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Đồng chí trần Đức thắng giữ chức Bí thư
tỉnh ủy hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 27/10, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Hải
Dương tổ chức Hội nghị

công bố Quyết định của Bộ
Chính trị về về việc điều động,
chỉ định cán bộ tham gia Ban
Chấp hành, Ban Thường vụ và
giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hải
Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có
đồng chí Trương Thị Mai, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng ban Tổ
chức Trung ương; cùng các
đồng chí Ủy viên Trung ương
Đảng: Nguyễn Quang Dương,
Phó Trưởng ban Tổ chức
Trung ương; Trần Văn Rón,
Phó Chủ nhiệm Thường trực
Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
đại diện lãnh đạo một số Ban
xây dựng Đảng và Văn phòng
Trung ương Đảng; lãnh đạo
tỉnh Hải Dương có các đồng
chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng
Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh;
Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
các đồng chí Uỷ viên Ban chấp
hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư cấp
ủy cấp huyện và tương đương;
Thủ trưởng các sở, ngành,
đoàn thể chính trị - xã hội
tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí
Nguyễn Quang Dương, Ủy
viên Trung ương Đảng, Phó
Trưởng ban Tổ chức Trung
ương công bố Quyết định của
Bộ Chính trị về phân công
nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh
ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 -
2025. Theo Quyết định của Bộ
Chính trị, đồng chí Trần Đức
Thắng, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, thôi
giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ
ban Kiểm tra Trung ương và

thôi tham gia Uỷ Ban Kiểm tra
Trung ương; điều động, chỉ
định tham gia Ban Chấp hành,
Ban Thường vụ và giữ chức Bí
thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm
kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị,
đồng chí Trương Thị Mai đánh
giá cao những nỗ lực của cấp
uỷ Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân Hải Dương đã đạt
được những kết quả đáng
khích lệ trong phát triển kinh
tế - xã hội thời gian qua. Đồng
chí Trưởng Ban Tổ chức Trung
ương bày tỏ sự tin tưởng đồng
chí Trần Đức Thắng, với năng
lực và quá trình công tác ở
nhiều cương vị khác nhau, sẽ
tiếp cận nhanh với tình hình
địa phương, gương mẫu, là hạt
nhân đoàn kết, cùng Ban
Chấp hành, Ban Thường vụ,
Thường trực Tỉnh uỷ tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lầ thứ XVII gắn với Nghị

quyết XIII của Đảng. 
Tại Hội nghị, đồng chí Bí

thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng
cảm ơn sự tin tưởng của Bộ
Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà
nước; đồng thời bày tỏ quyết
tâm nỗ lực vượt bậc, không
ngừng tu dưỡng, rèn luyện,
vượt qua khó khăn, thử thách,
tận tâm, tận lực, hết lòng vì sự
phát triên của tỉnh. Đồng chí
hứa sẽ cùng tập thể Ban
Thường vụ, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh và cả hệ thống
chính trị kế thừa những thành
tựu, những bước phát triển
vượt bậc, toàn diện sau 25
năm tái lập tỉnh, phát huy
truyền thống đoàn kết, năm
bắt thời cơ, vượt qua khó
khăn, thách thức, chung sức
đồng lòng tổ chức thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp
phần cùng cả nước thực hiện
thắng lợi Nghi quyêt Đại hội
XIII của Đảngr

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW
Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW trao Quyết định của Bộ Chính trị
cho đồng chí Trần Đức Thắng. Ảnh: tt
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Năm 1954, sau tám năm
chiến đấu trường kỳ,
gian khổ và hy sinh anh

dũng, cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm lược của
quân dân ta đã kết thúc thắng
lợi. Hiệp định Giơnevơ (20-7-
1954) đã thừa nhận độc lập,
chủ quyền, thống nhất toàn
vẹn lãnh thổ của Việt Nam,
Lào, Campuchia và quy định
việc rút quân nước ngoài; việc
tổ chức Tổng tuyển cử tự do ở
mỗi nước; thực dân Pháp phải
rút quân khỏi miền Bắc Việt
Nam… Theo đó, thị xã Hải
Dương là nơi tập kết 100 ngày
của quân đội Pháp. Tại thời
điểm đó, nhiều ngụy quân,
ngụy quyền và các thành phần
xã hội khác cũng dồn về thị xã
Hải Dương rất đông, khiến
tình hình trật tự an ninh, an
toàn xã hội, hệ lụy nạn đói…
rất phức tạp. Các thế lực phản
động, tay sai và phần tử xấu
gây ra nhiều cảnh cướp bóc,
gây rối trật tự xã hội, vận động
giáo dân di cư vào Nam…

Dưới sự lãnh đạo của Trung
ương và Tỉnh ủy, thị xã đã kịp
thời tuyên truyền phổ biến
tình hình, nhiệm vụ trong thời
kỳ đầu thực hiện Hiệp định,
đoàn kết các tầng lớp nhân

dân, giữ gìn trật tự xã hội, đấu
tranh với các luận điệu phản
động, bảo vệ tài sản trong các
nhà máy, công sở trước khi đối
phương rút đi… Đồng thời,
thành lập Ủy ban quân chính
do đồng chí Nguyễn Như
Thiết, trung đoàn trưởng
Trung đoàn 42 đứng đầu và
một số đồng chí lãnh đạo khác
cùng các ngành giới chuẩn bị
cho việc tiếp quản thị xã.

Ngày 27-10-1954, Ủy ban
quân chính đã tiến vào nhận
bàn giao của đối phương. Sáng
28-10-1954, đội dân cảnh tiếp
tục vào thị xã. Trong quá trình
bàn giao, đối phương đã gây ra
không ít khó khăn, trở ngại,
nhưng trước những lý lẽ của ta
dựa trên nguyên tắc của Hiệp
định, đến 5 giờ chiều ngày 29-
10-1954, hai bên đã ký xong
biên bản bàn giao.

Đúng 5 giờ ngày 30-10-
1954, Trung đoàn 42 và một
tiểu đoàn bộ đội của tỉnh cùng
cán bộ, nhân viên các cơ quan
tỉnh, thị xã từ quốc lộ 5 và
đường 17 tiến vào thị xã Hải
Dương.

Đến 6h30 cùng ngày, các
lực lượng của ta đã tiếp nhận
toàn bộ chuyển giao của đối
phương tại các trạm gác trong

thị xã.
Tiếp đó, 8h17 phút ngày

30-10-1954, tên lính cuối cùng
của thực dân Pháp rút khỏi
đầu cầu Phú Lương theo
hướng Hải Phòng.

13h00 cùng ngày hôm ấy,
các đơn vị lực lượng vũ trang
hùng dũng tiến vào thị xã
trong âm hưởng ca khúc “Vào
Hải Dương” của tác giả Hoàng
Nam. Các tầng lớp nhân dân
cầm cờ hoa đứng hai bên
đường phố vẫy chào, đón
mừng, rồi diễu qua các phố…
Cuối cùng, các đoàn, có cả
nhân dân từ các huyện lân cận
kéo lên tập trung tại Vườn hoa
Độc Lập (nay là Quảng trường
Độc Lập - trước Bách hóa tổng
hợp). Nơi đây, từ chiều ngày
18-8-1945 đã từng diễn ra
cuộc mít tinh nghe ông Bạch
Năng Thi, lãnh đạo Việt Minh,
kêu gọi nhân dân ủng hộ
chính sách của Mặt trận Việt
Minh, đoàn kết một lòng,
quyết tâm bảo vệ nền độc lập,
tự do cho dân tộc. Cùng trong
buổi chiều 30-10-1954, nhân
dân làm lễ chào cờ, bầy tỏ tình
cảm vô cùng phấn khởi khi thị
xã được hoàn toàn giải phóng

Thành phố Hải Dương hôm nay. Ảnh: thiện tín

Dấu ấN THị Xã HảI DươNG

những ngày Đầu giải phóng
Thế NguyễN

(Xem tiếp trang 10)
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giÁ trị BỀn Vững của tÁc phẨm “DÂn VẬn”
Vũ TrọNg Chế

Kể từ khi ra đời năm
1930, Ðảng ta đã lấy lợi
ích của nhân dân, của

dân tộc làm mục đích phấn
đấu. Với tư cách là tổ chức
chính trị, Ðảng ta đã vươn lên,
cùng toàn dân vượt qua mọi
khó khăn thử thách, chiến
thắng mọi kẻ thù xâm lược,
giành chính quyền về tay nhân
dân. Chính vì lẽ đó, sau gần 20
năm kể từ ngày thành lập
Đảng, 4 năm khai sinh nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,
Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có
bài báo “Dân vận”. Với tầm
nhìn của một lãnh đạo, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo:
“Vấn đề dân vận nói đã nhiều,
bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa
phương, nhiều cán bộ chưa
hiểu thấu, làm chưa đúng nên
cần phải nhắc lại…”.

Trong tác phẩm “Dân vận”,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt
lợi ích của nhân dân lên hàng
đầu trong toàn bộ vấn đề
“Nước ta là nước dân chủ, bao
nhiêu lợi ích đều vì dân, bao
nhiêu quyền hạn đều của dân.
Chính quyền từ xã đến chính
phủ Trung ương do dân cử ra.
Đoàn thể từ Trung ương đến
xã do dân tổ chức nên. Nói
tóm lại quyền hành và lực
lượng đều ở nơi dân”. Đó là tư
tưởng xuyên suốt, là bản chất
của Nhà nước ta, Nhà nước
của dân, do dân và vì dân. Bác
thể hiện niềm tin tưởng mãnh

liệt vào sức mạnh của quần
chúng nhân dân; lực lượng và
tiềm năng của nhân dân là vô
định. Nhân dân là chủ thể tạo
ra của cải vật chất, tinh thần
cho xã hội, là động lực và giữ
vai trò cực kỳ quan trọng trong
các phong trào cách mạng. 

Theo quan niệm của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, dân vận là
tạo sự đồng thuận trong nhân
dân, Người chỉ rõ: “Dân vận là
vận động tất cả lực lượng của
mỗi người dân không để sót
một người dân nào, góp thành
lực lượng toàn dân, để thực
hành những công việc nên
làm, những công việc mà
Đảng, Chính phủ giao cho".
Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã viết:

“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”. Bác nói đến cán bộ
chính quyền trước, vì Đảng ta
là Đảng cầm quyền, cán bộ
chính quyền có chức năng ra
quyết định về chính sách, về
nhân lực và thực hiện chính
sách ấy. Chính quyền còn có
trách nhiệm tạo điều kiện và
phối hợp với các tổ chức chính
trị - xã hội để làm tốt công tác
dân vận. Cùng với cán bộ
chính quyền, cán bộ đảng, cán
bộ các tổ chức chính trị - xã
hội đều phải phụ trách dân
vận. Cán bộ thì phải sâu sát,
gắn bó với nhân dân, phải

Ngày 15-10-1949, trên Báo Sự Thật, số 120 đã đăng bài báo “Dân vận” của Chủ
tịch Hồ Chí Minh (với bút danh X.Y.Z). Đọc lại tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, như vẫn còn nóng hổi giá trị thực tiễn, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc
cho những người làm công tác dân vận (CTDV) trong giai đoạn hiện nay.

Bác Hồ trong một buổi nói chuyện với nhân dân. Ảnh: tL
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gương mẫu trước nhân dân, giúp nhân dân
phát triển sản xuất. 

Phẩm chất và tác phong người cán bộ dân
vận, được Hồ Chí Minh biểu hiện khá sinh
động và nhuần nhuyễn, Người “công thức hóa”
bằng 12 chữ đó là: “Óc nghĩ, mắt trông, tai
nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không
phải chỉ ngồi nói suông, chỉ ngồi viết mệnh
lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc”. Sở
dĩ Bác đặt “óc nghĩ” lên hàng đầu, là vì Bác
muốn khẳng định: CTDV không chỉ là những
thao tác cụ thể, những công thức có sẵn, mà
bản thân nó là một khoa học - khoa học về con
người, một nghệ thuật - nghệ thuật tiếp cận và
vận động con người, phải dày công tìm tòi suy
nghĩ để phân tích chính xác tình hình nhân
dân, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn
sinh động để vận động nhân dân có hiệu quả.

“Mắt trông, tai nghe, chân đi” là yêu cầu
người làm CTDV cần bám sát cơ sở, bám sát
thực tế, đến với nhân dân để lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng của nhân dân mà giúp dân giải
quyết các công việc cụ thể, đề xuất chính sách
hoặc điều chỉnh chính sách cho phù hợp, vận
động nhân dân thực hiện các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương.
“Miệng nói, tay làm” là phong cách quan trọng

nhất hiện nay, “phải thật thà nhúng tay vào
việc”, không được nói một đằng, làm một nẻo.
Người cũng nghiêm khắc phê phán “bệnh nói
suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh”. “Cái lối làm
việc như vậy rất có hại. Nó làm cho chúng ta
không đi sát phong trào, không hiểu rõ được
tình hình bên dưới, cho nên phần nhiều chủ
trương của chúng ta không thi hành được đến
nơi đến chốn”. Người làm dân vận phải thật thà
“nhúng” tay vào việc, tức là làm việc một cách
thật sự, phải cùng lao động, cùng chiến đấu,
lăn vào cuộc sống hàng ngày của quần chúng
để thực hiện mục đích của CTDV. Nếu “chỉ nói
suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh”, thì làm sao
hiểu được dân, làm sao “vận” được dân, làm
sao để dân có tự do, hạnh phúc thật sự.

"Dân là gốc" - Sự kế thừa và phát huy sáng
tạo của Đảng trong thời kỳ mới. Khi đánh giá về
quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng và bài
học 30 năm đổi mới, Đảng ta có nhiều bài học
to lớn về thành công của cách mạng Việt Nam.
Trong đó, bài học sâu sắc thấm thía nhất là  bài
học “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa
vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh
thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn
lực của nhân dân. Từ thực tiễn cho thấy,  thành
công và thất bại đều liên quan đến nguyên lý
“tiếng dân, lòng dân”. Ở đâu, lúc nào thực hiện
nghiêm túc, sáng tạo những lời dạy của Bác,
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh một cách thực sự, không
hình thức, phô phương, không giả dối, không
chạy theo thành tích, không máy móc thì ở đó
thành công. Ngược lại, ở đâu, lúc nào làm trái
lời Bác dạy, làm qua loa, đại khái, hình thức,
nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, làm theo quan
liêu, mệnh lệnh,cái gì cũng dùng mệnh lệnh,
ép dân chúng làm, đóng cửa lại mà đặt kế
hoạch, viết chương trình rồi đưa ra cột vào cổ
dân chúng, bắt dân chúng phải làm, thì dân
oán.  

Trong những năm qua bên cạnh những kết
quả đạt được trong CTDV, ở nhiều cấp, nhiều
ngành, nhiều cán bộ, đảng viên, những yếu
kém trong thực hiện CTDV vẫn thường xảy ra.
Trên thực tế, nhiều chủ trương chưa sát với
thực tiễn đời sống và chưa phù hợp với ý
nguyện của đại đa số nhân dân, nên khi vừa
mới ra đời đã phải điều chỉnh, bổ sung... đồng

(Xem tiếp trang 8)
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Đi tìm dấu tích hai vị Tổ 
thiền phái Trúc Lâm ở Chí Linh

gS.TS TrịNh SiNh

Thiền sư Pháp Loa, vị đệ nhị Thiền phái
Trúc Lâm

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, 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 
Ngày mùng 3 tháng 3 năm 1330, Pháp Loa

đã viên tịch 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. Năm
1992, 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 sá đi lại khó khăn,
chùa Thanh Mai vẫn bị chìm trong quên lãng.
Từ năm 1994, chùa Thanh Mai đã được trùng tu
lớn, xây dựng đường lên chùa và mạng điện
lưới chiếu sáng. Ngày nay, chùa Thanh Mai
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.

Chùa Thanh Mai còn có lễ hội, được tổ chức

vào đúng ngày hoá của Thiền sư Pháp Loa.
Trong lễ hội có nhiều nghi lễ như giảng kinh,
chạy đàn, lễ tắm tượng (mộc dục)… 

Giá trị văn hoá 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 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 vua 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

Tượng đệ nhị Tổ Pháp Loa tôn giả.       Ảnh: Xt

NGHIêN Cứu - TrAo ĐổI
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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 toà tháp, xây được
200 tăng xá, có 15.000 tăng ni và in được Đại
Tạng kinh. Năm 1328, Pháp Loa còn cho đúc
một pho tượng Di Lặc, đặt trên bảo toạ 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. Chùa này còn có tên là Tư
Phúc tự, Thiên Tư Phúc tự, Côn Sơn tự hoặc

theo tên nôm là chùa Hun. Chùa đã được 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. 

huyền Quang tôn giả, vị Tổ thứ ba của thiền
phái Trúc Lâm

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 mùa 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). 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 toà 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 cảnh quan đẹp, kiến trúc rộng, 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. Chân tháp là bệ đá hoa sen. Đỉnh
tháp có hình một chiếc bình Cam Lồ. 

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. ÔngBia “Côn Sơn Tư Phúc tự bi”.
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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 mến.

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. 

Các nhà khảo cổ học cũng
đã tham gia vào việc xác định
giá trị thật sự của di sản kiến
trúc văn hoá 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 toà Cửu Phẩm liên hoa…

Căn cứ vào tư liệu khảo cổ,
năm 2015, nhà nước đã phục
dựng lại toà 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” đã 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 hoá 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 dày 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 chải, múa rối nước,
hoa đăng…r

thời, những hành động coi
thường dân, quan liêu, mệnh
lệnh, vô cảm trước dân, thậm
chí “phản dân vận”, như có
những nơi, mối liên hệ giữa
Đảng, chính quyền với nhân
dân bị xói mòn, tệ tham ô,
tham nhũng, “lợi ích nhóm”…
chưa được ngăn ngừa kịp thời
đã làm cho dân bất bình, oán

ghét, lòng tin của nhân dân
với Đảng, với chế độ bị giảm
sút.

Để tiếp tục thực hiện thắng
lợi sự nghiệp đổi mới toàn
diện, cần phải có nhiều biện
pháp đồng bộ, trong đó phải
đặc biệt coi trọng CTDV và
phương pháp dân vận theo tư
tưởng, phong cách Chủ tịch
Hồ Chí Minh; tiếp tục triển
khai thực hiện, cụ thể hóa
Nghị quyết Đại hội XIII, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư, nhiều

nghị quyết, chỉ thị về công tác
dân vận và liên quan đến
CTDV.

Trong đó chú trọng nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước; tăng cường đạo đức
công vụ, cải cách hành chính;
cải thiện chỉ số hài lòng của
người dân đối với chính
quyền; xây dựng chính quyền
trong sạch, vững mạnh, xây
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc Việt Nam Xã hội Chủ
nghĩar

giá trị bền vững...
(Tiếp theo trang 5)
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Xây DựNG ĐờI SốNG VHTTDL Cơ Sở

Tích cực triển khai thực hiện Chương trình
Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Vũ hoàNg LuyếN

Ngày 22/7/2022, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du
lịch ban hành Quyết

định số 1724/QĐ-VHTTDL
nhằm triển khai thực hiện
Chương trình Giáo dục đạo
đức, lối sống trong gia đình
đến năm 2030 theo Quyết
định số 96 của Thủ tướng
Chính phủ.

Kế hoạch có một số nội
dung cơ bản: Tiếp tục nâng
cao nhận thức của gia đình,
cộng đồng xã hội về tầm quan
trọng của giáo dục đạo đức, lối
sống trong gia đình. Nêu
gương người tốt, việc tốt, các
gia đình tiêu biểu, nền nếp,
ông bà, cha mẹ mẫu mực, con
cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa
thuận, anh chị em đoàn kết,
thương yêu nhau; phê phán
các hành vi lệch chuẩn, vi
phạm các chuẩn mực đạo đức,
các giá trị văn hóa truyền
thông và các hủ tục tảo hôn,
hôn nhân cận huyết… Phát
triển mạng lưới cộng tác viên
tham gia tuyên truyền, nâng
cao nhận thức về lý tưởng, đạo
đức, lối sống cho các thành
viên trong gia đình. Tổ chức
chiến dịch truyền thông vào
dịp: Ngày Quốc tế Hạnh phúc
20/3, Ngày Gia đình Việt Nam
28/6 hàng năm với chủ đề: gia
đình hạnh phúc, giáo dục đạo
đức, lối sống, văn hóa ứng xử
trong gia đình phù hợp với
điều kiện thực tiễn nhằm tạo
sự lan tỏa, hiệu ứng xã hội
mạnh mẽ, tôn vinh giá trị gia
đình. Xây dựng và nhân rộng
các mô hình, câu lạc bộ về gia
đình tiêu biểu, hạnh phúc,
kiểu mẫu. Phát huy hiệu quả
các thể chế văn hóa cơ sở,
củng cố vai trò của hệ thống
nhà văn hóa cơ sở, nhà truyền

thống, thư viện, hoạt động văn
hóa, thể dục – thể thao, văn
nghệ. Đẩy mạnh phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”.

Tổ chức các hoạt động
triển khai thực hiện bộ tiêu chí
ứng xử trong gia đình giai
đoạn 2022 – 2025, 2025 - 2030,
phấn đấu đến năm 2025 đạt
70% và đến năm 2030 đạt trên
90% hộ gia đình đăng ký thực
hiện bộ tiêu chí ứng xử trong
gia đình.

Ngày 11/8/2022, UBND
tỉnh Hải Dương ban hành Kế
hoạch số 2392/KH-UBND
triển khai thực hiện “Bộ tiêu
chí ứng xử trong gia đình” đến
năm 2025 trên địa bàn tỉnh
Hải Dương với mục đích: Bộ
tiêu chí ứng xử trong gia đình
đến các tầng lớp nhân dân
trên địa bàn tỉnh, góp phần
đưa vào cuộc sống các chuẩn
mực, giá trị đạo đức, văn hóa
con người Việt Nam trong thời
kỳ CNH, HĐH và hội nhập
quốc tế. Củng cố ý thức pháp
luật, đề cao đạo đức, cộng

đồng xã hội và đất nước.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
UBND các huyện, thị xã,
thành phố ngăn chặn sự
xuống cấp về đạo đức trong
gia đình và xã hôi; giữ gìn
hạnh phúc bền vững của mỗi
gia đình, xây dựng gia đình ấm
no, tiến bộ, hạnh phúc và phát
triển bền vững làm nền tảng
xây dựng cộng đồng hạnh
phúc, quốc gia phồn thịnh,
văn minh.

5 tiêu chí ứng xử trong gia
đình gồm có:

Ứng xử chung: Tôn trọng,
bình đẳng, yêu thương, chia
sẻ.

Nguyên tắc “tôn trọng”:
Đánh giá đúng mực, coi trọng
danh dự, phẩm giá, quan
điểm, sự lựa chọn và lợi ích
của nhau; tôn trọng quyền tự
do tín ngưỡng, tôn giáo của
nhau. Nguyên tắc “bình
đẳng”: có nghĩa vụ và quyền
ngang nhau, được tạo điều
kiện và cơ hội phát huy năng
lực của mình cho sự phát triển

Một gia đình ba thế hệ ở TP Hải Dương. Ảnh: tt
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của gia đình và thụ hưởng như
nhau về thành quả của sự phát
triển đó. Nguyên tắc “yêu
thương”: có tình cảm gắn bó,
quan tâm chăm sóc nhau.
Nguyên tắc “chia sẻ”: cùng
nhau vun đắp tình cảm, chia
sẻ vui, buồn, giúp đỡ nhau
trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Ứng xử của vợ, chồng:
chung thủy, nghĩa tình. Vợ
chồng cùng nhau xây dựng
hôn nhân bền vững, không vi
phạm chế độ hôn nhân một
vợ, một chồng.

Yêu thương, quan tâm
chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng
nhau chia sẻ công việc trong
gia đình, cùng có trách nhiệm
nuôi dạy con, làm việc nhà,
đóng góp tài chính gia đình.
Tạo điều kiện giúp đỡ nhau
lựa chọn nghề nghiệp, học
tập, nâng cao trình độ, tham
gia các hoạt động chính trị,
kinh tế, xã hội. Lắng nghe,
cùng nhau thỏa thuận, thống
nhất và quyết định những vấn
đề chung của gia đình; hòa
nhã với nhau.

Ứng xử của cha mẹ với con,
ông bà với cháu: gương mẫu,
yêu thương.

Cha mẹ, ông bà làm gương
tốt cho con cháu trong cử chỉ,
hành động, lời nói, có tình
cảm gắn bó gần gũi với con
cháu. Quan tâm, chăm sóc,
nuôi dưỡng, dạy bảo con cháu

khi con cháu còn nhỏ; khi con
cháu không có khả năng tự
nuôi sống, chăm sóc bản thân.
Trao truyền các giá trị truyền
thống, kinh nghiệm sống cho
con cháu; giáo dục, động viên
con cháu thực hiện lối sống
văn hóa, ý thức công dân giữ
gìn nền nếp, gia phong.

Ứng xử của con với cha mẹ,
cháu với ông bà: hiếu thảo, lễ
phép.

Kính trọng, lễ phép, hiếu
thảo với ông bà, cha mẹ, yêu
thương, quan tâm, chia sẻ,
tình cảm, nguyện vọng với cha
mẹ và các thành viên trong gia
đình. Học tập, rèn luyện, giữ
gìn nền nếp gia đình, phụ giúp
cha mẹ và các thành viên
trong gia đình phù hợp với độ
tuổi và giới tính. Thăm hỏi,
chăm sóc, đông viên, nuôi
dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha
mẹ, ông bà ốm đau, già yếu
gặp khó khăn trong cuộc sống.

Ứng xử của anh, chị em:
hòa thuận, chia sẻ.

Anh, chị em tôn trọng, bảo
nhau điều hay, lẽ phải. Anh
chi bao dung đối với em; em
kính trọng anh, chị. Cùng chia
sẻ với nhau trong công việc
chung trong gia đình, giúp đỡ
nhau trong khó khăn, hoạn
nạn.

UBND tỉnh yêu cầu triển
khai thực hiện “Bộ tiêu chí
ứng xử trong gia đình” bằng

nhiều hình thức phong phú,
thiết thực, tạo được sự lan tỏa,
thu hút, quan tâm, hưởng ứng
tham gia của đông đảo nhân
dân. Đồng thời có sự giám sát,
kiểm tra, biểu dương kịp thời
những tập thể, cá nhân có
đóng góp tích tực và hiệu quả
trong quá trình thực hiện.

Căn cứ vào Kế hoạch triển
khai thực hiện “Bộ tiêu chí
ứng xử trong gia đình” của
UBND tỉnh, các sở, ban,
ngành liên quan, các cấp
chính quyền, toàn thể quần
chúng phối hợp chặt chẽ tạo
thành phong trào thi đua thực
hiện Kế hoạch của UBND tỉnh.
Các phòng VH-TT, trung tâm
VH-TT, trung tâm VHTT-TT,
xã, phường, thị trấn của các
huyện, thị xã, thành phố theo
Kế hoạch và sự chỉ đạo của cấp
ủy, chính quyền địa phương.
Cùng với nỗ lực quyết tâm đẩy
mạnh sản xuất kinh doanh,
khôi phục và phát triển kinh tế
- xã hội phòng chống dịch
bệnh thực hiện thắng lợi các
mục tiêu nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2022, kế
hoạch 5 năm 2020 – 2025 việc
triển khai thực hiện Chương
trình Giáo dục đạo đức, lối
sống trong gia đình tạo thêm
niềm tin, sức mạnh vượt qua
mọi khó khăn, thử thách để
hoàn thành thắng lợi những
mục tiêu, nhiệm vụ đã đề rar

sau tám năm bị thực dân Pháp
và tay sai đàn áp, kìm kẹp.
Những người mít tinh cũng
bầy tỏ tình cảm biết ơn Đảng,
Cụ Hồ, quân đội cùng toàn
dân… đã lãnh đạo và tiến
hành cuộc kháng chiến thành
công, mở ra một thời kỳ mới
cho thị xã Hải Dương. Trong
niềm xúc động, những người
dự buổi mít tinh đã cùng nhau
hát vang câu “ta chung sức từ

đây/ xây thị xã tương lai đẹp
hơn” (Bài “Vào Hải Dương”).

Đó là những dấu ấn thị xã
Hải Dương những ngày đầu
giải phóng (30-10-1954). Hơn
sáu thập niên qua, từ một đô
thị nghèo nàn về kinh tế, lạc
hậu về văn hóa - xã hội, dưới
sự lãnh đạo của Đảng, Chính
phủ, trực tiếp là các cấp ủy
đảng, chính quyền địa
phương, thị xã Hải Dương đã
từng bước phát triển mạnh
mẽ, toàn diện, vững chắc…
đạt nhiều thành tựu to lớn mới
vô cùng phấn khởi. Tiếp tục

phát huy truyền thống đó, sau
khi được công nhân là đô thị
loại I (2019), thành phố Hải
Dương đang phấn đấu xây
dựng, phát triển theo hướng
“đô thị xanh - hiện đại - đô thị
khỏe, an toàn, trật tự và bền
vững”, xứng đáng là trung tâm
chính trị, kinh tế, văn hóa - xã
hội của tỉnh, cũng là hạt nhân
của tỉnh Hải Dương trở thành
đô thị trực thuộc Trung ương
vào trước năm 2050r

*Nguồn: Địa chí TP Hải
Dương

Dấu ấn thị xã...
(Tiếp theo trang 3)
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Sắc phong  của vua Thành Thái, năm Kỷ Sửu 1889.          Ảnh: tL

Ái nữ người hào trưởng 
“Thánh mẫu” trong lòng dân

ThiêN gia TraNg 

Sử chép rằng: Đầu thế kỷ X ở đất Hồng Châu (nay thuộc Ninh Giang - Hải
Dương) có người hào trưởng là Khúc Thừa Dụ, nổi tiếng khoan hoà, nghĩa hiệp.
Gặp khi nhà Đường mạt vận, Tiết độ sứ Độc Cô Tổn cai trị đất Giao Châu bị triệu
hồi về nước, hào trưởng chớp thời cơ đánh chiếm phủ Tống Bình (Hà Nội ngày
nay), tự xưng là Tiết độ sứ, mở nền độc lập tự chủ dân tộc sau nghìn năm Bắc
thuộc.

Ái nữ nhà hào trưởng đất
hồng Châu

Khúc Thừa Dụ có một ái nữ
là Khúc Thị Ngọc, mỹ danh
Quỳnh Hoa. Từ  nhỏ đã thông
minh, ý chí hơn người, ưa hoạt
động. Nhà gần sông lớn, nàng
ham mê bơi lội, từng tham gia
đua thuyền, cưỡi ngựa. Tuy
con nhà gia thế nhưng thích
quảng giao, thân thiện với
làng xóm và gia nhân trong
nhà được mọi người yêu
mến… 

Từ khi theo cha về sống
trong phủ Tống Bình, công
chúa được cha càng sủng ái và
cho phép ở bên để tham gia
bàn kế an dân. 

Năm Đinh Mão (907) người
cha qua đời, con trưởng Khúc

Hạo thay cha trị vì đất nước,
công chúa Quỳnh Hoa cùng
người anh tìm kế sách phát
triển dân sinh.

Là người sống trong nhung
lụa, nhưng bản tính thuần
hậu, thương dân. Bà tự nguyện
dời cảnh lầu son về vùng nông
thôn, giúp dân nghèo khai phá
ruộng sình lầy phía Nam
thành Đại La trở thành ruộng
vườn, làng mạc, có chợ búa
sầm uất đông vui. Bà bảo ban,
hướng dẫn dân chúng trồng
dâu nuôi tằm, học nghề canh
cửi, làm nên cuộc sống an lạc,
mà sinh thời người cha từng
chủ trương xây dựng đất nước
theo phương châm “khoan
giản an lạc” (khoan dung giản
dị, yên vui).

Tương truyền: Khi ở phủ
Tống Bình, một hôm bà dạo
thuyền chơi Tây Hồ, gặp mưa
to bèn vào chùa Trấn Quốc
thỉnh chuông niệm Phật.
Tiếng chuông ngân vang thì từ
phía hồ có con trâu vàng hiện
lên năn nỉ xin theo hầu.

