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Sáng 24/11/2021, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Bộ Chính trị - Ban Bí
thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực
tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu T.Ư (tại Nhà Quốc hội) đến 63 tỉnh, thành và mở rộng đến các xã,
phường, thị trấn. Ảnh: Internet

ngẫm Về một hội nghị Văn hóa toàn quốc 
Mai Diên

Hội nghị Văn hóa toàn
quốc lần thứ 3 được tổ
chức theo hình thức

trực tuyến tại Thủ đô Hà Nội
vào ngày 24/11/2021 vừa qua.
Đây có thể coi là dấu mốc đặc
biệt, như một Hội nghị Diên
Hồng để lãnh đạo Đảng, Nhà
nước đưa ra những thông điệp
quan trọng về văn hóa; đánh
giá thực trạng kết quả xây
dựng văn hóa, con người Việt
Nam sau 35 năm đổi mới; đề
ra phương hướng, nhiệm vụ
trọng tâm công tác văn hóa,
văn nghệ trong giai đoạn
2021-2026, tầm nhìn đến năm
2045... Sau 75 năm, kế thừa
những tinh hoa đã đúc rút
được từ hai Hội nghị Văn hóa
toàn quốc năm 1946, 1948,
Hội nghị Văn hóa toàn quốc
2021 được nối tiếp mạch
nguồn tư tưởng Hồ Chí Minh:
“Văn hóa soi đường cho quốc
dân đi”.

Có thể khẳng định, sinh
thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đặc biệt quan tâm đến lĩnh
vực văn hóa. Với tầm nhìn
vượt thời đại, Người đã đưa ra
những chỉ dẫn quan trọng cho
văn hóa Việt Nam, trong đó
nhấn mạnh: Văn hóa phải gắn
bó, liên hệ mật thiết với chính
trị; văn hóa phải tham gia vào
sửa đổi những thói lười biếng,
tham nhũng; phải làm thế nào
để mỗi người dân được hiểu về
nghĩa vụ và quyền lợi mà họ
được hưởng. Vậy nên, xuyên
suốt chiều dài lịch sử cách
mạng Việt Nam, Đảng ta luôn
có quan điểm nhất quán về vị
trí, vai trò hết sức quan trọng
của lĩnh vực văn hóa. “Đề
cương văn hóa Việt Nam”
(năm 1943) ra đời khi Đảng
lãnh đạo phong trào cách
mạng nhưng chưa giành được
chính quyền. Lần đầu tiên
Đảng nêu cương lĩnh văn hóa,

nội dung, tính chất, tổ chức,
định hướng phát triển của một
cuộc cách mạng văn hóa chỉ
có thể gắn với cuộc cách mạng
giải phóng dân tộc và tương lai
của nền văn hóa ấy sau khi
cách mạng đã thành công.
Trong diễn văn khai mạc Hội
nghị văn hóa toàn quốc lần
thứ nhất tổ chức ngày
24/11/1946 tại Nhà hát Lớn Hà
Nội, Người cho rằng: “Nền văn
hóa mới của nước nhà lấy
hạnh phúc của đồng bào, của
dân tộc làm cơ sở”. Người
nhấn mạnh: “Văn hóa phải soi
đường cho quốc dân đi. Tôi
mong chúng ta đem văn hóa
lãnh đạo quốc dân để thực
hiện độc lập, tự cường và tự
chủ”. Sau này, tiếp tục suy
ngẫm về văn hóa, Người cho
rằng: “Văn hóa nghệ thuật
cũng là một mặt trận. Anh chị
em là chiến sĩ trên mặt trận
ấy”; “Trong công cuộc kiến
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thiết nước nhà có bốn vấn đề
cùng phải chú ý đến, cùng
phải coi trọng ngang nhau:
Chính trị, kinh tế, xã hội, văn
hóa”. Những câu nói bất hủ về
văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí
Minh đến nay vẫn vẹn nguyên
tính thời sự. 

