH), thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đức Xương
(Gia Lộc) đã quan tâm đầu tư xây dựng các TCVHTT và triển khai nhiều hoạt
động, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.
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CLB biểu diễn.
Trước đây, tôi cũng đã từng

tham gia sinh hoạt trong CLB
yêu hát dân ca do Trung tâm
VHTTTT thành lập. CLB ấy, do
các thành viên không chấp
hành thực hiện tốt quy chế
hoạt động dẫn đến hiệu quả
sinh hoạt CLB không cao nên
dần dần hội viên giảm đi.
Tháng 4/2021, Trung tâm
VHTTTT thành phố cho ra
mắt CLB Yêu dân ca và chèo,
đề ra quy chế rõ ràng, quy củ
hơn vì vậy nhiều thành viên
của CLB yêu hát dân ca lại
nhiệt tình tham gia sinh hoạt ở
đây, coi như một thú vui và
cũng là trách nhiệm giữ gìn
môn nghệ thuật truyền thống

của dân tộc. Sau ngày làm việc
vất vả, không gì vui hơn là
được đàn, hát, tập luyện. Cuộc
sống mưu sinh cũng vì có
thêm những giây phút đó mà
đỡ nhọc nhằn – Một thành
viên khác trong CLB chia sẻ.

Trao đổi với ông Đàm Minh
Khôi – Phó Giám đốc
TTVHTT-TT thành phố cho
biết: CLB thành lập là cách
duy trì nét đẹp văn hóa truyền
thống của dân tộc đang có
nguy cơ bị mai một dần. Cùng
tập luyện, cùng hát, cùng biểu
diễn và cùng truyền nghề để
giữ cho vốn cha ông không bị
mai một đi, cũng tức là thể
hiện trách nhiệm của thế hệ
hôm nay với quá khứ. Để từ
cái nôi CLB, một số các nghệ
nhân trẻ như Hà An Phương
trước tham gia ở CLB phường
Nguyễn Trãi đã giành được

một số giải thưởng trong các
hội diễn nghệ thuật quần
chúng tỉnh, hứa hẹn những
điểm sáng và sự nảy mầm tiếp
theo trong việc ươm lên các
giá trị nghệ thuật truyền thống
đáng trân trọng. Đặc biệt,
ngày 17/10 vừa qua, Trung
tâm VHTT-TT phối hợp với
Trường Trung cấp Văn hóa
Nghệ thuật và Du lịch tỉnh
khai giảng lớp sân khấu học
đường cho 24 em trường
THCS Thạch Khôi. Thông qua
lớp học này, bước đầu bồi đắp
tình yêu của học sinh với môn
nghệ thuật truyền thống để
nâng cao thẩm mỹ về nghệ
thuật, duy trì loại hình nghệ
thuật truyền thống, đồng thời
góp phần giáo dục về đạo đức,
lối sống, tình yêu văn hóa
truyền thống cho thế hệ trẻr

sân thể thao, mua sắm các
trang thiết bị tập luyện, đáp
ứng nhu cầu hoạt động TDTT
của nhân dân. Các TCVHTT
được hoàn thiện đã tạo không
gian sinh hoạt văn hóa thể
thao lành mạnh cho nhân dân
trong xã, tạo sự gắn kết các
thành viên trong cộng đồng
dân cư, tăng tình đoàn kết
xóm làng, góp phần giữ vững
an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội.

Qua quá trình nhận thức
của cấp ủy Đảng và chính
quyền xã, các đoàn thể xã Đức
Xương, chủ trương gắn phong
trào "TDĐKXDĐSVH" với xây
dựng nông thôn mới trong đó
thực hiện tiêu chí 6 và 16 trong
19 tiêu chí xây dựng nông thôn
mới có ý nghĩa quan trọng.
Đến nay 3/3 thôn trong xã có
nhà văn hóa kiêm hội trường
và sân thể thao. Các thiết chế
đã đáp ứng được nhu cầu hội
họp, sinh hoạt của các đoàn
thể và người dân; là nơi triển
khai kịp thời, có hiệu quả các
chỉ thị, nghị quyết của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà
nước; nơi tổ chức hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể dục,
thể thao, vui chơi, giải trí...,
thu hút được đông đảo các
tầng lớp nhân dân tham gia.
Đến nay, toàn xã đã thành lập
được 20 đội văn nghệ, 16 câu
lạc bộ TDTT. Cứ vào các buổi
chiều muộn, các sân thể thao
lại trở nên sôi động với các
môn: cầu lông, bóng chuyền,
bóng chuyền hơi, dân vũ...
100% các làng được công nhận
danh hiệu văn hóa, 85% hộ đạt
danh hiệu gia đình văn hóa,
25% người dân tham gia tập
luyện TDTT thường xuyên.
Đức Xương cũng là địa
phương thường xuyên tham
gia các giải đấu của huyện, của
tỉnh ở nội dung môn bóng
chuyền, pháo đất và đạt được
nhiều thành tích cao.

Bên cạnh những kết quả đã
đạt được, cần phải thẳng thắn
nhìn nhận, cũng như nhiều
địa phương khác trong tỉnh,
việc xây dựng và phát huy hiệu
quả thiết chế văn hóa và công

tác quản lý thiết chế văn hóa ở
xã Đức Xương vẫn còn nhiều
bất cập, hạn chế. Bởi hệ thống
thiết chế văn hóa ở nhiều thôn
trong tình trạng xuống cấp,
chắp vá, thiếu đồng bộ nên
hiệu quả sử dụng còn thấp.
Trong khi đó nguồn nhân lực
mỏng, kiêm nhiệm vì vậy
không thể sâu sát đến từng
thôn, từng xóm, chủ yếu dựa
vào các ban, ngành, đoàn thể,
trưởng phó thôn để nắm được
tình hình và phối hợp các hoạt
động văn hóa, thể thao. Chưa
có chế độ đãi ngộ phù hợp. Để
hoàn thiện, nâng cao hiệu quả
của hệ thống thiết chế văn hóa
đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ
nhiều giải pháp, như đầu tư
kinh phí xây dựng, tổ chức
hoạt động, trong đó có sự đầu
tư của Nhà nước và đóng góp
của nhân dân, nhất là nguồn
vốn cho xây dựng sân thể thao
Đức Xương đang phấn đấu
đến năm 2023 đạt NTM nâng
caor

đôi điều về clB...
(Tiếp theo trang 39)
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Nhằm đẩy mạnh phát
triển sự nghiệp thể dục
thể thao (TDTT) của

tỉnh trong giai đoạn tới, đáp
ứng yêu cầu nâng cao sức
khỏe, thể lực của nhân dân,
góp phần chuẩn bị nguồn
nhân lực có chất lượng cao đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế
xã hội trong giai đoạn hiện nay,
UBND tỉnh đã ban hành Kế
hoạch triển khai Cuộc vận
động “Toàn dân rèn luyện thân
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
giai đoạn 2021 – 2030.

Sau 10 năm triển khai cuộc
vận động

Sau 10 năm triển khai cuộc
vận động “Toàn dân rèn luyện

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ
đại” giai đoạn 2011-2020,
phong trào TDTT quần chúng
trên địa bàn tỉnh phát triển
sâu, rộng. Cùng với đó, cơ sở
vật chất, kỹ thuật cho TDTT từ
tỉnh đến cơ sở được đầu tư
đồng bộ phù hợp với tình hình
kinh tế - xã hội của địa phương,
đơn vị. Hiện toàn tỉnh có 10/12
huyện, thị xã, thành phố có sân
vận động trung tâm; có 7/12
huyện, thị xã, thành phố có
nhà tập và thi đấu TDTT gồm:
Chí Linh, Cẩm Giàng, Nam
Sách, Kim Thành, Bình Giang,
Ninh Giang, Kinh Môn và
12/12 bể bơi thông minh di
động tại các Trung tâm Văn
hóa, Thông tin - Thể thao,

Trung tâm Văn hóa, Thể thao
quản lý và 30 bể bơi thông
minh di động cấp cho các xã do
ngân sách nhà nước hỗ trợ. Có
215/235 xã, thị trấn có sân vận
động và 515/1469 thôn có sân
thể thao (diện tích từ 1.000-
2.000m2) theo tiêu chí xây dựng
nông thôn mới. 124 thôn có
sân bóng đá cầu môn lớn (trên
5.400m2); 588 số thôn có sân
bóng đá mini (800m2 đến
5.400m2)… Một trong những
điểm thành công mà cuộc vận
động “Toàn dân rèn luyện thân
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
mang lại trong 10 năm qua, đó
là sự phát triển mạnh mẽ của
các mô hình CLB TDTT. Các
môn phát triển mạnh nhất là

Hải Dương triển khai cuộc vận động
“Toàn dân rèn luyện Thân Thể Theo gương Bác hồ vĩ đại” 

Giai ĐoạN 2021 - 2030
P.T

Đến năm 2030, Hải Dương phấn đấu đạt trên 42% số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên.



43Số 05 tháng 10 - 2021Bản tin Văn hóa, thể thao Và du lịch hải dương

bóng chuyền, bóng đá, bơi, võ
thuật (vovinam, karate, taek-
wondo, võ cổ truyền, pencak
silat, muay, kick-boxing), việt
dã, chạy bộ, cầu lông, bóng
bàn, cờ tướng, quần vợt, thể
dục thẩm mỹ, thể hình, aero-
bic, yoga... Bên cạnh đó, việc
phát triển mô hình CLB TDTT
tại các trường học, cơ quan,
đơn vị, lực lượng vũ trang cũng
được triển khai có hiệu quả và
rộng khắp. Toàn tỉnh có gần
3.780 CLB, điểm, nhóm tập
TDTT với trên 70.000 người
tham gia. Từ đó, số người tham
gia tập luyện có sự nâng cao về
chất lượng, tỷ lệ người tham gia
tập luyện thường xuyên và số
gia đình thể thao đều tăng, số
CLB TDTT cơ sở tăng năm sau
cao hơn năm trước. Năm 2011,
tỷ lệ số người tập luyện thường
xuyên đạt 21%, số gia đình thể
thao đạt 14%, đến năm 2020
lần lượt đạt 31% và 22%...

Đến năm 2030, phấn đấu đạt
trên 42% số người tham gia
luyện tập TDTT thường xuyên

Với yêu cầu triển khai Cuộc
vận động “Toàn dân rèn luyện
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ
đại” giai đoạn 2021 - 2030 gắn
với Cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” và
phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa”.
Đồng thời phát huy vai trò tự
quản, tính sáng tạo của cộng
đồng dân cư trong triển khai tổ
chức Cuộc vận động, lấy khu
dân cư, cơ quan, đơn vị, trường
học là địa bàn chính để triển
khai. Phát huy những kết quả
đã đạt được cũng như đẩy
mạnh hơn nữa Cuộc vận động,
ngành VHTTDL tỉnh Hải
Dương đã đặt ra một số chỉ tiêu
cụ thể. Trong đó số người tham
gia luyện tập TDTT thường

xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ
trên 38% và năm 2030 đạt tỷ lệ
trên 42% dân số; Số gia đình
luyện tập TDTT lần lượt là 28%
và 32%. Đến năm 2030 đạt
100% số xã, phường, thị trấn có
thiết chế văn hóa, thể thao cơ
sở đạt chuẩn theo quy định của
Bộ VHTTDL và mỗi xã,
phường, thị trấn có ít nhất 03
CLB TDTT cơ sở trở lên.