Công chúa rời chùa, xuống
thuyền theo dòng Kim Ngưu.
Trâu vàng rẽ nước băng lên
phía trước dẫn lối. Kỳ lạ thay,
thuyền lướt tới đâu, thì lạch
nước hóa thành sông, bãi lầy
biến thành đồng ruộng. Các
làng xóm, chợ búa mọc lên
theo. Đến khi thuyền dừng lại
thì trước mắt hiện ra phong
cảnh đẹp. Gặp một làn nước
trong mát, công chúa xuống
tắm. Xong, bà đi lên gò cao,
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trút bỏ xiêm y rồi biến mất.
Dải yếm đào để lại, đã hoá
thành một dải ruộng đồng dài
hàng cây số từ làng Vĩnh Mộ
qua Cổ Chất đến làng Phương
Cù.

Tiếc thương Quỳnh Hoa
Công chúa, chúng dân ở 3 làng
trên đã lập đền thờ tôn là
Thánh Mẫu, rằm tháng Ba
hàng năm dân quanh vùng tổ
chức lễ rước long trọng. 

Thánh mẫu trong lòng dân
Đền thờ bà chúa dựng trên

gò đất cao tại đầu làng Vĩnh
Mộ, gần sông Nhuệ, thuộc xã
Nguyễn Trãi, huyện Thường
Tín, tỉnh Hà Tây (Hà Nội bây
giờ). Ban đầu, đền chỉ là túp
lều tranh, dựng sơ sài, xung
quanh là cánh đồng chiêm
trũng. Đến khi vua Lý Thái Tổ
lên ngôi, dời đô từ Hoa Lư về
La Thành, đổi tên là Thăng
Long, vua bèn ban sắc chỉ cho
dân chúng trong vùng tôn tạo
xây đình chùa. Nhân đó  ba
làng Vĩnh Mộ, Cổ Chất,
Phương Cù công đức xây
thành ngôi miếu lộ thiên hình
ngai để thờ Bà.

Sang triều Lê, miếu Thánh

Mẫu lần đầu tiên được tôn tạo.
Nhưng phải đến nhà hậu Lê
mới xét công lao và ban sắc
phong thần cho Bà, nhưng sắc
chỉ này đã thất truyền. Trong
đền hiện chỉ còn tấm biển sơn
son thiếp vàng đề bốn chữ
“Lịch triều phong tặng” là dấu
tích.

Nhưng đáng quý hơn, đền
thờ Thánh Mẫu - công chúa
Quỳnh Hoa Khúc Thị Ngọc
còn lưu giữ được ba đạo sắc
phong của các vua triều
Nguyễn. 

Chúng tôi xin ghi lại phần
dịch nghĩa của ba sắc phong
đó, cùng ảnh chụp nguyên
bản sắc phong để bạn đọc
chiêm ngưỡng.

Sắc phong của vua Thành
Thái năm Kỷ Sửu (1889) phong
“Khúc Thị Ngọc, công phu
nhân chi thần”: 

Sắc cho thôn Vĩnh Mộ,
huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà
Nội phụng thờ Khúc Thị Ngọc
công phu nhân chi thần, đã
linh ứng rõ ràng từ lâu mà
chưa được dự phong, nay cần
thừa tiếp. Cứ vào mệnh sáng
(của trẫm) mà phong cho làm

Dực bảo Trung hưng linh phù
chi thần.

Chuẩn y theo lệ cũ phụng
thờ vị thần bảo vệ lương dân
của ta.

Kính vậy thay!
Ngày 18 tháng 11, năm đầu

Thành Thái (tức năm 1889 - Kỷ
Sửu).

Sắc phong của vua Duy Tân
phong “Dực bảo trung hưng
linh phù Khúc Thị Ngọc, công
phu nhân chi thần”:

Sắc chỉ: Ban cho xã Vĩnh
Mộ, huyện Thường Tín, tỉnh
Hà Đông theo như lệ trước,
được phụng thờ: “Dực bảo
Trung hưng linh phù Khúc Thị
Ngọc, công phu nhân chi
thần”. Duy Tân năm đầu sắc
phong chuẩn định: Ban tặng
đại lễ, giữ ân sâu, tăng phẩm
trật. 

Đặc chuẩn cho (sở tại) dùng
Quốc lễ tổ chức theo điển lệ.

Kính vậy thay!
Ngày 11 tháng 8 năm thứ

ba Duy Tân (tức năm 1909 Kỷ
Dậu).

Sắc phong của vua Khải
Định phong: “Dực bảo Trung
hưng linh phù Khúc Thị Ngọc,
công phu nhân tôn thần”: 

Sắc cho xã Vĩnh Mộ, huyện
Thượng Phúc, phủ Thường
Tín, tỉnh Hà Đông: Triều trước
nguyên tặng: “Dực bảo Trung
hưng linh phù Khúc Thị Ngọc,
công phu nhân tôn thần”, vốn
linh ứng rõ ràng từ lâu, đã
giúp nước bảo vệ dân.

Nay nhân dịp trẫm tứ tuần,
mở lòng ân tứ ban cho bản xã
được ghi tạc ân sâu, thêm
phần phẩm trật, gia tặng cho:
Trinh uyển tôn thần.

Đặc chuẩn cho dùng quốc
lễ phụng thờ đúng như điển lệ.

Kính vậy thay!
Ngày 25 tháng 7, Khải Định

năm thứ 9 (1924).Ngôi đền Thánh mẫu tại xã Vĩnh Mộ.          Ảnh: tL
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Bà chúa tiết hạnh, vị thần tôn kính  
Vậy là trải dài 35 năm, ba đời vua nhà

Nguyễn đều sắc phong cho Công chúa Khúc
Thị Ngọc là bậc thần. Vua Thành Thái chỉ
phong là “công phu nhân chi thần”, tới vua
Duy Tân đã tăng thêm mỹ tự là “Dực bảo trung
hưng linh phù công phu nhân tôn thần” (Vị
thần đáng tôn kính). Lại đến đời vua Khải Định,
sắc phong thêm mỹ tự “Dực bảo trung hưng
linh phù Khúc Thị Ngọc công phu nhân tôn
thần, hộ quốc tý dân” (nghĩa là Bà chúa linh
thiêng đã có công giúp nước che chở bảo vệ
dân), còn gia thêm mỹ tự “Trinh uyển tôn thần”
– nghĩa là Bà chúa tiết hạnh, thuần hậu, vị thần
đáng tôn kính.

Năm 1938, để ghi công đức sự nghiệp của
bà, dân chúng quanh vùng đã cùng trùng tu lớn
ngôi đền Thánh mẫu, Hội tư văn làm bài ký,
viết bài thơ chữ Hán, khắc lên cuốn thư: 

Lê triều truyền thánh tích:
Công chúa tối hiển linh
Sắc đẹp trùm thiên hạ
Duy nhất lòng trung trinh
Muôn năm lừng thắng địa
Ba xã nổi danh thiêng
Gần xa trọng công đức
Phúc tinh sáng một miền.
(Bản dịch của tác giả)
Đền thờ bà chúa được tôn tạo gần đây nhất

là năm 2018.
Trong đền còn một số hiện vật có giá trị.

Đặc biệt giữ được 9 đồng tiền cổ. Trong số 6
đồng còn rõ chữ, thì có ba đồng xác định được
niên đại:

- Gia Khánh thông bảo (tiền thời Lý Thánh
Tông, 1059 - 1065)

- Nguyên Thông thông bảo (tiền thời Trần
Thánh Tông, 1251 - 1258)

- Bảo Hưng thông hiệu (triều Nguyễn Quang
Toản, Tây Sơn 1793 - 1802)

Năm 2003, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) có
quyết định công nhận đền Quỳnh Hoa Khúc
Thị Ngọc là di tích lịch sử văn hóa cần bảo vệ
tôn tạo.

Đời sau, vào ngày rằm tháng Ba, dân chúng
mở hội tế lễ rất long trọng. Giữa trầm hương
hoa thơm quả ngọt, tiếng hát cung văn, thăm
thẳm công đức của bà:

Cổ kiêu ba ngấn trắng ngần
Nụ cười hàm ngọc, gót chân sen vàng 
Từng bên cha luận bàn quốc sách
Lại giúp anh cải cách điền tô 
Khúc gia gây dựng cơ đồ 
Có nàng công chúa Quỳnh Hoa góp phần
Phận khuê các cành trâm lá ngọc
Tự dời xa gấm vóc lầu son
Tìm về sống giữa làng thôn
Dạy dân canh cửi, lập vườn trồng dâu.

gốm màu xám nhạt, đất luyện
kỹ, nung ở nhiệt độ cao nên rất
cứng. Phía ngoài trang trí hoa
văn bằng cách đắp nổi hoặc
khắc chìm các đường biên và
các chi tiết. Quanh miệng tạo
dáng một bông sen 62 cánh
nhỏ, dài và cong giống những
viên ngói mũi hài thời Trần.
Vai có 4 quai (tai) nhỏ thanh
thoát và 9 đám mây cách điệu
hình dải lụa bay. Thân trang
trí 4 cụm sen lớn gồm: Hoa, lá
và những ngó sen mập, khoẻ,
gần gũi với hiện thực. Vành
hoa văn giáp chân đế trang trí
dải băng hình sóng nước, lướt
từ phải sang trái. Các loại hoa

văn ngăn cách nhau bằng
những vòng tròn men nâu.
Toàn bộ mặt ngoài của thạp
tráng một lớp men dày, màu
vàng chanh, phần trong các
hoa văn tô men nâu. Sau khi
nung men chảy bóng láng. Ở
một vài chỗ men đọng dầy có
màu xanh ngọc, có chỗ bên
trong phẩy nhẹ một lớp men
vàng, lớp men phủ ngoài rạn.
Do chôn sâu qua nhiều năm
trong đất ẩm và sau khi phát
hiện bị cọ rửa mạnh nên phía
dưới lớp men bong tróc từng
phần, để lộ lớp áo gốm vàng
khô cho ta thấy rõ phần xương
gốm thô chắc. 

Sau khi nghiên cứu, đối
chiếu với những hiện vật cùng
thời, các nhà khoa học xác

định chiếc thạp có niên đại
thời Trần (TKXIII); có chiều
cao: 45cm; đường kính miệng:
28 cm; đường kính đáy: 34 cm.
Đây là thạp gốm có kích thước
lớn, đề tài trang trí độc đáo, có
giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ
tiêu biểu phản ánh đời sống
sinh hoạt văn hóa của cư dân
vùng đồng bằng Bắc Bộ thế kỷ
XIII. Thạp gốm còn là hiện vật
quý hiếm, một bằng chứng
cho ta thấy tài năng của người
thợ gốm cách đây hơn bẩy thế
kỷ, đồng thời cũng là nguồn tư
liệu để nghiên cứu về loại hình
gốm cổ Việt Nam, phong tục
tập quán và phương pháp cất
giữ tài sản của người Việt
xưar

Sưu tập gốm...
(Tiếp theo trang 20)
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Vai trò của thông tin 
trong đời sống xã hội

TăNg BÁ hoàNh

Bước ngoặt trong lịch sử
tiến hóa nhân loại là
ngôn ngữ, tức tiếng nói

của con người, tiếng nói ấy có
nội hàm phong phú và thông
tin cụ thể, chính xác hơn. Từ
ngôn ngữ đến phát minh văn
tự, tức chữ viết là một bước
tiến dài về thông tin, qua đó
loài người không chỉ nghe thấy
tiếng nói mà còn hiểu được ý
nghĩa của tiếng nói đương đại
cũng như quá khứ. Từ ngôn
ngữ, nhân loại phát minh ra
giấy viết và nghề in, đây là
những phương tiện vô cùng
quan trọng để con người làm
chủ vận mệnh của mình, thừa
kế tri thức của tiền nhân,
thống trị toàn thế giới động và
thực vật. Ngôn ngữ là các
phương tiện giúp thông tin
qua không gian và thời gian.
Từ những công cụ thông tin
đơn giản ban đầu và ngôn ngữ,
con người không ngừng phát
minh những công cụ thông tin
ngày càng hiệu quả qua âm
thanh, ngôn ngữ và văn tự,
nhất là khi có điện tín và kỹ
thuật số hóa.

Năm 1837, Samuel Morse,
một họa sĩ người Mỹ đã phát
minh ra máy Morse, máy đánh
tín hiệu qua đó hiểu được ý
nghĩa của bản tin, mở đầu kỷ
nguyên kỹ thuật điện báo
đường dài ra đời. Năm 1866,
lần đầu tiên phương Tây thả
cáp xuyên Đại Tây Dương với
3.800 km, nối liền châu Âu với
châu Mỹ, đây là một kỳ tích
của đương đại. Năm 1876, nhờ
phát minh của Alexander
Graham Bell và Thomas Elva

Edison, máy điện thoại lần
đầu tiên xuất hiện trên thế
giới. Năm 1895, nhờ phát
minh của Alexander Popov,
dựa trên nguyên lý sóng điện
từ của Heinrich Hertz mà máy
vô tuyến ra đời, nghĩa là người
ta thông tin cho nhau mà
không cần dây dẫn. Vô tuyến
truyền hình ra đời làm thay
đổi chất lượng cuộc sống cũng
như hiệu quả thông tin toàn
nhân loại, kết quả này là từ
những ý tưởng táo bạo và việc
nghiên cứu phát minh không
mệt mỏi của các nhà khoa
học. Năm 1885, Paul Gottlid
Nipkow phát minh ra Tivi đen
trắng ảnh tĩnh. Năm 1920, hai
nhà khoa học Mỹ Charles
Francis Zenkins và John Logic
Baird đã tạo ra chiếc tivi hoàn
chỉnh phát được đen trắng,
đến ngày 27 tháng Giêng năm
1926, John Logic Baird mới

hoàn chỉnh chiếc Tivi mầu
đầu tiên trên thế giới.

Ý tưởng liên lạc di động
được trung tâm nghiên cứu
Bell Labs (Mỹ) đưa ra vào năm
1947. Tiến sĩ Martin Cooper,
người đã từng tham gia phát
triển các sản phẩm di động,
đáng chú ý nhất là công cụ liên
lạc radio di động đầu tiên
dành cho cảnh sát Chicago từ
năm 1967. Ông dành nhiều
năm nghiên cứu để phát minh
ra chiếc điện thoại di động
đầu tiên. Đó là vào thứ Sáu,
ngày 3 tháng 4 năm 1973. Đây
là phát minh lớn của thời kỳ
hiện đại.

Năm 1993, Smartphone là
khái niệm chỉ chiếc điện thoại
tích hợp trên nền tảng điều
hành di động với nhiều tính
năng hỗ trợ tiên tiến và điện
toán và kết nối dựa trên nền
tảng cơ bản của điện thoại di

Xem ti vi ở Bến Bạch Đằng, Sài Gòn năm 1967.       Ảnh: tL
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động, thường gọi là điện thoại
thông minh ra đời mở ra một
chân trời mới không chỉ thông
tin mà còn là hình thức phổ
biến tri thức nhanh chóng,
hiệu quả, mọi nơi, mọi lúc.

Internet là hệ thống mạng
máy tính được kết nối với
nhau, trong đó người dùng ở
máy tính này có thể giao tiếp
và chia sẻ thông tin với người ở
máy tính khác. Sự kiện này bắt
đầu từ năm 1990. Đây là một
phát minh vĩ đại, tạo nên bước
nhẩy vọt trong thông tin toàn
cầu hiện đại.

Năm 1997, Wifi ra đời, đây
là công nghệ mạng không dây
tiêu chuẩn sử dụng sóng vô
tuyến để gửi và nhận tín hiệu
từ các thiết bị lân cận để cung
cấp truy cập Internet, giúp cho
con người gửi đi những văn
bản, hình ảnh và các dữ liệu
khác một cách nhanh chóng
chính xác và hiệu quả nhất.

Điện toán (Computing) là
hoạt động định hướng mục
tiêu nào đó thông qua thuật
toán bằng máy tính. Từ đây,
toán học góp phần quan trọng
vào các công cụ thông tin hiện

đại để tiến tới thời đại số hóa
(Digital) trong hầu hết hoạt
động của con người. Việc số
hóa quan trọng đến mức các
nhà nước đều phải có dự án
thực hiện trên quy mô quốc
gia, nếu không sẽ lạc hậu với
đà phát triển của thế giới.

Bưu chính viễn thông Việt Nam
Thông tin hiện đại đã sớm

xuất hiện ở Việt Nam sau khi
thực dân Pháp xâm lược nước
ta. Năm 1862, đoạn đường
điện báo đầu tiên dài 28km
bắt đầu được xây dựng, nối Sài
Gòn với Biên Hòa. Năm 1884,
Pháp đặt xong đường cáp biển
từ Vũng Tàu đi Đồ Sơn, trước
đó đã đặt các bưu cục ở Bắc-
Trung-Nam phụ vụ cho nhu
cầu thông tin của thực dân
Pháp. Kể từ đây, thực dân
Pháp có thể đánh điện tín từ
Hà Nội về Paris qua đường cáp
biển Việt Nam  qua Singapore
rồi về Pháp.

Năm 1840, con tem, một
hình thức thu tiền trước cước
bưu chính ra đời ở nước Anh,
thì 23 năm sau, con tem cũng
đã xuất hiện ở Việt Nam. Tem

bưu chính Việt Nam không chỉ
là phương tiện thu cước phí
bưu chính mà qua đó còn thể
hiện nên văn minh và lịch sử
Việt Nam qua từng thời đại.

Năm 1888, hoàn thành
đường thông tin hữu tuyến,
dài trên 2.000 km từ Sài Gòn
đến Hà Nội. Năm 1864, điện
thoại được sử dụng ở Sài Gòn,
năm 1889 cũng xuất hiện ở Hà
Nội.

Năm 1903, tức chỉ 8 năm
sau phát minh ra vô tuyến
điện, loại hình thông tin này
lần đầu tiên được phát đi từ
Nhà thờ lớn Hà Nội thông tin
với Thái Nguyên. Do điều kiện
khách quan, trong hoàn cảnh
lịch sử đương thời, trên đất
nước ta đã sớm xuất hiện
những phương tiện thông tin
hiện đại, đây là điều kiện cần
cho ngành thông tin Việt Nam
sớm phát triển ngang tầm với
thế giới. 

Từ khi Đảng Cộng sản Việt
Nam thành lập (1930), nhiều
đảng viên kiêm nhiệm công
tác giao thông liên lạc giữa các
cơ sở Đảng. Người được đồng
chí Nguyễn Ái Quốc giao trách
nhiệm làm giao thông liên lạc
đầu tiên là đồng chí Nguyễn
Lương Bằng, người đầu tiên đó
lại chính là người Hải Dương
(quê xã Thanh Tùng, huyện
Thanh Miện), khi đó ông là hội
viên của Việt Nam thanh niên
cách mạng đồng chí hội. Ngay
sau khi thành lập, Đảng ta đã
xác định công tác giao thông
liên lạc là nhiệm vụ tối quan
trọng, trong Nghị quyết Hội
nghị Trung ương tháng 10
năm 1930 đã chỉ rõ: “Đảng bộ
thượng cấp và hạ cấp phải liên
lạc mật thiết luôn luôn thì
Đảng với quần chúng mới
khỏi xa nhau. Phải tổ chức cho
nhiều cách giao thông để cho

Viettel Hải Dương hoàn thành lắp đặt và phát sóng 2 trạm 5G
tại phố Phạm Hồng Thái và đường Thanh Niên.              Ảnh: PV
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các cấp đảng bộ xa nhau
thường xuyên thông tin cho
nhau và trò chuyện (Tỉnh ủy
và Xứ ủy, Xứ ủy với Trung
ương, Xứ ủy này với Xứ ủy
khác”. (Văn kiện Đảng toàn
tập, NXB Chính trị quốc gia,
Hà Nội 1964, trang 89)-LSBĐ
tr 86.

Sau Cách mạng tháng Tám
năm 1945, chính quyền cách
mạng đặc biệt quan tâm đến
thông tin liên lạc. Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã sớm xác định vai
trò trọng yếu của lĩnh vực này:
“Việc liên lạc là việc quan
trong bậc nhất trong công tác
cách mệnh vì chính nó quyết
định sự thống nhất chỉ huy, sự
phân phối lực lượng và do đó
đảm bảo thắng lợi”. (Trích dẫn
Lịch sử Bưu Điện Việt Nam,
tập I, tr 22- NXB Bưu điện-
2002).

Bưu điện là lĩnh vực được
Đảng và Nhà nước đặc biệt
quan tâm trong thời chiến
cũng như trong thời bình, nó
là một binh chủng hợp thành
để tạo nên những chiến công.
Đại hội Đảng lần thứ VI (12-
1986) chỉ rõ: “Nâng cao chất
lượng thông tin bưu điện, xây
dựng tuyến viba (sóng ngắn)
băng rộng Hà Nội-thành phố
Hồ Chí Minh, củng cố và mở
rộng thông tin với nước ngoài,
thông tin nội hạt của Hà Nội
và thành phố Hồ Chí Minh. Tổ
chức quản lý sử dụng mạng
thông tin quốc gia và các
mạng chuyên dùng của các
ngành một cách hợp lý”. (Văn
kiện Đại hội VI, NXB ST, Hà
Nội 1987, tr 177). Lĩnh vực này
cùng đã được ghi nhận trong
lịch sử Bưu điện Việt Nam sau
thời kỳ hội nhập:

“Bước vào thể kỷ XXI, thực
hiện Nghị quyết Đại hội IX của
Đảng về sự nghiệp xây dựng xã

hội chủ nghĩa, công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, với
sự phát triển nhanh chóng của
khoa học công nghệ, xu thế
hội nhập giữa viễn thông-tin
học-truyền thông và xu thế
toàn cầu hóa dich vụ, vừa là cơ
hội, vừa là thách thức lớn đặt
ra cho ngành Bưu điện Việt
Nam. Nhiệm vụ phát triển bưu
chính viễn thông một cách
bền vững, đủ sức cạnh tranh
trong thời kỳ đổi mới và tiếp
tục hiện đại hóa, áp dụng các
công nghệ thông tin mới,
hướng tới môi trường đa
phương tiện, đa dịch vụ sẽ tạo
cho ngành bưu điện Việt Nam
tiến bước vào kỷ nguyên mới,
hòa nhập với nền văn minh
nhân loại, trong lĩnh vực bưu
chính-viễn thông, để phục vụ
sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước và hạnh
phúc của nhân dân”. (Mai
Liêm Trực-tr 10-Lịch sử Bưu
điện Việt Nam tập III, NXB
Bưu điện-Hà Nội 2003). 

Truyền hình Việt Nam
được phát sóng đầu tiên ngày
29-1-1966 ở phía Nam và ngày
7-9-1970 ở phía Bắc. Từ đó
công nghệ này không ngừng
phát triển và hiện đại hóa,
phục vụ đắc lực cho xã hội
hiện đại của đất nước. 

Ở hải Dương
Năm 1884, đường cáp biển

từ Ô Cấp (Vũng Tàu) đến Đồ
Sơn (khi đó còn thuộc tỉnh Hải
Dương) lên Hà Nội, tạo điều
kiện cho thông tin hiện đại
sớm có mặt ở địa phương.
Năm 1899, đường điện tín đầu
tiên đã lắp đặt tại tỉnh lỵ Hải
Dương và Phả Lại. Tuyến nội
tỉnh có Hải Dương-Kẻ Sặt 30
km, Hải Dương-Phả Lại 35km,
Hải Dương - Hải Phòng 65km.

Sau cách mạng tháng Tám

năm 1945, thệ thống thông tin
ban đầu còn phụ thuộc vào cơ
sở vật chất cũ của Pháp. Sau
ngày toàn quốc kháng chiến,
hệ thống thông tin có những
đổi mới căn bản. Việc thông
tin bấy giờ do Ban Giao thông
đảm nhiệm. Tháng 4 năm
1947, Ban Giao thông kháng
chiến Hải Dương được thành
lập lúc đầu có 10 người và 3
thiếu niên làm liên lạc.

Năm 1950, Ty Bưu điện
tỉnh Hải Dương được thành
lập. Tháng 6 năm 1951, Ty Bưu
điện Hải Dương đổi tên thành
Ty Bưu điện và Vô tuyến điện.

Sau ngày miền Bắc giải
phóng, Bưu điện Hải Dương,
rồi Hải Hưng (1968-1997) đã
có nhiều cố gắng hoàn thành
nhiệm vụ trong kháng chiến
chống Mỹ cứu nước và xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền
Bắc. Trong lĩnh vực này, Tỉnh
ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh
sớm có chủ trương liên kết với
những tập đoàn viễn thông
mạnh, đủ điều kiện phát huy
tiềm năng tại địa phương, thực
hiện chủ trương đó, lãnh đạo
tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi
cho Chi nhánh viễn thông Hải
Dương ra đời. 

Năm 1998, tiếp tục quá
trình hiện đại hóa mạng lưới
và thiết bị viễn thông cáp
quang hóa tuyến nội hạt, ứng
dụng tin học vào quản lý mạng
lưới..., bước đầu có 9 trạm nội
tỉnh hoạt động trên tuyến cáp
quang.

“Trước năm 2000, Bưu điện
tỉnh Hải Dương là đơn vị duy
nhất trong lĩnh vực bưu chính
viễn thông tại địa phương.
Đến nay đã có thêm một số
đơn vị hoạt động trong lĩnh
vực này. Đó là đại diện Công ty
thông tin di động “VSM”, đại

(Xem tiếp trang 19)
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Lễ hội quân trên sông Lục Đầu thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Lễ HộI MùA THu CôN SơN – KIếP BạC 2022:
Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

BÁ giaNg

Sau hai năm dịch bệnh,
năm nay Lễ hội mùa Thu
Côn Sơn – Kiếp Bạc được

tổ chức với quy mô lớn, các
nghi lễ trang nghiêm, hoành
tráng và nhiều hoạt động trải
nghiệm hấp dẫn nhân dân địa
phương và du khách thập
phương. Ngày 5/9, Lễ dâng
hương và Lễ cáo yết đã được tổ
chức trang trọng tại đền Kiếp
Bạc. Đây là nghi thức đầu tiên,
được hiểu là xin phép mở hội
mùa thu. Tiếp đó là các lễ:
Tưởng niệm 580 năm Ngày
mất của Anh hùng dân tộc,
Danh nhân văn hóa thế giới
Nguyễn Trãi; Khai và ban ấn
đền Kiếp Bạc; Tưởng niệm 722
năm Ngày mất của Anh hùng
dân tộc Trần Hưng Đạo; Hội
quân, cầu an và Hội hoa đăng

trên sông Lục Đầu; Liên hoan
diễn xướng hầu Thánh; cuối
cùng là Lễ rước bộ và Lễ giỗ
đức Thánh Trần. Ngoài các sự
lệ cũ, nét mới trong lễ hội năm
nay là Tuần Văn hóa - Du lịch
hội Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc
trưng bày và giới thiệu các sản
phẩm Ocop của Hải Dương và
các tỉnh duyên hải Bắc Bộ. Tại
đây du khách được thưởng
thức các sản vật của Hải
Dương, trải nghiệm pha và
uống trà sen Kiếp Bạc, xem
biểu diễn và giao lưu hát quan
họ, hát chèo, hát văn; xem
múa rối nước, múa lân rồng;
chơi các trò chơi dân gian…

Trong Tuần Văn hóa - Du
lịch, khu di tích đã đón hàng
vạn du khách tham quan 20
gian hàng trưng bày các sản

phẩm đặc trưng, tiêu biểu của
các địa phương trong tỉnh
như: di sản văn hóa, di tích và
lễ hội, ẩm thực, nghề thủ công
truyền thống, gốm Chu Đậu,
bánh gai Ninh Giang, bánh
đậu xanh, vải thiều Thanh Hà,
trà sen Kiếp Bạc, mật ong rừng
Chí Linh, gạo nếp cái hoa vàng
An Sinh (Kinh Môn), hành tỏi
Nam Sách, Kinh Môn, cây
cảnh nghệ thuật, đồ thủ công
mỹ nghệ, các sản phẩm Ocop
tỉnh Hải Dương... và đặc biệt
trực tiếp tham gia các trò chơi
vui nhộn do Bảo tàng tỉnh tổ
chức như: làm gốm theo
phương pháp cổ truyền, nhào
đất (vò đất), chuốt gốm tạo
hình sản phẩm trên bàn xoay
và trang trí hoa văn; chơi trò
chơi “bắt chạch trong chum”,

Diễn ra từ ngày 5 – 15 tháng 9 (10 - 20 tháng 8 ÂL) Lễ hội mùa Thu Côn Sơn –
Kiếp Bạc năm 2022 được tổ chức trang trọng với quy mô lớn sau hai năm bị ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đã có hàng chục vạn du khách thập phương tới
chiêm bái, vãn cảnh và trải nghiệm các hoạt động được tổ chức tại lễ hội.
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Giao lưu hát chèo, hát quan họ và hát văn. Nhiều bạn trẻ thích thú trải nghiệm làm gốm
theo phương pháp truyền thống.

“bịt mắt đập niêu”… đã tạo ra những tiếng cười
cho du khách thập phương. Chị Hoàng Yến –
du khách người Bắc Giang cho biết: rất vui
mừng được đi lễ và tham quan danh thắng Côn
Sơn và Kiếp Bạc, được trải nghiệm Tuần lễ Văn
hóa - Du lịch của Hải Dương, tôi thấy các sản
phẩm trưng bày ở đây, nhiều hàng hóa là
những sản vật của địa phương phong phú, đa
dạng đáp ứng nhu cầu của tôi và du khách.
Cảnh quan, môi trường di tích phong quang,
sạch sẽ thoáng mát, không còn cảnh bị chen
lấn chèo kéo viết sớ, mua hàng, phần hội
phong phú nhiều trò chơi trải nghiệm. Các trò
chơi đã tái hiện các giá trị di sản văn hoá,
truyền thống tốt đẹp và mang đến cho lễ hội
một không khí mới, nét mới đậm chất văn hoá
dân gian và lễ hội truyền thống.

Liên hoan diễn xướng hầu thánh tại đền
Kiếp Bạc trong 3 đêm (16-18 tháng 8 ÂL) đã thu
hút hàng nghìn du khách tập trung về sân đền
Kiếp Bạc để thưởng thức các tiết mục đặc sắc,
đậm chất văn hóa dân gian của các nghệ nhân
đến từ Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Dương. Giữa
trung tâm tâm linh đền Kiếp Bạc các nghệ nhân
đã trình diễn diễn xướng với vũ đạo, âm nhạc,
lời ca, ngợi ca công đức của Đức Thánh Trần và
các bậc tiền nhân đã có công trong xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. 

Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội,
sáng 12/9 (17 ÂL), hàng vạn du khách đã có mặt
tại bến Lục Đầu để theo dõi gần 100 chiếc
thuyền của ngư dân Văn Đức (Hải Dương), Đồ
Sơn (Hải Phòng) và 500 võ sinh môn phái Võ
Nhất Nam trình diễn tái hiện cuộc hội quân
của Trần Hưng Đạo tại đại bản doanh Vạn Kiếp
để chuẩn bị kháng chiến chống giặc Nguyên -
Mông thế kỷ XIII. Nhân dân và du khách mãn

nhãn với màn trình diễn lễ hội quân với 3 phần:
phần thứ nhất “Hào khí Đông A” tái hiện không
khí quân đội nhà Trần hăng say tập luyện hò
reo theo nhịp trống liên hồi, thể hiện hào khí
sẵn sàng giết giặc. Phần thứ hai, chủ đề “Hùng
khí Lục Đầu”, tái hiện khí thế trận giao tranh
quyết liệt giữa quân đội nhà Trần ba lần đánh
thắng giặc Nguyên Mông. Phần thứ ba, chủ đề
“Ca khúc khải hoàn”, tổng kết cuộc kháng
chiến và ngợi ca công lao của Quốc công Tiết
chế Trần Hưng Đạo. Dưới sông, hai đội thuyền
lướt sóng, phăng phăng tiến ra giao nhau tại
đoạn sông khu vực trung tâm trước lễ đài. Trên
bờ các đội múa võ, đội gậy và đội rồng, lân
đồng loạt biểu diễn trong tiếng trống thôi thúc.
Hòa chung tiếng trống hò reo cùng các chiến
binh nhà Trần là những tiếng vỗ tay tán dương
của nhân dân và du khách. Anh Nguyễn Văn
Hiến, phường Phả Lại, TP Chí Linh cho biết: hai
mùa lễ hội Xuân và Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc
hằng năm tôi đều cùng gia đình đi chiêm bái và
vãng cảnh, chưa thấy năm nào du khách đổ về
hai di tích đông như năm nay. Phần hội đã có
nhiều hoạt động trải nghiệm níu chân du
khách. Là người ở đây, nhưng Lễ hội quân trên
sông Lục Đầu thì lần đầu tiên tôi tới xem, các
màn biểu diễn võ thuật, múa cờ, lân, rồng,
thuyền chiến kết hợp những tiếng trống giục
quân vang dội một vùng, làm cho chúng tôi
như được sống lại hào khí ngất trời của quân
dân Đại Việt và cảm nhận được khí phách lẫm
liệt của vị Anh hùng dân tộc kiệt xuất Hưng Đạo
đại vương Trần Quốc Tuấn.