Hội nghị Văn hóa toàn
quốc lần này, kế thừa những
tư tưởng về văn hóa của các vị
tiền nhân, trong bài phát biểu
chỉ đạo Hội nghị suốt hơn một
giờ đồng hồ, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng nhiều lần
khẳng định vai trò to lớn của
văn hóa: "Văn hóa là bản sắc
của dân tộc, văn hóa còn thì
dân tộc còn, văn hóa mất thì
dân tộc mất". Đồng thời, Tổng
Bí thư dẫn ra nhiều khái niệm
văn hóa mang tính học thuật
của các nhà nghiên cứu và
cũng chia sẻ quan niệm giản
dị của mình về văn hóa. Theo
đó, văn hóa rất gần gũi với đời
sống, khi người dân được sống
giữa tình thương và lòng nhân
ái, lẽ công bằng... ấy chính là
văn hóa. Ngược lại, những xấu
xa, bỉ ổi chính là vô văn hóa,
phi văn hóa, phản văn hóa.
Tổng Bí thư cũng dẫn ra tinh
thần yêu nước và nhân ái tuyệt
vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
thể hiện trong Di chúc của
Người để khẳng định chính
văn hóa làm nên cái hồn cốt
thiêng liêng của dân tộc, cái
vốn quý giá của đất nước. Cho
nên mất văn hóa là mất nước.
“Nếu môi trường bị phá hủy
chỉ mất vài chục năm để khắc
phục nhưng mất văn hóa là
mất nhiều thế hệ mới khắc
phục được” (Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam).

Bài phát biểu của Tổng Bí
thư mang đến cho tôi cũng
như những người được tham
dự Hội nghị nhiều cảm xúc
đặc biệt. Khác với những bài
phát biểu thông thường, từng
câu từng chữ của một vị lãnh
đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước
thể hiện sự tâm huyết, sâu sắc,

đầy tình nghĩa, đậm chất văn
hóa của dân tộc. Hội nghị là
diễn đàn để lắng nghe và là dịp
cổ vũ, động viên các nhà văn
hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp
tục phát huy tinh thần đoàn
kết, thống nhất trong ý chí,
hành động; liên kết các lực
lượng làm công tác văn hóa,
văn nghệ trong và ngoài nước
tạo thành một mặt trận đồng
lòng, dốc sức phụng sự Tổ
quốc, phục vụ nhân dân; khơi
dậy khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc;
phát huy ý chí và sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp
với sức mạnh thời đại, triển
khai thắng lợi Nghị quyết Đại
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng, đó là: “Tiếp tục
phát triển nhanh và bền vững
đất nước; gắn kết chặt chẽ và
triển khai đồng bộ các nhiệm
vụ, trong đó phát triển kinh tế
- xã hội là trung tâm; xây dựng
Đảng là then chốt; phát triển
văn hóa là nền tảng tinh thần
xã hội; bảo đảm quốc phòng,
an ninh là trọng yếu, thường
xuyên…”.

Tại Hội nghị cũng nhắc lại
định hướng phát triển đất
nước giai đoạn 2021-2030, đó
là: “Phát triển con người toàn
diện và xây dựng nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc để văn hóa
thực sự trở thành sức mạnh
nội sinh, động lực phát triển
đất nước và bảo vệ Tổ quốc”
và nhiệm vụ trọng tâm của Đại
hội XIII là “Khơi dậy khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc; phát huy giá trị
văn hóa, sức mạnh con người
Việt Nam trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội
nhập quốc tế”. 

Vấn đề đáng bàn là, sau Hội
nghị này, độ thấm, lan tỏa ra
xã hội, ra các cấp chính quyền,
ra nhân dân như thế nào, đặc
biệt là đối với những người
đang giữ trọng trách làm công
tác văn hóa cho đất nước để

triển khai những kỳ vọng mà
Tổng Bí thư thể hiện trong bài
phát biểu của mình. Thiết
nghĩ, thông điệp của Hội nghị
Văn hóa toàn quốc, đặc biệt là
bài phát biểu của Tổng Bí thư
nếu được tuyên truyền, lan tỏa
tốt sẽ tạo một cú hích rất lớn
cho công tác văn hóa. Vấn đề
quan trọng là nhận thức của
các cấp chính quyền, của từng
cán bộ, công chức, viên chức
ngành văn hóa vì lâu nay một
bộ phận cán bộ văn hóa chưa
nhận thức được đầy đủ vai trò
"soi đường cho quốc dân đi"
cũng như đường lối văn hóa
toàn diện của Đảng, phương
thức quản lý văn hóa chậm đổi
mới... thể chế hóa thiếu đồng
bộ, cán bộ thực hiện thiếu
quyết liệt, thiếu hiệu quả...