Đối với TDTT trường học,
chỉ tiêu đặt ra là số trường đại
học, cao đẳng, trung cấp và dạy
nghề thực hiện chương trình
thể thao ngoại khóa đạt 90%
vào năm 2025 và 95% vào năm
2030. Phấn đấu trên 90% học
sinh, sinh viên đạt chuẩn về
tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
năm 2025 và 98% vào năm
2030. 100% số trường bậc phổ
thông có CLB TDTT, có hệ
thống cơ sở vật chất đủ phục
vụ cho hoạt động TDTT, có đủ
giáo viên và hướng dẫn viên
TDTT, thực hiện tốt hoạt động
thể thao ngoại khóa đến năm
2025 đạt từ 75% - 80% và đến
năm 2030 đạt từ 85 - 90%. Số
học sinh được đánh giá và
phân loại thể lực theo tiêu
chuẩn rèn luyện thân thể đến
năm 2025 đạt trên 90% và đến
năm 2030 đạt trên 95% tổng số
học sinh bậc phổ thông các
cấp.

Trong lực lượng Quân đội
nhân dân, phấn đấu tỷ lệ đơn
vị tổ chức các hoạt động TDTT
thường xuyên và thực hiện đủ
chương trình rèn luyện thân
thể cán bộ, chiến sỹ theo quy
định là 99%. Tỷ lệ đơn vị đạt
tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện
thân thể theo quy định là trên
98%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn
luyện TDTT thường xuyên là
trên 90%... Đối với lực lượng
Công an Nhân dân, chỉ tiêu đặt
ra là tỷ lệ các đơn vị tổ chức các
hoạt động TDTT thường xuyên

là từ 90% trở lên. Tỷ lệ các đơn
vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể
lực theo quy định là trên 95%.
Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia
kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện
thể lực theo quy định là 100%
với trên 95% tỷ lệ cán bộ, chiến
sỹ đạt tiêu chuẩn. Tỷ lệ cán bộ,
chiến sỹ tập luyện TDTT
thường xuyên là từ 98% trở lên
và tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi
đạt từ 95% trở lên.

Phấn đấu trên 100% đơn vị
cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện
và cấp tỉnh, tổ chức Đại hội
TDTT các cấp, trên 85% đơn vị
cấp xã tổ chức tháng hoạt động
thể thao cho mọi người và
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe
toàn dân.

nhiều nhiệm vụ cần thực
hiện đồng bộ

Để đạt được những chỉ tiêu
đề ra, ngành Văn hóa, Thể thao
và Du lịch sẽ tập trung vào việc
tuyên truyền, triển khai Cuộc
vận động đảm bảo thống nhất,
hiệu quả, phù hợp với tình
hình thực tiễn của các đơn vị,
địa phương. Tổ chức Ngày
chạy Olympic vì sức khỏe toàn
dân và các hoạt động TDTT
trong dịp tháng 3 hàng năm
nhằm tuyên truyền về ý nghĩa,
tác dụng của việc luyện tập
TDTT để nâng cao sức khỏe,
phát triển tầm vóc, thể lực,
phòng, chống bệnh tật; đồng
thời vận động mọi người lựa
chọn môn thể thao thích hợp,
cách thức luyện tập phù hợp
với từng đối tượng, lứa tuổi,
giới tính, vùng miền, tình trạng
sức khỏe để duy trì nề nếp, thói
quen thường xuyên luyện tập
hằng ngày.

Từng bước xây dựng mạng
lưới hướng dẫn toàn dân tập
luyện TDTT đúng cách để nâng
cao sức khỏe, phát triển tầm

(Xem tiếp trang 53)
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Làm việc với cường độ cao
Hiện Trạm y tế thuộc

Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao tỉnh
gồm có 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng,
1 dược sĩ. Nhân lực mỏng, cơ
sở vật chất phục vụ cho công
tác điều trị rất hạn chế, trong
khi số lượng VĐV phải khám
và điều trị rất đông, thậm chí
VĐV của trung tâm khác cũng
sang đây điều trị. Vì vậy, các y,
bác sĩ luôn phải làm việc với
cường độ cao.

Mỗi ngày, đội ngũ y tế phải
theo sát quá trình tập luyện,
ghi chép lại tình hình chấn
thương lẫn thể lực của mỗi
VÐV nhằm đưa ra những tư
vấn sát sao về chế độ ăn uống
và dinh dưỡng. Họ cũng phải
xoa bóp cho VÐV trước và sau
khi tập luyện, hay hướng dẫn
họ cách sử dụng máy vật lý trị
liệu vào buổi tối. Với số lượng
hạn chế, trung bình mỗi bác
sĩ, y sĩ phải gồng mình đảm
trách hơn công việc dẫn tới
tình trạng quá tải. Công bằng
mà nói, bộ phận vất vả và căng
thẳng nhất chính là các y, bác
sĩ thể thao. Là bác sĩ duy nhất
và là Trưởng Trạm y tế của
trung tâm, nhiều hôm anh Lê
Công Trọng kết thúc công việc
ra về khi trời đã tối đen. Anh
Trọng chia sẻ: "Mỗi ngày,
chúng tôi khám và điều trị cho
khoảng 20 - 30 VĐV với nhiều
loại chấn thương như lật cổ

chân, rách giãn cơ, căng cơ, sai
khớp, bầm dập do va chạm,
nặng hơn là đứt dây chằng,
gẫy xương… Nhiều hôm số
lượng VĐV khám và điều trị
quá tải".

Từng tham gia điều trị
những chấn thương nặng,
nhưng điều dưỡng Lê Đức
Hùng nhớ nhất là năm 2012,
VĐV Trần Đình Nam (bộ môn
võ) bị hoại tử sụn xương sên cổ
chân. Anh Hùng luôn quan
tâm động viên, giúp VĐV Nam
vượt qua lo lắng, đồng thời
theo sát anh trong suốt thời
gian điều trị tại các bệnh viện
cũng như khi tập hồi phục.
"Trong suốt thời gian đó, tôi
coi Nam như người thân và
chăm sóc, bảo vệ cho báu vật

của thể thao tỉnh nhà. Sau
này, Nam đã giành nhiều
thành tích rất cao như huy
chương vàng Giải vô địch
Pencak Silat thế giới năm
2015, huy chương vàng tại
ASIAD 18. Mỗi tấm huy
chương Nam đạt được, tôi đều
vui sướng và coi đó như tấm
huy chương của chính mình",
anh Hùng chia sẻ.

Các y, bác sĩ của trung tâm
còn phải theo điều trị cho các
VĐV đi thi đấu ở tỉnh ngoài.
Nhân lực mỏng nên mỗi lần
theo đoàn chỉ có 1 người.
Trường hợp nhiều đoàn ở các
khách sạn khác nhau, cán bộ y
tế phải sắp xếp thời gian hợp
lý, di chuyển bằng mọi
phương tiện có thể để kịp thời

Sau ánh hào quang 
của những tấm huy chương danh giá

THAnH Hà

Những năm qua, thể thao thành tích cao của tỉnh liên tiếp gặt hái được nhiều
thành công trên đấu trường quốc gia, quốc tế, với các môn: bóng bàn, bắn cung,
điền kinh, Pencak Silat, bắn súng… không chỉ là niềm tự hào của tỉnh, của đất
nước mà của khu vực Đông Nam Á. Đằng sau ánh hào quang đó, ngoài sự nỗ lực
khổ công tập luyện của các vận động viên (VĐV), sự tận tâm chỉ dạy của các
huấn luyện viên thì còn có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ y, bác sĩ.

Phòng điều trị cho VĐV còn chật hẹp.
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điều trị cho VĐV. Tại Đại hội
Thể dục thể thao toàn quốc
lần thứ VIII tại Hà Nội năm
2018, một mình anh Nguyễn
Xuân Tuấn phụ trách cho
nhiều đoàn có cường độ thi
đấu cao như điền kinh, võ, cử
tạ. Cường độ làm việc của anh
khi đó cũng không kém gì
VĐV. "Chuẩn bị thi đấu tôi
phải xoa bóp dầu nóng để
VĐV mềm cơ và không bị
chuột rút, sau mỗi nội dung
thi đấu lại xoa bóp thả lỏng.
Vất vả nhất là chăm sóc sau thi
đấu, từ 19 giờ xoa bóp, thả
lỏng cho VĐV điền kinh xong,
tôi lại bắt taxi sang địa điểm
khác chăm sóc cho VĐV cử tạ,
có hôm làm đến gần 12 giờ
đêm, người mệt nhoài", anh
Tuấn cho biết thêm.

Động lực gắn bó
Với VĐV thể thao chuyên

nghiệp, chấn thương luôn là
nỗi ác mộng và đôi khi những
chấn thương đó sẽ đóng sập
cánh cửa tương lai của mỗi
người. Tuy nhiên, bằng niềm
đam mê và ý chí của mình,
cùng với sự chăm sóc chu đáo,
tận tình của đội ngũ y, bác sĩ
không ít VĐV đã vượt qua giai
đoạn khó khăn đó để tiếp tục

sự nghiệp thi đấu, mang vinh
quang về cho thể thao của
tỉnh. Đội ngũ y, bác sĩ của
Trung tâm đã có thời gian gắn
bó với các lứa VĐV của trung
tâm hơn 10 năm qua. Mặc dù
rất vất vả nhưng họ vẫn bám
trụ và gắn bó với nghề.

Anh Hùng vào nghề từ năm
2008, sau 10 năm làm nhân
viên hợp đồng đến năm 2019
anh mới được vào biên chế.
Quá trình ấy, anh đã từng có ý
định bỏ nghề vì điều kiện làm
việc vất vả nhưng thu nhập
thấp. Trong khi các y, bác sĩ ở
đơn vị khác có phụ cấp đặc
thù, thấp nhất là 40%/tháng
thì ở đây chỉ được 10% (lúc có
lúc không). Nhưng sự quý mến
và trân trọng của các huấn
luyện viên, VĐV, đặc biệt là
niềm vui, hạnh phúc sau mỗi
tấm huy chương của VĐV đã
tiếp thêm động lực giúp anh
gắn bó với nghề. Anh Nguyễn
Xuân Tuấn cũng cho biết:
"Chúng tôi tâm niệm VĐV như
những báu vật của tỉnh và đội
ngũ y, bác sĩ thể thao phải có
trách nhiệm để chăm sóc, bảo
vệ những báu vật đó".