Đêm 13/9 (18/8 ÂL) tại bến Lục Đầu, hàng
vạn người dân và du khách tham gia cầu siêu
cho những linh hồn anh hùng liệt sĩ đã hy sinh
ở các triều đại và cũng là cầu cho vong hồn kẻ
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bại trận trên sông Lục Đầu
được siêu thoát. Qua đó cầu
cho quốc thái, dân an, nhân
khang vật thịnh, nhà nhà ấm
no, gia đình hạnh phúc, toàn
dân tộc đoàn kết, đồng lòng
xây dựng và bảo vệ giang sơn,
lãnh hải của Tổ quốc. Sông
Lục Đầu là nơi diễn ra nhiều
sự kiện lịch sử và những chiến
công vang dội của quân dân
Đại Việt trong sự nghiệp đấu
tranh và bảo vệ Tổ quốc. Đây
là nơi quân dân nhà Trần đã
ba lần đánh thắng đế quốc
Nguyên Mông, tiêu diệt hàng
chục vạn quân giặc và cũng tại
đây đã có hàng nghìn quân
dân Đại Việt nằm lại. Đàn cầu
an với 9 tầng tháp tượng trưng
cho trục nối, giao thoa trời -
đất, âm - dương và hơn 8.000
hoa đăng được thắp sáng lung
linh bừng sáng cả góc trời Vạn
Kiếp, được người dân, du
khách chuyền tay thả xuôi
theo dòng nước sông chở tình
cảm tri ân của thế hệ hôm nay
gửi gắm về cõi xa xăm. Trên
tay cầm bông hoa đăng đang
tỏa sáng, chị Nguyễn Thị Tươi

(TP Hải Phòng) cho biết: nghe
nói về lễ hội Xuân, Thu Côn
Sơn – Kiếp Bạc đã lâu, nhưng
do dịch bệnh nên chưa có dịp
đến chiêm bái, tham quan,
hôm nay có mặt tại đây, đặc
biệt là được dự lễ cầu an và hội
hoa đăng tôi rất xúc động.
Giữa không gian linh thiêng
với hàng nghìn bông hoa đăng
sáng rực đang nổi trên sông,
tôi cầu mong cho linh hồn các
“tử sĩ” được siêu thoát, dịch
bệnh qua đi, đất nước yên
bình, người dân được ấm no,
hạnh phúc, gia đình khỏe
mạnh, công việc hanh thông.
Tôi và gia đình sẽ còn quay lại
đây nhiều lần nữa.

Theo Ban quản lý Di tích
Côn Sơn – Kiếp Bạc, trong thời
gian diễn ra lễ hội đã có hơn
sáu mươi vạn người dân và du
khách trong và ngoài nước đã
tới chiêm bái và vãn cảnh ở cả
hai di tích Côn Sơn và Kiếp
Bạc. Do công tác chuẩn bị
được thực hiện chu đáo của
Ban tổ chức và sự phối hợp
nhịp nhàng giữa các sở, ban,
ngành và địa phương nên mặc

dù có thời điểm du khách đổ
về đông nhưng vẫn không xảy
ra tình trạng kẹt xe, ùn ứ cục
bộ, chen lấn xô đẩy, công
tácan ninh trật tự được bảo
đảm. Đặc biệt là việc ngăn
ngừa các hiện tượng mê tín dị
đoan, xem bói, xóc thẻ, cờ bạc,
đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng
chênh lệch.. Cùng với đó là
công tác tuyên truyền về tổ
chức lễ hội đi trước 1 bước, đa
dạng các loại hình tuyên
truyền; lịch trình tổ chức các
nghi lễ và trò diễn được các
phương tiện thông tin đại
chúng tăng cường quảng bá,
giới thiệu... Nhiều tờ báo ở
miền Nam xa xôi cũng đưa tin,
bài về lễ hội.

Một mùa lễ hội với nhiều
đổi mới, đã để lại trong lòng
du khách nhiều cung bậc cảm
xúc. Những hoạt động tại lễ
hội không chỉ góp phần quảng
bá sản vật Hải Dương, mà còn
tạo không khí vui tươi và mang
đậm nét văn hoá dân gian của
lễ hội truyền thốngr

diện công ty cổ phần Bưu
chính Viễn thông Sài Gòn
(SPT), đại diện công ty Viễn
thông Điện lực (EVN telecom),
đặc biệt là đại diện Công ty
Viễn thông Quân Đội (Viettel)
cung cấp dịch vụ viễn thông
cố định và di động tại Hải
Dương từ năm 2002. Công ty
điện toán và truyền số (VDC)
cung cấp dịch vụ truyền số
liệu Internet, Công ty cổ phần
Phát triển đầu tư công nghệ
(FPT) cung cấp dịch vụ
Internet, Công ty dịch vụ viễn

thông (GPC-Vinaphone) cung
cấp dịch vụ viễn thông di
động...”. (Địa chí Hải Dương,
tập I, tr 654).

Hiện nay mạng lưới truyền
dẫn cáp quang đạt tốc độ cao
đã xuống các huyện và liên
tỉnh, khắp các làng xã đều có
thể sử dụng mạng 4G.  

Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn
thông-công nghệ thông tin
phục vụ kết nối, điều hành,
triển khai chính quyền số,
kinh tế số và xã hội số. Cung
cấp dịch vụ, giải pháp về an
toàn thông tin cho các hệ
thống ứng dụng nền tảng của
tỉnh. Hỗ trợdoanh nghiệp, hộ
gia đình bán sản phẩm, dịch

vụ thông qua nền tảng thương
mại điện tử voso.vn. Đẩy
mạnh thanh toán không dùng
tiền mặt, thanh toán các dịch
vụ công, học phí qua ứng dụng
ViettelPay. Triển khai hệ
thống các tuyến xe khách công
cộng văn minh, thông minh và
các hoạt động logistic số.

Thông tin hiện đại không
chỉ là vấn đề kỹ thuật, kinh tế
thuần túy mà thực chất là cơ
sở thiết yếu của một nền văn
hóa mới, quan hệ mật thiết tới
từng cá nhân cũng như toàn
nhân loại mà Việt Nam là quốc
gia tiếp nhận, phát triển hiệu
quả vào bậc nhất thế giới hiện
đạir

Vai trò của thông tin...
(Tiếp theo trang 16)
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Sưu tập gốm Hiệp An 
và thạp gốm hoa nâu thời Trần (TKXIII)

TạI Bảo TàNG HảI DươNG
NguyễN Thị LiêN

Đến với Hải Dương,
chúng ta không chỉ
được nghiên cứu, tìm

hiểu và thưởng thức vẻ độc
đáo, tinh xảo sản phẩm của
các trung tâm sản xuất gốm sứ
cổ truyền như: Chu Đậu (Nam
Sách); Vạn Yên (Chí Linh);
Cậy, Hợp Lễ (Bình Giang)…
mà nơi đây còn lưu giữ nhiều
sưu tập gốm, sứ cổ có nguồn
gốc ở trong và ngoài nước. Đó
là những đồ dùng sinh hoạt,
đồ tùy táng hay dụng cụ cất
giữ tài sản của người dân
đương thời. Tại Bảo tàng tỉnh
Hải Dương hiện đang lưu giữ
hàng chục sưu tập gốm cổ
được nhân dân phát hiện ngẫu
nhiên trong quá trình sinh
hoạt và lao động sản xuất. Một
trong số đó là sưu tập gốm
Hiệp An.

Sưu tập gốm Hiệp An gồm
36 hiện vật được người dân
phát hiện ngẫu nhiên khi trong
quá trình đào huyệt tại nghĩa
trang xã Hiệp An, huyện Kinh
Môn vào năm 1981 và 1985
bao gồm: 22  bát, đĩa 08, vung
liễn 03, ang 01, chum (thạp
sành) 01; thạp gốm hoa nâu
01.

Hiện vật trong sưu tập gốm
Hiệp An gồm hai dòng gốm:
gốm Việt Nam thời Trần
(TKXIII-XIV) và gốm Trung
Quốc thời Nguyên, Minh
(TKXI-XIV). Trong đó có nhiều
loại hình như: thạp, chum,
vung liễn, bát, đĩa, ang với
nhiều kích cỡ và kiểu dáng
khác nhau. Hiện vật gốm Việt
Nam gồm: thạp gốm hoa nâu,

chum sành, ang và bát. Các
hiện vật gốm thời Nguyên,
Minh (Trung Quốc) có các loại
hình bát, đĩa thuộc dòng men
Ceradon - loại men phổ biến
trong gốm sứ cổ Trung Hoa.
Các hiện vật có xương gốm
mỏng đều, độ kết tinh của
xương mịn, chắc, men trắng và
dày, một số bát có tạo hình
cánh hoa cúc khắc chìm. Gốm
thời Minh gồm các bát nhỏ,
sản phẩm đều là men trắng vẽ
lam khá điển hình, trang trí
hoa văn chủ yếu là hoa dây,
dưới trôn và trong lòng bát có
chữ Hán viết thảo như: cát,
phúc, thọ…

Sưu tập gốm Hiệp An đạt
trình độ gốm, sứ cao cấp,  một
số loại hình rất quý và hiếm
như: thạp gốm hoa nâu, đĩa,
bát men ngọc. Loại hình
phong phú nhưng khá nhất

quán về phong cách và kỹ
thuật. Đặc biệt là phương
pháp tạo dáng và trang trí hoa
văn mang yếu tố bản địa đậm
nét, thể hiện qua chất liệu,
màu men, hoa văn thuộc
truyền thống gốm thời Trần,
thời kỳ văn hóa phát triển rực
rỡ của dân tộc Việt Nam.  

Hiện vật tiêu biểu và giá trị
nhất trong sưu tập gốm Hiệp
An là thạp gốm hoa nâu - một
dòng gốm đặc trưng của thời
Trần.

Thạp được phát hiện ở độ
sâu 1m, khi đó, những người
đào huyệt thấy 1 vung sành cỡ
lớn có núm hình quả lựu, vung
úp trên một thạp gốm cỡ lớn
màu vàng óng, quanh miệng
có những cánh sen đắp nổi
đều đặn, tinh tế. Thạp còn
lành có dáng chum. Xương

(Ngược về trang 13)

Thạp gốm hoa nâu thời Trần (TKXIII) tại Bảo tàng tỉnh Hải
Dương.                                



21Số 05 tháng 10 - 2022Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

Nàng dâu Việt
KhúC hà LiNh

Không hiểu từ bao giờ, người Việt có câu
ca nghe thấm thía:

“Con gái là con nguời ta
Nàng dâu mới thực mẹ cha đón về”.
Là “con người ta”, nhưng khi về nhà chồng

thì nàng dâu gắn bó máu thịt và suốt đời phụng
sự cho tổ tiên cơ nghiệp dòng họ bên chồng.
Từ thẳm sâu trong truyền thống văn hóa dân
tộc, nàng dâu còn có một chức năng vô cùng
quan trọng, đó là sinh đẻ để nối dõi tông
đường.

Khi con trai vào tuổi trưởng thành, cha mẹ
bắt đầu để ý tới việc tìm nàng dâu. Người xưa
tâm niệm rằng “Con đầu dâu trưởng” rất quan
trọng trong đời sống gia đình dòng họ. Câu tục
ngữ “Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng”,
bậc cha mẹ nào cũng nhớ…

Ngày còn sống, nhiều lần cha tôi vẫn nói:
“Suy cho cùng, phúc tại mẫu cả. Mẫu thân hiền
thục, tử tôn thông minh, mẫu thân độc ác, tử
tôn ngu muội”. Dẫu biết đấy là những chữ Hán,
nhưng đã được Việt hóa, nên  ai nghe cũng hiểu
đại ý rằng: Mẹ hiền thục, thì sinh ra con cháu
thông minh. Người mẹ độc ác thì đời con, đời
cháu ngu si thấp hèn…

Ngày xưa, con gái khi còn ở nhà được gia
đình dạy dỗ và bản thân  phải tu thân. Bốn đức
tính “Công, dung, ngôn, hạnh” là những yêu
cầu cần có để con gái vào đời. 

Để khi đi làm dâu, thì  biết lo công việc gia
đình. Từ  nội trợ, may vá thêu thùa, dệt vải…
đến việc ngoài đồng, trồng cấy. Sống cảnh đạm
bạc, phải biết gìn giữ quần áo gọn gàng “đói
cho sạch, rách cho thơm”.  Đặc biệt lời ăn tiếng
nói dịu dàng, xưng hô đúng bề bậc, kính trên
nhường dưới…

Nhưng bao trùm lên là đức hạnh. Ngày xưa,
đức hạnh là đạo làm người, là bổn phận với ông
bà, cha mẹ, họ hàng, xóm giềng. Nàng dâu
không chỉ  thể hiện lòng tôn kính gia tiên, mà
còn có lòng nhân ái, đức bao dung trong họ
mạc… Với chồng thì tiết hạnh, thủy chung, son
sắt được coi là cao quý. Có những tấm gương
sáng trong dân gian, từng được triều đình ban
tặng danh xưng “Tiết hạnh khả phong”, cả
cộng đồng xã hội kính phục…

Gia đình có dâu ngoan, được coi là nhà có
phúc. Cha mẹ có con gái ngoan, đảm đang rất
hãnh diện được nhiều nơi đánh tiếng, ướm hỏi.
Cô gái hư hỏng, vụng về chịu cảnh ế chồng…

Cũng chẳng biết từ khi nào dân gian có câu
ca: 

Dạy con từ thuở còn thơ
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về
Thì ra, nàng dâu mới về nhà chồng, thường

bỡ ngỡ trước cuộc sống mới chưa thể hòa nhập.
Cô phải nhanh chóng tìm hiểu mọi quan hệ để
thích nghi.

Những ngày đầu, các em chồng hay nũng

Bà tôi 91 tuổi, bác tôi đã vào tuổi 70. Mẹ chồng và nàng dâu - hai người đàn bà
góa đã quá ngưỡng “thất thập cổ lai hy” vẫn nương tựa vào nhau. Nói đúng hơn,
bà tôi dựa vào người con dâu để sống.

Nhìn cảnh ấy, con cháu ai cũng suy nghĩ, bâng khuâng…

“Công dung ngôn hạnh” nàng dâu Việt.
Ảnh: tL
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nịu và yêu quý chị dâu. Từ khi có sự xuất hiện
“cô hàng xóm”, thì không khí gia đình, từ ông
bà, cha mẹ, anh chị em tự nhiên thêm sinh
động, mới mẻ. Mới hôm trước cô gái còn là
người hàng xóm, nhưng nay đã khác hẳn. Cách
xưng hô  khác hoàn toàn. Không phải vô tư hồn
nhiên gọi “hai bác” xưng cháu mà là bẽn lẽn
hai tiếng “thày u” xưng con. Em chồng dù còn
rất nhỏ, chị dâu không gọi là “chúng mày” nữa,
thay bằng những từ “các em”, hoặc “cô, chú”
với tiếng xưng “chị” nghe hiền từ ấm áp.   

Xưng chị, cô dâu càng tự tin, tỏ ra bao dung,
độ lượng với các em chồng. Để gây thiện cảm,
đi xa về gần, thường hay có tấm bánh làm quà
cho em. Khi là vài quả ổi, quả khế. Mỗi khi ra
đồng làm lụng, chị để ý bắt con dế, con cào cào,
con muỗm dúi cho đứa em trai út, khiến chúng
thích thú vô cùng. Khi vào bữa, chị dâu thường
hay ngồi đầu nồi xới cơm, hết lượt cho ông bà,
cha mẹ và các em rồi mới đến lượt mình. Nhà
đông người, các em nhỏ tranh nhau đưa bát
cho chị dâu xới cơm, không khiến người khác
xới cho. Nhiều lần nồi cơm còn bốc hơi nóng
hổi, mà cơm đã chạm đáy nồi, chẳng dám ăn…
Mẹ chồng thương con dâu, nói đỡ một câu,
khiến nàng mát ruột “Các con vô ý quá, không
cho chị dâu ăn à?”. Có lần, nàng dâu  bị đói,
phải chờ lúc vắng người, vội lẻn về nhà mẹ đẻ
ở gần để vét bát cơm nguội, mà tràn trề hạnh
phúc, tự hào. Bởi ở môi trường mới, nàng đã
chiếm được tình yêu của gia đình.

Giỗ chạp là một thử thách với nàng dâu. Họ
to, anh em đông nhưng kinh tế eo hẹp, buộc
nàng phải xoay xở, tính toán để sao cho mâm
cỗ không đến nỗi sơ sài, không để khách khứa
nội ngoại đôi bên chê cười, trách móc. Từ nửa
tháng trước ngày có giỗ, cha mẹ nàng đã cho
người đi mời khắp họ. Ngày chính sự thì tất tả
tay hòm chìa khoá, lên nhà xuống bếp, rồi ra
cổng mời chào. Đến lúc họ hàng, quan khách
ra về, tuy đã mệt lử vẫn không quên đùm gói
xôi, cắt quả chuối, gói miếng thịt đuổi theo ra
tận ngõ, gửi quà gọi là chia phần cho ai đó
không đến.

Cha mẹ về già, nàng dâu để “trở” 3 năm, vấn
khăn trắng. Như thế đi ra ngoài, người ta mới
biết mình có tang. Nếu quên, sẽ bị đàm tiếu là
con bất hiếu. Chỉ đến khi làm giỗ đoạn tang,
mới được mang khăn vấn màu nhung đen hoặc
màu nâu. Có người, từ khi lấy chồng, đến lúc có
con, rồi lên chức bà không lúc nào trên đầu
không vắn chiếc khăn trắng! Bởi đôi bên tứ
thân phụ mẫu cứ thay nhau qua đời, rồi họ

hàng nội ngoại, cũng lần lượt quy tiên, đều
phải chịu tang, phải đội khăn tang. Tang nọ
chồng lên tang kia. Thành ra cả đời mang khăn
trắng. 

Nàng dâu trưởng tộc, trưởng tôn lại càng
trách nhiệm. Căn nhà của nàng có thể coi là
trung tâm của dòng họ, để bàn việc gia tộc. Ví
như xây cất lăng mộ tổ tiên, rồi giỗ chạp…
Trong khi các bề trên bàn thảo công việc, thì
nàng dâu tất tưởi lo cơm nước dưới nhà. Khách
trong họ ở xa gần, sớm tối đi về, tạt ngang thăm
hỏi, nàng dâu đều ân cần đón tiếp. Sơ sài,
chểnh mảng lại mang tiếng là khinh người, tẻ
nhạt… Các em chồng ở xa, đi làm ăn quanh
năm, chỉ có ngày giỗ bố mẹ, hoặc ngày lễ tết
mới về quê, có đồng quà tấm bánh, hoặc vô tư
dúi cho chị dâu mươi đồng bạc, gọi là góp thêm
với chị hương hoa những ngày tuần rằm, còn
lại bao nhiêu là phần của nàng dâu gánh vác.

Chồng đi quân dịch, hay đi làm ở đất khách
quê người, khi ấy đôi vai gầy của nàng càng trĩu
nặng bổn phận. Không chỉ thờ phụng cha mẹ,
nàng còn phải: “Dạy con đèn sách, thiếp làm
phụ thân”.

Bác tôi lưng đã còng, mắt đã mờ  và móm
mém hàm răng rụng gần hết. Ấy vậy mà vẫn
chưa hết phận làm dâu. Các con bác đều
trưởng thành ra ở riêng, nhưng bác vẫn sống
chết ở với mẹ chồng. Đó là bà tôi. Một khi bà tôi
còn sống trên đời, thì dù các anh chị tôi có nài
nỉ đến đâu, bác cũng không chịu ra tỉnh ở cho
an nhàn những năm tháng cuối đời. Một lần
bác nói thật: “Các anh chị đón tôi đi, nhưng
còn mẹ chồng tôi, ai chăm sóc cụ?”.

Các anh chị ớ ra: Bà tôi 91 tuổi, bác dâu
ngoài 70 tuổi. Mẹ chồng và nàng dâu - hai
người đàn bà góa đã quá ngưỡng “thất thập cổ
lai hy” vẫn nương tựa vào nhau mà sống. Nói
chính xác hơn, bà tôi dựa vào người con dâu để
sống.

Chúng tôi cứ nhìn cảnh ấy mà cảm động,
mà suy nghĩ.

Nàng dâu gian khổ, nắng mưa, bươn chải
đeo nặng nghĩa vụ bên chồng, thờ phụng
hương hoả tổ tiên, sinh thành dung dưỡng nên
bao thế hệ cho đời sau, nhưng quên mình,
nhưng hạnh phúc và mãn nguyện.

Xã hội đổi thay. Nàng dâu thời hiện đại hôm
nay vẫn thừa hưởng nét đẹp giá trị truyền
thống. Họ biết tìm cho mình một quan niệm
sống, phong cách sống văn minh và không
quên nghĩa vụ với gia đình và xã hộir



23Số 05 tháng 10 - 2022Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

Bảo vệ và phát huy giá trị 
Bảo vật quốc gia

NguyễN TrườNg

Hiện Hải Dương có 08 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật
quốc gia. Mang dáng vẻ, chất liệu, dấu ấn tinh hoa văn hóa, mỹ thuật đặc sắc của
các thời kỳ lịch sử khác nhau, những Bảo vật quốc gia này không chỉ cần được
bảo vệ, mà còn cần được lan tỏa, phát huy những giá trị vốn có.

giàu giá trị lịch sử
Khu di tích Quốc gia đặc

biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc là
điểm đến thường xuyên của
đông đảo du khách trong và
ngoài nước. Đặc biệt nơi đây
còn lưu giữ được nhiều hiện
vật có giá trị về kiến trúc, lịch
sử như tượng phật, bia đá...
Trong đó phải kể đến 02 tấm
bia được công nhận là Bảo vật
quốc gia (BVQG) gồm: bia
“Thanh Hư Động” và bia “Côn
Sơn Tư Phúc tự bi” được đặt
tại sân chùa Côn Sơn.

Bia “Thanh Hư Động” cao
165cm, rộng 98cm, dày 17cm,
có niên đại thời Trần, niên
hiệu Long Khánh (1372 -
1377), gắn với Tư đồ Trần
Nguyên Đán (1325 - 1390).
Tấm bia có bút tích của vua
Trần Duệ Tông khi về thăm
quan Tư đồ với ba chữ:
“Thanh Hư Động” khắc trên
bia, đồng thời ghi lại sự tín
tâm của các vua Trần với khu
thắng tích Côn Sơn ở thế kỷ
XIV. Bia Thanh Hư Động
không chỉ lưu giữ ngự bút của
vua, trang trí độc đáo, niên đại
cụ thể, nội dung văn bia rõ
ràng, mà còn chứa đựng
những giá trị văn hóa, lịch sử,
mỹ thuật đặc sắc. Bia “Thanh
Hư Động” được Thủ tướng
Chính phủ công nhận là
BVQG năm 2015.

Bia “Côn Sơn Tư Phúc tự
bi” cao 1,20m, rộng 0,32m, có

6 mặt, được tạo tác năm
Hoằng Định thứ 8 (1607),
trong đợt đại trùng tu chùa
Côn Sơn ở thế kỷ XVII, nội
dung ghi chép cô đọng, xúc
tích về đợt trùng tu chùa Côn
Sơn năm 1607. Ngày
15/2/1965, Chủ tịch Hồ Chí
Minh về thăm Côn Sơn, Người
đã đọc, đồng thời vừa dịch và
giảng giải cho những người
cùng đi trong đoàn và nhân
dân hiểu về nội dung của văn
bia. Hình ảnh Bác Hồ đọc bia
ở Côn Sơn đã trở thành một
trong những biểu tượng văn
hóa của xứ Đông. Với những
giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch
sử, mỹ thuật, Bia “Côn Sơn Tư

Phúc tự bi” đã được Thủ tướng
Chính phủ công nhận là
BVQG năm 2017.

Có dịp về thăm chùa Động
Ngọ, ở thôn Cập Nhất, xã Tiền
Tiến, TP Hải Dương, du khách
sẽ thấy được vẻ đẹp cổ kính,
yên bình của ngôi chùa này.
Nơi đây từng là trung tâm Phật
giáo lớn và là một trong hai
ngôi chùa cổ nhất của Hải
Dương. Tương truyền chính
Thiền sư Khuông Việt đã xây
dựng chùa này vào năm 971
theo chiếu lệnh của vua Đinh
Tiên Hoàng. Qua hơn 1.000
năm, chùa Động Ngọ vẫn là
một thắng cảnh hấp dẫn với
các công trình kiến trúc độc

Du khách tham quan bảo vật quốc gia Bia “Thanh Hư Động”
tại di tích chùa Côn Sơn.
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đáo. Không chỉ nổi tiếng với việc sở hữu bộ sưu
tập về đồ đá như cối đá, cầu đá, ngôi chùa này
còn được biết tới là nơi có tòa tháp Cửu phẩm
liên hoa độc đáo được dựng từ thời Lê. Tòa cửu
phẩm do hòa thượng Chân Nguyên tạo dựng
năm Chính Hòa thứ 13 (1692). Tính đến nay
công trình đã hơn 300 năm tuổi. Để xây dựng
tòa cửu phẩm này, ông đã đi khắp nơi tìm thợ,
trong đó có cả những nghệ nhân tên tuổi từ
kinh đô. 

Theo tấm bia "Kiến khai Cửu phẩm liên hoa
bi ký" (1692) lưu giữ ở chùa thì tòa cửu phẩm
cao trên 5m, mặt cắt 6 cạnh đều, 9 tầng tượng
trưng cho 9 bông hoa sen xếp chồng lên nhau.
Mỗi mặt gắn 3 pho tượng Phật, ở giữa là Phật A
Di Đà, hai bên là tượng Quan Âm Bồ Tát và Thế
Chí Bồ Tát, cũng có cạnh là tượng Phật A Di Đà
và Văn Thù, Phổ Hiển Bồ Tát, tổng số 163 pho
tượng. Các tượng có kích cỡ bằng bắp tay được
tạo tác bằng gỗ, thếp vàng rất tinh xảo. Tòa cửu
phẩm này được đặt trên những chiếc chân cột
đá hình hoa sen. Với giá trị về lịch sử và nghệ
thuật, Cửu phẩm Liên hoa chùa Động Ngọ là
một trong hai tòa cửu phẩm của tỉnh Hải
Dương được công nhận là BVQG năm 2016.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 08
hiện vật, nhóm hiện vật được thủ tướng Chính
phủ công nhận BVQG, gồm: Trống Đồng Hữu
Chung (đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh); Cửu
phẩm liên hoa chùa Giám (xã Định Sơn, huyện
Cẩm Giàng); Bia “Thanh Mai Viên Thông tháp
bi” (chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám,
thành phố Chí Linh); Cửu phẩm liên hoa chùa
Động Ngọ (xã Tiền Tiến, thành phố Hải
Dương); Bia “Côn Sơn Tư Phúc tự bi” và Bia
“Thanh Hư Động” (chùa Côn Sơn, phường
Cộng Hòa, thành phố Chí Linh); Hệ thống bia
ma nhai động Kinh Chủ (phường Phạm Thái,
thị xã Kinh Môn); Bia “Sùng Thiên tự bi” chùa
Dâu (xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc). Những
BVQG này thuộc các chất liệu khác nhau như
đá, đồng và gỗ nhưng đều là những di sản độc
bản, hàm chứa giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học
tiêu biểu, là tài sản vô giá, niềm tự hào lớn của
địa phương.

giữ gìn và phát huy
Từ khi được công nhận là BVQG đến nay,

Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tiến
hành nhiều biện pháp để bảo vệ, phát huy giá
trị của hai tấm bia. Đồng thời, Ban quản lý cũng
chọn vị trí 2 tấm bia BVQG là một trong điểm

giới thiệu, thuyết minh cho du khách, góp phần
làm sáng rõ về lịch sử, giá trị tổng thể khu di
tích Côn Sơn. Trong công tác xây dựng và triển
khai các chương trình tuyên truyền, quảng bá
về giá trị khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thường
xuyên lựa chọn đưa BVQG trở thành điểm nhấn
trong nội dung trưng bày, thuyết minh, làm
phim, phóng sự... 

Đối với bảo vật Trống đồng Hữu Chung
đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh là hiện
vật thuộc nền văn hóa Đông Sơn, đã tồn tại
hàng nghìn năm trong lòng đất nên có hiện
tượng ăn mòn làm ảnh hưởng đến độ bền cũng
như giá trị lịch sử, thẩm mỹ của hiện vật. Bảo
tàng tỉnh đã áp dụng nhiều phương pháp bảo
quản như phòng ngừa định kỳ và bảo quản trị
liệu (bằng hóa chất) giúp kéo dài tuổi thọ cho
hiện vật. Đồng thời, Bảo tàng thường xuyên
trưng bày Trống đồng Hữu Chung tại vị trí
trang trọng trong nhà trưng bày chính, kết hợp
tổ chức trưng bày chuyên đề, cuộc thi tìm hiểu
lịch sử… nhằm thu hút đông đảo cán bộ, nhân
dân và học sinh đến tham quan, tìm hiểu về cổ
vật độc đáo, tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn. 

Hiện nay, tất cả các BVQG tại các di tích cơ

Cửu phẩm liên hoa chùa Giám.
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bản đều có phương án bảo vệ, thường xuyên
được chú trọng tu bổ, ngăn ngừa tình trạng
xuống cấp. Đồng thời các đơn vị lưu giữ hiện
vật đều có những hình thức quảng bá, giới
thiệu hiện vật, tuyên truyền cho cộng đồng về ý
nghĩa, giá trị của hiện vật, góp phần nâng cao
nhận thức và tham gia bảo vệ di sản văn hóa
trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý các di tích đã xây
dựng biện pháp bảo vệ các hiện vật bằng cách
kiện toàn lực lượng bảo vệ, lắp đặt các trang
thiết bị bảo đảm an ninh, an toàn. Các bảo vật
quốc gia còn có hệ thống che chắn tránh ảnh
hưởng của thời tiết và phát huy được giá trị của
từng hiện vật.

Hàng năm, nhân ngày Di sản văn hóa Việt
Nam, Sở VHTTDL cũng phối hợp với các đơn vị
chức năng làm tốt công tác tuyên truyền nhằm
quảng bá các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu và
công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của
địa phương, đặc biệt là những BVQG và di sản
văn hóa được công nhận là di sản văn hóa vật
thể, phi vật thể quốc gia.

Tuy nhiên, việc bảo tồn, phát huy giá trị các
di sản này vẫn còn tồn tại hạn chế. Hiện các
BVQG nằm rải rác ở các địa phương, chế độ bảo
quản phụ thuộc vào điều kiện của cơ sở, dẫn
đến tiềm ẩn nguy cơ mai một, xuống cấp. Mặt
khác do áp lực trong công tác bảo vệ, quản lý,
nên ít có cơ hội quảng bá tới người xem khiến
giá trị văn hóa, lịch sử của các BVQG chưa được
lan tỏa một cách tốt nhất.

Như Cửu phẩm liên hoa chùa Giám (xã
Định Sơn, Cẩm Giàng), cả tòa tháp và nhà
phẩm hiện nay đều xuống cấp nghiêm trọng.
Tòa phẩm hiện đang có dấu hiệu bị sụt
nghiêng, không còn quay được. Mái ngói của
nhà phẩm bị xô, mất nhiều mảng ngói nên
nước mưa dột xuống, ảnh hưởng đến kết cấu,
có nguy cơ gây mất an toàn. UBND xã Định Sơn
mới chỉ có phương án dùng các cột sắt để
chống tạm để mái nhà phẩm không bị sập đổ.
Năm 2022, UBND huyện Cẩm Giàng đã lập dự
án tu bổ, tôn tạo khu di tích chùa Giám trong
đó có hạng mục nhà phẩm và tòa cửu phẩm
liên hoa. Dự án đang trong quá trình thực hiện
các bước thẩm định. 