Dù ở thời đại nào, Đảng ta
cũng luôn đánh giá cao vị trí,
vai trò của văn hóa đối với sự
phát triển của đất nước, hạnh
phúc của nhân dân. Thế
nhưng, vẫn không tránh khỏi
việc văn hóa bị nhiều người
xem nhẹ, cho là hoạt động bề
nổi “cờ, đèn, kèn, trống”. Để
văn hóa đặt ngang hàng với
chính trị, kinh tế, xã hội, luôn
là “nền tảng tinh thần”, “soi
đường cho quốc dân đi” thì
công tác lãnh đạo, quản lý văn
hóa đòi hỏi phải có đội ngũ
cán bộ phẩm chất chính trị
vững vàng, đạo đức trong
sáng, am hiểu về lĩnh vực
chuyên môn, có khả năng quy
tụ, vận động, thuyết phục các
tầng lớp nhân dân. Đội ngũ tri
thức văn nghệ sỹ tham gia
phát triển văn hóa, xây dựng
con người cần có quy hoạch
khoa học, bồi dưỡng đào tạo
kỹ lưỡng, chọn lọc, bố trí hợp
lý, khắc phục tình trạng chắp
vá, thiếu hụt cán bộ văn hóa.
Có như vậy mới hy vọng nền
văn hóa Việt Nam sẽ bừng
sáng, hòa vào dòng chảy văn
minh nhân loạir
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Chung sống an toàn với đại dịCh Covid-19
Vũ Hoàng Luyến

Sau thời gian quyết liệt
phòng, chống đại dịch
Covid-19 bùng phát lần

thứ tư, tình hình dịch bệnh đã
tạm lắng xuống. Nhưng những
ngày gần đây dịch Covid-19 lại
diễn biến phức tạp, nhất là khi
mở cửa trở lại nền kinh tế theo
Nghị quyết 128 của Chính phủ
“Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19”.

Qua bốn đợt phòng, chống
dịch Covid-19 đã cho chúng ta
nhiều bài học quý từ thực tiễn.
Trong đó có những bài học
phải trả bằng xương máu,
bằng tính mạng của đồng bào,
đồng chí mình trên những
tuyến đầu chống dịch. Trước,
chúng ta săn, chặn, tuyệt diệt
Covid-19 với hy vọng Zero
Covid-19 nên triệt để cách ly,
đóng cửa sản xuất kinh doanh,
cấm vận chuyển, lưu thông
hàng hóa bị đình trệ, đời sống
nhân dân gặp nhiều khó khăn;
mỗi nơi, mỗi địa phương làm
một kiểu, nơi thì xiết chặt quá,
nơi thì nới lỏng, nền kinh tế sa
sút. Sáu tháng đầu năm 2021,
GDP đang tăng trưởng 5,4%,
sang quý III, tụt xuống âm
6,14%, đứt gẫy các chuỗi cung
ứng, sản xuất.

Trước tình hình thế giới có
những thay đổi về phương
châm chống dịch và đảm bảo
thực hiện “mục tiêu kép”,
Nghị quyết 128 của Chính phủ
được ban hành, kịp thời thống
nhất các chủ trương, biện
pháp phòng chống đại dịch
Covid-19, khôi phục và đẩy
mạnh sản xuất kinh doanh
đảm bảo lưu thông hàng hóa,
tạo môi trường, trạng thái
bình thường mới phát triển
kinh tế - xã hội. Đây là Nghị
quyết được người dân, doanh
nghiệp, các tầng lớp xã hội

mong đợi, đồng tình, đánh giá
cao. Nghị quyết đã tạo ra bước
ngoặt tư duy, cách làm mới
trong phòng, chống dịch. Các
quy định chống dịch quy về
một mối thống nhất trong
toàn quốc, xóa bỏ tình trạng
cát cứ, mạnh ai người đó làm,
bảo đảm tối đa sức khỏe, tính
mạng của người dân, khôi
phục và phát triển kinh tế - xã
hội, đưa cả nước sang trạng
thái bình thường mới. Tiếp tục
đẩy mạnh phòng, chống dịch,
đồng thời làm tốt chiến lược
ngoại giao vắc xin, đặt hàng
mua, vận chuyển, bảo quản
đến tiêm, phủ kín vắc xin cho
người dân.