Trung bình, mỗi VÐV mất
gần 11 nghìn giờ tính từ khi
bắt đầu tập luyện cho tới lúc

thành tài (tương đương với
trung bình ba giờ mỗi ngày
trong suốt 10 năm trời). Việc
sử dụng quỹ thời gian ấy sao
cho hiệu quả không chỉ cần sự
giúp đỡ của các HLV mà còn
cần đến sự quan tâm sát sao
của đội ngũ y, bác sĩ. Hiện
Trạm y tế của trung tâm còn
thiếu thốn về nhiều mặt như:
phòng ốc còn chật hẹp, hệ
thống máy móc, máy chiếu –
chụp còn thiếu và nhân sự còn
thiếu… Đội ngũ y, bác sĩ mong
rằng thời gian tới sẽ nhận
được sự quan tâm của các cấp,
các ngành đầu tư về cơ sở vật
chất, trang thiết bị y tế và nhân
lực để họ có điều kiện phát
huy khả năng và cống hiến
nhiều hơn nữa cho sự nghiệp
thể thao tỉnh nhà.

Chẳng có những huy
chương nào cho đội ngũ y, bác
sĩ và dược sĩ của Trung tâm.
Không một ai đòi hỏi, song đối
với họ phần thưởng lớn nhất
có lẽ là những tấm huy
chương, những bảng thành
tích và nụ cười chiến thắng
của VĐV trên các đấu trường.
Bởi họ là những chiến binh
thầm lặngr

hiện tốt công tác kiểm soát thủ
tục hành chính trong ngành
gắn với rà soát, bổ sung, sửa
đổi các quy định thủ tục hành
chính không còn phù hợp;
nâng cao trách nhiệm về công
tác tổ chức bộ máy, cán bộ;
tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra, giám sát việc thực thi
nhiệm vụ của cán bộ, công
chức, viên chức; đảm bảo kỷ
cương, kỷ luật trong hoạt động
công vụ gắn công tác CCHC

với công tác thi đua, khen
thưởng. Đồng thời đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, cung
cấp thông tin, hỗ trợ người
dân, doanh nghiệp tiếp cận,
hiểu, có kỹ năng và sử dụng
dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, mức độ 4; Tiếp tục đổi
mới hệ thống tổ chức và quản
lý, nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động của các đơn vị
sự nghiệp công lập. Trước
mắt, tiếp tục triển khai thực
hiện có hiệu quả chế độ tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử
dụng biên chế và kinh phí

quản lý hành chính. Tăng
cường thực hiện tốt công tác
xã hội hóa trên các lĩnh vực
văn hóa, thể thao và du lịch…

Với những kết quả đạt
được, toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức các phòng,
ban, đơn vị trực thuộc Sở
VHTTDL tiếp tục phấn đấu và
quyết tâm cao hơn nữa trong
thực hiện nhiệm vụ cải cách
hành chính những tháng cuối
năm 2021 và những năm tiếp
theo. Qua đó, góp phần hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ chính
trị được giao năm 2021r

ngành VhttDl...
(Tiếp theo trang 24)
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Ngày 30/9/2021, UBND
tỉnh Hải Dương ban
hành Quyết định số

2864/QĐ-UBND phê duyệt Đề
án “Phát triển du lịch chất
lượng cao tỉnh Hải Dương giai
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050”.

Mục tiêu chung của Đề án
là cụ thể hóa Chương trình số
02-Ctr/TU ngày 09/12/2020
của Tỉnh ủy về Chương trình
hành động thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
phù hợp với các mục tiêu và
nhiệm vụ tăng trưởng du lịch
Hải Dương được xác định
trong Quy hoạch tỉnh Hải
Dương cũng như Chiến lược
phát triển du lịch Việt Nam
đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030; góp phần nâng cao
vị thế, hình ảnh và năng lực
cạnh tranh của điểm đến Hải
Dương, để du lịch thực sự trở
thành ngành kinh tế quan
trọng, đóng góp tích cực vào
phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương. 

Đề án đã xác định rõ lợi thế
so sánh của tỉnh Hải Dương,
đặc biệt lợi thế về tài nguyên
du lịch để đa dạng hóa sản
phẩm du lịch và phát triển sản
phẩm du lịch đặc thù, phù hợp
với nhu cầu thị trường trọng
điểm của du lịch tỉnh Hải
Dương. Phấn đấu năm 2025,
du lịch Hải Dương sẽ đón 2,5
triệu lượt khách quốc tế, trong
đó 0,75 triệu lượt khách lưu
trú; 3,7 triệu lượt khách nội
địa, trong đó 1,48 triệu lượt
khách lưu trú. Số lượng buồng

lưu trú là 9.000 buồng, trong
đó 4.200 buồng cho khách nội
địa, 4.800 buồng cho khách
quốc tế. Tổng thu nhập từ du
lịch đạt 7.450 tỷ đồng; lao
động trong ngành khoảng
35.250 lao động.

Năm 2030, sẽ đón 3,4 triệu
lượt khách quốc tế, trong đó
1,53 triệu lượt khách lưu trú;
4,8 triệu lượt khách nội địa,
trong đó 2,64 triệu lượt khách
lưu trú. Số lượng buồng lưu trú
là 16.500 buồng, trong đó
7.500 buồng cho khách nội
địa, 9000 buồng cho khách
quốc tế. Tổng thu nhập từ du
lịch đạt 21.000 tỷ đồng; lao
động trong ngành khoảng
69.200 lao động.

Đến năm 2050, sẽ đón 7,0
triệu lượt khách quốc tế, trong
đó 4,2 triệu lượt khách lưu trú;
10,0 triệu lượt khách nội địa,
trong đó 7,0 triệu lượt khách
lưu trú. Số lượng buồng lưu trú
là 47.000 buồng, trong đó
22.000 buồng cho khách nội

địa, 25.000 buồng cho khách
quốc tế. Tổng thu nhập từ du
lịch đạt 102.500 tỷ đồng;  lao
động trong ngành khoảng
210.500 lao động.

Để đạt được những mục
tiêu như trên, Đề án đã xác
định được các địa bàn trọng
điểm để phát triển du lịch
như: địa bàn thành phố Hải
Dương; địa bàn Côn Sơn -
Kiếp Bạc của thành phố Chí
Linh; địa bàn đảo Cò, xã Chi
Lăng Nam của huyện Thanh
Miện; Địa bàn sông Hương
của huyện Thanh Hà; địa bàn
làng gốm Chu Đậu của huyện
Nam Sách. Xây dựng các dự án
ưu tiên đầu tư như: Khu du
lịch Côn Sơn – Kiếp Bạc (thành
phố Chí Linh), khu du lịch An
Phụ - Kính Chủ - Nhẫm
Dương (thị xã Kinh Môn), khu
vui chơi giải trí và dịch vụ Đảo
Ngọc (thành phố Hải Dương).
Đặc biệt là xây dựng 8 sản
phẩm du lịch đặc thù như: du

PHê DuyệT Đề áN
“Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh hải dương 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

nguyễn Hoài THoA(*)

Đền Nguyễn Trãi.          Ảnh: VĂN CƯỜNG

(Xem tiếp trang 48)
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Một ngày đẹp trời, bạn
và người yêu làm lễ
kết hôn, xây dựng

một gia đình mới ấm cúng.
Giờ đây bạn không còn quấn
quýt bên cha mẹ như một đứa
trẻ nữa. Cuộc sống mới đang
chờ đón bạn. Ai cũng cầu chúc
cho gia đình nhỏ ấy luôn được
hạnh phúc viên mãn. Việc giữ
gìn hạnh phúc tạo được một
không khí đầm ấm vui vẻ
trong gia đình đòi hỏi bạn
phải luôn luôn phấn đấu vượt
lên trên hoàn cảnh. Hạnh
phúc không nằm ở đâu xa, nó
hoàn toàn phụ thuộc vào khả
năng của bạn và người phối
ngẫu.

Để có một cái nhìn về hạnh
phúc gia đình, nhiều đôi vợ
chồng già đưa ra các góc độ
khác nhau,dưới con mắt bình
dân gần gũi. Có người cho
rằng một gia đình được coi là
hạnh phúc thì trong đó vợ
chồng phải hiểu nhau, đời
sống vật chất bảo đảm, có con
cái và công việc thảnh thơi. Có
người cho rằng hạnh phúc gia
đình trước hết phải là sự thỏa
mãn những nhu cầu vật chất
càng nhiều càng tốt ngoài ra
mọi nghĩa vụ trong gia đình
như giáo dục con cái, tổ chức
sắp xếp cuộc sống gia đình có
nề nếp… chỉ là thứ yếu. Có
người lại cho hạnh phúc phải
là con cháu đầy nhà… Cho dù
quan niệm về hạnh phúc của
mỗi gia đình, mỗi cá nhân có
khác nhưng chúng ta vẫn có
cái nhìn chung nhất.

Trong  tác phẩm Anna
Karenina, nhà văn Lev Tolstoy
(Nga) có viết: “Những gia đình
sung sướng đều giống nhau,
nhưng mỗi gia đình bất hạnh

lại khổ sở theo cách riêng”.
Một gia đình hạnh phúc trước
hết các thành viên trong gia
đình phải được bảo đảm các
nhu cầu sống từ lương thực, áo
quần, cho đến những nhu cầu
khác một cách tương đối,
không phải lo lắng vật chất để
kiếm sống. Các thành viên
trong gia đình chăm lo cho
nhau, hòa khí luôn xuất hiện
trong gia đình. Mọi người chia
sẻ tâm tư, tình cảm với nhau
một cách cởi mở. Mỗi người có
tự do hành động với lòng tự
trọng cao, biết chia sẻ trách
nhiệm cùng nhau, thương yêu
nhau.

Nguyên nhân bất hòa dẫn
đến tan vỡ giữa các cặp vợ
chồng thường bắt nguồn từ
nguyên nhân tâm lý. Xuất phát
từ những mâu thuẫn về tính
tình, sở thích, suy nghĩ và thể
hiện bằng cách cư xử. Cách xử
sự hiểu người, hiểu mình là
nguyên nhân của sự thành
công đối với cuộc sống vợ
chồng. Khi đã cùng chung
sống, không khí đơn điệu,
nhàm chán do sự lặp đi lặp lại
của cuộc sống thường ngày

thậm chí ngay cả thói quen
chiều chuộng đã trở nên cũ kỹ
cũng có thể làm giảm đi
những tình cảm hai vợ chồng
dành cho nhau trước đây;
hoặc ngược lại, là sự quá trần
trụi phô bày toàn bộ nhược
điểm của mỗi người sẽ làm
mất đi cảm xúc khát khao
mong đợi mà ta gọi là “tình
yêu”.

Để khắc phục tình trạng
này, đôi bạn cần phải tế nhị
trong mối quan hệ. Đừng cho
rằng cưới nhau là một dấu
chấm hết của sự chinh phục.
Hãy chứng tỏ bạn ngày càng
xứng đáng hơn với người mình
yêu  bằng sự phong phú của
tâm hồn, sự hấp dẫn và lôi
cuốn của vóc dáng và tài tháo
vát đảm đang trong cuộc sống
chung.