“Hiện nay mỗi khi vào mùa mưa là bên
trong chùa lại dột nặng. Mỗi lần như vậy là nhà
chùa và bà con trong thôn, xã lại phải túc trực,
thực hiện các biện pháp khắc phục tạm, tránh
ảnh hưởng đến hệ thống tượng và đồ thờ tự.
Nhưng khi mưa lớn là cả trong chùa và ngoài

sân đều ngập rất nặng, bởi hiện nay chùa bị
thấp hơn mặt đường khoảng 30-50cm. Chùa và
nhà phẩm cũng xuống cấp nghiêm trọng, các
phương án chống đỡ cũng chỉ mang tính tạm
thời, gây mất mĩ quan và thiếu an toàn khi
nhân dân tới chiêm bái. Rất mong các cấp
chính quyền sớm quan tâm tu bổ để mang lại
vẻ đẹp cho di tích, đáp ứng nhu cầu tâm linh tín
ngưỡng của nhân dân.” – Thượng tọa Thích
Thanh Lương, trụ trì chùa chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Huê, Giám đốc Bảo
tàng tỉnh: Bảo tàng rất mong muốn có thể tạo
các bản phục chế một số hiện vật là BVQG như:
Bia “Thanh Mai Viên Thông tháp bi”, bia “Sùng
Thiên tự bi” chùa Dâu, bia “Côn Sơn Tư Phúc
tự bi”… để có thể trưng bày tại Bảo tàng và
tuyên truyền theo hệ thống các BVQG này. Có
như vậy các BVQG mới có thể phát huy được
hết giá trị, lan tỏa giá trị một cách trọn vẹn.
Cùng với đó, trong thời gian tới, Bảo tàng sẽ
nghiên cứu và dự kiến tổ chức cho học sinh trải
nghiệm khắc, vẽ hoa văn trống đồng từ mẫu
hoa văn của Trống đồng Hữu Chung để giúp
học sinh hiểu được văn hóa truyền thống, đồng
thời làm phong phú các hoạt động trải nghiệm
tại Bảo tàng.

Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có
văn bản về việc tăng cường công tác bảo vệ,
bảo quản, phát huy giá trị của BVQG, UBND
tỉnh Hải Dương cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở
VHTTDL, UBND các huyện, thị xã, thành phố,
các ngành liên quan về vấn đề này. Ngành
VHTTDL tỉnh cũng đã kịp thời có báo cáo,
tham mưu về công tác bảo vệ, bảo quản, phát
huy giá trị của BVQG, đồng thời cũng đã lập hồ
sơ hiện vật đề nghị công nhận BVQG đợt 11,
năm 2022 đối với 02 hiện vật, nhóm hiện vật
gồm: Bộ tượng Tam thế, chùa Côn Sơn (TP Chí
Linh) và Mộc bản kinh Phật chùa Trăm Gian
(Nam Sách).

Mong rằng với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ
VHHTTDL, UBND tỉnh Hải Dương, Sở
VHTTDL, trong thời gian tới, các BVQG sẽ tiếp
tục được bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị
một cách hiệu quả nhất, công chúng sẽ được
chiêm ngưỡng nhiều hơn các BVQG để có sự
hiểu biết sâu sắc hơn về những hiện vật là các
tác phẩm nghệ thuật, mang giá trị cao về văn
hóa, tư tưởng, thẩm mỹ tiêu biểu cho một thời
đại lịch sửr
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Công tác xã hội hóa 
góp phần bảo tồn di tích miếu Sếu

Đỗ ĐìNh QuyếT(*)

Từ nguồn xã hội hóa xây dựng tu bổ, tôn tạo miếu Sếu cũng như các di tích
trong quần thể đình - miếu - quán đã góp phần bảo tồn di tích. Đây chính là
động lực và là tiền đề trong việc kêu gọi xã hội hóa đối với các di tích trên địa bàn
TP Hải Dương nói riêng và toàn tỉnh Hải Dương nói chung.

Miếu Sếu nằm trong
quần thể khu di tích
đình - miếu - quán

Sếu (phường Tân Hưng, TP
Hải Dương) cách trung tâm TP
Hải Dương khoảng 3 km về
phía Nam. Tương truyền miếu
được khởi dựng vào thời hậu
Lê, lúc đầu có quy mô kiến
trúc hình chữ Nhất. Đến năm
Nhâm Tý (1912) niên hiệu Duy
Tân dân làng cho xây dựng
thêm 2 gian hậu cung bằng gỗ
tứ thiết. Năm Kỷ Mão (1939)
niên hiệu Bảo Đại thứ 14,
nhân dân tiếp tục công đức
tiền của tu sửa lại ba gian tiền
tế. Trải qua quá trình lịch sử và
sự biến thiên của thời gian
một số hạng mục công trình
đã xuống cấp, tháng 2 năm
Giáp Ngọ (2014) địa phương
cho trùng tu lại phần mái.
Ngày 07/01/2016, đình - miếu
- quán Sếu khu Khuê Liễu
được vinh dự đón Bằng xếp
hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Miếu Sếu thờ vị Thiên thần,
hiệu là Đương Hà Phụ Quốc.
Theo thần tích còn lưu giữ tại
di tích, Ngài là con bà Tống
Thị ở thôn An Phú, phủ Lạng
Giang, huyện Phượng Nhỡn,
tổng Nhẫm Lũng, Bắc Ninh.
Năm 16 tuổi, Tống Thị lên núi
thấy vết chân to liền lấy chân
mình ướm thử và mang thai.
Mãn nguyệt sinh ra 3 người
con trai khôi ngô tuấn tú,
thông minh đĩnh độ. Đúng
vào ngày 15 tháng 3 (Âm lịch),

khi ba anh em vừa tròn 7 tuổi,
đang ngồi học trước sân bỗng
trời nổi mưa to gió lớn sấm
chớp vang trời, khi trời quang
mây tạnh trên không trung
vang tiếng “Thiên Hoàng có
lệnh phong ba anh em làm
Thần”. Sau đó ba người hóa
thành 3 con đại sà bay về đền
Nhẫm Lũng và hóa tại đó,
nhân dân trong vùng cầu mưa,
cầu nắng đều rất linh ứng nên
cho tu bổ tôn tạo đền để
phụng thờ. Niên hiệu Vĩnh
Hựu nguyên niên (1735) đời
vua Lê Ý Tông, có thương
nhân họ Nguyễn lên Cương
Sơn Ngạn mua tre, gỗ. Khi bè
chở tre, gỗ về đến cửa sông
Nhẫm Lũng thì gặp mưa to,

gió lớn, sóng dâng cao làm bè
tre, gỗ có nguy cơ vỡ tan, mọi
người trên bè sợ hãi. Thương
nhân họ Nguyễn đã lên đền
Nhẫm Lũng cầu xin các vị thần
linh cứu giúp, lập tức gió
ngừng thổi, sóng tan, dòng
sông yên ả trở lại. Bỗng có một
lá cờ đuôi nheo màu đỏ từ đâu
bay đến cắm vào đầu bè, bè gỗ
đi nhanh như tên bay từ cửa
sông đền Nhẫm Lũng về đến
đoạn sông cạnh làng Sếu thì
dừng lại. Thương nhân họ
Nguyễn lấy đất dựng tạm ban
thờ, lấy lá cờ ở đầu bè gỗ đặt
lên (nơi ấy sau gọi là Đống
Thờ). Sau một thời gian, dân
trong làng Sếu người thì bất
an, vật nuôi hay chết chóc,

Mặt trước tòa tiền tế miếu Sếu. 
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cuộc sống không yên bình,
nhân dân tìm thấy bên bờ
sông có một ban thờ, trên đó
đặt lá cờ cho đó là điềm báo
linh thiêng, bèn xin rước về
phụng thờ tại đình và tôn làm
Thành hoàng. Từ đó người và
vật có cuộc sống bình yên, làm
ăn thuận lợi, cầu linh tất ứng.

Được sự quan tâm của các
cấp chính quyền, đặc biệt là
tấm lòng hảo tâm của các
mạnh thường quân, quần thể
di tích đã được tu bổ, tôn tạo
ngày càng khang trang. Năm
2019, miếu Sếu đã được lập hồ
sơ thiết kế và ngày 20/11/2019,
UBND tỉnh ban hành Quyết
định số 4070/QĐ-UBND cho
phép đầu tư xây dựng, tu bổ,
tôn tạo với khoảng 3 tỷ 595
triệu đồng, toàn bộ đều được
xã hội hóa. Trong đó Công ty
Newland Tân Phú Hưng công
đức 1 tỷ 200 triệu đồng;
Thượng tọa Thích Thanh Vân
trụ trì chùa Đống Cao công
đức nguyên liệu gỗ, gạch, xi
măng trị giá 1 tỷ 500 triệu

đồng, số còn lại do nhân dân
trong thôn và du khách thập
phương phát tâm công đức.
Từ khi được xếp hạng Di tích
lịch sử cấp tỉnh đến nay, khu
di tích đã được đầu tư tu bổ
một số lần, nhưng đây là lần
đại trùng tu. Công trình có
kiến trúc hình chữ Nhị gồm 3
gian tiền tế, 3 gian hậu cung,
xây theo kiểu thu hồi bít đốc,
chất liệu bằng gỗ tứ thiết.
Toàn bộ hệ thống vì kèo được
làm theo kiểu con chồng giá
chiêng, các mảng họa tiết hoa
văn theo đề tài lá lật truyền
thống. Điểm đặc biệt đó là
toàn bộ hệ thống thờ tự tại di
tích được địa phương cho
phục dựng lại theo lối cổ từ đại
tự, câu đối, nhang án, văn
bia... đã đáp ứng đúng với yêu
cầu tu bổ tôn tạo theo quy
định của Luật Di sản văn hóa. 

Từ việc xây dựng tu bổ tôn
tạo miếu Sếu cũng như các di
tích trong quần thể đình -
miếu - quán đã đánh dấu bước
ngoặt lớn trong việc xã hội hóa

tu bổ tôn tạo di tích. Sự phát
tâm công đức của các mạnh
thường quân được hiện thực
hóa trên văn bia khắc giữ tại di
tích. Đây chính là động lực và
là tiền đề trong việc kêu gọi xã
hội hóa đối với các di tích trên
địa bàn TP Hải Dương nói
riêng và toàn tỉnh nói chung.
Với xuất phát điểm từ khi di
tích chỉ là nơi thờ tạm, đến nay
trải qua nhiều thế hệ, một
công trình uy nghi bề thế được
dựng lên với không gian và
cảnh quan kiến trúc đồng bộ
sẽ góp phần đưa miếu Sếu
cùng với quần thể đình - miếu
- quán hợp nhất đi vào hoạt
động trong văn hóa tâm linh.
Trong tương lai không xa nơi
đây sẽ sầm uất, nhưng trong
lòng đô thị vẫn còn mãi hình
ảnh của một làng quê chứa
đựng trong đó nhiều nét đẹp
văn hóa được lưu giữ cho
muôn đời saur

(*) Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh

hóa, là món ăn tinh thần cho
nhân dân rất có giá trị. Thời
gian qua, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh Hải Dương và
các đơn vị có liên quan đã rất
cố gắng tổ chức cuộc thi ảnh
hằng năm cho anh chị em
chúng tôi. Tuy nhiên, chế độ
trả nhuận ảnh được treo tại
triển lãm còn thấp so với quy
định (Điều 8, Nghị định
21/2015/NĐ-CP), chúng tôi
mong rằng Ban Tổ chức cuộc
thi trình các cấp có thẩm
quyền, phê duyệt tăng thêm
phần kinh phí để chi trả
nhuận ảnh, đáp ứng phần nào

đó những chi phí chúng tôi bỏ
ra để đi thực tế sáng tác và chi
phí in phóng ảnh. Một điều
nữa chúng tôi đề nghị Ban tổ
chức, Ban giám khảo nên thay
đổi hình thức chấm ảnh, nên
chấm ảnh bằng Files ảnh,
hình thức này đã được các
cuộc thi ảnh tại nhiều địa
phương, các cuộc thi cấp khu
vực, toàn quốc thực hiện lâu
rồi. Sau khi chấm bằng Files
ảnh, chọn được bộ ảnh chất
lượng, lúc đó thông báo cho
các tác giả in, phóng ảnh để
chấm chọn bộ ảnh giải, như
thế sẽ khoa học, đồng thời tiết
kiệm chi phí in phóng ảnh
không cần thiết cho các tác
giả.”- NSNA Văn Cả Quyết
chia sẻ.

Khép lại Cuộc thi ảnh thời
sự nghệ thuật tỉnh Hải Dương
năm 2022 với những khởi sắc
và những nét tươi mới. Hy
vọng cuộc thi ảnh những năm
tiếp theo, chất lượng các tác
phẩm được trưng bày tại triển
lãm sẽ ngày càng tốt hơn, phát
huy sức sáng tạo của các tác
giả, tạo ra các tác phẩm nhiếp
ảnh đẹp cả về nội dung và
hình thức, góp phần vào công
tác tuyên truyền cổ vũ, động
viên các hoạt động trên mọi
lĩnh vực của tỉnh, là món ăn
tinh thần cho các tầng lớp
nhân dân, đồng thời phát hiện
ra các tài năng trẻ nhằm đào
tạo, bồi dưỡng để có thế hệ
NSNA kế tiếp cho tỉnh nhàr

cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật...
(Tiếp theo trang 31)
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PHụ Nữ THANH MIệN:
sôi nổi phong trào văn hóa, văn nghệ

hoàNg NếT

Những năm qua, bên
cạnh việc tuyên truyền
vận động cán bộ, hội

viên thực hiện tốt công tác Hội
và các phong trào thi đua do
Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN)
Việt Nam phát động, Hội
LHPN huyện Thanh Miện còn
quan tâm, chú trọng đẩy
mạnh hoạt động văn hóa, văn
nghệ qua đó đã góp phần
quan trọng trong việc gắn kết,
thu hút đông đảo hội viên
tham gia. 

Được thành lập từ năm
1997, qua 25 năm, Câu lạc bộ
(CLB) văn nghệ thôn Bằng Bộ,
xã Cao Thắng (huyện Thanh
Miện) vẫn duy trì và hoạt động
hiệu quả. CLB hiện có 17 hội
viên tham gia. Mặc dù các
thành viên đều làm nông
nghiệp song với tấm lòng yêu
ca hát, các chị vẫn tranh thủ
ngoài “thời vụ” để lên lịch tập
luyện. Chị Vũ Thị Bé - Chủ
nhiệm CLB văn nghệ chi hội
Bằng Bộ chia sẻ: “Các tiết mục
được CLB dàn dựng, biểu diễn
luôn hàm chứa những nội
dung thiết thực, bổ ích do các
cấp hội triển khai, phát động
như: tuyên truyền hội viên xây
dựng gia đình “5 không 3
sạch”, phụ nữ với công tác bảo
vệ môi trường; thực hiện
phòng chống bạo lực gia đình,
phòng chống ma túy, “nuôi
con khỏe dạy con ngoan”...
Không “bó hẹp” với chủ đề
của hội, CLB còn mở rộng
phạm vi khi tập luyện, biểu
diễn nhiều tiết mục ca ngợi
Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê
hương đất nước, đặc biệt là cổ
vũ tinh thần hăng say lao
động, chung tay xây dựng
nông thôn mới, nông thôn

mới nâng cao diễn ra tại địa
phương. Thông qua các tiết
mục văn nghệ của CLB đã gắn
kết chị em, nâng cao chất
lượng hoạt động, xây dựng tổ
chức Hội vững mạnh; đồng
thời góp phần vào việc tuyên
truyền chủ trương đường lối
của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, quy định
của địa phương”. Những ngày
đầu đi vào hoạt động CLB kết
nạp được ít hội viên, kinh phí
thấp. Để duy trì, phát triển,
Ban chủ nhiệm đã xây dựng
quy chế hoạt động: tổ chức
sinh hoạt định kỳ, thường
xuyên chăm lo đời sống hội
viên, duy trì việc tổ chức thăm
hỏi hội viên khi ốm đau. Ngoài
kinh phí hội viên tự đóng góp,
Ban chủ nhiệm còn đẩy mạnh
công tác xã hội hóa, gây quỹ
được hơn 20 triệu đồng. Nhờ
nguồn quỹ này, CLB đã sắm
hàng trăm bộ trang phục, tặng

hàng trăm suất quà cho những
hội viên tiêu biểu.

Cùng với việc chăm lo xây
dựng tổ chức Hội vững mạnh,
thời gian qua, phong trào nhảy
dân vũ cũng đang là hoạt động
được cán bộ, hội viên thuộc
Hội LHPN thị trấn Thanh
Miện hào hứng tập luyện. Tại
chi hội phụ nữ khu Lê Bình,
đều đặn vào các buổi chiều tại
sân Nhà văn hóa trung tâm
huyện, chị em trong khu lại
dành thời gian từ 1-2 tiếng để
tập luyện. Khi tiếng nhạc vang
lên thì cũng là lúc mọi người
nhún nhảy động tác một cách
nhịp nhàng. Khuôn mặt ai nấy
cũng hào hứng, vui tươi. Đây
là môn nghệ thuật quần
chúng đơn giản song rất thú vị
bởi sự kết hợp tuyệt vời giữa
động tác với lời bài hát, nhất là
những bài hát trên nền nhạc
cách mạng. Không chỉ giúp kết
nối, mang lại niềm vui sau một

CLB văn nghệ Bằng Bộ, xã Cao Thắng hoạt động bền bỉ, hiệu
quả trong suốt 25 năm qua.
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ngày làm việc căng thẳng, việc
tập luyện dân vũ còn nâng cao
sức khỏe, vị thế của người phụ
nữ. “Để thu hút đông đảo hội
viên ở các lứa tuổi tham gia
CLB văn nghệ, Hội LHPN thị
trấn Thanh Miện phải linh
hoạt nội dung, hình thức,
trong đó gắn văn nghệ với thể
thao, gắn ca hát với nhảy múa;
Hội cũng thường xuyên tổ
chức giao lưu hoặc đưa các tiết
mục dân vũ của phụ nữ vào
các hội nghị, sự kiện, ngày kỷ
niệm của Hội, của địa phương
như: hội chùa, Ngày đại đoàn
kết toàn dân, dịp quốc tế phụ
nữ 8/3, ngày thành lập Hội
LHPN Việt Nam 20/10... Trong
dịp kỷ niệm ngày 20/10 năm
nay, Hội tổ chức giao lưu văn
nghệ cho 8 CLB chi hội Khu
dân cư, đồng thời mời thêm
một số CLB Yoga, Earobic
đang hoạt động trên địa bàn
cùng tham dự” - Chị Nguyễn
Thị Nhu - Chủ tịch Hội LHPN
thị trấn Thanh Miện cho biết. 

Là món ăn tinh thần không
thể thiếu trong cán bộ, hội
viên nên các hoạt động văn
nghệ do Hội LHPN các cấp
triển khai trên địa bàn huyện
Thanh Miện đóng vai trò quan

trọng trong việc thực hiện
nhiệm vụ và các phong trào
thi đua của Hội. Hiện 100% chi
hội phụ nữ ở Thanh Miện đều
xây dựng được CLB văn nghệ.
Trước đây, các mô hình này
phần lớn “tự sáng tác, tự biểu
diễn” nên tiết mục biểu diễn
thường là những ca khúc chèo,
hoạt cảnh chèo, hoặc bài hát,
điệu múa truyền thống. Sau
này trên mạng xã hội xuất hiện
nhiều phong trào mới, hấp
dẫn hơn, thu hút hơn nên các
CLB cũng linh hoạt, thích ứng
để duy trì, phát triển. Từ chỗ
chỉ có 10 -12 thành viên tham
gia, đến nay nhiều CLB văn
nghệ có tới 25-30 người tập
luyện. Mặc dù thành viên
trong các CLB thuộc nhiều lứa
tuổi, nghề nghiệp khác nhau,
việc bố trí sinh hoạt, tập luyện
một khung giờ là điều không
dễ, song các thành viên đều
rất nhiệt tình, sôi nổi, tự động
viên nhau khắc phục khó khăn
để đảm bảo tập luyện một
cách thường xuyên và hiệu
quả nhất. Các phong trào văn
hóa, văn nghệ trong các chi
hội phụ nữ ở Thanh Miện vì
thế mà không ngừng phát
triển. Tiêu biểu như các chi

hội thuộc Hội LHPN xã: Tứ
Cường, Đoàn Tùng, Chi Lăng
Bắc, Chi Lăng Nam, Đoàn Kết
và thị trấn Thanh Miện... Đối
với tổ chức Hội, đây không chỉ
là kênh tuyên truyền hiệu quả,
mà còn là hình thức thu hút,
tập hợp hội viên tích cực tham
gia sinh hoạt. Tuy nhiên trong
quá trình hoạt động, một số
CLB cũng còn gặp khó khăn
do kinh phí eo hẹp, lực lượng
sáng tác chủ yếu là người đã
có tuổi nên chất lượng chưa
cao, nhiều CLB thiếu lực lượng
trẻ tham gia...

“Thời gian tới, các cấp hội
LHPN huyện Thanh Miện tiếp
tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, nâng cao nhận thức
cho cán bộ, hội viên phụ nữ về
ý nghĩa của hoạt động văn
hóa, văn nghệ; đồng thời tổ
chức nhiều hoạt động giao lưu
văn nghệ giữa các xã, thị trấn,
nhằm giúp chị em có sân chơi
bổ ích, lành mạnh, từ đó
không ngừng gắn kết, giúp đỡ
nhau trong cuộc sống” - Chị
Nguyễn Thị Khánh - Phó Chủ
tịch Hội LHPN huyện Thanh
Miện cho biếtr

họ đều tổ chức gặp mặt động
viên và trao thưởng cho các
cháu học sinh giỏi các cấp. Số
quỹ của các dòng họ ước đạt
trên 200 triệu đồng. Làng có 01
tổ hòa giải với 5 thành viên, tổ
hòa giải luôn được bồi dưỡng
nâng cao kiến thức, nêu cao
tinh thần đoàn kết trách
nhiệm và kịp thời có mặt làm
tốt công tác hòa giải khi có
mâu thuẫn. Mỗi một vấn đề,
sự việc xẩy ra trong làng đều
được xử lý dứt điểm, kịp thời

không để xẩy ra mâu thuẫn,
tình hình an ninh trật tự được
đảm bảo. Chính vì vậy nhiều
năm liền trong làng không có
vụ đánh nhau, bạo lực gia
đình, vi phạm hình sự, khiếu
kiện tập thể, nghiện hút, mại
dâm... và được công nhận là
"làng an toàn" nhiều năm liền.
Đặc biệt là các hoạt động đoàn
kết giữ gìn, bảo tồn và phát
huy bản sắc văn hóa dân tộc,
di tích lịch sử văn hóa, danh
lam thắng cảnh và các công
trình công cộng được người
dân trong làng đều có ý thức
bảo vệ, giữ gìn bảo tồn và phát

huy bản sắc văn hóa dân tộc
và các di tích lịch sử văn hóa
của làng, nhất là các công
trình công cộng của làng đã
xây dựng trong những năm
qua như: Đền, chùa, giếng, hồ,
cổng làng.... 

Gần 20 năm duy trì và phát
huy danh hiệu LVH của cán bộ
và nhân dân Tường Vu là bài
học thực tiễn về vai trò lãnh
đạo toàn diện của chi bộ đảng
cơ sở; là sự đồng thuận của
cán bộ và nhân dân trong việc
chung tay duy trì và phát huy
danh hiệu LVH - xây dựng
nông thôn mớir

làng tường Vu...
(Tiếp theo trang 35)
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CuộC THI ảNH THờI Sự - NGHệ THuậT TỉNH HảI DươNG 2022:

Những nét tươi mới
ThiệN TíN

Cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương hằng năm, góp phần quảng
bá hình ảnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh Hải
Dương đến với công chúng. Đây là một sân chơi, của giới nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh
nhà, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày
16/6/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X), về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn
học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Hằng năm, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch
phối hợp với Hội Văn

học Nghệ thuật tỉnh Hải
Dương tổ chức Cuộc thi ảnh
thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải
Dương và được sự bảo trợ của
Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt
Nam. Cuộc thi nhằm thúc đẩy
phong trào hoạt động sáng tác
nhiếp ảnh, đồng thời bổ sung
nguồn tư liệu ảnh dành cho
công tác tuyên truyền các hoạt
động chính trị, kinh tế, văn
hóa-xã hội của tỉnh. Đi đầu
trong hoạt động sáng tác,
quảng bá tác phẩm là các nghệ
sĩ nhiếp ảnh (NSNA): Trần
Quang Thông, Văn Cả Quyết,
Trương Thế Dùng, Nguyễn
Lâm, Đỗ Gia Trụ, Đức Toàn…;
đến các thế hệ kế tiếp: Trần
Tuấn, Tiến Thành, Tăng Bá
Hanh, Văn Hồng, Thành
Chung…; và hiện nay là:
Hoàng Hiệp, Đỗ Thanh Mai,
Nguyễn Cường, Trường
Thông, Phùng Trọng Tuệ,
Mạnh Hiển… 

Cuộc thi sáng tác ảnh thời
sự - nghệ thuật tỉnh Hải
Dương năm 2022, được phát
động từ ngày 26/1/2022 đến
ngày 5/8/2022. Với chủ đề
“Hải Dương thích ứng linh
hoạt, tăng trưởng bứt phá”.
Nội dung phản ánh những
thành tựu trên các lĩnh vực

chính trị, kinh tế, văn hóa-xã
hội, an ninh-quốc phòng, tăng
cường giao lưu hội nhập quốc
tế… của tỉnh Hải Dương, góp
phần cùng cả nước đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước… Qua thời gian phát
động, Ban tổ chức đã nhận
được 246 tác phẩm của 20 tác
giả tham dự cuộc thi, trong đó:
Công nghiệp-xây dựng: 32 tác
phẩm; Môi trường: 17 tác
phẩm; Phòng chống dịch
bệnh Covid–19: 3 tác phẩm;
Nông nghiệp: 71 tác phẩm;
Tiểu thủ công nghiệp: 30 tác
phẩm; Văn hóa-xã hội, thể
thao: 88 tác phẩm và Chuyển
đổi số: 5 tác phẩm. Ban giám
khảo đã làm việc công tâm,
khách quan chọn được 70 ảnh

để trưng bày triển lãm và 11
ảnh xuất sắc để trao giải. 

NSNA Nguyễn Quang
Tuấn, Hội NSNA Việt Nam,
thành viên Ban giám khảo,
đánh giá: “Các tác giả đã bám
sát vào chủ đề cuộc thi phản
ánh chân thực các hoạt động
trên các lĩnh vực tại địa
phương. Một số tác phẩm có
chất lượng tương đối tốt về nội
dung, bố cục, ánh sáng cũng
như xử lý hậu kỳ. Có những tác
phẩm được sáng tác theo
phương pháp mới, hiện đại
mà một số nhiếp ảnh gia trên
thế giới đang áp dụng”. 

Ảnh thời sự - nghệ thuật
tỉnh Hải Dương năm 2022 có
những nét tươi mới, các tác giả
tham gia gửi ảnh dự thi đã có

Các đại biểu thăm quan triển lãm ảnh Thời - sự nghệ thuật 2022.



31Số 05 tháng 10 - 2022Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

những đột phá trong sáng tác,
đầu tư công sức, thời gian cho
đứa con tinh thần của mình.
“Tôi cho rằng ở từng tác giả đã
có những tư duy để phát hiện
đề tài sáng tác. Đã có sự tìm tòi
thể hiện phương pháp sáng
tác mới, đó là phương pháp
sáng tác tối giản, phương pháp
sáng tác này đang được các
nghệ sĩ nhiếp ảnh trên thế giới
thể hiện. Các tác phẩm đã gây
ấn tượng mạnh về mặt thị
giác, nội dung bức ảnh xúc
tích, chứa đựng thông tin rõ
ràng, để lại cho người xem
những xúc cảm, những ấn
tượng tốt đối với tác phẩm
trình bày”-NSNA Trần Quang
Thông, Trưởng Ban nhiếp
ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật
tỉnh Hải Dương nhận xét.

Ngoài các tác giả đã thành
công, khẳng định được tên
tuổi của mình, trong Cuộc thi
ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh
năm 2022 còn có những bứt
phá của các tác giả trẻ như:
Phùng Trọng Tuệ, Mạnh Hiển,
Ninh Hải… Trong đó tác giả
Phùng Trọng Tuệ lần đầu tiên
đoạt giải Nhất cuộc thi với tác

phẩm “Hội thi pháo”, tác giả
Mạnh Hiển đoạt giải Văn học
Nghệ thuật với tác phẩm “Cú
giao bóng” và tác giả Ninh Hải
đoạt giải Khuyến khích với tác
phẩm “ Nghiên cứu giống hoa
mới”.

Các tác phẩm để lại dấu ấn
tại triển lãm là: “Em yêu thành
phố của em” của tác giả Trần
Tuấn, đoạt giải Nhì. Tác phẩm
sáng tác bằng phương pháp
tối giản, ghi lại hình ảnh em
học sinh đang thể hiện ý tưởng
của mình trên tranh vẽ, ý
tưởng về thành phố tương lai
trong đó mọi người cùng
chung tay bảo vệ môi trường,
với một thông điệp nhân văn,
rõ ràng: Mọi người hãy bảo vệ
môi trường cho hôm nay và
mai sau…; tác phẩm “Cú giao
bóng” của tác giả Mạnh Hiển
đã chớp được khoảnh khắc mà
VĐV bóng bàn đang dùng hết
tâm trí, sức mạnh để phát
bóng, nét mặt, cử chỉ biểu lộ
sự quyết tâm cao độ trong thi
đấu. Đây là bức ảnh chân
dung đã để lại ấn tượng cho
người xem, được tác giả cắt
cúp khuôn hình chặt chẽ và cô

đọng…; tác phẩm “Nghiên
cứu giống hoa mới” của tác giả
Ninh Hải ghi lại khoảnh khắc
các kỹ sư đang nghiên cứu, cấy
ghép giống cây trong phòng
thí nghiệm. Công việc thầm
lặng đòi hỏi con người kiên trì,
nhẫn nại tập trung cao độ để
tạo ra sản phẩm tốt, chất
lượng, góp phần thúc đẩy phát
triển sản xuất nông nghiệp,
mang lại hiệu quả kinh tế cao
cho bà con nông dân…; các
tác phẩm “Con đường làng”
của tác giả Đỗ Thanh Mai, tác
phẩm “Công việc thầm lặng”
của tác giả Phùng Trọng Tuệ
và nhiều tác phẩm của các tác
giả khác, đã sử dụng các thiết
bị hỗ trợ trong nhiếp ảnh, đi
lại nhiều lần tìm khoảnh khắc
đẹp nhất thể hiện, để cho ra
đời những tác phẩm xuất sắc,
thể hiện sự công phu, tỉ mỉ của
các tác giả đối với tác phẩm
mình sáng tác ra… 

Các tác giả trẻ Nguyễn Văn
Cường, Xuân Tiến tuy chưa
đoạt giải tại cuộc thi, nhưng
bước đầu đã khẳng định được
mình thông qua các tác phẩm
được trưng bày trong triển
lãm. “Triển lãm ảnh thời sự -
nghệ thuật của tỉnh hằng năm
là dịp để anh chị em, những
người yêu thích nghệ thuật
nhiếp ảnh thể hiện khả năng
và sức sáng tạo của mình. Đây
là một sân chơi có nhiều ý
nghĩa, ngoài việc công bố các
tác phẩm nhiếp ảnh, thông
qua các cuộc triển lãm, tạo
điều kiện cho các nghệ sĩ
nghiếp ảnh môi trường trao
đổi kinh nghiệm, nâng cao khả
năng sáng tác, tạo ra nhiều tác
phẩm nghệ thuật giá trị và vẫn
mang tính thời sự cao … phục
vụ công tác tuyên truyền cho
tỉnh nhà. Đây là sản phẩm vănTác phẩm “Hội thi Pháo” đạt giải Nhất Cuộc thi ảnh thời sự - nghệ

thuật tỉnh Hải Dương 2022. (Ngược về trang 27)
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Bước tiến trong phong trào văn hóa,
văn nghệ quần chúng ở xã An Lâm

TrườNg ThàNh

Những năm gần đây, phong trào văn hóa, văn nghệ (VHVN) quần chúng ở xã
An Lâm (Nam Sách) được quan tâm phát triển, tạo sân chơi lành mạnh cho cộng
đồng dân cư, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát huy tinh thần đoàn
kết, gắn bó trong nhân dân.