Thời gian đầu, do mở cửa
trở lại nền kinh tế và các hoạt
động xã hội, số người nhiễm vi
rút tăng do nguồn lây lan từ
các vùng dịch trở về hoặc lây
trong cộng đồng do có nơi, có
lúc buông lỏng quản lý.
Nhưng số ca tử vong giảm
dần. Rút kinh nghiệm những
lần trước, lần này chúng ta chủ
động phòng, chống dịch, tích
cực tiêm vắc xin, yếu tố tiên

quyết để chặn đà lây lan. Đâu
xuất hiện ca nhiễm, ở đấy bị
phong tỏa. Phong tỏa, giãn
cách trong diện hẹp ở từng cá
nhân, hộ gia đình, tổ dân cư
hoặc tổ sản xuất, không phong
tỏa tràn lan. Đi đôi với thực
hiện tiêm chủng phủ kín vắc
xin cho toàn dân là thực hiện
5K. Thực hiện chống dịch
Covid-19 theo hướng quản lý
rủi ro, chứ không theo đuổi
chính sách Zero Covid-19.
Từng bước thận trọng, chắc
chắn, rút kinh nghiệm và mở
rộng dần, đẩy mạnh tốc độ
tiêm vắc xin, tập trung cho các
trọng điểm, các vùng, các địa
phương, các đối tượng đã
được xác định như ý kiến chỉ
đạo của Thủ tướng Phạm
Minh Chính tại buổi họp trực
tuyến của Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19.

Tỉnh Hải Dương đang có
nhiều biện pháp nhằm phục
hồi kinh tế, đẩy mạnh sản xuất
kinh doanh trên tất cả các lĩnh
vực: công nghiệp, công nghệ
cao, công nghiệp hỗ trợ, chế

Em Nguyễn Việt Anh, học sinh lớp 11N, trường THPT Hồng Quang,
là trẻ em đầu tiên của tỉnh Hải Dương được tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Ảnh: TT

(Xem tiếp trang 14)
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Bàn về… Quảng cáo
THiên gia Trang

Dọc đường quốc lộ hoặc ở những ngã tư ngã sáu… ta thấy sừng sững  những
cột biển quảng cáo khổng lồ, đã rách nát, đứng trơ trơ giữa không gian. Hẳn có
người nghĩ là nó mới bị tàn phá bởi gió bão.? Lại có người bảo đó là những quảng
cáo đã hết hạn hợp đồng nên nhà dịch vụ đã thanh lý. Thật mất mỹ quan.

Chưa biết mỗi năm ở nước ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho quảng cáo. Chỉ biết
quảng cáo càng nhiều thì lợi nhuận bán hàng càng cao. Và thừa nhận quảng cáo
cũng làm cho không gian thêm sinh động.

Khi mà kinh tế thị trường
phát triển, thì quảng
cáo cũng phát triển

theo. Quảng cáo tức là nói cho
rộng khắp, cho người trong
một cộng đồng biết. Nhìn theo
một góc độ nào đó, quảng cáo
cũng là một kiểu “thông tin cổ
động”, gõ trống rung chuông,
cốt cho người ta chú ý, ghi nhớ
điều cần nói. Nhưng nói thế
nào cho hấp dẫn, có nghệ
thuật để thu hút người xem,
người nghe là vấn đề đặc biệt
quan trọng. Để đạt mục đích
này, người ta đã dùng nhiều
biện pháp, kể cả các chiêu trò
câu khách, giật gân. Họ lạm
dụng yếu tố “hài” và “tục”
trong dân gian để sử dụng
quảng cáo, với ý tưởng là gây
chú ý, gây ấn tượng, để nhớ về
sản phẩm của mình. Thế
nhưng, quá trớn và dùng
không đúng chỗ lại có tác
dụng ngược lại.