Với người vợ, người đàn
ông thường thích có một
người vợ dịu dàng, giản dị, dễ
yêu, đảm đang. Hãy thể hiện
thế mạnh của mình để chinh
phục chàng. Tôn trọng sở
thích của chàng và chiều theo
ý của chàng. Biết cách chiều
chồng là một phương cách

Xây dựng gia đình hạnh phúc
Trần THái HọC

Ảnh minh họa.                   Nguồn: Internet
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hữu hiệu để bảo vệ tình yêu và
hạnh phúc mà bạn đang có.
Với người chồng, tâm lý cô vợ
trẻ mong muốn ở đức lang
quân của mình một tâm hồn
cao thượng, một tấm lòng bao
dung vị tha, một bản lĩnh đủ

sức xoay xở trước giông bão
của cuộc đời.

Trong cuộc sống tình cảm,
người chồng phải biết quan
tâm đến sở thích và nhu cầu
của vợ. Người phụ nữ thường
thích nghe những lời âu yếm,

thích được vuốt ve và được an
ủi, động viên những khó khăn
mà nàng đang gánh chịu. Biết
cách bảo vệ hạnh phúc gia
đình, bạn sẽ có được nhiều
niềm vui trong cuộc hôn nhân
của mìnhr

lịch nghỉ dưỡng – thiền tại khu
vực hồ Thanh Long, hồ Bến
Tắm (thành phố Chí Linh);
Tìm về giá trị sinh thái cộng
đồng đích thực vùng đồng
bằng sông Hồng tại Đảo Cò
(huyện Thanh Miện); Du lịch
nghỉ dưỡng làng quê Việt –
khu vực sông Hương (huyện
Thanh Hà); Con đường khoa
cử Việt tại làng Mộ Trạch
(huyện Bình Giang) kết nối với
Văn Miếu Mao Điền (huyện
Cẩm Giàng), đền thờ Lưỡng
quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh
Chi (huyện Nam Sách), đền
thờ thầy giáo Chu Văn An
(thành phố Chí Linh); Con
đường gốm Chu Đậu – Tinh
hoa văn hóa Việt (huyện Nam
Sách) kết nối với Bảo tàng tỉnh
Hải Dương; Về với nghệ thuật

rối nước vùng đồng bằng sông
Hồng – Ninh Giang; Chạm
khắc gỗ Đông Giao – nơi hội tụ
tài năng đỉnh cao và tâm hồn
người thợ Xứ Đông (huyện
Cẩm Giàng); Văn hóa ẩm thực
người Xứ Đông (huyện Tứ Kỳ).

Đề án cũng đưa ra những
nhiệm vụ và giải pháp cơ bản
nhằm phát triển ngành du lịch
tỉnh Hải Dương thành ngành
kinh tế quan trọng như: nâng
cao nhận thức xã hội về du lịch
với việc tăng cường tuyên
truyền để các cấp, các ngành
và nhân dân nhận thức rõ du
lịch là ngành kinh tế tổng hợp,
có tính liên ngành, liên vùng
cao; có khả năng đóng góp vào
phát triển kinh tế, chuyển dịch
cơ cấu kinh tế và là động lực
cho các ngành khác phát triển;
hoàn thiện hệ thống cơ chế,
chính sách; quy hoạch phát
triển du lịch mang tính đồng

bộ, thống nhất; nâng cao hiệu
quả xúc tiến và đầu tư du lịch
theo hướng chuyên nghiệp;
nâng cao hiệu lực quản lý Nhà
nước về du lịch…

Đề án cũng giao nhiệm vụ
cho các sở, ngành, ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố có trách nhiệm tổ
chức quán triệt, tập trung chỉ
đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám
sát thường xuyên việc thực
hiện  các mục tiêu, kế hoạch,
nhiệm vụ, giải pháp của Đề
án. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch có nhiệm vụ
quan trọng như: tổ chức công
bố đề án; xây dựng kế hoạch
chi tiết của ngành để triển
khai Đề án; chủ trì và phối hợp
với các sở, ngành, doanh
nghiệp khảo sát quy hoạch
điểm, vùng du lịch; xúc tiến
đầu tư, quảng bá hình ảnh du
lịch của tỉnh Hải Dương trên
các phương tiện truyền thông,
đặc biệt trên nền tảng số; xây
dựng kế hoạch liên kết hợp
tác, trao đổi kinh nghiệm
trong phát triển du lịch chất
lượng cao với các địa phương
trong vùng đồng bằng sông
Hồng và Duyên hải Đông Bắc,
đặc biệt với Hà Nội, Hải
Phòng, Quảng Ninh, thành
phố Hồ Chí Minh trong việc
thu hút khách đến tỉnh Hải
Dươngr

(*) Trưởng phòng Quản lý Du
lịch – Sở VHTTDL Hải DươngLễ hội Xuân Côn Sơn.              Ảnh: PV

phê duyệt đề án...
(Tiếp theo trang 46)
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Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dương tổ chức giao lưu gặp mặt nữ viên chức, lao động
nhân kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2021.                                                           Ảnh: THIệN TÍN

VăN HọC - NGHệ THuậT

Tản mạn về Phụ nữ:
PHụ Nữ Mãi Mãi Là PHái ĐẹP

MAi Diên

Phụ nữ được coi là “Phái
Đẹp” nên ở tuổi nào họ
cũng đẹp theo một cách

rất riêng. Người ta chia ra làm
ba dấu mốc quan trọng trong
cuộc đời của một người phụ
nữ. Đó là năm 20 tuổi, 30 tuổi
và 40 tuổi trở về sau. Những
năm tháng tuổi 20 có thể xem
là thời kỳ tươi đẹp, trẻ khỏe
nhất. Khoảng thời gian này
thường đầy ắp những cuộc
phiêu lưu vui nhộn và tận
hưởng sự tự do, không ràng
buộc. Tuổi mà không cần thoa
kem dưỡng, da vẫn mịn màng,
không một nếp nhăn nào ngự
trị, không cần điểm phấn má
vẫn hồng, không cần tô son

môi cũng đỏ… Đến tuổi 30,
phụ nữ trưởng thành, già dặn,
tinh tế và chín chắn hơn. Đây
là giai đoạn hầu hết chị em đã
có gia đình, có sự nghiệp và
thường bận rộn với việc chăm
sóc con nhỏ. “Tuổi ba mươi là
tuổi đã được cuộc đời mài
giũa”. Về khía cạnh nhan sắc,
phụ nữ tuổi 30 không còn nét
ngây thơ, những nếp nhăn nơi
khóe mắt, khóe miệng đã bắt
đầu xuất hiện. Khác với độ
tuổi 20, 30, phụ nữ tuổi 40 đẹp
ở sự tự tin và trải nghiệm, đằm
thắm và chín muồi. Sự tự tin
khiến họ lung linh và tỏa sáng,
thứ ánh sáng lấp lánh đủ để
người khác phải ngưỡng mộ.  

Thế nhưng, tuổi 20 trẻ đẹp
thật đấy, nhưng ngây thơ và
ngốc nghếch lắm. Còn trẻ, mọi
nỗi niềm thường dễ dàng bị
phóng đại, cả niềm vui lẫn nỗi
buồn, cả tình yêu hay một
bóng hình nào đó. Tuổi 20,
những bấp bênh vẫn chưa trải
nghiệm đủ nhiều nên một
chút gập ghềnh cũng trở
thành sóng dữ, một chút
thương vay cũng trở thành sâu
nặng. Có những sai lầm tuổi
20 mà ta thường gọi là sai lầm
tuổi trẻ, vì trẻ nên “có quyền”
mắc sai lầm và dù có mắc sai
lầm, ta vẫn có thời gian để sửa
sai. Nhưng khi ta 30, 40 thậm
chí mãi về sau này có những
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sai lầm tuổi trẻ mà cả một đời
cũng không sửa được. 

Khi ta 20, ta tin rằng thanh
xuân là một cơn mưa rào, phải
dầm mưa, phải rơi nước mắt,
phải điên cuồng mới xứng với
thanh xuân. Nhưng khi những
năm tháng thanh xuân qua đi,
bước vào độ tuổi trung niên, ta
ngoái đầu nhìn lại và nhận ra
rằng, thanh xuân có nắng ấm
mới là thanh xuân tuyệt vời,
đâu nhất thiết cứ phải dầm
qua mưa rào mới thú vị. Tuổi
20 đầy dại khờ ấy, nếu ta có
được sự bình tĩnh khôn ngoan
của tuổi 30, có sự kiêu hãnh
từng trải của một người phụ
nữ đã đi qua giông bão, thì
thanh xuân đã có thể trải qua
một cách rực rỡ trong nắng
ấm.

Ước gì phụ nữ có thể mãi
trẻ đẹp như tuổi 20, nhưng lại
khôn ngoan như tuổi 30, từng
trải, đằm thắm như tuổi 40.
Nếu điều ước ấy trở thành sự
thật, thì phụ nữ chắc hẳn sẽ
trở thành những người thống
trị cả thế giới này. Bởi ba thứ
vũ khí ấy, sắc đẹp, trí tuệ và sự
khôn ngoan, từng trải của
người phụ nữ, ai mà địch nổi?
Sự khôn ngoan của phụ nữ
tuổi 30 là một sự khôn ngoan
đầy hấp dẫn. Một độ tuổi mà
mọi nét thanh tân đang nở rộ,
như đóa hoa vừa hé nở đầy
tươi mới và ngọt ngào. Tuổi
mà khôn ngoan nhưng vẫn
liều lĩnh, mơ mộng nhưng vẫn
tỉnh táo. Và đặc biệt, phụ nữ
biết giá trị của mình và kiêu
hãnh vì điều đó. Còn gì hấp
dẫn ước muốn chinh phục của
đàn ông hơn một người phụ
nữ kiêu hãnh vì giá trị của
mình? Và chẳng còn gì hoàn
hảo hơn nữa khi người phụ nữ
kiêu hãnh ấy lại khoác lên
mình dáng vẻ rạng ngời của
tuổi 20. Nếu như phụ nữ có

được cùng lúc hai điều ấy
trong một thời điểm thì còn gì
bằng?

Khác với độ tuổi 20, 30 phụ
nữ tuổi 40 không còn mất
kiểm soát khi bộc lộ cảm xúc,
biết cách chủ động điều tiết
cảm xúc của mình, suy nghĩ
tích cực để nhìn cuộc đời nhẹ
nhàng và lạc quan hơn. Vì thế,
nhiều người cho rằng độ tuổi
40 là độ tuổi đẹp nhất của đời
người phụ nữ. Vẻ đẹp không
cần phụ kiện, trang sức mà
vẫn lấp lánh, ngọt ngào, đậm
đà như mật ong rừng chứ
không phải vị ngọt của đường
phèn nữa.