Thôn Bạch Đa được đánh
giá là một trong những
thôn có phong trào

VHVN phát triển mạnh của xã
An Lâm. Từ một câu lạc bộ
(CLB) tự phát của người dân,
tháng 5 vừa qua, với sự hỗ trợ
từ Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh, CLB văn nghệ thôn
chính thức ra mắt, có quyết
định thành lập, quy chế hoạt
động, được hỗ trợ dàn dựng
nhiều tiết mục đặc sắc. Từ đó,
các chương trình biểu diễn
của CLB ngày càng đa dạng,
phong phú và chuyên nghiệp
hơn. Hiện nay, CLB có 24
thành viên sinh hoạt thường
xuyên, đa số ở độ tuổi trên 40. 

Bà Vũ Thị Êm, Bí thư chi
bộ, Trưởng thôn Bạch Đa chia
sẻ: Người dân thôn quê chúng
tôi rất yêu văn nghệ. Trước
đây, chúng tôi phải sử dụng
sân đình để tập các tiết mục
văn nghệ, phụ thuộc vào thời
tiết, khá khó khăn. Tuy nhiên
khi có dịp hội làng hay các sự
kiện của địa phương thì mọi
người hết sức hào hứng tham
gia tập luyện và biểu diễn.
Năm 2021, được sự quan tâm
của các cấp chính quyền, Nhà
văn hóa thôn được xây mới
khang trang đã đáp ứng được
mong mỏi của người dân. Từ
khi có Nhà văn hóa mới đến
nay, các CLB văn nghệ, thể
thao phát triển mạnh, người
dân hăng say tập luyện, ca hát
mang lại không khí rộn ràng

cho thôn, xóm.
Trực tiếp gặp mặt, trò

chuyện với các thành viên của
CLB thôn Bạch Đa mới thấy
hết tình yêu, niềm đam mê với
văn nghệ. Mặc dù không có
kinh phí tập luyện nhưng định
kỳ hàng tuần, CLB đều sinh
hoạt, khi có buổi biểu diễn thì
việc tập luyện đều đặn vào tất
cả các ngày. Họ không chỉ biểu
diễn được các tiết mục ca mới
mà còn vừa sáng tác, biểu diễn
được các tiết mục văn nghệ
truyền thống như: chèo, ca
trù, hát văn.

Hiện nay, xã An Lâm đã
phát triển và duy trì tốt hoạt
động của 6 CLB văn nghệ
quần chúng tại 6 thôn. Thành
viên tham gia trong các CLB
văn nghệ gồm nhiều lứa tuổi,

trong đó, nòng cốt là hội viên
hội phụ nữ, hội người cao tuổi.
Tuy được thành lập trên tinh
thần tự nguyện, hoạt động cơ
bản dựa vào nguồn kinh phí xã
hội hóa, song hầu hết các CLB
văn nghệ trên địa bàn xã đều
hoạt động khá bài bản, nền
nếp, tích cực phục vụ nhiệm
vụ chính trị của thôn xóm, của
địa phương. Nhiều thành viên
các đội văn nghệ vừa là nòng
cốt trong biểu diễn, sáng tác,
vừa có những đóng góp, ủng
hộ thường xuyên về vật chất
cho hoạt động của CLB. Các
CLB thường xuyên tham gia
giao lưu trong các kỳ liên
hoan, hội diễn văn nghệ quần
chúng do xã, huyện tổ chức và
luôn đạt được giải cao. Tại
Liên hoan Ca múa nhạc không

Xã An Lâm đạt giải xuất sắc tại Liên hoan Ca múa nhạc không
chuyên huyện Nam Sách năm 2022. 
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chuyên huyện Nam Sách vừa
qua, xã đã giành được giải xuất
sắc toàn đoàn cùng 2 giải A, 1
giải B và 1 giải C cho các tiết
mục. Đồng thời, khi đại diện
cho huyện tham gia Liên hoan
Ca múa nhạc không chuyên
cấp tỉnh xã đã giành được giải
A toàn đoàn và 1 giải A tiết
mục.

“Phong trào VHVN tại 6
thôn trên địa bàn xã có sự
tương đồng về chất lượng. Các
thôn Cẩm Lý, Bạch Đa, Đông
Nghĩa do có nền nếp hoạt
động từ khá lâu, lại được sự
quan tâm, ủng hộ của một số
mạnh thường quân nên phong
trào VHVN tại đây có những
điểm nhấn rõ nét, thu hút
đông đảo người dân tham gia;
các chương trình, tiết mục văn
nghệ được đầu tư công phu.
Mỗi CLB thu hút được trên 20
thành viên, một số CLB còn có
sự tham gia của các thành viên
trong cùng gia đình, tạo sự gắn
kết trong mọi hoạt động.” -
Ông Vũ Huy Chiển, cán bộ
Văn hóa - Thông tin xã An Lâm
cho biết.

Ở An Lâm, các CLB văn
nghệ quần chúng có sự hoạt
động đa dạng về loại hình,

như: ca mới, hát chèo, hát dân
ca, múa và những năm gần
đây phát triển thêm loại hình
dân vũ. Trên cơ sở cùng có
niềm đam mê ca hát, các cá
nhân đã tự nhen nhóm ý
tưởng, tập hợp nhau cùng sinh
hoạt văn nghệ và sớm gây
dựng nên các CLB. Ban đầu, số
lượng thành viên còn ít, hoạt
động tự phát, tương đối khó
khăn, nhưng với sự nhiệt tình,
tâm huyết, các thành viên
trong các CLB đã không quản
ngại vất vả vừa tích cực tập
luyện, có mặt đầy đủ trong các
hoạt động VHVN của địa
phương, vừa kêu gọi, vận động
những người có cùng sở thích
tham gia sinh hoạt CLB. 

Có thể nói, mặc dù các CLB
còn gặp nhiều khó khăn do
thiếu thốn kinh phí, các trang
thiết bị, như: loa đài, trang
phục biểu diễn… còn chưa
đầy đủ, nhưng phong trào
VHVN ở xã An Lâm ngày càng
được quan tâm phát triển
phong phú, thu hút đông đảo
người dân tham gia. Qua đó,
không chỉ từng bước nâng cao
đời sống văn hóa, tinh thần
cho nhân dân địa phương mà
còn góp phần bài trừ các tệ

nạn xã hội, gìn giữ và bảo tồn
được giá trị văn hóa truyền
thống.

Ông Nguyễn Huy Dũng,
Phó Bí thư Thường trực Đảng
ủy xã An Lâm cho biết: Xác
định được tầm quan trọng của
việc phát triển phong trào
VHVN quần chúng trong triển
khai thực hiện các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội,
Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo
trưởng các hội, đoàn thể, công
chức văn hóa xã, các trưởng
thôn tăng cường công tác
tuyên truyền, vận động nhân
dân tham gia và đóng góp ủng
hộ phong trào. Hàng năm,
trên cơ sở kế hoạch tổ chức
các hoạt động VHVN quần
chúng, các đội văn nghệ tập
luyện, thuê sắm trang phục và
đạo cụ tham gia biểu diễn,
giao lưu. Có thể nói, bên cạnh
việc tạo ra sân chơi lành mạnh
cho nhiều lứa tuổi, phong trào
VHVN quần chúng trên địa
bàn xã đã thực sự đi vào chiều
sâu, góp phần thực hiện
nhiệm vụ xây dựng các khu
dân cư văn hóa và hướng tới
xây dựng Nông thôn mới kiểu
mẫur

Các thành
viên CLB văn
nghệ thôn Bạch
Đa tập luyện
tại Nhà văn
hóa mới của
thôn. 
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LàNG TườNG Vu: gần 20 năm 
giữ vững danh hiệu Làng văn hóa

P.V

Năm 2003, thôn Tường Vu, xã Cộng Hoà (huyện Kim Thành) được công nhận
đạt danh hiệu Làng văn hóa (LVH). Xác định “đạt được danh hiệu LVH đã khó,
giữ vững danh hiệu còn khó hơn” nên từ đó đến nay, cán bộ và nhân dân trong
thôn luôn phấn đấu một lòng phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện thắng lợi
mọi phong trào, nỗ lực giữ vững danh hiệu LVH mà cốt lõi là ngày càng đem lại
cuộc sống tươi đẹp cho xóm làng và mỗi gia đình.

Dẫn chúng tôi đi trên
con đường bê tông
kiên cố, bà Nguyễn Thị

Phú - Bí thư chi bộ, Trưởng
thôn Tường Vu hồ hởi: “Tường
Vu hiện có 678 hộ với 2084
nhân khẩu và có truyền thống
cách mạng nổi tiếng với
những trận đánh trong chiến
dịch “Tiếng sấm đường 5”. Từ
khi có Đảng đã có nhiều thanh
niên giác ngộ cách mạng,
hăng hái tham gia hoạt động
cách mạng. Thôn có 5 bà mẹ
Việt Nam anh hùng, 63 liệt sĩ
và 19 thương bệnh binh. Gần
20 năm liền giữ vững danh
hiệu LVH. Có được kết quả đó,
là do những năm qua thôn
thực hiện hiệu quả cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” gắn
với Chương trình mục tiêu
quốc gia Xây dựng nông nông
mới”. 

Là địa phương thuần nông,
đất sản xuất không nhiều
nhưng bù lại người dân ở đây
nổi tiếng là cần cù, chịu khó,
hăng say lao động. Người dân
thôn Tường Vu tích cực lao
động sản xuất, chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, vật nuôi, áp
dụng các tiến bộ khoa học kỹ
thuật, phát triển kinh tế trang
trại, gia trại, sản xuất nghề thủ
công, dịch vụ. Nhất là cải tạo
vườn tạp, trồng màu, chăn
nuôi heo, gà, trâu bò... nên đời

sống vật chất của nhân dân
trong thôn ngày càng được cải
thiện rõ rệt, hộ giàu ngày một
tăng, hộ nghèo giảm hàng
năm từ 3% đến 5%. Năm 2021,
số hộ nghèo trong làng còn
13/678 (chiếm 1,92%). Số hộ
giàu chiếm tỷ lệ 50%. Cùng với
đó là thu nhập của người dân
nơi đây không ngừng được
nâng lên, năm 2003 thu nhập
bình quân chưa đạt 10 triệu
đồng/người/năm, đến nay đạt
62,7 triệu đồng/người/năm.
Kinh tế ổn định, nhân dân tích
cực đóng góp tiền của, công
sức để xây dựng đường giao
thông nông thôn và các công
trình phúc lợi xã hội. Hiện
nay, Nhà văn hóa thôn được
xây dựng khang trang theo
tiêu chí nông thôn mới, với
diện tích trên 750m2, với số

buổi hoạt động là 22
buổi/tháng. Đây là nơi hoạt
động của các câu lạc bộ: phụ
nữ, người cao tuổi, thanh
niên, dưỡng sinh, bóng
chuyền, cầu lông, thơ. Bà
Nguyễn Thị Thu Huyền –
Công chức văn hóa xã hội xã
Cộng Hoà cho biết: Tường Vu
là đơn vị có phong trào TDTT
được duy trì tốt trong xã như:
thể dục dưỡng sinh, cầu lông,
bóng chuyền hơi và đi bộ buổi
sáng và buổi tối rất nhộn nhịp.
Làng có 02 đội văn nghệ với
gần 50 người thường xuyên
luyện tập để tham gia hội diễn
văn nghệ của xã, thôn trong
các ngày lễ, Tết, hội hè. Nhà
văn hóa có 2 tủ sách, tổng số
2.000 cuốn, mở cửa 2
buổi/tuần.

Đời sống vật chất và văn

Làng Tường Vu hôm nay.
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hoá tinh thần được nâng lên
rõ rệt, song song với đó là
nhận thức của nhân dân cũng
đã có tiến bộ vượt bậc, nếp
sống, cách nghĩ đã thay đổi
thể hiện trong việc xây dựng
mô hình nhà ở, giếng nước,
nhà vệ sinh, chuồng trại chăn
nuôi được sắp xếp, bố trí xây
dựng hợp lý, khoa học. 100%
các tuyến đường trong thôn có
hệ thống đèn chiếu sáng, kinh
phí lắp đặt, sửa chữa hệ thống
chiếu sáng hoàn toàn từ
nguồn xã hội hóa. 100% các
gia đình trong làng đều dùng
nước sạch, số hộ dùng công
trình vệ sinh khép kín ngày
một tăng, đạt 97%, 100% gia
đình dùng điện thắp sáng,
100% gia đình có phương tiện
nghe nhìn, 95% gia đình có xe
máy. Hoạt động sản xuất, sinh
hoạt hàng ngày có nền nếp,
khoa học hơn nhưng không
mất đi những nét sinh hoạt
gần gũi, tinh tế của xóm giềng,
sự hiện hữu của những ngôi
đình, ngôi chùa, giếng làng,
truyền thống văn hóa… góp
phần làm nên tầng sâu văn
hóa cho mảnh đất và con
người nơi đây. 

Ông Đào Quang Thảnh –
Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa
cho biết: “Điểm nổi bật ở
Tường Vu trong thời gian qua
là việc “lấy sức dân lo cho dân”
được phát huy đáng kể. Trong
phong trào xây dựng nông
thôn mới, 100% các hộ đều
tham gia hưởng ứng như:
đóng góp mở rộng mặt đường
và xây đậy nắp rãnh thoát
nước, làm đường bê tông
ngoài đồng. Nhiều hộ dân ở
đây đã tự hiến đất, đóng góp
tiền của, công sức xây dựng
các công trình phúc lợi hàng tỉ
đồng. Việc huy động vốn đóng
góp của Nhân dân được bàn
bạc và thống nhất phân bổ
theo thời vụ, theo nhân khẩu

nhưng không quá cao để đảm
bảo sức đóng góp. Hiện nay,
toàn bộ đường làng đã được
bê tông và nhựa hóa, với tổng
chiều dài đạt gần 6 km. Cải tạo
lại hệ thống giao thông thủy
lợi nội đồng, mở rộng và xây
dựng mương tiêu với giá trị
hàng trăm triệu đồng.

Gần 20 năm liên tục giữ
vững danh hiệu LVH, cán bộ,
đảng viên và nhân dân Tường
Vu luôn tự hào và biết cách
phát huy truyền thống cách
mạng, lấy đó làm điểm tựa
thúc đẩy phong trào. Công tác
tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật, tuyên truyền
mục đích ý nghĩa, nội dung
xây dựng LVH, Gia đình văn
hóa là việc làm thường xuyên
và liên tục bằng nhiều hình
thức “đi từng ngõ, gõ từng
nhà” phát động thi đua, đăng
ký cam kết tiếp tục thực hiện
nội dung, tiêu chí về xây dựng
LVH. Đồng thời, các tổ chức
đoàn thể chính trị, xã hội trên
địa bàn tích cực vận động
nhân dân địa phương nghiêm
túc thực hiện các quy định của
tỉnh và quy ước của LVH, chú
trọng vận động nhân dân thực
hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang, lễ hội. Quy
ước của thôn được bổ sung và
chỉnh sửa kịp thời  khi có các
văn bản hướng dẫn của cấp
trên hoặc khi có những thay
đổi mới. Ban điều hành quy
ước xuống gặp các ông trưởng
tộc, dòng họ, xóm khi họp
hàng tháng, quý, năm để
tuyên truyền và vận động
nhân dân sống, làm việc theo
Hiến pháp, pháp luật và quy
ước của làng. Quy ước sau khi
sửa đổi được cấp có thẩm
quyền phê chuẩn được tuyên
truyền nhiều lần trên hệ thống
truyền thanh và gửi đến 25
dòng họ cũng như các hộ gia
đình trong thôn, đạt tỉ lệ 100%.

Từ nhận thức được yếu tố
nòng cốt trong xây dựng và giữ
vững danh hiệu LVH là nâng
cao chất lượng phong trào xây
dựng gia đình văn hoá nên chi
bộ và lãnh đạo thôn đã chỉ đạo
tổ chức lồng ghép phong trào
với các cuộc vận động khác
như "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá ở khu
dân cư", "Ngày Vì người
nghèo"; thi đua đạt danh hiệu
gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu
mực, con trung hiếu, cháu
thảo hiền", phong trào "Phụ
nữ tích cực học tập, lao động
sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc"… Nhờ đó, số hộ
gia đình văn hóa luôn được
nâng cao về số lượng, đảm bảo
chất lượng, đạt 95% (644 hộ);
có nhiều hộ là gương sáng
trong phong trào "Ông bà, cha
mẹ mẫu mực, con trung hiếu,
cháu thảo hiền" được Ủy ban
MTTQ huyện khen thưởng. 

Việc cưới, tân gia, lễ hội và
mừng thọ được tổ chức trang
trọng, tiết kiệm với không khí
vui tươi, lành mạnh. Trong
việc tang không còn các hủ tục
(khóc mướn, rải vàng mã, lăn
đường, luồn cữu…) ngày càng
nhiều gia đình chọn hình thức
hỏa táng. Công tác dân số kế
hoạch hóa gia đình được đảm
bảo. Môi trường cảnh quan
của làng luôn được giữ gìn
xanh, sạch, đẹp; đường làng,
ngõ xóm phong quang, gọn
gàng. Làng có 02 tổ thu gom
rác thải, mỗi tuần thu gom rác
2 lần vào thứ 5 và chủ nhật,
đưa lên xe chở đến điểm tập
trung vận chuyển đến nhà
máy rác để xử lí, không để tồn
đọng trong khu dân cư. Công
tác phổ cập giáo dục Trung
học cơ sở đạt 100%, 100% số
cháu 5 tuổi được đến mẫu
giáo. Hàng năm chi hội
khuyến học thôn và các dòng

(Ngược về trang 29)
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Vũ HảI ĐăNG
với phong trào văn nghệ xã Hồng Khê

aN NhiêN

Tại Liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên” huyện Bình Giang cũng như Liên
hoan “Ca múa nhạc không chuyên” tỉnh Hải Dương năm 2022, Vũ Hải Đăng đã
đóng góp những tiết mục đặc sắc giành giải cao cho xã Hồng Khê và huyện Bình
Giang. Nhìn Đăng biểu diễn, không ai nghĩ anh bị khiếm thị, vì phong cách biểu
diễn cuốn hút, tự tin làm chủ sân khấu.

Nói đến Vũ Hải Đăng
giới “nghệ sĩ không
chuyên” huyện Bình

Giang nói riêng và tỉnh Hải
Dương nói chung nhiều người
biết, bởi anh là người có giọng
hát hay truyền cảm, thể hiện
được nhiều dòng nhạc và đặc
biệt hát được cả giọng nam và
nữ. Đăng sinh năm 1993 trong
một gia đình nông dân nghèo
ở thôn Lý Long, xã Hồng Khê
(Bình Giang), từ nhỏ đã thông
minh, chăm chỉ. Mơ ước được
học tại một trường chuyên
nghiệp về nghệ thuật, nhưng
vì định hướng từ gia đình, anh
đã thi và đỗ vào Trường Đại
học Giao thông vận tải. Tuy
nhiên khi đang học năm thứ
hai đại học, trong dịp về nhà
bạn chơi Đăng bị tai nạn giao
thông và vĩnh viễn mất đi đôi
mắt. Hiện anh là hội viên Hội
Người mù huyện Bình Giang
và tỉnh Hải Dương.

Cơ duyên với nghệ thuật
Sau tai nạn Đăng về quê

sống với gia đình, cơ duyên
đến với anh khi Đoàn nghệ
thuật của Trung tâm Nghệ
thuật tình thương Hà Nội do
NSND Tường Vi thành lập về
diễn ở địa phương năm 2014.
Biết được hoàn cảnh của
Đăng, Trung tâm đã nhận anh
vào đào tạo và đi lưu diễn ở
các tỉnh, thành, ngành toàn
quốc. Thời gian này, Đăng

được truyền thụ âm nhạc từ
các cô, chú và nhiều anh, chị
nghệ sĩ nổi tiếng của trung
ương. Nhờ chăm chỉ học tập
và năng đi diễn, anh trở thành
một trong những ca sĩ tích cực
của Trung tâm. “Dù phía trước
là bóng tối nhưng chỉ cần giữ
được ước mơ không thui chột
thì mình vẫn là người có ích
cho xã hội. Người khuyết tật
cho dù bị khiếm khuyết một
hay nhiều phần của cơ thể,
nhưng họ vẫn còn lại thứ luôn
luôn khỏe mạnh, đó là một
trái tim không bao giờ tật
nguyền khi mà trong mình
vẫn tồn tại những khát khao
được thể hiện, cống hiến tình
yêu cho gia đình, xã hội và
nghệ thuật…” - Đăng chia sẻ.

Năm 2015, Đăng được kết
nạp vào Chi hội Người mù xã
Hồng Khê thuộc Hội Người
mù tỉnh Hải Dương. Sinh hoạt
ở đây với nhiều người có hoàn
cảnh tương tự nên dễ đồng
cảm và quan trọng là anh được
học nghề và tiếp tục thực hiện
ước mơ nghệ thuật của mình.
Do đó anh xin nghỉ ở Trung
tâm Nghệ thuật tình thương
Hà Nội, tham gia Đoàn nghệ
thuật Khát vọng ánh sáng của
Trung tâm Hướng nghiệp và
Tổ chức biểu diễn nghệ thuật,
trực thuộc Hội Người mù tỉnh
Hải Dương. Tại đây, anh cùng
các “ca sĩ” của Trung tâm biểu
diễn các chương trình “Tiếng
hát từ trái tim” do Trung tâm
tổ chức lưu diễn trong tỉnh.

Vũ Hải Đăng biểu diễn tại Liên hoan “Ca múa nhạc không
chuyên” huyện Bình Giang năm 2022.
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Đăng luôn tích cực chia sẻ
kiến thức âm nhạc của mình
với các “ca sĩ, diễn viên” của
Trung tâm, góp phần nâng cao
chất lượng các buổi biểu diễn.
Đăng hiện là Trưởng Đoàn
nghệ thuật Khát vọng ánh
sáng, Ủy viên Ban chấp hành
Hội Người mù huyện Bình
Giang.

Thời gian này Đăng tham
gia nhiều hội thi hội diễn
trong tỉnh, ngoài tỉnh, toàn
quốc và giành được giải cao:
đoạt giải A cuộc thi "Tiếng hát
từ trái tim" do Trung ương Hội
Người mù Việt Nam tổ chức
năm 2016 với tác phẩm "Gặp
nhau giữa rừng mơ" biểu diễn
với cả giọng nam và nữ. Đây là
nét độc đáo của giọng ca
khiếm thị này; giải Ba chung
cuộc Cuộc thi “Giọng ca vàng
Bolero” TP Hải Phòng năm
2018; HCV toàn quốc Liên
hoan “Tiếng hát từ trái tim”
lần V năm 2016; HCV tiết mục
“Tình lúa duyên trăng” Hội thi
Tiếng hát Người khuyết tật lần
II do Hội Bảo trợ Người khuyết
tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tổ
chức năm 2019; đoạt giải A cấp
tỉnh tại Hội diễn "Tiếng hát từ
trái tim" lần VI năm 2021;
được khán giả bình chọn
nhiều nhất tại Cuộc thi tìm
kiếm tài năng giọng ca vàng
Bolero Việt Nam tháng 7 năm
2022. Ngoài khả năng ca hát
Đăng còn làm MC cho các
chương trình của Hội Người
mù tỉnh.

Tích cực tham gia phong
trào văn nghệ quê nhà

Tại Liên hoan “Ca múa
nhạc không chuyên” huyện
Bình Giang và tỉnh Hải Dương
năm 2022, một gương mặt
điển trai, khôi ngô tuấn tú, nụ
cười thường trực trên môi, với

phong cách biểu diễn cuốn
hút, tự tin làm chủ sân khấu
của Vũ Hải Đăng, khiến khán
giả rất ấn tượng. Xã Hồng Khê
mang đến Liên hoan cấp
huyện với 5 tiết mục trong đó
Đăng tham gia ba tiết mục:
đơn ca, song ca và tốp ca, kết
quả anh cùng tập thể diễn
viên, nhạc công “không
chuyên” của xã giành giải xuất
sắc toàn đoàn và đại diện
huyện tham gia Liên hoan cấp
tỉnh. Liên hoan cấp tỉnh Đăng
tham gia hai tiết mục đơn ca
và tốp ca, kết quả Bình Giang
là một trong sáu đoàn đoạt
giải A Liên hoan. Chị Nguyễn
Thị Ngọc - công chức VHXH xã
Hồng Khê cho biết: ngay sau
khi nhận được kế hoạch tổ
chức Liên hoan “Ca múa nhạc
không chuyên” huyện năm
2022, chúng tôi đã chọn đội
văn nghệ thôn Lôi Khê làm
nòng cốt, bởi đây là đội văn
nghệ mạnh nhất xã, với nhiều
hạt nhân và nhân tố văn nghệ
trong đó có Vũ Hải Đăng. Vốn
là người có năng khiếu từ nhỏ
được các thầy cô là các nghệ sĩ
có tên tuổi của trung ương dìu
dắt, với kinh nghiệm nhiều
năm tham gia các hội thi hội
diễn cấp tỉnh, toàn quốc và
điều quan trọng là em luôn
nhiệt tình với phong trào văn
nghệ của địa phương. Do đó
khi tôi đặt vấn đề mời Đăng về
tập luyện cùng đội để tham gia
Liên hoan em đồng ý ngay và
là một trong những thành viên
tích cực của đội. Hồng Khê xây
dựng và tham gia đủ 5 tiết mục
của Liên hoan gồm: đơn ca,
song ca, tốp ca kèm theo múa
phù họa, múa độc lập và tấu
nhạc. Nội dung theo dòng
chảy lịch sử, từ khởi thủy dựng
nước, giữ nước đến thời kỳ xây
dựng đổi mới đất nước, ca

ngợi Đảng, Bác Hồ, xây dựng
Nông thôn mới. Nhờ dày công
luyện tập, xã Hồng Khê đã
giành giải xuất sắc huyện Bình
Giang và là một trong 6 đoàn
đoạt giải A liên hoan cấp tỉnh.
Thành quả này có sự đóng góp
không nhỏ của Vũ Hải Đăng.

Nói về sự đóng góp của
mình cho phong trào văn
nghệ ở địa phương, Đăng cho
biết: ở cương vị và hoàn cảnh
của người khiếm thị, khi được
mời tham gia các hoạt động
văn nghệ ở địa phương tôi rất
vui, cảm thấy được mọi người
tôn trọng và khi đội nhà giành
được giải cao, tôi thấy những
đóng góp của mình xứng
đáng. Bên cạnh đó, tôi luôn
chủ động đề nghị với các ban
ngành của xã Hồng Khê khi có
các chương trình biểu diễn
phục vụ bà con và đặc biệt là
các hội thi hội diễn văn nghệ
cấp huyện, cấp tỉnh phù hợp
với khả năng của mình, thì
mời tôi tham gia đóng góp cho
phong trào xã nhà nói riêng và
huyện Bình Giang nói chung.

“Tôi đã đăng ký và sắp tới
tham gia cuộc thi tìm kiếm
ngôi sao Bolero và theo đuổi
con đường âm nhạc chuyên
nghiệp, mặc dù biết sẽ gặp
nhiều khó khắn nhưng tôi
mong rằng sẽ vượt qua một
cách êm ả” – Đăng chia sẻ.
Con đường nghệ thuật của Vũ
Hải Đăng vẫn tiếp tục dẫu còn
vô vàn những khó khăn,
nhưng bằng sự lạc quan, nỗ
lực vượt khó chàng trai khiếm
thị với giọng ca đặc biệt sẽ viết
tiếp ước mơ của mình và đóng
góp nhiều hơn nữa cho phong
trào văn hóa văn nghệ quê
nhàr
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Ký ức hội đình Hàn Bơi
ĐặNg Thu Thơm

“Cầu Đông, quán Bạc, chợ
Mát, đình Bơi”. Không biết từ
bao giờ câu ca trên đã đi vào
đời sống văn hóa, tâm linh của
người dân Hàn Thượng xưa,
tức phường Cẩm Thượng
(thành phố Hải Dương) ngày
nay.

Lịch sử và truyền thuyết
Theo Địa dư huyện Cẩm

Giàng của Ngô Vi Liễn, đầu thế
kỷ XX, (làng) xã Hàn Thượng
gồm 6 thôn: Phương Độ, Tự
Đoài, Tự Đông, Phụng Cáo, Cô
Đoài và Cô Đông. Mỗi thôn
đều có một ngôi đình riêng,
ngoài ra còn có một ngôi đình
chung hàng xã, gần bờ sông
Thái Bình, gọi là đình Hàn Bơi,
thờ vị hiệu Khai Thiên Thể
Đạo. Sự tích của Ngài truyền là
thủy thần nên khi kỳ phúc có
tục lệ thi bơi trải. 

Truyền thuyết còn lưu lại,
vào thời Hùng Vương thứ 18,
có một người đàn bà nghèo
khổ, họ Đỗ đến làng Chi Các
(nay thuộc phường Việt Hòa)
lấy nghề mò cua bắt ốc kiếm
sống qua ngày. Vào một ngày
tháng Tám, trời nổi giông to,
gió lớn, bà chui vào gầm cầu
đá để tránh mưa. Tạnh mưa,
bà lên cầu chợt thấy có vết
chân lạ to khác thường, liền
ướm thử, không ngờ từ đó bà
có mang. Thấy vậy, hương lão,
chức dịch trong làng bắt phạt
vạ ăn khoán, nhưng do không
có tiền, bà bị đuổi đi khỏi làng.
Bà đến bến đò Phương Độ bán
hàng nước kiếm sống qua
ngày và được người dân nơi
bến thuyền chở che, đùm bọc.
Vào ngày rằm tháng Tám năm
sau, bà sinh hạ một bé trai,
mặt mũi khôi ngô tuấn tú, sau

lưng có bốn chữ “Khai Thiên
Thể Đạo” màu son đỏ, bèn đặt
tên là Hán Công Đạt. Lớn lên,
Hán Công Đạt rất thông minh,
nhanh nhẹn, tài trí, mưu lược
hơn hẳn những đứa trẻ cùng
trang lứa. Tiếng lành đồn xa,
triều đình cử sứ giả về bến
Phương Độ thăm dò. Quả
nhiên đúng như lời đồn, vua
hạ chỉ, đón hai mẹ con bà về
kinh và nuôi dạy cậu bé ăn học
trở thành một tráng sĩ văn võ
song toàn, tài năng đức độ.

Cuối thời Hùng Vương thứ
18, nước ta có giặc Xích Quỷ,
quân giặc có tài đánh dưới
nước, tàn phá, cướp bóc rất dã
man gây cho người dân biết
bao cực khổ. Triều đình đã
nhiều lần cất quân đánh giặc
nhưng không dẹp nổi. Trước
tình hình nguy cấp đó, Hán
Công Đạt liền xin cầm quân
dẹp giặc và được vua phong là
Đại tướng quân, tổng chỉ huy
thủy bộ. Ông luôn lấy đoàn kết
làm trọng, coi tướng sĩ như
anh em, thương dân như con
nên được quân lính và nhân
dân hết lòng ủng hộ. Ông tổ

chức binh sĩ luyện tập dưới
nước ngày đêm, lợi dụng lúc
thuỷ triều xuống mới cho
quân xung trận. Khi giao chiến
với giặc, ông dùng thuyền
nhỏ, đầu thuyền có một vị tiểu
tướng đầu chít khăn đỏ, cầm
đao chỉ huy. Các thuyền quân
đồng loạt phối hợp phía sau,
tiến đánh ào ạt. Chẳng mấy
chốc, quân giặc đã bị đánh tan
tành, tháo chạy tán loạn. 

Tin thắng trận tới kinh đô,
nhà vua rất vui mừng, khen
ngợi công lao của ông và tặng
phong bốn chữ “Hùng vĩ Việt
vương” tức là “Người Việt
hùng vĩ”. Đất nước trở lại
thanh bình, ông xin vua cho về
thăm làng Phương Độ, mở tiệc
khao mừng. Ngày 25 tháng 11
(Âm lịch) ông không bệnh mà
mất, triều đình phong hiệu là
Khai Thiên Thể Đạo và truyền
cho dân làng dựng miếu thờ
làm Thành hoàng. Nhân dân
Hàn Thượng lập đình Hàn Bơi
thờ phụng. Dân ở làng Chi Các
cũng xây đình thờ Ngài làm
bản cảnh Thành hoàng. 