Thương hiệu ra quân, toàn
dân làm quảng cáo

Có đến “nghìn lẻ một” kiểu
quảng cáo được ngụy biện
bằng sự “sáng tạo”. Từ việc
người ta tận dụng chiếc áo cầu
thủ ra sân để viết tên sản
phẩm cần bán; thuê người
mẫu ăn mặc hở hang phản
cảm… đến lạm dụng các từ

ngữ ngoa ngôn, sai sự thật để
quảng cáo. Không hiếm sản
phẩm được tôn lên là “tốt
nhất”, “duy nhất”, là “số một”
để tâng bốc chất lượng mà
không có một cơ sở pháp lý
nào minh chứng. Có khi là sử
dụng chữ nước ngoài to hơn
chữ Việt trên các tờ quảng cáo.
Người ta treo những tấm biển
to đùng quá kích thước treo
choán hết cả không gian, che
chắn cả tầm nhìn trên đường
phố… Trên ti vi, có quảng cáo
vì tiết kiệm thời gian và chi
phí, nên các nhà sản xuất cho
đọc nhanh như gió, lấn lướt
ngôn từ, như đánh đố người
nghe. Đó là chưa kể các hình
thức in tờ rơi dán cột điện,

tường nhà dân, bờ rào, cổng
trường học. Kể cả giữa trưa hè,
đến từng nhà bấm chuông, gọi
cửa hoặc nhét tờ rơi vào để
quảng cáo bán các loại sản
phẩm…  

Các đại gia, các nhà sản
xuất lớn thì có cách quảng cáo
hoành tráng hơn. Họ có cả
một chiến lược marketing
quảng bá hình ảnh sản phẩm,
nên không từ một chiêu thức
nào. Lợi dụng khung giờ vàng
trên ti vi, để len lỏi quảng cáo
xen kẽ trước, giữa, sau trong
những bộ phim đang ăn
khách. Có khi vừa mới chiếu
chưa được 2 phút, bỗng nhiên
chuyển cảnh và trên màn ảnh
nhỏ lòi ra một chương trình

Một biển quảng cáo đã rách trên quốc lộ 5.                  Ảnh: PV
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quảng cáo, khiến khán giả
ngồi trước màn hình tưng
hửng, kêu ồ lên... Thậm chí là
phim đã hết, nhưng chèn
thêm một quảng cáo để dụ
người xem hồi hộp chờ xem
tiếp, nhưng sau đấy chỉ có
dòng chữ “hết tập”. Khán giả
cho là họ bị lừa.?

Có khi người ta lấy hình
ảnh các diễn viên nổi tiếng,
gán vào các nội dung để quảng
cáo, mà không hề xin phép,
đến nỗi các nhân vật phải lên
tiếng phê phán. 

Thậm chí có nhà sản xuất
cố ý dùng cách “nhái” ca từ
của những ca khúc nổi tiếng,
được cộng đồng yêu mến
thành nội dung của quảng
cáo. Đơn cử bài “Nhớ về Hà
Nội” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp
có câu “Lòng vẫn nhớ về Hà
Nội”, nhà quảng cáo đã biến
thành “Lòng vẫn nhớ PHỞ Hà
Nội”, cho một clip quảng cáo
món phở.  

Nhưng câu chuyện gần đây
nhất ồn ào giới truyền thông
và dân cư mạng. Đó là để
quảng cáo cho nước ngọt Coca
cola, người ta đã dùng chữ,
chứ không phải dùng hình
ảnh. Nhưng phần chữ lại mập
mờ, nội dung khó hiểu, gây
phản cảm. Đây là nguyên văn
dòng chữ quảng cáo
“CocaCola Mở lon Việt Nam
Trúng vàng mỗi ngày”. 

Được biết, tấm biển quảng
cáo ở ngã năm Ô Chợ Dừa Hà
Nội sau đó đã bị tháo gỡ và
được biết, hãng này phải nhận
lỗi và đã sửa sai… Cụm từ “Mở
lon Việt Nam” thay bằng “Cơ
hội trúng vàng mỗi ngày”.