Phụ nữ tuổi 40 hầu hết đã
qua thời kỳ con mọn, có sự
nghiệp vững vàng, có thời
gian, cơ hội để phấn đấu.
Những khó khăn, vất vả,
những trải nghiệm là liều
thuốc quý để phụ nữ trung
niên trưởng thành hơn, luôn
nhẹ nhàng hơn, nhìn đời bao
dung hơn, dễ dàng cảm thông,
chia sẻ, bớt sân si, oán thán.
Họ sống tự nhiên, đơn giản,
chìn chặn, chứ không cần
thiết phải ồn ào, cứ lặng lẽ thể
hiện để tích lũy những điểm
cộng cho riêng mình.

Điều đáng quý nữa ở phụ
nữ độ tuổi 40 là họ ít than thở
chuyện buồn, hoặc than thở
như một cách sẻ chia chứ
không phải bi lụy. Bởi họ chịu
khó đi tìm nguồn cơn câu
chuyện, giỏi lắng lòng và khéo
giải quyết. Họ biết cách vượt
qua nỗi buồn cũng như tạo
niềm vui cho bản thân. Điều
này khác xa với thuở đôi mươi,
thậm chí 30. Tầm tuổi ấy,
không ít chị em phụ thuộc vào
cảm xúc người khác, làm theo
cách nghĩ người khác, mọi vui
buồn bị người khác điều
khiển. Vào tuổi 40, điều ấy đổi
ngược lại. Chỉ thế thôi cũng đủ

thấy phụ nữ quyến rũ dù cho
họ ở độ tuổi nào!

Sắc đẹp là một món quà
quý giá mà Thượng đế đã
dành riêng cho những người
phụ nữ nên họ được mệnh
danh là “Phái đẹp”. Thế
nhưng, không phải người phụ
nữ nào cũng được hưởng nhan
sắc xinh đẹp trời phú. Có câu:
“Không có phụ nữ xấu, chỉ có
phụ nữ không biết cách làm
đẹp”. Người phụ nữ hiện đại là
người phụ nữ đầy khí chất,
luôn biết trau chuốt từ “nước
gỗ” đến “nước sơn”. Người
biết làm đẹp là người luôn biết
yêu, trân trọng, tự tôn bản
thân và tôn trọng người xung
quanh. Song song với việc
chăm chút vẻ đẹp bên ngoài,
phụ nữ phải luôn chăm chút,
bồi đắp vẻ đẹp tâm hồn, tính
cách bên trong. Phụ nữ lôi
cuốn nhất không phải do quần
áo, sắc vóc hay khuôn mặt
thanh tú mà ở thần thái tốt, lối
ứng xử thông minh, tinh tế, ở
chiều sâu tâm hồn, vẻ đẹp toát
ra từ trí tuệ…Theo năm tháng,
thời gian sẽ làm tàn phai vẻ
đẹp bề ngoài, nhưng nếu
chúng ta luôn bồi đắp kiến
thức, vốn sống, luôn lạc quan,
tin tưởng ở tương lai, biết
phấn đấu không ngừng, biết
cảm nhận, khám phá những
điều mới mẻ từ cuộc sống,
sáng tạo nên những giá trị
mới, thực hiện ước mơ, hoài
bão… thì cái đẹp trong mỗi
con người nói chung và phụ
nữ nói riêng không bao giờ bất
biến.

Phụ nữ là để yêu thương,
trân trọng. Bởi họ luôn là phái
đẹp, là một nửa thế giới. Thiếu
họ, “Liệu cuộc sống có còn là
cuộc sống”? (Thơ Xuân
Quỳnh)r
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Ảnh minh họa.                   Nguồn: Internet

NHữNG VấN Đề VăN Hóa

Theo WiKipedia thì nói tục, chửi bậy là
những ngôn từ xúc phạm trong xã hội;
được gọi là lời nguyền rủa, từ bẩn, ngôn

ngữ xấu, ngôn ngữ thô bạo, ngôn ngữ thô tục,
lời lẽ thô lỗ, báng bổ, tục tĩu, ngôn từ dâm dục,
ngôn từ bậy bạ… Song dù lý giải theo cách nào
thì “nói tục, chửi bậy” vẫn được hiểu là “xấu”.
Nhưng qua tìm hiểu, thứ ngôn ngữ bị cho là
“bẩn”, là “xấu” lại có lịch sử tồn tại khá lâu đời.
Lần giở những thư tịch cổ cho thấy từ rất lâu,
việc nói tục, chửi bậy đã được các làng đưa
thành điều khoản xử phạt trong hương ước
nhằm bảo vệ thuần phong, mĩ tục. Cựu khoán
làng Mộ Trạch, Phủ Thượng Hồng, Trấn Hải
Dương được xây dựng từ năm 1665 ghi: “Nếu
đánh chửi nhau thì tùy theo mức độ nặng nhẹ
mà xử phạt; những người chửi bóng gió bị quy
vào tội bất kính”. Còn Henri Oger – nhà Đông
Phương học Pháp, tác giả bộ tư liệu “Kỹ thuật
của người An Nam” đã phác họa nên những
bức tranh sinh động cảnh viết bậy những từ tục
tĩu lên tường nhà; cảnh phụ nữ đánh nhau,
nguyền rủa nhau. Nhưng nói tục, chửi bậy

được nâng tầm thành “văn hóa chửi” thì chỉ có
trong những bài chửi mất gà “có chài có chóp”
trong bộ sách độc đáo “Văn minh vật chất của
người Việt” của tác giả Phan Cẩm Thượng. Và
cho đến tận bây giờ, ta vẫn không hiếm gặp
hiện tượng “nói nhịu” (không kiêng khem, nói
năng tục tĩu trong kỳ sinh đẻ) lâu dần thành tật.
Một điều khá thú vị, qua nghiên cứu cho thấy,
nói tục chửi bậy không phải là “đặc quyền” của
tầng lớp bình dân bấy lâu vẫn bị cho là “nôm
na, mách qué”.  Ở địa hạt văn chương của tầng
lớp kẻ sĩ, tinh hoa, sử còn ghi lại chuyện vua Tự
Đức gọi Cao Bá Quát ra làm chứng việc hai vị
đại thần xô xát trong triều, cả hai vị đều chửi
nhau là “chó”: “Không biết sao hai bên cãi
nhau, bên nọ rằng chó, bên kia cũng chó, hai
bên đều chó, rồi đến đánh nhau, thần thấy
nguy, thần chạy”. Và tương truyền “Thánh
Quát” lúc bước lên đoạn đầu đài (vì tội phản
nghịch) cũng đã cất tiếng chửi căm hờn: “Ba
hồi trống giục đù cha kiếp/ Một nhát gươm
đưa, đéo mẹ đời”. Theo mạch văn chương ta
còn gặp một bài văn tế khá độc đáo (Tương

Nói tục chửi bậy: vấn đề của hôm nay
nguyễn Tiến QuAng
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truyền là của cụ Nguyễn Khuyến) tế tên thực
dân Francis Ganier, bị quân cờ đen của Lưu
Vĩnh Phúc giết. Nhân dân “hả lòng hả dạ” nghe
văn nhân chửi xéo tên thực dân “khốn nạn
thân ông, đéo mẹ cha nó!”. Xem thế thì không
phải văn nhân không biết chửi. Nhưng cái chửi
của văn nhân là chửi bọn vua quan phong kiến
thối nát, chửi bọn thực dân xâm lược. Họ chửi
thay cho những người dân “thấp cổ, bé họng”,
giúp dân ta giải tỏa được căm hờn bọn thực
dân phong kiến bấy lâu nay.

Nói tục, chửi bậy được người xưa quan niệm
thường gắn với những đối tượng càn quấy, con
nhà vô giáo dục, còn con cái những nhà thi lễ,
con nhà  có gia phong không bao giờ mắc lỗi
đáng xấu hổ, làm nhục gia phong như vậy. Ấy
vậy mà ngày nay, chuyện nói tục, chửi bậy đã
trở thành “chuyện bình thường” diễn ra ở mọi
lúc, mọi nơi. Giờ đây, không khó gặp hình ảnh
những “nam thanh nữ tú” trên đường đến
trường. Trông họ rạng rỡ thế nhưng cứ hễ mở
miệng là đèo xíu, nói tục chửi bậy một cách
“hồn nhiên”. Trong cuộc sống đời thường cũng
không ít những bậc “thánh chửi”, hình như
những từ tục tĩu nó “gắn” ở miệng, nên cứ hễ
mở miệng là nó tuôn trào?! Lý do nói tục chửi
bậy ngày nay cũng thật đa dạng: đâm xe vào
nhau; “nhìn đểu”; mời nhau uống rượu không
được cũng bị chửi, thậm chí đâm chém nhau
xảy ra án mạng. Và hình như mỗi tầng lớp đều
tự hình thành cho mình ngôn ngữ phù hợp. Với
những người lao động tự do, tiểu thương buôn
bán tại các chợ, công nhân trong những công
xưởng, nhà máy thì họ không cho việc nói tục,
chửi bậy là “từ ngữ kiêng kỵ” (TNKK) nên việc
nói tục, chửi bậy “cứ vô tư đi, sao mà phải
xoắn”. Còn trong các cơ quan, công sở, việc nói
tục, chửi bậy có hạn chế hơn vì cơ quan nào
chẳng đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa, vả
lại, khoác trên mình trang phục công chức,
viên chức mà lại nói bậy (xưa các cụ dạy: y phục
xứng kỳ đức!) thì ngượng chết! Ấy vậy mà không
ít vị cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức khi
còn đương chức thì lời nói của họ là “khuôn
vàng, thước ngọc”, vậy mà khi về hưu, họ
chuyển sang lối nói suồng sã rất nhanh. Bởi giờ
đây đã là “thảo dân” thì đâu còn sự cách biệt,
đâu còn phải giữ gìn?!

Tệ nói tục chửi bậy khá phổ biến đã trở
thành hiện tượng ngôn ngữ trong tiếng Việt, trở
thành đề tài nghiên cứu quy mô cấp Viện. Giai
đoạn 2001- 2002, hai tác giả của Viện Từ điển
học và Bách khoa thư và Khoa Khoa học Chính

trị, trường Đại học Nha Trang đã tiến hành ghi
âm ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày ở thôn Hoài
Thị, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
để khảo sát và miêu tả mức độ sử dụng TNKK
hay còn gọi “ngôn ngữ bẩn”, trong giao tiếp
hàng ngày của người dân nơi đây. Kết quả khảo
sát cho thấy việc sử dụng “ngôn ngữ bẩn”, xuất
hiện ở tất cả các hộ gia đình ở Hoài Thị. Người
nói tục chửi bậy không bị định chế bởi tuổi tác,
giới tính cũng như phụ thuộc vào nghề nghiệp
và điều kiện kinh tế của các hộ gia đình. Rồi
như một sự “lây nhiễm”, ngày nay tệ nói tục,
chửi bậy còn lan sang cả lĩnh vực công nghệ tin
học. Giờ đây, trên các nền tảng trang mạng xã
hội như facebook, youtobe… cùng với việc xuất
hiện những khái niệm mới “giang hồ mạng”,
“anh hùng bàn phím”; “phim giang hồ mạng”;
những chuyện thị phi, nhưng điển hình nhất
vẫn là tệ nói tục, chửi bậy trên không gian
mạng mà người ta gọi một cách tế nhị là “ném
đá”. Không phải chỉ có cá nhân mà giờ đây là
đám đông hùa vào dùng ngôn ngữ bẩn công
kích, mạt sát, miệt thị “bóc phốt” một ai đó
nhân một sự kiện nào đó, tạo thành “Hội
chứng đám đông” rất đáng sợ! Không ít người,
sau khi bị “ném đá”, bị mạt sát đã bị sang chấn
tâm lý nặng nề, thậm chí cướp đi sinh mạng
của người bị hại. Chính vì thế, theo khảo sát
được công bố của Microsoft năm 2020, Việt
Nam nằm trong tốp 5 quốc gia có chỉ số văn

Ảnh minh họa.                   Nguồn: Internet
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minh trực tuyến thấp nhất trên không gian
mạng. Chính vì lẽ đó, gần đây đã có nhiều ý
kiến của những người có trách nhiệm đề nghị
phải xây dựng nền tảng văn hóa ứng xử trên
mạng xã hội.