Cùng với sự phát triển của

Đình Hàn Bơi được tôn tạo lại khang trang.
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làng xã, đình Hàn Bơi được xây
dựng từ sớm. Tương truyền,
thủa sơ khai đình nằm ở phía
ngoài đê, cạnh bờ sông Thái
Bình, cách biệt với xóm, thôn
gồm 3 gian nhỏ nép mình dưới
bóng một cây cổ thụ. Cây cổ
thụ ấy cũng không do người
trồng mà từ đâu trôi dạt đến,
dùng tán lá xanh tươi che chở
cho ngôi đình bớt nắng gió,
quạnh hưu. Đến thời Hậu Lê,
đình được xây dựng lại khang
trang. Trải qua thời gian, do
quá trình bồi đắp của dòng
sông và tiện cho việc sinh hoạt
tín ngưỡng, hội hè, đến thời
Nguyễn, dân làng đã di
chuyển ngôi đình về vị trí hiện
nay (cách ngôi đình cũ khoảng
100m về phía Đông Bắc). Trên
nóc đình, trái với những ngôi
đình khác không phải là long,
ly, phượng mà là phù điêu hai
con cá chép ở tư thế vẫy vùng
trên sóng nước. Tại tòa hậu
cung đặt cỗ ngai thờ đức Khai
Thiên Thể Đạo, trên ngai có
một chiếc âu sứ. Bên ngoài là
bệ thờ, trên có hai pho tượng
đá của hai ngư dân, mình trần
đóng khố, khỏe mạnh lực
lưỡng ở tư thế đang hoạt động
trên bãi sông, mặt ngoảnh về
phía trước. Phía trên có bức
đại tự với ba chữ Hán lớn: “Bất
dương ba” với ý nghĩa nơi đây
là vùng sông nước yên bình
“không nổi sóng”. 

Năm 1959, thực hiện chủ
trương của Đảng và Nhà nước,
5 gian đại bái bị hạ giải lấy
nguyên vật liệu xây dựng công
trình phúc lợi. Năm 1993,
nhân dân địa phương phục
dựng 3 gian đại bái với chất
liệu gạch, kết cấu khung vì
kiểu kèo cầu gác tường đơn
giản. Đến năm 2019, đình Hàn
Bơi xây dựng lại khang trang
như hiện nay bằng nguồn kinh
phí xã hội hóa. 

Lễ hội độc đáo, trang trọng
Với đặc điểm là ngôi đình

hàng xã nên việc tổ chức lễ hội
tại đình Hàn Bơi diễn ra rất
trọng thể với ý thức cao của
người dân và được xem là công
việc chung của cả xã Hàn
Thượng xưa.

Ông Đinh Trọng Hơi, thủ từ
khâm trực, duy trì hương đăng
tại đình cho biết: Lễ hội đình
Hàn Bơi dưới thời phong kiến
được xem là một lễ hội độc
đáo trong vùng, không chỉ về
phần lễ mà còn cả về phần
hội. Theo lệ, việc tổ chức lễ hội
đình mỗi năm do một thôn
trong xã đăng cai đảm nhiệm,
các thôn còn lại phối hợp thực
hiện. Lễ hội diễn ra trong 3
ngày từ 14-16 tháng 8 (Âm
lịch). 

Ngày 14, tổ chức rước
nước. Đoàn rước, ngoài cờ,
trống, bát bửu, phường bát âm
còn có kiệu long đình do 4
thanh niên mặc áo nâu tham
gia khiêng, trên kiệu đặt một
âu sứ, cùng các cụ cao niên,
chức sắc, đội tế đại diện của 6
thôn trong xã. Đoàn rước khởi
hành từ đình ra đến khu vực
ngã ba sông lấy nước về làm lễ
ngự dội và thờ cúng trong một
năm. Ngày 15, một đám rước
rất nghiêm trang rước sắc
phong từ đình của thôn đăng
cai tổ chức lễ hội năm trước ra
đình Hàn Bơi. Ra đến đình,
ông Chủ tế của thôn Phương
Độ phải ra đón nhận hòm sắc
và rước vào đặt ở trước ngai
thờ đức Khai Thiên Thể Đạo.
Ngoài sân đình, cờ hội phấp
phới bay theo làn gió thu. Sát
hai bên cửa đình là đôi ngựa
hồng, ngựa bạch bằng gỗ, to
như ngựa thật, có yên cương
hình chim phượng. Dọc hai
bên dũng đạo là hai hàng binh
khí (lỗ bộ) và bát bửu xếp cân

xứng. Lúc này, kiệu của 6 thôn
cũng đã được rước đến đình
Hàn Bơi và bày xung quanh
sân. Tế lễ bắt đầu. Lễ vật dâng
gồm mâm xôi, thủ lợn, hoa
quả, trầu rượu. Lệ làng quy
định, mỗi thôn sẽ tổ chức tế
riêng để biểu đạt lòng thành
kính của con dân thôn mình
đối với đức Thành hoàng của
đình bản xã, trong đó đội thôn
Phương Độ sẽ thực hiện nghi
thức tế đầu tiên.

Kết thúc lễ tế, các thôn sẽ
chuẩn bị thuyền rước kiệu và
sắp xếp đội hình sẵn sàng cho
cuộc thi bơi trải diễn ra vào
buổi chiều.

Tham dự cuộc thi không
chỉ có các thôn của xã Hàn
Thượng mà còn có đội bơi trải
của các làng Chi Các, Gòi,
Thượng Đạt, Mỹ Xá...

Vào cuộc thi, các đoàn
thuyền nô nức tái hiện khí thế
hào hùng thủa đức Thánh
Khai Thiên Thể Đạo chỉ huy
quân sĩ đánh giặc bằng thủy
chiến. Thuyền đi giữa, trên có
bố trí ngai thờ (tượng trưng
cho đức Thánh ngự), thuyền
đi trước tượng trưng cho các
tướng lĩnh, dưới quyền chỉ huy
của Ngài. Thuyền rước kiệu
của 6 thôn trong xã theo sau.
Hai bên tả, hữu là hai hàng trải
do nhiều trai đinh mạnh khỏe,
mình trần, thắt khăn đầu rìu,
ngồi chia đều 2 bên, ra sức
chèo theo sự điều khiển của
một bô lão cường tráng, quắc
thước. Khi các tay chèo đồng
loạt đẩy nước, trải lao vun vút.
Bên bờ sông, người cổ vũ, hò
reo đứng chật như nêm cối.
Khí thế rầm rộ cả khúc sông
dài. Các trải ganh nhau từng
sải nước, xuôi dòng tới địa
phận làng Đồng Niên giật cờ
rồi bơi ngược trở lại đình Hàn
Bơi. Khi trải về tới cửa đình,

(Xem tiếp trang 47)
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GIÁo DụC TIểu HọC TP HảI DươNG
nâng cao chất lượng hoạt động thư viện

Thu hồNg

Thư viện trong trường học có vai trò quan trọng trong việc giáo dục văn hóa,
tri thức, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong quá trình dạy và học của giáo viên và
học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những năm qua, Sở
Giáo dục và đào tạo (GDĐT) tỉnh Hải Dương nói chung và ngành Giáo dục thành
phố Hải Dương nói riêng đã quan tâm, chỉ đạo việc đầu tư xây dựng, nâng cao
chất lượng hoạt động thư viện nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập của
giáo viên và học sinh trong các trường tiểu học.

Những điểm sáng
Trao đổi với bà Đặng Thị

Kim Thanh, Hiệu trưởng
trường Tiểu học Tứ Minh cho
biết: “Năm học vừa qua,
Trường Tiểu học Tứ Minh
đăng ký đạt thư viện xuất sắc.
Để đạt được danh hiệu đó,
điều kiện cơ sở vật chất về thư
viện ngoài trời, về diện tích
phòng đọc của giáo viên và
học sinh là những yêu cầu cơ
bản và quyết định. Bên cạnh
đó, yêu cầu về chuyên môn,
nghiệp vụ của thủ thư, đầu
sách, báo, tài liệu vô cùng
quan trọng. Năm học 2021-
2022, trường đã đầu tư 2
phòng, diện tích mỗi phòng
72m2 để dành cho công tác thư
viện, một phòng đọc dành cho
học sinh, phòng đọc còn lại
dành cho giáo viên và học sinh
để truy cập thư viện điện tử.
Nhà trường cũng được UBND
thành phố cấp kinh phí để
mua sắm trang, thiết bị cho
thư viện trị giá 450 triệu đồng.
Đến tháng 6/2022, trường
được Sở GDĐT Hải Dương
công nhận đạt thư viện trường
học xuất sắc. Hiện nay,
Trường Tiểu học Tứ Minh là
một trong những cơ sở giáo
dục tiểu học đầu tiên trên địa
bàn thành phố Hải Dương sử
dụng thư viện điện tử, tất cả

sách, báo, tài liệu phụ huynh
và học sinh đều có thể truy cập
đồng thời cùng lúc qua điện
thoại smart phone và inter-
net.”

Ngoài phòng đọc giáo viên,
học sinh, hiện tại Trường Tiểu
học Tứ Minh còn bố trí thư
viện nổi ngoài trời, tủ sách
hành lang, góc sách truyện
song ngữ và 47 thư viện góc
lớp. Tất cả được trang bị, bàn
đọc, bảng biểu, ghế đá, xích
đu, giá sách treo, dây hoa
trang trí, thân thiện. Góc cộng
đồng là “điểm tham quan đắt
khách” nhất của thư viện. Thư
viện hiện có 12.140 đầu sách
gồm: tham khảo, giáo khoa,
nghiệp vụ, giáo dục đạo đức,

sách Bác Hồ, kỹ năng sống,
truyện dân gian, cổ tích, sách
văn học, lịch sử, khám phá
khoa học, báo, tạp chí… Các
đầu sách phong phú, đa dạng
và đều đảm bảo chất lượng.
Chuyên mục “Thư viện điện tử
- đọc mọi lúc, mọi nơi” giúp
các em cập nhập nhanh
chóng, thuận tiện. Đến nay,
thư viện số có 1.256 bản sách
điện tử hình ảnh chất lượng
phục vụ bạn đọc. 

Em Vũ Thị Hương Giang
học sinh lớp 5M Trường Tiểu
học Tứ Minh chia sẻ: em rất
thích khuôn viên thư viện của
trường. Thư viện trường được
xây dựng môi trường thân
thiện, sinh động, cách bài trí

Thư viện trường Tiểu học Tứ Minh.
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bắt mắt, phù hợp với lứa tuổi chúng em. Em
hay đến thư viện trường tìm đọc những sách về
khoa học và sách truyện vào mỗi giờ ra chơi.
Đặc biệt, còn được sử dụng thư viện số, nhanh
và tiện, tra cứu mọi lúc mọi nơi.

Khi thăm quan thư viện Trường Tiểu học Lý
Tự Trọng, chúng tôi thấy một không gian mở,
hấp dẫn và thu hút các em học sinh đến đọc
sách. Thư viện nơi đây đa dạng hóa các loại
hình hoạt động với cách bài trí khoa học, hợp lý
từ không gian đọc, viết, kể chuyện… Không
gian ấy đã tạo cho các em học sinh thêm hào
hứng trong mỗi tiết học, trau dồi kỹ năng đọc
tốt hơn, khả năng tư duy và thói quen đọc sách
hàng ngày được nâng lên. Để nâng cao chất
lượng đọc, ngoài việc tạo môi trường cho các
em thoải mái đến phòng mượn sách, nhà
trường còn thực hiện các giờ đọc sách tại thư
viện dưới sự hướng dẫn của thủ thư và giáo
viên chủ nhiệm với nhiều hình thức: đọc to
nghe chung, cùng đọc, đọc cặp đôi và đọc cá
nhân… Nguồn sách báo với số lượng gần
10.000 cuốn được đăng ký mua về thư viện nhà
trường không nằm nguyên trong tủ mà đã được
đưa xuống các thư viện xanh, tủ sách lớp học
tại các hành lang, nhà đa năng nên học sinh
các lớp lân cận đều có thể đọc sách báo và
không cần thủ tục mượn, trả.

Bà Vũ Thị Thanh Huế, Hiệu trưởng nhà
trường cho biết: “Nhiều năm trước đây, cơ sở
vật chất phòng đọc có nhiều đồ chưa phù hợp,
giá, kệ sách cao hơn học sinh, bàn ghế không
đồng bộ, không đáp ứng được việc đọc tại
chỗ… khiến học sinh không mấy thích thú. Từ
khi thực hiện xây dựng thư viện thân thiện trên
tầng 4 dãy nhà A, nhờ việc trang trí hợp lý khoa
học bắt mắt, bài trí hấp dẫn, nội dung sách
truyện phù hợp với tâm lý lứa tuổi nên thực sự
đã hấp dẫn, lôi cuốn các em học sinh”.

Khó khăn duy trì 
Thư viện ở các trường tiểu học có vai trò vô

cùng quan trọng. Tuy nhiên, nhiều trường tiểu
học trong nội thành đang gặp rất nhiều khó
khăn. Khó khăn lớn nhất đó là khuôn viên diện
tích của thư viện chật hẹp và cơ sở vật chất
đang dần xuống cấp. Diện tích dành cho phòng
đọc của cán bộ giáo viên học sinh rất hạn chế.
Hầu hết các đơn vị đều phải tận dụng không
gian sân thượng, hành lang, góc lớp, thậm chí
là gốc cây bóng mát để mở rộng không gian thư
viện; phục vụ việc giới thiệu và tổ chức hoạt
động cho học sinh.

Một trong những đơn vị điển hình về khó
khăn phòng đọc là Trường Tiểu học Thanh
Bình. Trước kia, nhà trường có hai phòng dành
cho thư viện, giờ ra chơi có rất đông các em học
sinh đến đọc sách. Nhưng gần đây, do số lượng
học sinh quá đông, thư viện phải sử dụng
phòng họp hội đồng làm phòng đọc sách mở;
tận dụng sân trường làm những thư viện di
động. Các đơn vị khác như Tiểu học Liên Hồng;
Tiểu học Cẩm Thượng dù có phòng dành cho
hoạt động thư viện, nhưng lại gặp phải những
khó khăn khác như các đầu sách truyện, tham
khảo và nhiều đầu sách khác vẫn còn nghèo
nàn, chưa được phong phú.

Cô Trần Cẩm Ninh, Hiệu trưởng Trường
Tiểu học Thanh Bình tâm tư: Thư viện trở
thành cầu nối để các em đến gần hơn với sách
và dần tạo nên thói quen đọc sách trong từng
cá nhân. Để tạo nên thói quen một cách tự
nhiên nhất không gì hiệu quả hơn việc cho các
em tham gia các hoạt động liên quan đến sách
như: thi vẽ tranh về sách, các hội thi chào
mừng ngày sách, hoạt động trưng bày sách,
hưởng ứng quyên góp sách… Tuy nhiên, thư
viện  trường học vẫn còn khó khăn rất lớn đó là

Thư viện di động trường Tiểu học Thanh Bình. (Xem tiếp trang 49)
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Tổ chức thành công Đại hội
Thể dục thể thao hai cấp

Ngày 25/9, Giải vô địch
bóng chuyền bãi biển kết thúc
với chức vô địch nam, nữ
thuộc về Cẩm Giàng và Thanh
Miện. Đây là môn thi đấu cuối
cùng trong chương trình Đại
hội Thể dục thể thao (TDTT)
tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm
2022 - đánh dấu sự kết thúc
thành công của một kỳ đại hội
đặc biệt nhất từ trước đến nay.
Qua 9 lần tổ chức (kể từ năm
1985), đây là kỳ đại hội gặp
khó khăn nhất. Cả Ban tổ chức
(BTC), các ngành, địa phương,
đội ngũ trọng tài, huấn luyện
viên (HLV), vận động viên
(VĐV) đều "sốt ruột" khi gần
như mọi công tác chuẩn bị đã

hoàn tất thì phải dừng lại và
nhiều lần bị hoãn do ảnh
hưởng của dịch Covid-19. Bên
cạnh đó, phong độ, tinh thần
của các VĐV cũng ít nhiều bị
ảnh hưởng khi phải "ngồi chờ"
qua dịch.

Khi dịch bệnh dần được
kiểm soát, đại hội 3 cấp được
tập trung chỉ đạo thực hiện với
tinh thần quyết tâm cao, thích
ứng linh hoạt và bảo đảm
phòng chống dịch. Giải vô
địch cầu lông là môn thi đấu
đầu tiên được tổ chức từ ngày
7-9/4, với sự góp mặt của 124
VĐV thuộc 12 địa phương và
đoàn Công an, Quân đội. Thời
điểm này, việc tổ chức các
môn thi đấu trong điều kiện
phù hợp với dịch bệnh, lượng

khán giả cũng hạn chế. Ban
đầu, đại hội dự kiến có 18 môn
thi đấu, tuy nhiên đến phút
chót, môn bóng đá nữ không
diễn ra theo kế hoạch do
không đủ đội đăng ký. Theo
BTC, công tác tổ chức được
thực hiện chu đáo, do đa số
thành viên đều là những người
có kinh nghiệm, trách nhiệm,
từng tham gia tổ chức các giải
đấu lớn. Điều hành các giải
đấu là đội ngũ trọng tài giàu
kinh nghiệm, các trọng tài đã
điều hành khách quan, công
tâm, xác định chính xác thành
tích của các VĐV. Đội ngũ
VĐV thi đấu đoàn kết, trung
thực, cao thượng, xuyên suốt
là tinh thần "Nhanh hơn - cao
hơn - xa hơn và mạnh hơn".

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay
tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó có môn bóng bàn ở Hải Dương. Tham dự Đại hội
lần này, Hải Dương xác định mục tiêu giữ vững vị trí trong tốp 10 đơn vị có thành
tích xuất sắc.

Hải Dương: Trước thềm 
Đại hội Thể thao toàn quốc

TrầN ThaNh

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022.
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Trong thời gian các môn thi
đấu diễn ra, Lễ khai mạc Đại
hội TDTT tỉnh lần thứ IX được
tổ chức tại Quảng trường
Trung tâm Văn hóa Xứ Đông
vào tối 13/8. Lần đầu tiên lễ
khai mạc tổ chức ngoài trời với
quy mô lớn với các màn biểu
dương lực lượng hoành tráng
và chương trình nghệ thuật
"Hải Dương - Khát vọng vươn
lên", "Sức trẻ Hải Dương vươn
tầm cao mới", "Hải Dương hội
nhập phát triển" đặc sắc với sự
tham gia của 800 diễn viên, ca
sĩ Trung tâm Văn hóa nghệ
thuật tỉnh, Nhà hát Chèo Hải
Dương; học sinh, võ sinh TP
Hải Dương, dưới sự chứng
kiến của trên 3.500 khán giả.

Sau nửa năm thi đấu liên
tục, kết thúc 17 môn, BTC đã
trao tổng cộng 115 huy
chương vàng (HCV), 115 huy
chương bạc và 163 huy
chương đồng. 

Thành công ở 9 kỳ đại hội
TDTT, số lượng môn thi đấu
và VĐV đã tăng dần qua các
kỳ. Ở kỳ thứ I cách đây 37 năm,
đại hội có 10 môn thi đấu, lần
gần đây nhất (Đại hội VIII năm
2018 có 16 môn). Chất lượng
các giải đấu ngày càng cao, là
dịp để tuyển chọn lực lượng

VĐV xuất sắc bổ sung cho
đoàn thể thao Hải Dương
tham gia tranh tài tại Đại hội
Thể thao toàn quốc lần thứ IX.
Thêm một kỳ đại hội thành
công về công tác tổ chức và
chất lượng chuyên môn, đã
khẳng định phong trào "Toàn
dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại" và sự
nghiệp TDTT tỉnh Hải Dương
ngày càng phát triển cả bề
rộng và chiều sâu. 

Sẵn sàng cho Đại hội thể
thao toàn quốc lần thứ iX

Đại hội Thể thao toàn quốc
lần thứ IX dự kiến được tổ
chức vào trung tuần tháng 12
năm 2022 tại Quảng Ninh và
một số địa phương khác là Hà
Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc
Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc,
Ninh Bình, Nam Định, Thanh
Hóa và môn bóng bàn tổ chức
tại Hải Dương. Đại hội có sự
tham dự của 65 đoàn VĐV đến
từ các tỉnh, thành, ngành trên
toàn quốc, tranh tài ở 43 môn
thể thao. Đây là sự kiện thể
thao quan trọng được tổ chức
nhằm đánh giá toàn diện về
chất lượng phong trào TDTT
trong cả nước, kịp thời phát
hiện và có kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng lực lượng VĐV sẵn
sàng tham dự thi đấu tại SEA
Games lần thứ 32 năm 2023,
Thế vận hội Olympic lần thứ
33 vào năm 2024, Đại hội thể
thao châu Á lần thứ 20 năm
2026. Bên cạnh đó, đại hội
cũng là sự kiện để tăng cường
nhận thức của các cấp, các
ngành và toàn xã hội về vị trí,
vai trò và tác dụng của TDTT,
thúc đẩy phong trào tập luyện
TDTT, góp phần gìn giữ, bảo
tồn và phát huy các giá trị văn
hóa truyền thống của dân tộc;
nâng cao năng lực quản lý, tổ

Thi đấu môn Bóng chuyền bãi biển trong chương trình Đại hội
TDTT tỉnh lần thứ IX.
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Giải việt dã trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX.

chức và điều hành của đội ngũ
cán bộ, trọng tài trong đó có
môn bóng bàn ở Hải Dương.

Tham dự Đại hội lần này,
Hải Dương xác định mục tiêu
giữ vững vị trí trong tốp 10 đơn
vị có thành tích xuất sắc. Để
hoàn thành tốt nhiệm vụ trên,
Hải Dương đã sớm có Đề án
"Xây dựng lực lượng HLV, VĐV
thể thao thành tích cao tham
dự Đại hội Thể thao toàn quốc
lần thứ IX năm 2022". Đồng
thời xác định từng nhiệm vụ,
từng bước đi, đề ra biện pháp
và chỉ tiêu một cách cụ thể để
các bộ môn phấn đấu thực
hiện. Sở VHTTDL chỉ đạo
Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao rà
soát lại lực lượng VĐV ở các
đội tuyển, trong đó chú trọng
tuyển chọn và bổ sung các
VĐV trẻ; xây dựng kế hoạch
tập luyện, tập huấn thi đấu
cho các đội tuyển một cách
khoa học, chặt chẽ xác định rõ
mục tiêu, chỉ tiêu trong từng
giai đoạn cụ thể. Đội ngũ HLV
cũng được tăng cường về số
lượng, thường xuyên được bồi
dưỡng nâng cao trình độ.
Trong quá trình tập huấn
thường xuyên đánh giá phân
loại lực lượng để có phương án

đầu tư thích hợp. HLV trưởng
các đội tuyển xây dựng
chương trình tăng cường cho
VĐV thi đấu cọ xát ở các giải
thể thao trong và ngoài nước
để nâng cao trình độ.

Xác định việc chuẩn bị lực
lượng VĐV tham dự Đại hội
Thể thao toàn quốc là nhiệm
vụ trọng tâm, quan trọng nên
đội ngũ lãnh đạo, cán bộ viên
chức, các HLV, lực lượng VĐV
của Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao đều
nêu cao tinh thần tự giác,
phấn đấu hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được giao. Dựa
trên đặc điểm truyền thống và
thế mạnh của mình, đơn vị đã
xác định các môn: bắn súng,
bắn cung, điền kinh, đấu
kiếm, cử tạ, Pencak Silat, lặn,
đua thuyền Rowing,
Canoeing... là những môn mũi
nhọn, từ đó chọn lựa các VĐV
tiêu biểu có khả năng giành
huy chương tại Đại hội để tập
trung đầu tư trọng điểm.
Ngoài chế độ chung, những bộ
môn này được Trung tâm tạo
điều kiện cho tham gia thi đấu
hầu hết các giải quốc gia, quốc
tế để có điều kiện cọ xát.

Tích cực chuẩn bị, từ tháng
9 đến tháng 12, 27 HLV và 163

VĐV của 19 đội tuyển đội
tuyển thể thao thuộc Trung
tâm Đào tạo, Huấn luyện và
Thi đấu thể thao Hải Dương
tập huấn chuẩn bị tham gia
Đại hội Thể thao toàn quốc
lần thứ IX năm 2022. Các
thành viên thuộc đội tuyển
tỉnh hưởng chế độ dinh dưỡng
240.000 đồng/người/ngày,
thành viên đội tuyển trẻ tỉnh
hưởng 200.000
đồng/người/ngày. Các HLV,
VĐV đội tuyển tỉnh, đội tuyển
trẻ tỉnh được hưởng tiền
lương, tiền hỗ trợ tập huấn và
thi đấu lần lượt là 215.000
đồng, 180.000 đồng và 75.000
đồng/người/ngày.

Trước sự quan tâm về mọi
mặt của Ủy ban nhân dân tỉnh
và các đơn vị sở, ngành có liên
quan cùng với những nỗ lực
tập luyện không ngừng của
HLV, VĐV các đội tuyển thể
thao; với một quá trình chuẩn
bị chu đáo, dài ngày, thể thao
Hải Dương tại Đại hội Thể
thao toàn quốc lần thứ IX sẽ
tiếp tục gặt hái thành công,
đáp ứng kỳ vọng của các tầng
lớp nhân dân yêu thể thao tỉnh
nhàr
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NHữNG NGườI THổI HồN
cho thể thao phong trào

PhươNg ThaNh

Năm 2006, Ủy ban TDTT
(nay là Tổng cục
TDTT) ban hành

Quyết định số 718 ngày
14/4/2006 về việc quy định
HDV, CTV TDTT xã, phường,
thị trấn. Ngày 17/1/2019, Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(VHTTDL) đã ban hành Thông
tư số 01 quy định về đánh giá
phong trào TDTT quần chúng;
trong đó, khái niệm về CTV
TDTT được mở rộng để phù
hợp hơn với tình hình thực tế
phát triển phong trào TDTT
quần chúng. Theo quy định tại
Điều 6 của Thông tư này, CTV
TDTT là người có trình độ
chuyên môn TDTT thực hiện
nhiệm vụ vận động, tổ chức,
hướng dẫn mọi người tập
luyện thể dục, biểu diễn, thi
đấu thể thao và tham gia phát
triển phong trào TDTT quần
chúng.

Huyện Nam Sách đã xây
dựng đội ngũ HDV, CTV thể
thao cấp huyện với gần 50 giáo
viên thể chất tham gia huấn
luyện chương trình dạy bơi,
phòng chống đuối nước cho
học sinh trong dịp hè; trong đó
80% giáo viên có trình độ đại
học TDTT. Đội ngũ CTV đã
tích cực cùng với cán bộ Văn
hóa - Thể thao địa phương tổ
chức các giải thể thao, tham
gia làm trọng tài góp phần

nâng cao chất lượng cho các
giải thi đấu thể thao phong
trào. Gặp ông Trần Văn Định,
CTV thể thao lâu năm của
huyện Nam Sách, một người
gắn bó với thể thao hơn 20
năm đã đủ để ông nhận được
sự tin yêu và tín nhiệm từ
nhiều người. Ông bộc bạch:
“Được hỗ trợ, góp sức mình
cho thể thao huyện nhà phát
triển tôi thấy vui lắm. Thể thao
đã ăn sâu vào trong máu thịt
và trở thành một người bạn
thân thiết. Tôi chỉ hy vọng
mình có nhiều sức khỏe để
cống hiến nhiều hơn cho thể

thao”. Gắn bó với thể thao
phong trào từ năm 1997, ở tuổi
65, ông vẫn miệt mài hỗ trợ địa
phương có tổ chức giải về công
tác hậu cần, chuyên môn
trọng tài bóng đá, bóng bàn,
cầu lông... khi cần thiết.

Với lòng nhiệt tình, niềm
đam mê thể thao, nhiều HDV,
CTV thể thao đã đi đầu trong
công tác xã hội hóa TDTT, đầu
tư cơ sở vật chất, thành lập các
câu lạc bộ (CLB) thể thao phục
vụ nhu cầu người dân. Ông
Quán Dương Hưng, Giám đốc
Trung tâm Văn hóa, Thông tin
- Thể thao thành phố Chí Linh

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng tại các địa
phương ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Chất lượng phong trào
không ngừng được nâng lên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Có được kết quả đó phải kể đến vai trò của đội ngũ hướng dẫn viên (HDV), cộng
tác viên (CTV) thể thao ở cơ sở, họ là những người “thổi hồn” cho thể thao phong
trào.

Anh Nguyễn Quang Sơn (áo vàng) CTV tích cực trong phong
trào TDTT thị xã Kinh Môn.



46 Số 05 tháng 10 - 2022 vhttdl.haiduong.gov.vn

cho biết: “Thành phố hiện có
gần 100 CTV TDTT. Tất cả các
giải thi đấu thể thao trên địa
bàn đều cần có sự tham gia, hỗ
trợ của đội ngũ CTV TDTT.
Bên cạnh đó, khoảng 30% CTV
đã thành lập các CLB TDTT
hoạt động có hiệu quả, thu hút
hàng trăm người dân tham gia
các môn như: bóng bàn, cờ
vua, bóng đá, cầu lông…”.

Đến nay, ở cả 12 huyện, thị
xã, thành phố đều xây dựng
lực lượng với khoảng 700
HDV, CTV thể thao cơ sở; lực
lượng này phần lớn là giáo
viên thể chất các trường trung
học phổ thông, trung học cơ
sở, tiểu học, cựu VĐV, cán bộ
nghỉ hưu… tại các địa phương.
Đây là những người có kiến
thức chuyên môn về thể thao,
chuyên đảm nhiệm việc
hướng dẫn người dân tập
luyện, tổ chức thi đấu các giải
thể thao; phát hiện, tuyển
chọn VĐV tham gia các giải
thể thao các cấp.

Có một thực tế, lâu nay
HDV, CTV thể thao luôn được
xem là những người thầy thầm
lặng ở cơ sở, có công lớn trong
việc nâng những bước đi đầu
tiên cho các VĐV nhưng lại ít
người biết đến. Đa phần, CTV
thể thao đến với công việc
bằng trái tim, cái tâm chứ
không đặt nặng vấn đề thành
tích hay vật chất vì họ có thừa
đam mê. Đóng góp của đội
ngũ CTV thể thao không
những giúp người dân ở các
khu dân cư tập luyện đúng
phương pháp mà còn góp
phần nâng cao tính chuyên
nghiệp cho các giải đấu. Anh
Nguyễn Quang Sơn, CTV thị xã
Kinh Môn cho biết: “Là cán bộ
văn phòng Đảng ủy xã, bên
cạnh việc hoàn thành tốt công
việc chuyên môn, tôi còn tích
cực học tập bồi dưỡng, nâng

cao trình độ để đóng góp cho
phong trào TDTT cơ sở. Ngoài
việc tham gia ở tất cả các giải
thể thao phong trào địa
phương, tôi còn vận động học
sinh, thanh thiếu niên trên địa
bàn cùng tham gia luyện tập
TDTT hằng ngày và phối hợp
với địa phương tổ chức các lớp
dạy, bóng đá, võ Vovinam; dạy
bơi miễn phí và được các
doanh nghiệp mời là HLV cho
các lớp dạy bơi trên địa bàn thị
xã”.

Từ việc duy trì, đẩy mạnh
cuộc vận động “Toàn dân rèn
luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại”, tính đến nay, toàn
tỉnh có 29% số dân tập luyện
TDTT thường xuyên; số gia
đình thể thao đạt trên 20%; có
gần 4.000 CLB, nhóm tập
luyện TDTT. Từ các môn thể
thao dân tộc, các trò chơi dân
gian truyền thống như: vật,
kéo co, cờ tướng, pháo đất…
đến các môn thể thao hiện đại
như bóng đá, bóng chuyền,
cầu lông, bóng bàn, điền kinh
được duy trì và phát triển rộng
khắp ở các địa phương trong
tỉnh. Đến nay, tỉnh ta không
còn “xã trắng” về TDTT. Để
duy trì và phát triển phong
trào thể thao sâu rộng trong
nhân dân thì việc xây dựng và
bồi dưỡng đội ngũ HDV, CTV ở
cơ sở là rất cần thiết. Bởi chính
họ là những người trực tiếp
động viên, kêu gọi người dân
tham gia tập luyện, đồng thời
hướng dẫn luật chơi, “cầm cân
nảy mực” trong mỗi trận đấu
vui hàng ngày hay tại những
giải đấu được tổ chức. Những
năm qua, ngành Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đã triển khai
nhiều biện pháp nhằm tăng số
lượng cũng như chất lượng
hoạt động hiệu quả của đội
ngũ HDV, CTV TDTT cơ sở.
Hàng năm ngành đã mở từ 1 –

2 lớp tập huấn cho 300 – 350
học viên phục vụ phong trào
với các nội dung kiến thức cơ
bản về TDTT. Đây sẽ là những
lực lượng nòng cốt, “Cánh tay
nối dài của ngành” nhằm đẩy
mạnh phát triển mạng lưới
TDTT cơ sở, từ những kiến
thức được trang bị đã giúp cho
đội ngũ cán bộ làm công tác
văn hóa, thể thao có cái nhìn
sâu sắc và toàn diện hơn, nâng
cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, tránh được những
rủi ro trong công tác tổ chức
các hoạt động TDTT ở cơ sở.