Song, cái tệ nói tục chửi bậy mà người xưa
cho là sự “sảy miệng” ấy cũng có những chức
năng nhất định. Qua phỏng vấn một số người
về việc nói tục, chửi bậy thì được biết: “Trong
giao tiếp giữa nhóm bạn bè, “đệm” vài câu tục
nhưng phù hợp với hoàn cảnh thì cũng không
phải vấn đề gì ghê gớm”. Cũng có nhóm bạn
thân khi được phỏng vấn, cho rằng: “càng nói
năng suồng sã càng chứng tỏ tình thân, khiến
mọi người gần nhau hơn”. Và khá nhiều ý kiến
thống nhất cho rằng: “khi sử dụng những từ
ngữ tục tĩu cũng như chửi tục, con người như
được giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Việc nói
tục, chửi bậy đôi khi được hiểu để thể hiện tình
cảm giận giữ, tức tối, vui sướng, ngạc nhiên…
và sau khi nói tục, chửi bậy, con người cảm
thấy nhẹ nhõm, xả được bực dọc”.

Nói tục chửi bậy là một ứng xử xấu trong đời
sống cộng đồng nên trước nay luôn được các
cấp lãnh đạo, các ngành chức năng coi là một
vấn đề cần được khắc phục trong công tác triển
khai các phong trào văn hóa – xã hội. Trong
thành quả chung mà các phong trào đạt được,
việc khắc phục có hiệu quả những thói hư tật
xấu, tệ nói tục chửi bậy đã góp phần xây dựng
một môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống

văn minh phù hợp sự phát triển xã hội. Tuy
nhiên, ngoài những thành quả đạt được, ta vẫn
phải thừa nhận lối sống thiếu văn hóa, tệ nói
tục chửi bậy có chiều hướng gia tăng; nay lại
thêm hành vi sử dụng “ngôn ngữ bẩn” tự tung,
tự tác trên không gian mạng xã hội khiến cho
văn hóa, văn minh bị xúc phạm, khiến chúng ta
phải đặt câu hỏi nguyên nhân tại đâu? Theo ý
kiến của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa thì gốc
của nó là việc kế thừa văn hóa quá khứ, văn hóa
truyền thống của ta có vấn đề. Có một thời ta
tưởng lầm là Cách mạng thì phải cắt đứt với
quá khứ, cho mọi giá trị một thời của quá khứ
mà ta gọi là “phong kiến hủ bại” trong đó  có
Nho giáo. Coi thường quá khứ, cắt đứt với quá
khứ nghĩa là ta cũng từ bỏ phần giá trị tích cực
của việc “tu thân”, việc rèn luyện đạo đức của
con người, của những bài học đầu đời “học ăn,
học nói, học gói, học mở”, học để trở thành
người tử tế, con người có giáo dục. 

Vẫn biết việc cấm sử dụng “ngôn ngữ bẩn”
trong đời sống xã hội là điều không thể. Song
nếu đặt vấn đề lời ăn tiếng nói của mỗi chúng
ta có ý nghĩa góp phần hình thành nên hình
ảnh con người Việt Nam thanh lịch, có lối sống
văn minh, để Việt Nam trở thành “Điểm đến
của thiên niên kỷ” như chúng ta vẫn tuyên
truyền, quảng bá bấy lâu nay thì mỗi người Việt
Nam hãy tỏ rõ là những công dân có trách
nhiệm thể hiện văn hóa ứng xử khi tham gia
các hoạt động xã hộir

vóc thể lực bằng việc tiến hành
xây dựng, phổ biến tài liệu,
tranh ảnh, video clip về tập
luyện TDTT. Tổ chức đào tạo,
tập huấn bồi dưỡng kiến thức,
nghiệp vụ về hướng dẫn tập
luyện TDTT nhằm xây dựng
đội ngũ cán bộ, huấn luyện
viên, giáo viên, cộng tác viên,
hướng dẫn viên cho các ngành,
đoàn thể, các đơn vị, xã,
phường, trường học và các
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
hướng dẫn tập luyện và thi đấu
các môn TDTT.

Song song với đó phát triển

các mô hình tổ, đội, nhóm, các
CLB TDTT; các đơn vị, cá nhân
cung cấp dịch vụ hướng dẫn
tập luyện TDTT đa dạng,
phong phú, đảm bảo các điều
kiện về nhân viên chuyên môn,
cơ sở vật chất, trang thiết bị thể
thao, vệ sinh an toàn theo quy
định nhằm tạo điều kiện cho
nhân dân tập TDTT thuận lợi,
hiệu quả.

Ký kết và triển khai chương
trình, kế hoạch phối hợp giữa
ngành VHTTDL với các ngành,
đoàn thể, doanh nghiệp về chỉ
đạo, quản lý, hướng dẫn tổ
chức các hoạt động TDTT
trong khối nông dân, cán bộ,
công chức viên chức, lao động,
phụ nữ, thanh thiếu nhi, người

cao tuổi, người khuyết tật, học
sinh, sinh viên và khối cán bộ,
chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, tập trung mọi
nguồn lực để củng cố và phát
triển hệ thống thiết chế về
TDTT quần chúng ở cơ sở. Xây
dựng mô hình điểm về cơ sở
vật chất và tổ chức hoạt động
TDTT tại các thôn, bản, tổ dân
phố và xã, phường, thị trấn.
Đẩy mạnh xã hội hóa, vận
động các doanh nghiệp, tổ
chức và cá nhân đầu tư kinh
phí, cơ sở vật chất và tổ chức
các loại hình hướng dẫn tập
luyện TDTT đảm bảo tính khoa
học, đáp ứng yêu cầu chuyên
môn và phù hợp với nhu cầu
thực tiễn của nhân dânr

hải Dương triển khai...
(Tiếp theo trang 43)
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TiN HoạT ĐộNG NGàNH

Dâng hương tưởng niệm 721 năm ngày
mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Ngày 23/9, tức ngày 17/8 (Tân Sửu), tại Đền
Kiếp Bạc (Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn
Sơn - Kiếp Bạc), Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Hải Dương đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng
niệm 721 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc
Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1300 -
2021). 

Năm 2021, do tình hình dịch COVID-19 diễn
biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố nên các
hoạt động kỷ niệm 721 năm Ngày mất của
Hưng Đạo Đại vương được tổ chức với quy mô
gọn nhẹ nhưng vẫn trang trọng, linh thiêng,
đúng nghi thức truyền thống. Qua đó, bày tỏ
lòng tri ân công lao to lớn của Đức Thánh Trần,
cầu cho quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu tan,
nhân dân ấm no, hạnh phúc. Để đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch, Ban tổ chức các nghi
lễ truyền thống mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc
năm 2021 thực hiện nghiêm các biện pháp
như: khai báo y tế, bố trí nước sát khuẩn, thực
hiện khuyến cáo 5K và không đón du khách
ngoại tỉnh về dâng hương, chiêm bái. 

X.T

Dâng hương tưởng niệm 579 năm ngày
mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa
thế giới nguyễn Trãi

Ngày 22/9, (16/8 Âm lịch), tại Đền thờ
Nguyễn Trãi, thuộc khu Di tích quốc gia đặc
biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, UBND tỉnh đã tổ chức
Lễ dâng hương tưởng niệm 579 năm Ngày mất
của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế
giới Nguyễn Trãi (1442 – 2021).

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Hải
Dương cùng người dân địa phương đã thành
kính dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân
tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và
dâng hương tại đền thờ Quan đại Tư đồ Trần
Nguyên Đán, cầu cho Quốc thái dân an, dịch
bệnh tiêu trừ, nhân dân được ấm no, hạnh
phúc.

Năm nay, trước tình hình dịch COVID-19
vẫn diễn biến phức tạp, Ban tổ chức các nghi lễ
truyền thống mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm
2021 đã bố trí lực lượng kiểm soát người dân
trong tỉnh ra vào khu di tích, thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch như: khai báo y tế, bố
trí trang thiết bị đo thân nhiệt, nước rửa tay sát
khuẩn, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm

khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.
X.T

Lớp tập huấn ca trù năm 2021

Sáng 17/10, tại Nhà triển lãm, Trung tâm
Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương khai mạc
lớp tập huấn ca trù năm 2021.

Tham gia lớp tập huấn có 36 học viên là hạt
nhân văn nghệ cơ sở, học sinh yêu thích ca trù,
nhạc công, ca nương đang tham gia sinh hoạt
tại các câu lạc bộ ca trù trong tỉnh.

Trong 8 ngày (vào thứ bảy và chủ nhật), các
học viên được học về lấy hơi nhả chữ, ngân
giọng và lẩy hạt đúng cách; học gõ đúng phách
nhịp theo các thể cách cụ thể; các kép đàn thực
hành các khổ nhạc ca trù cơ bản và vận dụng
vào đàn cho các thể cách ca trù; các cây cầm
trống chầu học cách đánh trống chầu đúng
phách nhịp tại lớp.                                      P.V

Thành phố Hải Dương khai giảng lớp sân
khấu học đường

Ngày 17/10, tại Trường THCS Thạch Khôi,
Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành
phố phối hợp với Trường Trung cấp Văn hóa
Nghệ thuật và Du lịch tỉnh khai mạc lớp “Bồi
dưỡng sân khấu học đường năm 2021”.

Trong thời gian 2 tháng, 24 học sinh của
Trường THCS Thạch Khôi sẽ được các giảng
viên giới thiệu, hướng dẫn làm quen về loại
hình sân khấu truyền thống, cơ bản là sân khấu
chèo để các em trực tiếp luyện tập và biểu diễn.

Thông qua lớp học này, nhằm bồi đắp tình
yêu của học sinh với môn nghệ thuật truyền
thống để nâng cao thẩm mỹ về nghệ thuật, duy
trì loại hình nghệ thuật truyền thống, đồng thời
góp phần giáo dục về đạo đức, lối sống, tình
yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.  

TH
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Tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành
lập Hội LHPn Việt nam

Ngày 19/10, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật
tỉnh tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 91
năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
(20/10/1930-20/10/2021) và 11 năm Ngày Phụ
nữ Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các chị em đã ôn lại ý
nghĩa lịch sử của Ngày thành lập Hội LHPN
Việt Nam 20/10, đồng thời nêu bật lại những
kết quả trong thời gian vừa qua của đội ngũ nữ
viên chức, người lao động thuộc Trung tâm,
góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các
nhiệm vụ của Trung tâm.

Cũng qua buổi gặp mặt, để ghi nhận thành
tích của chị em phụ nữ Trung tâm đạt “Giỏi
việc nước, đảm việc nhà”, Công đoàn Sở
VHTTDL và Công đoàn Trung tâm VHNT đã
trao tặng những phần quà ý nghĩa để động viên
chị em phụ nữ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời
gian tới.

X.T

Bảo tàng tỉnh: nhiều hoạt động tham
quan, trải nghiệm hấp dẫn

Nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm
phong phú, hấp dẫn được Bảo tàng tỉnh tổ
chức sau thời gian tạm dừng đón khách nhằm

đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.
Bên cạnh việc duy trì hoạt động tham quan

các gian trưng bày và trải nghiệm các hoạt
động, các trò chơi dân gian như: làm gốm, bịt
mắt đánh trống, nhảy bao bố, ô ăn quan, bắt
chạch trong chum... Bảo tàng tỉnh đã tổ chức
thêm một số hoạt động hấp dẫn khác như: trải
nghiệm không gian bếp Việt truyền thống, tiếp
xúc trực tiếp với các đồ dùng, nông cụ của
người nông dân xưa; trải nghiệm xay lúa, giã
gạo, trò chơi đập niêu...

Chỉ trong ngày đầu chính thức mở cửa trở
lại vào 08/10, Bảo tàng tỉnh đã đón khoảng trên
200 lượt khách, chủ yếu là các bậc phụ huynh
cùng con em mình tới tham quan, trải nghiệm.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc đảm bảo
các quy tắc phòng chống dịch bệnh, Bảo tàng
tỉnh tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức các trải
nghiệm theo hướng chuyên nghiệp, giúp thu
hút ngày càng đông du khách.

X.T

Tổ chức khảo sát hệ thống thiết chế văn
hóa, thể thao

Sở VHTTDL đã triển khai kế hoạch khảo sát
thực trạng cơ sở vật chất, hoạt động của hệ
thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp (từ
cấp thôn tới cấp tỉnh) năm 2021.

Đối tượng khảo sát bao gồm các thiết chế do
ngành văn hóa, thể thao và du lịch quản lý.
Trong đó, ở thôn, KDC gồm: Nhà văn hóa, thư
viện, sân thể thao, bể bơi, nhà tập luyện đa
năng; cấp xã gồm: Trung tâm văn hóa – thể
thao, Nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng,
thư viện, sân vận động, bể bơi, nhà tập luyện đa
năng; cấp huyện gồm: Trung tâm văn hóa – thể
thao, thư viện, sân vận động, bể bơi, nhà tập
luyện đa năng; cấp tỉnh gồm: Trung tâm Văn
hóa Nghệ thuật, Bảo tàng, Nhà hát chèo, Thư
viện, Nhà thi đấu, Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao. Các nội dung tập
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trung khảo sát tại các thiết chế gồm: diện tích,
quy mô xây dựng, trang thiết bị, bộ máy quản
lý, các nội dung và kinh phí hoạt động...

Chương trình khảo sát được tiến hành từ
10/9, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 10/10.
Trước đó, Sở VHTTDL đã tổ chức xây dựng mẫu
phiếu khảo sát và bảng tổng hợp để các địa
phương cung cấp thông tin, đồng thời tập huấn
cho các thành viên của đoàn vào đầu tháng 9.

X.T

Trao giải vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn
hóa đọc năm 2021

Sáng ngày 31/8, Ban tổ chức cuộc thi tổ
chức Lễ tổng kết và trao giải vòng sơ khảo cuộc
thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hải Dương. 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc lần đầu tiên
được tổ chức tại tỉnh Hải Dương do Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục - Đào tạo
phối hợp tổ chức, là vòng sơ khảo để chọn ra
tác phẩm tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc
Việt Nam năm 2021.

Sau 4 tháng phát động, Ban Tổ chức đã
nhận được 18.246 bài dự thi của học sinh các
trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.
Thí sinh tham gia cuộc thi thực hiện các nội
dung như: chia sẻ nội dung cuốn sách yêu
thích, sáng tác tác phẩm khích lệ mọi người
đọc, đưa ra kế hoạch và biện pháp gì để khuyến
khích đọc sách nhiều hơn.

Ban Tổ chức đã trao 08 giải Nhất, 16 giải
Nhì, 24 giải Ba cho các học sinh có bài dự thi
xuất sắc; trao 04 giải tập thể cho trường có
nhiều thí sinh tham gia nhất và trường có nhiều
thí sinh đạt giải nhất. 20 bài có chất lượng tốt
của các thí sinh được gửi tham dự vòng chung
kết cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021 tổ
chức tại Hà Nội.

T.H

Lùi thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể
thao cấp xã, huyện, ngành 

UBND tỉnh đã đồng ý với đề xuất của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc lùi thời gian tổ
chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hải
Dương lần thứ IX. Đại hội cấp huyện, xã, ngành
tổ chức vào quý I.2022, khi dịch Covid-19 được
kiểm soát. Việc tổ chức phải đúng hướng dẫn
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bảo
đảm quy định phòng dịch.

Ban đầu, đại hội cấp xã ấn định tổ chức từ
tháng 3 đến ngày 15/9/2021. Đại hội cấp huyện
và ngành công an, quân đội tiến hành từ ngày
16/9 – 1/12/2021, nhưng do dịch Covid-19 nên
phải hoãn lại.

P.V

giải bóng bàn các câu lạc bộ thôn, khu dân
cư năm 2021

Trong hai ngày 15 -16/10, tại Nhà Thi đấu
thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch tổ chức Giải bóng bàn các câu lạc bộ
(CLB) thôn, khu dân cư năm 2021

Giải thu hút gần 200 VĐV nam, nữ đến từ 16
CLB trong toàn tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 5 nội
dung: đồng đội nam, đôi nam (3 nhóm tuổi),
đơn nam (3 nhóm tuổi) và đôi nam – nữ. Sau
hai ngày diễn ra sôi nổi, kết thúc, BTC đã trao
giải cho các VĐV đạt thành tích. Bốn tay vợt
của CLB Hoả Châu - TP Hải Dương gồm Lê
Đình Ngọc Sơn, Đỗ Tuấn Sơn, Trần Văn Hiên,
Lê Tuấn Thành vô địch nội dung đồng đội nam.
Ban tổ chức trao cờ, cúp nhất toàn đoàn cho
CLB Tân Hưng, nhì toàn đoàn thuộc về CLB
Hoả Châu (đều của TP Hải Dương), ba toàn
đoàn là CLB Nam Sách.

P.V

giải dân vũ phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2021
Sáng 17/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

phối hợp Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức Giải dân vũ
phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2021.
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Giải thu hút sự tham gia của 14 đội (mỗi đội
từ 10-15 người) gồm Hội Phụ nữ 12 huyện, thị
xã, thành phố, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội
Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Các đội thi
đấu ở 2 nội dung quy định và tự chọn.

Sau ½ ngày thi đấu sôi nổi, kết thúc, BTC
trao giải nhất cho Hội Phụ nữ Công an tỉnh; giải
nhì thuộc về Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh, huyện Cẩm Giàng và TP Chí Linh; Hội Phụ
nữ các huyện Thanh Miện, Thanh Hà, Tứ Kỳ
đồng giải ba.

P.V

giải Dân vũ huyện Thanh Miện lần thứ nhất
Sáng 14/10 tại SVĐ trung tâm, huyện Thanh

Miện tổ chức Giải Dân vũ lần thứ nhất.
Về dự giải có 10 đội tuyển với gần 150 VĐV

đến từ các xã, thị trấn trong huyện, các VĐV thi
đấu ở hai nội dung với 18 động tác bắt buộc và
một bài thi tự chọn. Sau ½ ngày thi đấu sôi nổi
với nhiều điệu nhảy đẹp, khỏe khoắn giải khép
lại với giải nhất thuộc về đội tuyển xã Đoàn
Tùng, nhì xã Chi Lăng Nam, đồng giải ba thị
trấn Thanh Miện và xã Cao Thắng.

Giải nằm trong khuôn khổ Đại hội TDTT
huyện Thanh Miện lần thứ IX năm 2021.

BG

giải cờ tướng Hội nhà báo tỉnh Hải Dương
năm 2021

Trong hai ngày 13 – 14/10, tại Nhà thi đấu đa
năng Tỉnh đoàn (TP Hải Dương), Hội Nhà báo
tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Tỉnh đoàn tổ chức Giải cờ tướng Hội Nhà báo
tỉnh Hải Dương lần thứ 25 năm 2021.

Tham dự giải lần này có 47 kỳ thủ đến từ
7/12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các
kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván tranh tài ở
hai nội dung cá nhân và đồng đội. Kết thúc,
Ban tổ chức đã trao giải nhất cá nhân cho kỳ
thủ Bùi Sơn Tùng (TP Chí Linh). Giải nhất đồng
đội thuộc về huyện Nam Sách, nhì TP Hải

Dương và đồng giải ba thuộc về các huyện Cẩm
Giàng, Kim Thành. P.V

giải cờ vua các nhóm tuổi thiếu niên, nhi
đồng năm 2021

Trong hai ngày 9 và 10/10, tại Nhà Thi đấu
thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra Giải cờ vua các
nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp Báo
Hải Dương lần thứ IX năm 2021. Giải do Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo Hải
Dương tổ chức hàng năm. 

Tham dự giải có 204 kỳ thủ thuộc 15 đội cờ
vua các huyện, thị xã, thành phố và các câu lạc
bộ trong tỉnh, các vận động viên thi đấu tại 6
khu vực theo 6 nhóm tuổi: nhóm 6 tuổi trở
xuống, nhóm 7 tuổi, từ 8-9 tuổi, 10-11 tuổi, 12-
13 tuổi và 14-15 tuổi theo hệ Thụy Sĩ 7 ván, mỗi
ván 45 phút.

Kết thúc, Ban tổ chức trao giải nhất toàn
đoàn cho đơn vị TP Hải Dương, TP Chí Linh nhì
và giải ba thuộc về huyện Nam Sách.