Tuy nhiên, một trong
những khó khăn lớn mà các
HDV, CTV đang gặp phải là
thiếu cơ sở vật chất, dụng cụ
tập luyện. Hiện nay, để có
những sân tập, dụng cụ đạt
chuẩn phải đầu tư khá lớn,
không phải ai cũng có điều
kiện, nhất là với một số môn
đòi hỏi chi phí cao như quần
vợt, võ thuật, vật, trong khi chế
độ đãi ngộ cho CTV thể thao
của tỉnh còn thấp, hầu hết các
đơn vị cấp huyện chưa thực sự
quan tâm đến lực lượng này.
Nhiều người phải kiêm nhiệm
hoặc làm nhiều nghề để kiếm
sống, do đó vấn đề đặt ra là
ngoài nguồn của tỉnh thì ở cơ
sở và huyện cũng cần có sự
động viên, khuyến khích CTV
thông qua chế độ thù lao để
họ yên tâm cống hiến, gắn bó
lâu dài.

Tại nhiều cơ sở xã, phường
trong tỉnh, nhất là ở nông
thôn, miền núi, vùng xa, việc
phổ biến và tổ chức các hoạt
động TDTT còn rất khó khăn.
Sự chênh lệch về mức độ
hưởng thụ TDTT giữa các
vùng, miền, giữa các đối tượng
nhân dân ngày càng rõ. Hiện
nay, hầu hết cán bộ phụ trách
phong trào TDTT ở cơ sở đều
là do cán bộ văn hóa kiêm
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nhiệm. Một mặt chưa qua
trường lớp đào tạo chuyên
môn thể thao. Mặt khác, phải
đảm trách cùng lúc hai mặt
công tác mà không có chế độ
đãi ngộ để khuyến khích, nên
cán bộ phụ trách chỉ chuyên
sâu về mảng văn hóa, còn hoạt
động thể thao gần như tự phát
trong nhân dân. Vì vậy, phong
trào thể thao ở các xã chỉ tập
trung chủ yếu ở những môn
thể thao dễ chơi, ít kinh phí,
không yêu cầu cao về sân bãi
như bóng đá, bóng chuyền.
Còn tại huyện, cán bộ chuyên
trách thể thao chỉ có 2 người
mà khối lượng công việc nhiều
nên đôi lúc không hoàn thành
nhiệm vụ. Đội ngũ HLV, cán
bộ, CTV TDTT xã, phường, thị

trấn không đồng bộ, thường
xuyên biến động và hạn chế về
chuyên môn nghiệp vụ, còn
kiêm nhiệm nhiều việc, chế độ
đãi ngộ chưa hợp lý, nên chưa
khuyến khích được đội ngũ
này phát huy vai trò thúc đẩy
TDTT địa phương phát triển. 

Việc tập trung khai thác
tiềm năng, thế mạnh của đội
ngũ HDV, CTV TDTT cơ sở đã
khẳng định hướng đi đúng của
ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch trong việc thúc đẩy
phong trào TDTT quần chúng
phát triển. Ông Nguyễn Đình
Tự - Trưởng phòng Quản lý
TDTT, Sở VHTTDL cho biết:
“Thời gian tới, chúng tôi tiếp
tục tổ chức tập huấn về
chuyên môn, nghiệp vụ, cung

cấp tài liệu về TDTT để đội
ngũ này tích cực hoạt động
hiệu quả. Tăng cường công tác
tuyên truyền sâu rộng về phát
triển TDTT, để nâng cao nhận
thức của các ngành, các cấp.
Xây dựng kế hoạch đào tạo
chuyên sâu về TDTT cho đội
ngũ cán bộ Văn hóa - Thể thao
ở 235 xã, phường, thị trấn;
quan tâm chế độ, chính sách
cho cán bộ phụ trách, kiêm
nhiệm TDTT ở các địa
phương. Đẩy mạnh hoạt động
xã hội hóa TDTT, có cơ chế,
chính sách cụ thể thu hút đầu
tư xây dựng các thiết chế thể
thao, góp phần thúc đẩy
phong trào TDTT trong tỉnh
ngày càng phát triển”r

hàng trăm người ào ào lội sông
ra đón, dìu đưa các đấu thủ
lên bờ. 

Ngoài thi bơi trải, hội đình
còn có những trò vui khác như
chọi gà, đánh đu, cờ người,
đấu vật… thu hút đông đảo
người dân trong thôn, ngoài xã
tham gia làm cho lễ hội đông
vui, nhộn nhịp, nổi tiếng đã đi
vào câu ca mà người dân Hàn
Thượng còn lưu luyến ghi nhớ:
“Cầu Đồng, quán Bạc, chợ
Mát, đình Bơi”.

Sáng ngày 16, các thôn tổ
chức đại tế (hợp tế). Sau lễ tế
là lễ khao yến, tái hiện tích cổ
Khai Thiên Thể Đạo lúc sinh
thời tổ chức khao tiệc yến đãi
các vị bô lão trong vùng. Các
cụ cao niên được mời dự.
Người dự yến tiệc mặc áo đỏ.
Dân làng làm lễ dâng yến (cỗ)
lên đức Thánh Khai Thiên Thể
Đạo theo phong tục, trên
mâm bày xôi, gà và tấm áo

điều (áo đỏ). Lễ xong, các cụ
cao tuổi ngồi thụ lộc. Dân làng
và các kỳ hào, chức sắc đứng
xung quanh chúc tụng. Sau
đó, một cụ già nhất đem chiếc
áo điều ra giữa sân đình để
mọi người xin “khước” mang
về nhà. Tục lệ này có hàm ý
mong cho các cháu được
trường thọ và tỏ lòng tôn kính
người già. 

Chiều cùng ngày, tổ chức tế
giã đám. Kết thúc lễ hội, hội
đồng chức sắc của làng họp
bàn giao sắc phong của đức
Thành hoàng bản xã cho thôn
đăng cai tổ chức lễ hội vào
năm kế tiếp. Sau đó, làng cử
người rước sắc phong đến
đình của thôn đăng cai. Theo
quy định của làng, đến kỳ
đăng cai lễ hội của thôn nào,
thì đình thôn ấy được thờ tự
sắc phong trong một năm. 

Trải qua năm tháng, lễ hội
truyền thống đình Hàn Bơi bị
mai một và thất truyền. Đến
năm 2010, UBND tỉnh Hải
Dương chọn đình Hàn Bơi là

nơi tổ chức các hoạt động
hướng về Giỗ tổ vua Hùng, tổ
chức lễ dâng hương, hội thi
bơi trải. 

Từ đó đến nay, lễ hội vẫn
duy trì cơ bản những nét
truyền thống nhưng quy mô
và hình thức tổ chức đơn giản
hơn. Hàng năm, UBND
phường Cẩm Thượng phối
hợp với 6 khu dân cư tổ chức,
thời gian diễn ra trong 3 ngày
từ 14 - 16 tháng 8 (Âm lịch).
Đây không chỉ là kỳ lễ hội
truyền thống của địa phương
mà còn có một ý nghĩa đặc
biệt tưởng nhớ đến vị tướng
thủy quân thời Hùng Vương.

Với nội dung lịch sử sâu
sắc, trong một tương lai không
xa, các giá trị di sản văn hóa
phi vật thể tại đây được khôi
phục và duy trì hàng năm, đặc
biệt là tục thi bơi trải, di tích sẽ
là một điểm tham quan,
chiêm bái, du lịch hấp dẫn của
thành phố Hải Dươngr

ký ức hội đình...
(Tiếp theo trang 39)
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Bãi rễ Côn Sơn thu hút khách du lịch dịp cuối tuần.

Từ lâu đời, Côn Sơn đã trở
thành vùng văn hóa lịch
sử, nơi di dưỡng tinh

thần của các tao nhân mặc
khách và kẻ sĩ của nhiều triều
đại như: Trần Nhân Tông,
Pháp Loa, Huyền Quang, Trần
Nguyên Đán, Nguyễn Trãi...
Mỗi địa danh ở Côn Sơn đều in
đậm dấu ấn thiêng liêng, áng
thi văn, truyền thuyết ly kỳ, và
những tích sử vĩnh hằng hóa
thân vào sông núi của một số
danh nhân kim cổ. Ở đó có núi
Kỳ Lân và Ngũ Nhạc, có chùa
Hun, Am Bạch Vân - Bàn Cờ
Tiên, giếng Ngọc, động Thanh
Hư, đền Trần Nguyên Đán,
đền Nguyễn Trãi... và cả bãi rễ
xanh mênh mông trải rộng
cuối chân trời - là điểm du lịch
sinh thái hấp dẫn khi đến với
di tích Côn Sơn.

Bãi rễ nằm ở phía nam
chân núi Kỳ Lân (Côn Sơn) có
diện tích khoảng 15 ha, trải dài
từ dưới chân núi xen kẽ trong
tán rừng thông kéo ra đến gần
quốc lộ 37.  Cây rễ còn gọi cây
thanh hao, là loại cây có sức
sống bền bỉ từ năm này qua
năm khác mà không cần phải

chăm sóc nhiều như những
loại cây khác, cứ héo rồi lại
xanh tiếp nhau phủ kín diện
tích rộng lớn ấy đã tạo nên
một điểm du lịch mới lạ được
giới trẻ yêu thích.

Theo truyền thuyết, sau khi
cáo quan về trí sĩ ở Côn Sơn,
Tư đồ Trần Nguyên Đán đã
trồng rất nhiều thông ở trên
núi Côn Sơn. Sau này cây lớn
tạo thành rừng thông đại
ngàn. Vợ ông thì cấy rễ, đem
màu xanh của cây thanh hao
phủ lên khắp vùng đất hoang
ở dưới chân núi Côn Sơn. Đời
này qua đời khác, cây rễ mọc
lan, phát triển thành bãi rễ
ngày nay. Vì thế cây thông, cây
rễ đã gắn liền với vùng đất Côn
Sơn trong câu nói cửa miệng
từ ngày xưa “ông trồng thông,
bà cấy rễ”. Trong sách “Những
cây thuốc Việt Nam” của dược
sĩ Đỗ Tất Lợi đã viết về cây rễ
như sau: “Cây thanh hao dùng
để chỉ cây chổi sể. Cây này có
nhiều cành, có thể cao tới 2m,
cành rất nhỏ, lá mọc đôi, hình
lá kim dài chừng 1 cm, có
những hạch màu nâu. Hoa
nhỏ trắng mọc đơn độc ở kẽ

lá... Trong cây có tinh dầu màu
vàng, gần như tinh dầu
khuynh diệp. Nhân dân
thường lấy về làm chổi quét
nhà. Lá dùng cho vào chum
vại đựng đậu xanh hay để
quần áo, tránh nhậy và sâu bọ
cắn hại. Người đau bụng
thường nằm trên chiếc võng
thưa, đốt cây chổi rễ”. Như
vậy, cây thanh hao ngoài lợi
ích về mặt kinh tế còn có giá
trị về mặt y học.

Bao năm qua, cánh đồng rễ
xanh mướt cùng với rừng
thông bạt ngàn đã tạo nên một
bức tranh đồng quê lãng mạn,
dịu dàng mãi trường tồn với
thời gian. Cây rễ đã trở thành
một biểu tượng quen thuộc
của những người dân vùng đất
Côn Sơn.

Có thể nói, rừng rễ mang
trong mình một vẻ đẹp thơ
mộng như cô gái mới lớn dịu
dàng, e ấp làm say đắm lòng
người. Vẻ đẹp mộc mạc, giản
dị mà không kém phần quyến
rũ của bãi rễ đã làm cho du
khách phải trầm trồ, khiến
người ta chỉ muốn bỏ tất cả
công việc để về đây. Gió nơi
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đây, nắng nơi đây, bầu không
khí trong trẻo nơi đây và sự
hồn nhiên của con người nơi
đây đã làm lòng người trở nên
nhẹ nhàng, bay bổng. Những
lúc mệt mỏi, u phiền trong
cuộc sống thường nhật, nằm
dài trên những thảm rễ, ngước
mặt lên nhìn bầu trời trong
xanh, hít thật sâu mùi hương
độc đáo của loại cây này bạn
sẽ cảm thấy thật dễ chịu,
thoáng chốc những buồn bã
sẽ tan biến theo gió về với mây
trời... tất cả sẽ làm cho tâm
hồn của bạn thư giãn trẻ lại.

Mỗi mùa trôi qua trong
năm, cánh đồng rễ lại đẹp
theo cách riêng của nó nhưng

đẹp nhất vào tháng 10 đến
tháng 11.  Những cây rễ xanh
tốt nở những bông hoa trắng
nhỏ li ti điểm xuyết cho cánh
đồng càng thêm phần cuốn
hút. Đặc biệt là lúc tiết trời se
lạnh, bãi rễ nhuộm màu vàng
óng như một thảm lụa mềm
mại, trở thành điểm check - in,
chụp ảnh cưới lý tưởng... của
rất nhiều bạn trẻ ở Hải Dương,
Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng
Ninh... Những lối mòn giữa
cánh đồng rễ như dẫn du
khách lạc vào miền hương hoa
cổ tích.

Với cảnh quan xinh đẹp,
những năm gần đây bãi rễ Côn
Sơn đã trở thành một điểm du

lịch sinh thái, tham quan, trải
nghiệm, chụp ảnh rất thú vị.
Sự nên thơ, bình dị và mộc
mạc của cánh đồng rễ Côn
Sơn đã thu hút rất nhiều du
khách ghé tới tham quan. Bãi
rễ cùng với các công trình kiến
trúc chùa Côn Sơn, đền thờ
Nguyễn Trãi, đền thờ Trần
Nguyên Đán, Ngũ Nhạc linh
từ, hồ Côn Sơn… tạo nên quần
thể di tích và danh thắng hấp
dẫn, đáp ứng được nhu cầu du
lịch tâm linh và du lịch sinh
thái, trở thành nơi nghỉ ngơi
tĩnh dưỡng tuyệt vời của du
khách khi đến với khu di tích
Côn Sơn. Hãy đến và khám
phá!r

diện tích phòng đọc. Những
năm gần đây, do số học sinh
đông, ví dụ năm học 2021-
2022, số học sinh của trường là
1.984 em. Phòng thư viện tiếp
tục phải nhường chỗ cho
phòng học. Khắc phục những
khó khăn đó, ngoài các hoạt
động thường xuyên như: giới
thiệu sách hàng tuần dưới cờ,
cho mượn sách về lớp về nhà,
hay đẩy mạnh các hoạt động
thư viện ngoài trời, làm các
video giới thiệu sách tạo hứng
thú cho các em học sinh…,
nhà trường còn linh hoạt triển
khai thêm các hoạt động như
kết hợp thư viện tỉnh Hải
Dương mượn nguồn sách luân
chuyển và đưa về các lớp để
tăng nguồn sách phục vụ bạn
đọc, góp phần tăng sức hấp
dẫn, mang lại hứng thú mới
mẻ cho các em học sinh…

Một trong những hoạt
động trọng tâm được các nhà
trường quan tâm thực hiện là

số hóa thư viện để mở rộng
không gian phục vụ, giúp cho
đội ngũ cán bộ giáo viên và
học sinh có thể tiếp cận được
nguồn tư liệu một cách linh
hoạt đa dạng. Trong bối cảnh
khó khăn về khuôn viên diện
tích phòng đọc; trong những
khó khăn chồng chất do dịch
bệnh COVID-19; số hóa hoạt
động thư viện ở các trường
tiểu học thời gian qua đã mở
ra một hướng đi mới vô cùng
hiệu quả và phù hợp góp phần
nâng cao chất lượng phục vụ.
Bên cạnh việc mở rộng mô
hình số hóa nguồn tư liệu;
hoạt động giới thiệu sách tổ
chức hoạt động thư viện khác
bằng hình thức trực tuyến
hoặc phối hợp trực tuyến với
trực tiếp được khuyến khích
để duy trì củng cố phát triển
hoạt động thư viện.

Các đơn vị Tiểu học Tứ
Minh, Tiểu học Đinh Văn Tả
đã chủ động tiếp cận và đi đầu
trong hành trình triển khai số
hóa nguồn tư liệu phục vụ bạn
đọc. Các trường tiểu học:

Thanh Bình, Nguyễn Trãi, Lý
Tự Trọng, Ái Quốc đã có rất
nhiều giải pháp linh hoạt,
sáng tạo để mở rộng không
gian đọc sách; tổ chức hiệu
quả các hoạt động giới thiệu
sách; phát triển văn hóa đọc
trong nhà trường. Một trong
những nguyên nhân quan
trọng để cải tiến, để nâng cao
chất lượng hoạt động là cán bộ
thư viện ở các đơn vị này đều
có có trình độ nghiệp vụ thư
viện rất vững vàng, được đào
tạo bài bản và tâm huyết với
nghề nghiệp. 

Để nâng cao hơn nữa chất
lượng hoạt động, đáp ứng
được yêu cầu nâng cao chất
lượng giáo dục; các cơ sở giáo
dục tiểu học của thành phố
Hải Dương rất cần sự quan
tâm, đầu tư nhiều hơn nữa của
các cấp lãnh đạo, của các cơ
quan chức năng để cơ sở vật
chất khuôn viên, thiết bị phục
vụ hoạt động thư viện ngày
càng đổi mới, khang trang,
hiện đạir

giáo dục tiểu học...
(Tiếp theo trang 41)
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NHữNG VấN Đề VăN HóA

Bộ sách “độc nhất vô nhị” 
ở Thư viện tỉnh

ĐặNg VăN LộC

Cách nay gần 40 năm, tôi
tới tìm hiểu di sản Hán
Nôm trong kho sách

Hán Nôm ở phòng Địa chí
thuộc Thư viện tỉnh. Đã tiếp
cận tủ gỗ để riêng sách cổ viết
chữ Hán Nôm. Trong đó chứa
phần lớn bộ sách Uyên giám
loại hàm 淵鑑類函. 

Gọi là kho sách để phân
biệt với kho sách khác trong
phòng Địa chí, nay mang tên,
phòng Thông tin – Thư mục –
Địa chí. 

Bộ sách “độc nhất vô nhị”
Tủ sách có 126 quyển, bộ

Uyên giám loại hàm có 115
quyển. Những sách khác có 11
cuốn gồm: Biện chứng kì văn.
Y học toản yếu phương hoạt
pháp. Y học toản yếu Ấu khoa
ninh cơ điều biện, Y học bệnh
thư quyển thượng, Thi kinh
(Kinh thi), Tịnh thổ chung
trung (nơi cửa Phật tĩnh lặng),
Mã kinh, Ngưu kinh.

Bộ Uyên giám loại hàm in
mộc bản, thể chữ Khải, trên
giấy dó. Mỗi trang in 8 dòng.
Khác với sách hiện đại in từ
trái sang phái, sách này in từ
phải sang trái, từ trên xuống
dưới, theo 8 cột kẻ đường
phân cách ở mỗi trang. Khổ
sách 14,5x24cm. Bìa mỗi
quyển có tờ giấy dán đè lên bìa
sách, trên đó viết chữ Việt hiện
đại, chép tên sách (chữ Hán,
dịch nghĩa), thứ tự số bộ, số
quyển sách, tiểu mục. Cách
làm thư mục này giúp người
đọc dễ tra cứu nội dung cần
tìm khi phải tìm thông tin cần
đọc trên từng trang sách ở mỗi
quyển.

Sơ bộ khảo sát văn bản học,
chúng tôi gặp nhiều chữ sùng
崇 (tôn trọng, tôn sùng). Chữ
Sùng gồm bộ Sơn  山 (núi) nửa
trên, dưới là chữ Tông 宗 (tổ
tông, miếu hiệu người giữ ngôi
vua). Chữ Tông宗 gồm bộ
miên (宀 ), bộ Thị (示). Khả
năng đây là chữ kiêng húy?.

Tra cứu thông tin, được
biết Bộ sách Uyên giám loại
hàm có 45 bộ (thực đếm có 44
bộ), in trong nhiều quyển
sách, ghi số thứ tự theo tập
sách. Tổng cộng có 2.536 phân
nhóm (tiểu mục, theo cách ghi
của Thư viện tỉnh). Mỗi tiểu
mục lại chia 5 mục nhỏ, gọi là
cột: (1) Giải thích (thích danh
釋名), Thảo luận chung (tổng
luận 總論), Làm theo và thay
đổi (duyên cách 沿革); nguyên
nhân tạo nên (duyên khởi 緣
起); (2) điển cố 典 故 (tích
truyện xưa), (3) Tương xứng

đối nhau (đối ngẫu 對 偶); (4)
Câu, đoạn trích (trích cú 摘句
); (5) Bài thơ, đoạn văn (thi văn
詩文.).

Khảo sát sơ bộ mục Thái tử,
một chức quan kế vị cho ngôi
vua. Sách Từ điển chức quan
Việt Nam (Đỗ Văn Ninh, Nhà
xuất bản Thanh niên 2002,
mục 1280) có mục này. Sách
còn ghi 9 mục: Thái tân khách,
Thái tử thái bảo, Thái tử thái
phó, Thái tử thái sư, Thái tử thị
giảng, Thái tử thiếu bảo, Thái
tử thiếu phó, Thái tử thiếu sư,
Thái tử thuyết thư. Tổng cộng
gồm  hơn 900 chữ. Trong Uyên
giám loại hàm, mục Thái tử có
hơn 6.550 chữ. Qua so sánh
này ta cảm nhận được lượng
thông tin phong phú hơn hẳn
sách Từ điển chức quan Việt
Nam và ẩn chứa nhiều điều
thú vị cho bạn đọc.

Tại Trung Quốc, bộ Uyên

Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Nguyễn Thị Hằng, viên chức Lê Thị
Tuyên bên bộ sách Uyên giám loại hàm.
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giám loại hàm 淵 鑑 類 函

thuộc loại Kinh sách  (sách về
chuyên khoa), sách tứ khố
toàn thư (còn gọi là Tứ đại thư)
được vua Khang Hi ban lệnh
biên soạn. Nội dung cơ bản
gồm 45 bộ (thực đếm có 44
bộ).

Tại Việt Nam, chúng tôi
mới tìm được ba cơ sở lưu giữ
sách Uyên giám loại hàm là
Thư viện quốc gia lưu giữ
Uyên giám loại hàm lược biên
với 72 trang, Thư viện Viện
Nghiên cứu Hán Nôm lưu giữ
25 quyển (tập?), 972 trang
Uyên giám loại hàm lược biên
淵鑑類函略編. Bộ Uyên giám
loại hàm toàn tập có 450
quyển, đóng thành 153 tập,
niên hiệu năm Khang Hi 40,
ngày 26, tháng 2 (1700), lưu tại
Trung Quốc. 

So với trong tổng số 450
quyển trong bộ sách, ta biết
Thư viện tỉnh Hải Dương số
lượng quyển cao nhất gồm 147
tập, 430 quyển, gấp hơn 5 lần
số quyển lưu tại Viện Nghiên
cứu Hán Nôm. 

Được biết, Phòng Thông tin
thư mục địa chí của Thư viện
tỉnh Hải Dương có tổng số tài
liệu kho Địa chí: 6.568 cuốn.
Tổng số tài liệu kho tra cứu:
5.718 cuốn. Đảm nhiệm chức
năng, nhiệm vụ: Sưu tầm,
nghiên cứu, bảo quản các tài
liệu địa chí nhằm giữ gìn và
phát huy vốn văn hoá cổ của
địa phương.

Thư viện tỉnh xác định: Các
tài liệu Hán Nôm là nguồn tài
sản quý báu cần phải được
trân trọng, gìn giữ. Phó Giám
đốc Thư viện tỉnh, phụ trách
phòng Thông tin thư mục địa
chí, bà Nguyễn Thị Hằng, cho
biết: Vốn tài liệu Hán Nôm
trong Thư viện là bằng chứng
về một nền kinh tế, giáo dục,
tôn giáo, chính trị… của dân

tộc trong hàng ngàn năm
dựng nước và giữ nước. Giúp
các nhà nghiên cứu khoa học,
giới chuyên gia tham khảo
được các thông tin có giá trị, từ
đó để phục vụ cho việc nghiên
cứu của mình.

Các tài liệu Hán Nôm trong
Thư viện là loại tài liệu đặc
biệt. Các tài liệu này thường
làm từ những vật liệu dễ bị
ảnh hưởng bởi các tác động
bên ngoài như: giấy dó, gỗ, da
dê… nên việc bảo quản và lưu
trữ là điều vô cùng khó khăn.
Hơn hết đối với những tài liệu
thuộc loại di sản của “quốc
gia” thì việc được trực tiếp sử
dụng là điều không thể, tránh
tác động làm hư hại tài liệu. 

Kiến nghị và giải pháp
Thư viện tỉnh cần phải có

một đội ngũ chuyên trách,
được đào tạo ngắn hạn hoặc
có trình độ về văn phạm Hán
Nôm, với các kĩ năng xử lý
thông tin căn bản.

Số hóa tài liệu Hán Nôm để
lưu trữ và khai thác là nhiệm
vụ cấp bách.

Khó khăn hiện thời là nhân
lực thực thi nhiệm vụ còn
thiếu và yếu về tri thức Hán
Nôm. Kinh phí để thực hiện
nhiệm vụ còn eo hẹp. Huy
động cộng tác viên cũng chưa
thể, bởi hai khó khăn về giải
pháp và chế độ bồi dưỡng. 

Hải Dương là tỉnh có di sản
Hán Nôm phong phú về thể
loại, có loại thuộc hàng quý
hiếm, độc đáo. Di sản có giá trị
trên nhiều lĩnh vực, phục vụ
đa ngành, từ quản lý xã hội,
xây dựng đời sống văn hóa cơ
sở, đến phòng chữa bệnh bằng
Y học cổ truyền, nghiên cứu
phong tục tập quán, tìm hiểu
lịch sử địa phương. Hiện số
lượng lưu trữ ở thư viện tỉnh
còn quá khiêm tốn. 

Những sách ghi chép về địa

phương khá nhiều trong mỗi
cuốn gia phả, tộc phả, thần
tích, bi kí sắc phong. Số lượng
có tới nhiều vạn bản, nhưng
vẫn đâu đó ở một vài đơn vị, ở
mỗi cá nhân, mỗi gia đình.

Để khắc phục tình trạng
này, thiết nghĩ Thư viện tỉnh
có dự án, kết hợp với những
đơn vị có nhiều di sản Hán
Nôm như: Bảo tàng tỉnh, Hội
Đông y tỉnh, Công an tỉnh, tiến
hành sưu tầm, lập thư mục,
phân loại các loại văn bản Hán
Nôm hiện còn trên đất Hải
Dương. Đề nghị UBND tỉnh và
ngành VHTTDL cần quan tâm
đầu tư kinh phí làm dự án.
Hiện nay phương tiện sao
chụp làm tư liệu cho thư viện
số khá thuận lợi. Cần xây dựng
kế hoạch 5 năm, kế hoạch
từng năm biên dịch những văn
bản phục vụ kịp thời theo đơn
đặt hàng của cấp ủy, chính
quyền các cấp và độc giả. 

Phần tóm tắt nội dung
trong bộ sách Uyên giám loại
hàm ở từng quyển sách là chữ
viết tay, nhiều mục không
chính xác do chữ viết khó
luận, một số mục có sai nhầm.
Cần biên soạn lại trên cơ sở
đánh máy chữ vi tính, đính
chính những mục phiên âm
chưa đúng với chữ Hán in
trong sách. Cán bộ thư viện
chưa có người thông thạo Hán
văn, có thể vận dụng công tác
xã hội hóa vận động Câu lạc
bộ Hán Nôm tỉnh hỗ trợ. Với
người có trình độ Hán Nôm
bậc đại học làm trong khoảng
bốn tuần sẽ ra thư mục chi
tiết, đáp ứng tra cứu tên thư
mục ở từng quyển qua mấy
lần nhấp chuột vi tính. Kinh
phí bồi dưỡng không nhiều.
Tổ chức những lớp truyền dạy
Hán Nôm đáp ứng nhu cầu
bảo tồn, phát huy di sản Hán
Nôm hiện cór
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TIN HoạT ĐộNG NGàNH

Tập huấn kỹ năng quản lý Nhà nước chuyên
đề về quảng cáo năm 2022

Sáng 16/9, tại trường Đại học Hải Dương, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp Tập
huấn kỹ năng quản lý Nhà nước chuyên đề về
quảng cáo năm 2022.

Tham dự lớp tập huấn có gần 300 học viên
là đại diện lãnh đạo Phòng VHTT, công chức
VHXH xã, phường, thị trấn của 12 huyện, thị xã,
thành phố và các tổ chức, cá nhân hoạt động
trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Học
viên được truyền đạt các chuyên đề về Luật:
Quảng cáo, Phòng chống tác hại của rượu, bia
năm 2019; các Nghị định Chính phủ: 24/2020,
70/2021, 38/2021, 129/2021; Thông tư:
25/2018/TT-BVHTTDL, 04/2018/TT-BXD.
Cũng tại lớp tập huấn giảng viên và học viên
trao đổi về những thuận lợi và khó khăn trong
thực hiện Luật, Nghị đinh, Thông tư về quảng
cáo tại địa phương mình, qua đó đưa ra những
kiến nghị, đề xuất xây dựng Luật Quảng cáo
(sửa đổi) trong thời gian tới. B.G

giải bóng bàn Trẻ, Thiếu niên, Nhi đồng
tỉnh hải Dương mở rộng năm 2022

Từ 16-18/9, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài
PT-TH tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức
Giải bóng bàn Trẻ, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh
Hải Dương mở rộng lần thứ XXII năm 2022,
tranh cup Thạch rau câu Long Hải.

Tham dự giải năm nay có hơn 300 vận động
viên đến từ 15 đội trong và ngoài tỉnh. Các VĐV
được chia làm hai nội dung, gồm giải phong
trào và nâng cao. Giải phòng trào gồm các đơn
vị trong tỉnh là huyện Nam Sách, Cẩm Giàng,
Bình Giang, Tứ Kỳ, Nhà Thiếu Nhi, Nhà Thi đấu

TDTT, TP Hải Dương, TX Kinh Môn. Các VĐV
tranh tài ở 10 nội dung. Giải nâng cao gồm các
đội: Hưng Yên, T&T, Quận Hai Bà Trưng - Hà
Nội, Quân đội, Công an, Hà Nội và chủ nhà Hải
Dương. Các VĐV thi đấu 23 nội dung.

Kết quả, sau ba ngày diễn ra sôi nổi và hấp
dẫn, đoàn Hải Dương 1 thi đấu xuất sắc, giành
được 11 giải nhất trong tổng số 18 nội dung,
xếp thứ nhất toàn đoàn. TP Hà Nội xếp thứ nhì
và Quân đội xếp thứ ba toàn đoàn.           

P.V

giải Việt dã Đại hội TDTT tỉnh năm 2022
Diễn ra vào sáng 18/9, tại TP Hải Dương.
Giải thu hút 98 vận động viên của 8 đơn vị là

TP Hải Dương, TP Chí Linh, các huyện Cẩm
Giàng, Thanh Miện, Ninh Giang, Nam Sách,
Gia Lộc và thị xã Kinh Môn. Các vận động viên
tham gia tranh tài ở 3 nội dung: nhi đồng nam,
nữ cự ly 1,5 km; thiếu niên nam, thiếu niên nữ,
thanh niên nữ cự ly 3 km và thanh niên nam cự
ly 5 km.

Kết quả, ở nội dung đồng đội thị xã Kinh
Môn và huyện Nam Sách đoạt huy chương
vàng nam và nữ lứa tuổi nhi đồng; thị xã Kinh
Môn đoạt huy chương vàng nam và nữ lứa tuổi
thiếu niên; TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn đoạt
huy chương vàng nam và nữ lứa tuổi thanh
niên.

Ban tổ chức cũng trao huy chương vàng cho
các cá nhân Vũ Minh Đức (Kinh Môn), Đào
Bình Phương (Nam Sách) lứa tuổi nhi đồng;
Hoàng Văn Quyền (Kinh Môn) và Phạm Thị Hải
Yến (Nam Sách) lứa tuổi thiếu niên; Nguyễn
Duy Khánh và Hoàng Thị Ngọc Anh (cùng ở Chí
Linh) lứa tuổi thanh niên. P.V

Nhà thờ Tiến sĩ Vũ Khâm Lân được công
nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh

Ngày 18/9, UBND xã Ngọc Sơn (thành phố
Hải Dương) tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp
hạng di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ Tiến sĩ Vũ
Khâm Lân.

Tiến sĩ Vũ Khâm Lân, người có nhiều công
lao to lớn đóng góp cho sự phát triển của quốc
gia trong thế kỷ XVIII trên nhiều lĩnh vực: chính
trị, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, quân sự…
được triều đình ghi nhận, sử sách lưu truyền,
nhân dân ngưỡng mộ. Hiện nay, tại nhà thờ
còn lưu giữ 19 đạo sắc phong, là một trong
những di tích còn lưu giữ được nhiều sắc
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phong nhất trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Hàng năm, ngày 20 tháng 8 Âm lịch, tại nhà

thờ con cháu trong dòng họ lại tổ chức cúng giỗ
tưởng nhớ tới công ơn tiền nhân.

Di tích nhà thờ Tiến sĩ Vũ Khâm Lân được
UBND tỉnh Hải Dương xếp hạng di tích Lịch sử
cấp tỉnh tại quyết định số 50 ngày 08 tháng 01
năm 2021. T.H

Nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về du lịch
Ngày 19/9, tại trường Đại học Hải Dương, Sở

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc
lớp tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về du
lịch năm 2022.

Tham gia lớp tập huấn có 280 học viên là đại
diện phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị
xã, thành phố, công chức văn hóa xã và Ban
quản lý các điểm du lịch, di tích trên địa bàn
tỉnh. Qua lớp tập huấn, các học viên được tiếp
thu nội dung các văn bản quy phạm pháp luật
về du lịch; nghiên cứu bộ quy tắc ứng xử trong
du lịch; hướng dẫn đánh giá các khu, điểm để
công nhận các khu, điểm du lịch; giải pháp
nâng cao công tác quản lý, khai thác tài nguyên
du lịch; giới thiệu một số tour du lịch trên địa
bàn tỉnh…  P.V

Tập huấn nghiệp vụ rà soát hoạt động kinh
doanh dịch vụ karaoke

Ngày 19/9, tại Khách sạn Đồng Xanh (thành
phố Hải Dương), Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ rà soát
hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa
bàn tỉnh Hải Dương năm 2022.

Tham dự lớp tập huấn có gần 100 học viên
là đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông
tin 12 huyện, thị xã, thành phố; các doanh
nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke địa bàn
tỉnh: mỗi huyện mời 05 người; thị xã Kinh Môn
mời 15 người; các thành phố: Hải Dương, Chí
Linh: mỗi đơn vị mời 10 người. Nội dung của
lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát là tuyên truyền,
hướng dẫn thủ tục hành chính về lĩnh vực
karaoke; những quy định, điều kiện… trong
hoạt động kinh doanh karaoke.

Đây là một trong những hoạt động triển
khai thực hiện Kế hoạch số 1675/KH SVHTTDL
ngày 07/9/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch về việc rà soát hoạt động kinh doanh
dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Hải Dương
năm 2022.   P.V

Khai hội đền Cuối huyện gia Lộc
Ngày 21/9 (tức ngày 26/8 Âm lịch), tại thôn

Hội Xuyên, thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc), Lễ
hội đền Cuối, kỷ niệm 681 năm Ngày mất của
An Nghĩa Đại vương Nguyễn Chế Nghĩa đã
được tổ chức. 

Đền Cuối là nơi thờ tự An Nghĩa Đại vương
Nguyễn Chế Nghĩa – Danh tướng đời nhà Trần.
Lễ hội đền Cuối diễn ra từ ngày 26-28/8 Âm
lịch. Phần lễ có nhiều nghi thức đặc biệt như:
Lễ rước bộ từ các làng rồi hội nhau cùng rước
vào đền, ra lăng; Lễ rước kiệu bay thể hiện uy
vũ của tướng quân. Phần hội diễn ra nhiều trò
chơi dân gian độc đáo như: múa rồng, lân và
đánh thó (tức đánh võ gậy là nét độc đáo của lễ
hội đền Cuối) phỏng theo lối võ dân tộc do
chính Tướng Quân Nguyễn Chế Nghĩa sáng tạo
và truyền dạy cho dân để đánh giặc.          

P.V

Tập huấn nghiệp vụ thư viện cơ sở năm 2022

Ngày 21/9, Thư viện tỉnh Hải Dương phối
hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện
Gia Lộc tổ chức lớp Tập huấn Nghiệp vụ Thư
viện cơ sở năm 2022.

Tham dự lớp tập huấn có gần 30 học viên là
cán bộ phụ trách thư viện, tủ sách thôn, KDC
và cán bộ phụ trách điểm bưu điện văn hóa xã
trên địa bàn huyện Gia Lộc. 

Các học viên được trang bị kiến thức về: xây
dựng, tổ chức hoạt động và quản lý thư viện, tủ
sách cơ sở; xây dựng vốn tài liệu; thông tin
tuyên truyền; phân loại sách, đăng ký sách
trong thư viện, bảo quản, kiểm kê sách báo;
công tác thống kê, báo cáo; vấn đề về xã hội
hóa; xử lý kỹ thuật sách; công tác phục vụ bạn
đọc.  

P.V
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giải vô địch trẻ đấu kiếm Quốc gia lần thứ
Xii năm 2022

Từ ngày 21 – 28/9, tại Nhà thi đấu TDTT
tỉnh, Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ VHTTDL)
phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ
chức Giải vô địch trẻ đấu kiếm Quốc gia lần thứ
XII năm 2022.

Giải thu hút 127 vận động viên đến từ 8
đoàn là: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Công
an Nhân dân, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh,
Thanh Hóa và chủ nhà Hải Dương.

Các VĐV được chia làm hai nhóm tuổi:
nhóm 17 tuổi và 20 tuổi. Thi đấu các nội dung
cá nhân và đồng đội nam, nữ ở 3 loại kiếm gồm:
kiếm chém, kiếm ba cạnh và kiếm liễu.

Giành được 11 trên tổng số 21 huy chương
vàng, đoàn TP Hà Nội là đội nhiều thành tích
nhất giải. Cùng đoạt 2 huy chương vàng nhưng
đoàn Hải Dương xếp thứ tư sau Bắc Ninh và TP
Hồ Chí Minh do không có huy chương bạc. 

P.V

Trao tặng 1.500 cuốn sách cho hai trường
tiểu học trên địa bàn thành phố

Chiều ngày 22/9, Trung tâm Văn hóa, Thông
tin – Thể thao phối hợp với Phòng Giáo dục và
Đào tạo TP. Hải Dương trao tặng sách, truyện
thiếu nhi cho hai trường tiểu học: Liên Hồng và
Cẩm Thượng.

Việc hai trường tiểu học được tiếp nhận
thêm 1.500 cuốn sách, truyện thiếu nhi làm
phong phú thêm góc đọc sách thư viện của các
em. (Tiểu học Liên Hồng: 1.000 cuốn, Tiểu học
Cẩm Thượng: 500 cuốn). 

Đây là đợt thứ hai trong năm Trung tâm Văn
hóa, Thông tin – Thể thao phối hợp với Phòng
Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương trao

tặng sách, truyện thiếu nhi cho các trường Tiểu
học, trước đó hai đơn vị đã phối hợp tặng cho
trường Tiểu học An Thương 500 cuốn.

P.V

giải vô địch Bóng chuyền bãi biển Đại hội
TDTT tỉnh hải Dương lần thứ iX

Trong hai ngày 24 – 25/9, tại Trường THCS
Việt Hòa (phường Việt Hòa, thành phố Hải
Dương), Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Hải
Dương lần thứ IX năm 2022 tổ chức Giải vô địch
Bóng chuyền bãi biển.

Đây là môn thi đấu cuối cùng trong chương
trình Đại hội TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ IX
năm 2022. Tham gia giải có 30 vận động viên
nam, nữ đến từ 7 đơn vị gồm: Thanh Miện, Tứ
Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang, Cẩm Giàng, Kim
Thành và TP Hải Dương. Các VĐV tranh tài ở
hai nội dung là đôi nam, đôi nữ.

Tại trận chung kết nội dung nam, cặp vận
động viên Vũ Lệnh Ban, Nguyễn Văn Duy (Cẩm
Giàng) đã vượt qua cặp Vũ Văn Quảng, Vũ Văn
Hưng (Thanh Miện) với tỷ số 2 – 0, qua đó
giành huy chương vàng; hai đội Ninh Giang 1,
Ninh Giang 2 đồng giải ba.

Nội dung nữ, sau khi vượt qua cặp Vũ Thị
Vân Anh, Phạm Thị Trang (TP Hải Dương)
trong trận chung kết, cặp Nguyễn Thị Hường,
Lưu Thị Hậu của Thanh Miện đã giành huy
chương vàng; huy chương đồng ở nội dung này
thuộc về đội Thanh Miện 2.                         

P.V

CLB yêu dân ca và chèo thành phố hải
Dương kỉ niệm một năm thành lập

Sáng 24/9, tại Nhà khách Công đoàn Liên
đoàn Lao động tỉnh diễn ra Lễ kỉ niệm một năm
thành lập CLB yêu dân ca và chèo thành phố
Hải Dương.

CLB yêu hát dân ca và chèo thành phố Hải
Dương được thành lập vào cuối tháng 4/2021.
Ban đầu, CLB có 40 hội viên đến nay đã có trên
60 hội viên tham gia. Do ảnh hưởng của dịch
Covid-19 nên việc tham gia sinh hoạt của các
thành viên CLB bị gián đoạn. Bằng sự nhạy
bén, linh hoạt, Chủ nhiệm CLB yêu dân ca và
chèo chuyển sang hình thức sinh hoạt online,
hoặc thành lập các nhóm lẻ cùng sinh hoạt
trong thời gian dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo
công tác phòng chống dịch. Trong năm qua,
CLB tổ chức và tham dự 08 cuộc giao lưu văn
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nghệ với các CLB trong và ngoài tỉnh.        
P.V

CLB Cờ tướng huyện Cẩm giàng kỷ niệm 25
năm thành lập

Ngày 24/9, CLB Cờ tướng huyện Cẩm Giàng
long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành
lập.

CLB Cờ tướng huyện Cẩm Giàng tiền thân là
CLB Cờ tướng liên xã huyện Cẩm Giàng (liên xã
tức là một số xã hợp tác với nhau thành lập
CLB), được UBND huyện Cẩm Giàng ra quyết
định thành lập số 165/QĐ-UBND ngày 20
tháng 8 năm 1997. 

Ngày 16/12/2009, UBND huyện Cẩm Giàng
ra Quyết định số 2218/QĐ-UBND kiện toàn
Ban chủ nhiệm và đổi tên CLB Cờ tướng liên xã
huyện Cẩm Giàng thành CLB Cờ tướng huyện
Cẩm Giàng. CLB hoạt động dưới sự hướng dẫn
của Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Cẩm
Giàng (nay là Trung tâm VHTT-TT huyện).

Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, thành
viên dần tăng lên, trung bình có từ 50-60 người
tham gia sinh hoạt thường xuyên. Trong 25
năm hoạt động, CLB đã giành được nhiều giải
cá nhân và đồng đội cấp huyện, cấp tỉnh.
Nhiều cá nhân và tập thể CLB được UBND
huyện Cẩm Giàng tặng giấy khen.            

P.V

Nâng cao kiến thức nghiệp vụ lưu trú du lịch

Sáng 27/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tổ chức Lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức
nghiệp vụ lưu trú du lịch cho trên 120 học viên
là cá nhân, hộ cá thể, tổ chức hoạt động trong
lĩnh vực lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được giảng viên truyền đạt
kiến thức ở 6 nội dung gồm: Các quy định xếp

hạng cơ sở lưu trú du lịch, quyền và nghĩa vụ
của các tổ chức, cá nhân; thực tế hoạt động
kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trong nước
và trên địa bàn tỉnh; Bộ tiêu chí quy định tiêu
chuẩn đối với các loại hình lưu trú du lịch theo
tiêu chuẩn quốc gia; kiến thức nghiệp vụ cơ
bản về quản lý, lễ tân, phục vụ buồng, phòng,
bàn, bar…; các yêu cầu, kỹ năng đối với lễ tân,
phục vụ, quy trình đón tiếp khách và phương
pháp bảo quản đồ dùng, trang thiết bị trong cơ
sở lưu trú du lịch; hướng dẫn thủ tục hành
chính liên quan đến lĩnh vực du lịch.       

P.V

Tứ Kỳ: Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hát chèo

Từ ngày 20-29/9, Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể
thao huyện Tứ Kỳ tổ chức lớp tập huấn nâng
cao hát chèo cho các hạt nhân văn nghệ cơ sở
huyện Tứ Kỳ.

Tham dự lớp tập huấn, dưới sự hướng dẫn,
truyền đạt kiến thức của các cán bộ chuyên
môn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, hơn
50 học viên đã nắm vững một số làn điệu hát và
kỹ thuật múa trong chèo; một số nhạc công
không chuyên của huyện được nâng cao kỹ
năng chơi đàn bầu, nhị, đàn nguyệt. Ngoài
nâng cao kĩ năng ca hát, biểu diễn, kỹ thuật sử
dụng nhạc cụ dân tộc, các học viên đã được
trang bị thêm cách thức tổ chức, dàn dựng
chương trình văn nghệ để nâng cao hiệu quả
hoạt động của các câu lạc bộ nghệ thuật truyền
thống ở cơ sở.  P.V

Chiếu phim tuyên truyền tác hại và hướng
dẫn phòng chống ma túy trong học đường

Trong tháng 9, Trung tâm Phát hành phim
và Chiếu bóng tỉnh đã triển khai chiếu 30 buổi
chiếu tuyên truyền về tác hại của ma túy và
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hướng dẫn phòng chống ma túy trong học
đường cho các em học sinh tại một số trường
THCS trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi chiếu phim, các em học sinh và các
thầy cô giáo được xem những thước phim giới
thiệu và hướng dẫn các kiến thức cơ bản về ma
túy; tác hại của từng loại ma túy; cách nhận
biết các biểu hiện thường gặp đối với người
nghiện ma túy; cách nhận biết một số loại ma
túy phổ biến như hiện nay như: heroin, cần sa,
ma túy đá, thuốc lắc, viên ma túy tổng hợp…
Qua đó, các em được cung cấp thêm những kỹ
năng nhận biết các thủ đoạn của tội phạm ma
túy; biết được hiểm họa, tác hại của ma túy đối
với sức khỏe, tinh thần và nhân cách con
người,, an ninh trật tự xã hội, tương lai của bản
thân và cộng đồng.                                     P.V

Thư viện tỉnh hải Dương trao tặng sách cho
Thư viện xã điểm năm 2022

Ngày 30/9, Thư viện tỉnh Hải Dương trao
tặng 1.000 đầu sách cho Thư viện xã Thái Hoà,
huyện Bình Giang.

Đây là một chương trình thiết thực, mang ý
nghĩa nhân văn nhằm phục vụ nhu cầu học tập
và giải trí của cán bộ và nhân dân trong xã. Với
hơn 1.000 đầu sách các loại sẽ góp phần thúc
đẩy nhu cầu hưởng thụ văn hoá, nâng cao kiến
thức của cán bộ và nhân dân trong xã thúc,
đồng thời đẩy phong trào văn hoá đọc ở cơ sở.

nguyễn cƯỜng

Liên hoan võ thuật cổ truyền tỉnh hải Dương
mở rộng lần thứ nhất năm 2022

Ngày 2/10, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao
tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp
với Liên đoàn võ thuật cổ truyền tỉnh Hải
Dương tổ chức Liên hoan võ thuật cổ truyền
tỉnh Hải Dương mở rộng lần thứ nhất năm
2022.

Liên hoan quy tụ 164 võ sinh đến từ 12 đơn
vị ở Hải Dương và một số tỉnh, thành phố lân
cận.

Các võ sinh lần lượt biểu diễn hơn 50 tiết
mục võ thuật đặc sắc (29 tiết mục cá nhân, 20
tập thể, 5 tiết mục nội công, công phá, 1 dưỡng
sinh) như xà quyền, song đao, lôi côn, độc long
kiếm, hổ trảo quyền, kiếm chân lực, song long
xuất hải, nội công chịu lực công phá 3 mục
tiêu... Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao
giấy chứng nhận, tặng cúp kỷ niệm cho các tập

thể và giấy chứng nhận cho cá nhân tham dự.
P.V

Tuyên truyền lưu động Chương trình an toàn
giao thông

Hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2022
với chủ đề: “Xây dựng văn hóa giao thông an
toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-
19”với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của
người tham gia giao thông”, trong tháng 9 và
đầu tháng 10/2022, Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên
truyền thiết thực như: tuyên truyền cổ động
trực quan trên màn hình Led; xây dựng các bộ
panô in khẩu hiệu, tranh cổ động đi triển lãm
lưu động; tổ chức các chương trình văn nghệ
tuyên truyền lưu động, biểu diễn các ca khúc về
an toàn giao thông và tuyên truyền các quy
định của pháp luật liên quan đến công tác đảm
bảo an toàn giao thông, Luật Giao thông đường
bộ…

Đây là chương trình do Trung tâm VHNT
tỉnh phối hợp tuyên truyền lưu động tại các
huyện, thị xã, thành phố nhằm nâng cao hiệu
quả công tác quản lý Nhà nước và hoạt động
thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật
tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý
thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an
toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông
trong cộng đồng. Từ đó góp phần ngăn chặn
các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn
giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...  

P.V

Tập huấn kỹ năng Quản lý Nhà nước về Nghệ
thuật biểu diễn

Sáng 05/10, tại trường Đại học Hải Dương,
Sở VHTTDL tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ
năng Quản lý Nhà nước về Nghệ thuật biểu
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diễn.
Tham gia lớp tập huấn có gần 200 học viên

là lãnh đạo phòng VHTT, công chức văn hóa xã,
phường, thị trấn của 12 huyện, thị xã, thành
phố; các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh
dịch vụ văn hóa có liên quan đến hoạt động
nghệ thuật biểu diễn; lãnh đạo các công ty,
doanh nghiệp biểu diễn nghệ thuật ngoài công
lập trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn là dịp để các học viên cập
nhật, trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh
nghiệm, cách quản lý, cách làm hay, những giải
pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình quản lý hoạt động
nghệ thuật biểu diễn tại địa phương. Đồng thời
phổ biến, triển khai, vận dụng nội dung các văn
bản pháp luật vào thực tiễn công việc tại cơ
quan, đơn vị, địa phương nơi công tác, cư trú,
góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống xã hội.

P.V

Tìm giải pháp duy trì dòng chảy suối Côn Sơn
Ngày 05/10, tại di tích chùa Côn Sơn thuộc

Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp
Bạc, thành phố Chí Linh, Viện Thủy công (Bộ
Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Sở
Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Hải Dương cùng các cơ quan liên
quan tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu
đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy suối Côn
Sơn thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn
Sơn – Kiếp Bạc”.

Tại Hội thảo, nhóm nghiên cứu thực hiện đề
tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì dòng
chảy suối Côn Sơn thuộc khu di tích Đền thờ
Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương” đã đánh giá,
phân tích hiện trạng về dòng chảy suối Côn
Sơn và đưa ra những giải pháp để duy trì dòng
chảy của suối.

Để duy trì dòng chảy suối mà vẫn giữ được
nguyên gốc của cảnh quan, môi trường của di
tích, về lâu dài, các nhà khoa học đề xuất 6 giải
pháp. Cụ thể gồm: tái tạo thảm phủ thực vật; sử
dụng nguồn nước mặt thay thế khai thác nước
ngầm; khôi phục mực nước ngầm; xây dựng
các chủ trương, chính sách, giải pháp khoa học;
tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về
bảo vệ rừng và nguồn nước ngầm; xây dựng ao
điều tiết nước ở thượng nguồn… Tuy nhiên,
giải pháp này cần lượng kinh phí lớn và thực
hiện trong thời gian rất dài.

Vì thế, trước mắt, để tạo dòng chảy của suối

Côn Sơn đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của
người dân nhất là trong 2 dịp lễ hội mùa Thu và
mùa Xuân hàng năm, các nhà khoa học đề xuất
4 giải pháp gồm: Đưa nước lên thượng nguồn
để cho nước chảy xuống dưới suối; trám bịt
những khe nứt dọc suối để hạn chế tổn thất
nước; xây dựng đập ngầm trên suối giữ nước và
bổ sung nước ngầm; nước chảy trên suối bị giữ
lại bởi đập ngầm sẽ thu về hồ bán nguyệt
(nguồn cấp) để tái tạo, tiết kiệm nước.

Việc duy trì dòng suối Côn Sơn có ý nghĩa
quan trọng về mặt văn hóa tâm linh và góp
phần tôn tạo cảnh quan cho khu di tích.

P.V

Sôi nổi giải bóng chuyền hơi người trung,
cao tuổi tỉnh năm 2022

Từ 13-14/10, Ban Đại diện Hội Người cao
tuổi (NCT) tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tổ chức Giải bóng chuyền hơi người
trung, cao tuổi tỉnh Hải Dương lần thứ IV năm
2022.

Giải thu hút 19 đội với hơn 200 vận động
viên, huấn luyện viên tham dự. Nội dung bóng
chuyền hơi nam có 11 đội các huyện, thị xã,
thành phố (TP Hải Dương không tham gia). Nội
dung bóng chuyền hơi nữ có 8 đội đến từ các
huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Nam Sách,
Kim Thành, Bình Giang, thị xã Kinh Môn, TP
Chí Linh.

Kết quả, HCV bóng chuyền nam thuộc về
huyện Tứ Kỳ, HCB thuộc về thị xã Kinh Môn,
HCĐ thuộc về huyện Nam Sách và huyện Ninh
Giang. Ở nội dung bóng chuyền nữ, HCV thuộc
về thành phố Chí Linh, huyện Bình Giang
giành HCB, HCĐ thuộc về huyện Tứ Kỳ và thị
xã Kinh Môn. Ngoài ra, BTC còn trao các giải
nhánh cho VĐV nam, nữ cao tuổi nhất; VĐV
nam, nữ xuất sắc nhất.  T.H
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Nổi “máu tam bành”
PgS TS Phạm VăN TìNh

Các bạn đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du,
hẳn không quên mấy câu thơ:

Mụ nghe nàng nói hay tình,
Bây giờ mới nổi tam bành mụ lên.
Không quên vì hai câu này mô tả thái độ

giận dữ bất thường của Tú Bà khi lần đầu giáp
mặt nàng Kiều, ngỡ ngàng về những lời Kiều
giãi bày và nhận ra sự tình tráo trở do Mã Giám
Sinh tạo ra.

Cũng bởi Tú Bà vốn là mụ chủ lầu xanh (một
nghề kinh doanh thân xác phụ nữ). Mụ với Mã
Giám Sinh “Chung
lưng mở một ngôi
hàng/ Quanh năm
buôn phấn bán
hương đã lề”. Qua
manh mối, biết Kiều
quyết chí “bán mình
chuộc cha”, Mã Giám
Sinh “kẻ đại diện” đã
đến thương lượng,
mặc cả và mua được
một “tuyệt thế giai
nhân” để có “vốn”
làm ăn. Nhưng tay lái
buôn họ Mã giở trò
ma giáo, khi ở nơi xa đất khách đã giả bộ là
người lấy Kiều làm vợ để ăn nằm với nàng và
sau đó, định “lập lờ đánh lận” qua mặt Tú Bà.
Ai dè, những lời bộc bạch hồn nhiên của Kiều
đã vạch mặt âm mưu xảo trá đó. Kết cục là mụ
Tú Bà nổi giận đùng đùng mắng nhiếc cả Kiều
lẫn Mã Giám Sinh thậm tệ.

Chuyện đời là thế, ai đọc cũng hiểu. Nhưng
có thể có người chưa hiểu là chữ “tam bành”
trong “nổi tam bành”, nổi máu tam bành”, “nổi
cơn tam bành” xuất xứ từ đâu.

Đây là từ Hán Việt. “Tam” là ba, “bành” chỉ
một vị thần. Bửu Kế - Vĩnh Cao (trong Tầm
nguyên từ điển, NXB Thuận Hoá, 2002) giải
thích “tam bành” là: “Theo sách Phật thì trong
mỗi người chúng ta có 3 vị thần: Bành Kiều,
Bành Cứ, Bành Chất, xúi giục chúng ta làm
điều xằng bậy, rồi cứ đến ngày Canh Thân lại
lên tâu với Ngọc Hoàng thượng đế”. Trong Từ
điển Truyện Kiều (Đào Duy Anh, NXB Khoa
học Xã hội, 1974); Từ điển tiếng Việt (Trung

tâm Từ điển học, NXB Đà Nẵng, 2020) thì tên
của 3 vị thần này là Bành Cư, Bành Kiêu, Bành
Chất. Hơi khác một chút về tên gọi, song các
sách đều thống nhất trong quan niệm, cho ba
vị trên là ba “hung thần”, “trấn yểm ở ba nơi
sâu kín nhất của con người là đầu, bụng, tim”
và “chuyên xui người ta làm điều hiểm ác”.

“Máu tam bành” nổi lên do ba hung thần
xúi giục nên nó vô cùng khủng khiếp. Có lẽ
chính từ sự tích đó mà “tam bành” là một từ
dùng để chỉ cơn giận bột phát, rất ghê gớm của
ai đó trước một tình thế bất thường mà hậu quả

của nó thật khó
lường (Ở tình
huống vừa nói
trong Truyện Kiều,
ngỡ ngàng trước
sự đời oan trái và
gian trá, quá tủi
cực với lời nhục
mạ của Tú Bà,
Thuý Kiều trong
cơn uất nghẹn đã
rút dao mang sẵn
định quyên sinh.
May mà mọi người
can ngăn mà

không xảy ra bi kịch lớn – nếu không thì Truyện
Kiều hết chứ còn đâu).

Có điều lạ là chuyện “nổi máu tam bành”
kia lại là “đặc sản” chuyên dùng để chỉ hành
động bột phát của người phụ nữ nào đó
(thường là ở những phụ nữ đang có quyền uy,
như các mệnh phụ phu nhân hay những người
đàn bà quyền thế trong xã hội phong kiến xưa)
chứ không dùng cho giới mày râu. Khi các bà
nổi điên “ba máu sáu cơn” thì hãy coi chừng.
Tai hoạ có thể bất ưng giáng xuống đầu ai đó
ngay lập tức.

Nhưng “cánh đàn ông” cũng đừng vì thế mà
thấy thiệt thòi. Họ có nhiều từ ngữ, nhiều
thành ngữ để biểu thị thái độ tương tự của họ.
“Nổi giận lôi đình” (lôi đình: sấm và sét) chính
là thành ngữ dùng để chỉ “cơn giận lớn, khủng
khiếp, thường là của một người đàn ông nào
đó”.

Chỉ vì cái “máu tam bành”
Mà trong phút chốc tan tành gói may…

Minh họa: huy chƯƠng



THơ - NHạC

NguyễN VăN Cử 

Khi lá thư về

Ngọn gió nồm nam đã thổi về

Nồng nàn biển cả vốn tình quê

Vần thơ giản dị mà đầm ấm

Ý tứ sâu xa tựa ước thề

Thắt dạ se lòng nghe tiếng “nấc”

Canh trường mong nhớ ấp hồn mê

Thương ai đơn lẻ đeo duyên bạc

Chỉ giận kiếp này khó thỏa thuê. 

Ái NhâN

Bội mùa
Kính tặng các thầy cô giáo vùng cao

Sáng bừng trong mắt trẻ thơ

Hân hoan chân sáo, giấc mơ dịu dàng

Bên hiên ngơ ngác bướm vàng

Lắng nghe cô giảng, chang chang nắng hè.

Chân trần vượt suối, băng khe

Mưa nguồn bất chợt lũ về mênh mông

Sớm nào giá rét mùa đông

Vượt đèo hun hút gió mông mênh lùa.

Sư gieo cội phúc trên chùa

Em gieo con chữ bội mùa tương lai.

hồNg Cờ

Hải Dương
Địa linh nhân kiệt Hải Dương

Khí thiêng sông núi bốn phương tụ thành

Làng Mộ Trạch mãi lừng danh

Ba sáu tiến sĩ sử xanh lưu truyền.

Nam Sách hiếu học kề bên

Đỗ đạt tiến sĩ các miền đâu hơn?

Bình ngô đại cáo Côn Sơn

Danh nhân Nguyễn Trãi sáng hơn sao trời.

Thầy giáo day học muôn đời

Chu Văn An mãi ngời ngời nước Nam

Đức Trần vang Lục Đầu Giang(1)

Kiếp Bạc vạn thuở diệt tan quân thù!

Trạng Trình thấu tận ngàn thu(2)

Tiên đoán vận nước bây giờ còn linh

Tuệ Tĩnh cải tử hoàn sinh(3)

Vua Tầu nể trọng cứu tinh dân lành.

Hoàng Thạch - Chu Đậu công thành(4)

Sản phẩm chất lượng tăng nhanh đẹp lòng

Thanh Hà vải ngọt hương nồng

Cáy rươi đặc sản tỉnh đông đâu bằng?(5)

Bánh gai thương hiệu Ninh Giang

Bánh đậu nức tiếng rồng vàng quê ta.

Hồn cốt rối nước rộ hoa

Đảo Cò sinh thái gần xa tìm về...(6)

Điệu chèo khúc nhạc say mê

Đánh tan co vid - hương quê đắp bồi(7)

Gốc bền biếc lá đơm chồi

Hải Dương tỏa sáng ơn Người sắt son!...

(1) Đại Vương Trần Hưng Đạo
(2) Trạng Trình DN VH Nguyễn Bỉnh Khiêm xưa  thuộc

Vĩnh Lại, Hải Dương, nay là Vỉnh Bảo, TP Hải Phòng
(3) Thần Y Tuệ Tĩnh chữa bệnh cứu người tài năng vua

Tầu cũng phải nể trọng
(4) NM xi măng và gốm sứ Chu Đậu 
(5) Cáy rươi Tứ Kỳ, Kinh Môn, Thanh Hà
(6) Đảo Cò huyện Thanh Miện
(7) Đại dịch Covid - 19
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Tranh vui của: nguyễn Việt tiến, chu đức tiến, huy thỰc và huy chƯƠng

Chuyện vợ chồng
Một cô vợ thất vọng về tình trạng chồng hay

đi làm về muộn nên tâm sự với bạn. Cô bạn
khuyên: “Thay vì nhiếc móc anh ấy, cậu hãy nói
những lời ngọt ngào và đón chào anh ấy bằng
một nụ hôn. Có thể anh ấy sẽ thay đổi”.

Tối đó, anh chồng về muộn, cô vợ vội vàng
ra mở cửa, dìu anh ta vào phòng, đắp khăn lạnh
rồi cởi giày cho anh ta. Vừa nắn bóp, cô vợ vừa
thì thầm vào tai chồng: “Anh yêu, đã muộn rồi,
chúng mình lên gác ngủ nhé”. Anh chồng đang
xỉn trả lời: “Ừ, thế cũng được. Đằng nào về nhà
con vợ anh cũng không tha…”.

mẹ chồng chưa hiểu hết con dâu
Bà mẹ chồng nói với cô con dâu:
- Con à ! Chẳng gì chồng con cũng có ba

bằng kỹ sư, một bằng sáng chế. Vậy mà con còn
bắt nhà trí thức đi chợ và thổi cơm là sao?

- Thưa mẹ ! Thế là mẹ chưa hiểu gì về con.
- Sao ! Ý con là…
- Dạ ! Hiện nay con là cán bộ của Cục Quản

lý và Sở hữu trí tuệ ạ !
- !?

uống rượu thông minh
Bác sĩ khuyên một bệnh nhân có nguy cơ bị

bệnh gan - ông hãy cố gắng bỏ rượu, hay ít ra
cũng tập để trở thành một người mà tôi gọi là
người uống rượu thông minh...

- Thưa bác sĩ, thế nào là một người uống
rượu thông minh?

- Đó là người chỉ uống khi người khác trả
tiền.

- !!!

Bị hớ ?
Anh nhân viên đến nhà sếp chơi, luôn

miệng khen:
– Chà chà! Nhà sếp đẹp thật!
– Cậu quá khen!
– Cháu đây là út ạ? Xinh quá! Giống sếp y

như đúc!
Vợ sếp chen vào:
– Giống thật không? Là con cô hàng xóm

đấy!
- !!!

BG(st)
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