P.V

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du
lịch tại thành phố Hải Dương

Trong ba ngày 22 - 24/9/2021, Trường Trung
cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương
đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin
thành phố Hải Dương mở lớp Bồi dưỡng
nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho 21 học viên là
công chức văn hóa - xã hội của các xã, phường
trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng được
cập nhật những kiến thức về: Quản lý Nhà
nước về du lịch; Nghiệp vụ hướng dẫn; Nghiệp
vụ lữ hành; Thực hành thuyết minh tại điểm du
lịch. Tại lớp bồi dưỡng, lãnh đạo Phòng Quản lý
Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải
Dương và các giáo viên nhà trường đã trao đổi,
giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong
công tác quản lý Nhà nước về du lịch.

P.V
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VăN Hóa & NGôN NGữ

Chiêm lên vai thóc dài xuống đất
PgS TS PHạM Văn TìnH

Chiêm và Mùa là hai từ chỉ hai mùa vụ
nông nghiệp chủ yếu ở miền Bắc Việt
Nam. Vụ Chiêm là vụ "(lúa hay hoa màu)

gieo cấy vào đầu mùa lạnh, khô (tháng mười,
tháng mười một Âm lịch) và thu hoạch vào đầu
mùa nóng, mưa nhiều (tháng năm, tháng sáu
Âm lịch)". Còn vụ Mùa là "(lúa) gieo cấy vào
đầu hay giữa mùa mưa (tháng năm, tháng sáu
Âm lịch), thu hoạch vào cuối mùa mưa hay đầu
mùa khô (tháng
mười, tháng mười
một Âm lịch)" (Từ
điển tiếng Việt,
Trung tâm Từ
điển học, NXB Đà
Nẵng, 2020). Câu
tục ngữ trên
(Chiêm lên vai
thóc dài xuống
đất) là một kinh
nghiệm dân gian
về loại lúa Chiêm
khi thu hoạch.

Nguyễn Đức
Dương (trong Từ
điển Tục ngữ Việt,
NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2010) giải
nghĩa câu này là "(Lúa) Chiêm ngay cả khi đã
gánh lên vai vẫn có thể rụng dài trên mặt đất (vì
cuống hạt ít dai). Hay dùng để nhắc mọi người
phải thật nhẹ tay với thóc Chiêm vì hạt vốn rất
dễ rơi rụng".

Khác với lúa Mùa, lúa Chiêm sinh trưởng và
phát triển tùy thời vụ và thời tiết: Chiêm chấp
chới, mùa đợi nhau. Lúa chiêm gieo sớm, hết
lạnh, gặp mưa rào là lớn nhanh "mạnh ai nấy
trỗ", chứ lúa Mùa thì khác. Lúa Mùa, dù cấy
trước cấy sau lại trỗ và chín rất gần nhau trong
một khoảng thời gian nhất định (cứ như hẹn hò
nhau vậy). Sự khác nhau về giống lúa và đặc
thù sinh trưởng mà cọng của bông lúa Chiêm
thường giòn, dễ gãy. Hạt lúa cũng vì thế rất dễ
rời khỏi gié lúa. Khi thu hoạch, nếu có sự tác
động nhẹ (khi bó, khi gánh, khi vận chuyển...)
là hạt lúa rất dễ rơi rụng, làm ảnh hưởng tới
năng suất. Dân gian còn có câu "Chiêm giũ
ngay, Mùa ủ vào". Câu này nói lên kinh nghiệm
nhà nông khi thực hiện công đoạn trục lúa (giũ

rối lúa vừa thu hoạch trên một mặt phẳng - sân
xi măng, sân gạch chẳng hạn - rồi dùng trục đá
(người hay trâu bò kéo) kéo, lăn đi lăn lại nhiều
lần cho hạt lúa rời khỏi bông, sau đó giũ bỏ rơm
để lấy hạt). Như trên đã nói, hạt lúa vụ Chiêm
bám vào cuống không chắc như hạt lúa Mùa,
nên khi gặt xong, bông lúa còn tươi ta có thể
trục (hay đập) luôn. Trong khi với lúa Mùa, hạt
lúa bám khá chắc vào cuống (gié lúa rất dai)

nên thường người ta
phải chất đống lúa,
ủ qua đêm, có khi
vài ba hôm (nếu lúa
còn hơi xanh) cho
hạt lúa thực chín, độ
bám của hạt với
cuống giảm đi, thì
việc trục lúa mới dễ
dàng, không tốn
công, tốn sức.
Chiêm đi đơn, Mùa
đi kép, cũng là một
tục ngữ cùng hướng
ngữ nghĩa này. Bởi
với lúa Chiêm, khi
trục lúa, người ta chỉ

cần kéo trục đá một hai lần là lúa đã rụng hết.
Trái lại, với lúa Mùa, việc trục lúa lâu hơn.
Người ta phải hai ba lần giũ rối (giũ cho các
bông lúa rơi ngẫu nhiên, so le nhau) rồi trục
tiếp thì mới có thể tách bỏ hoàn toàn hạt lúa ra
khỏi bông.

Ngày nay, với sự phát triển của kĩ thuật và
công nghệ, nhà nông đã thay đổi căn bản cách
thức canh tác và thu hoạch. Thay vào các giống
lúa cao cây, dài ngày, năng suất thấp, người ta
trồng giống lúa mới ngắn ngày, thấp cây, năng
suất cao. Thay vào việc thu hoạch thủ công (gặt
bằng tay, gánh bằng vai, trục hay đập lúa bằng
sức người...) người ta đã có máy gặt đập liên
hợp ngay trên cánh đồng. Với máy móc, thì lúa
Chiêm hay lúa Mùa đều được xử lí đơn giản,
nhanh gọn và hiệu quả. Thời gian đã làm cho
các câu tục ngữ về nhà nông xưa dần dần trở
nên lạc hậu.

Máy gặt chạy giữa cánh đồng
Hạt lép, hạt mẩy chắc không ra ngoài.

Minh họa: HUY CHƯƠNG



THơ - NHạC

Lê Xuân THọ 

Hương quê
Bánh đa rau rút cua đồng

Bát canh dân dã mà lòng xốn xang
Váng cua hay ráng chiều vàng

Gợi trong nỗi nhớ đường làng chân đê.

Vui sao trên bước đường về
Chân say mặt đất ngô quê la đà

Sơn hào hải vị chẳng là
Canh cua xì xụp với cà dầm tương

Tuổi thơ một thủa còn vương
Hồn quê mang trọn nẻo đường tôi đi

Bến Quê sóng vỗ đam mê
Dang tay ôm lấy thỏa thuê vẫy vùng.

nguyễn Văn Cử

Cây cao bóng cả
(Kính tặng Hội Người cao tuổi nhân Ngày quốc

tế Người cao tuổi)

Muôn cây đại thụ đan cành

Đa đề cội vững vòm xanh bóng dài

Che cho khóm trúc nhành mai

Hạ Thu nắng lửa mưa hoài bão giông

Chở che rặng nhãn vườn hồng

Trường thành cản ngọn gió Đông Bắc về

Biển vàng lúa rộ miền quê

Hàng cây tỏa bóng xen kề mát râm

Dù cho trời đất thăng trầm

Cây cao bóng cả uyên thâm đắc tài

Hải đăng soi sáng biển khơi

Tàu, thuyền luồng lạch tỏ ngời lưu thông

Thoi vàng dệt gấm ước mong

Cây cao bóng cả lọc trong dòng đời.

nguyễn THị LâM

Thu về

Trời Thu gió nhẹ sáo vang ngân

Lác đác bên hiên lá rụng dần

Lơ lửng mây chiều vờn đỉnh núi

Long lanh sương sớm tỏa đầu sân

Hồn thơ man mác theo làn điệu

Lời hát chứa chan đúng nhịp vần

Nhìn cảnh sang mùa xao xuyến lạ

Thu về thi họa nét thanh tân.

nguyễn THế Trường

Qua bãi cọc Bạch Đằng

Tôi dừng chân bên bãi cọc Bạch Đằng(1)

Như nghe tiếng quân reo thuở trước

Gió vi vút bờ Tranh xanh sú vẹt

Mây trắng xòa sông Rút… thủy triều lên…

Tôi lắng nghe từ những cọc nổi chìm

Thời gian nói bao điều kỳ lạ

Đâu đây thuyền  Nguyên – Mông tơi tả

Trước những cây cọc gỗ của quân Trần

Đâu đây Ô Mã Nhi gục ngã

Trước tướng Yết Kiêu, Quốc Bảo, Đỗ Hành(2)…

Hơn tám trăm năm chiến thắng Bạch Đằng

Còn khắc mãi trong lòng dân tộc

Những cọc gỗ cắm sâu vào lòng đất

Thành rừng đại ngàn chặn diệt giặc xâm lăng!

(1) Thuộc tỉnh Quảng Ninh
(2) Những vị tướng tài thời Trần
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Chỉ một màn
Hai người bạn đi dạo với nhau. Một anh

bảo:
- Tối qua, tôi đến nhà hát xem kịch. Nhưng

chỉ xem đến màn một rồi ra khỏi rạp.
- Tại sao?
- Tại vì, trên chương trình có nói: "Màn

hai… 3 năm sau". Anh xem thời gian dài như
thế, tôi đợi làm sao được?

- ?!

Sĩ diện
Một người nghèo nọ thường hay che đậy

giấu giếm cảnh khổ. Lần kia gặp bạn, bạn mời
đi ăn cơm. Ông ta ưỡn bụng từ chối: “Tớ vừa xơi
thịt chó xong không nuốt nổi cơm đâu. Có điều
uống vài cốc rượu thì được”.

Vài cốc rượu xuống bụng xong anh ta say
quá nên oẹ hết phần thức ăn ban nãy ăn ở nhà
ra.

Hôm sau, bạn hỏi ông ta: “Anh bảo là ăn thịt
chó sao hôm qua lại ói ra cám. Thế nghĩa là
sao?”

Người đó ngẫm nghĩ rồi chép miệng: “Có lẽ
con chó đó ăn cám mà tớ không biết”.

Của ai ?
Hai vợ chồng nọ ra tòa ly dị. Hai người có

một đứa con chung. Tòa tuyên xử lỗi về người
chồng. Do đó người vợ được nuôi con và người
chồng phải cấp dưỡng hàng tháng.

Quan tòa hỏi người chồng:
- Anh có điều gì muốn nói nữa không?
- Tôi muốn nói là tòa đã bất công khi không

cho phép tôi được nuôi con tôi.
- Anh căn cứ vào đầu mà nói như vậy?
- Thưa tòa, tôi xin phép được hỏi, khi ông bỏ

một đồng xu vào cái máy bán nước giải khát rồi
bấm nút. Một hộp Coca Cola rơi ra, thì hộp
nước đó của ông hay vẫn còn là của cái máy?.

Không hiểu luật
Trong lúc bức xúc vì cãi nhau với chồng,

người vợ buột miệng:
- Tôi biết thế này thì ngày ấy tôi thà lấy quỷ

còn hơn!
Người chồng chỉ mỉm cười ý nhị rồi nhẹ

nhàng:
- Sở dĩ em nói vậy vì do em không hiểu luật

đấy thôi. Luật pháp nước mình không cho
phép người trong họ lấy nhau!?

BG(st)
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