Vài tháng nay, trên mạng
xã hội ồn ào về các vụ lùm
xùm một số nghệ sĩ có tên
tuổi, số má đi làm quảng cáo
sản phẩm thuốc trên truyền

hình quốc gia. Chẳng ai cấm
nghệ sĩ quảng cáo! Nhưng tiếc
thay, các nghệ sĩ lại quảng cáo
cho những sản phẩm chưa
được các cơ quan chức năng
có thẩm quyền xác định là có
chất lượng và được phổ biến
trên thị trường. Cư dân mạng
xã hội phát hiện, kịp thời phản
đối… thì nghệ sĩ đã phải xin
lỗi.

Thế là bị tai tiếng, bị khán
giả quay lưng. Người xưa nói
“Cầm đèn chạy trước ô tô”. 

Hành lang pháp lý…
Những năm trước, ở nước

ta chuyện quảng cáo còn rất ít,
thậm chí coi là xa xỉ. Người ta
quan niệm rằng, quảng cáo
phải chi phí, tức là mất đi một
khoản tiền làm cho giá thành
đội lên, giảm đi lợi nhuận của
nhà sản xuất. Thế nhưng, khi
mà sản xuất kinh doanh quy
mô lớn, càng chuyên nghiệp
thì quảng cáo bán hàng,
truyền thông giới thiệu sản
phẩm trở thành tỷ lệ thuận với
lợi nhuận. 

Có tập đoàn sản xuất, đã
thành lập một cơ quan có
giám đốc truyền thông, hoạch
định chiến lược marketing, từ
nội địa và lan tỏa sang các
nước.

Đó là một thực tế. Thực tế
là sản xuất kinh doanh phải
gắn liền với quảng cáo tuyên
truyền để kích thích phát triển
sản xuất. 

Có điều, quảng cáo phải
lành mạnh, văn minh. Quảng
cáo sai, không đúng sự thật,
phải được coi là hành vi lừa
dối đối với xã hội và cộng
đồng. Người đóng vai nói và
diễn tả những điều dối trá là
tiếp tay cho sự lừa đảo. Cần
lên án. Câu chuyện một số

nghệ sĩ đi quảng cáo cho “thần
y” chữa được bệnh ung thư,
nhưng thực tế đã gây ra nhiều
tử vong cho người bệnh, đang
bị bóc trần.

Không thể lạm dụng các
hình thức quảng cáo một cách
phản khoa học, hoặc xô bồ,
phản cảm, phạm vào thuần
phong mỹ tục vào truyền
thống văn hóa dân tộc. Từ
năm 2001, nước ta có Pháp
lệnh quảng cáo, năm 2012 lại
có Luật quảng cáo ra đời, sau
sửa đổi vào năm 2018. Nhưng
vấn đề quảng cáo vẫn còn
nhiều điều cần bàn, vẫn đang
gặp những khó khăn, phát
sinh từ thực tế chủ quan và
khách quan. Cần phải chấn
chỉnh, như những ví dụ nêu
trên. Làm việc này phải đồng
bộ, quyết tâm của các cấp các
ngành, các tổ chức cơ quan và
cá nhân. Cơ quan giám sát
thông tin, kiểm tra cần nâng
cao quyền năng và trách
nhiệm. Không chỉ lấy tiêu chí
phạt hành chính bằng tiền mà
cần có hình thức răn đe, mạnh
mẽ hơn.

Thực tế, tội quảng cáo gian
dối được quy định tại Điều 197
BLHS 2015 không chỉ bị phạt
vi phạm hành chính và có thể
bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng
đến 100.000.000 đồng hoặc
phạt cải tạo không giam giữ
đến 03 năm. Người phạm tội
còn có thể bị phạt tiền từ
5.000.000 đồng đến 50.000.000
đồng, cấm hành nghề hoặc
làm công việc nhất định từ 01
năm đến 05 năm.

Phải từ nhận thức vì một
nền văn hóa dân tộc trong cơ
chế thị trường. 

Phải ngăn chặn tư tưởng
chỉ vì lợi nhuận mà biến
quảng cáo thành “quảng
quái”!r
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HướNG DẫN NGHIệP Vụ VHTTDL Cơ Sở

CHƯƠNG TRÌNH PHáT Huy Giá TRị văN Hóa xứ ĐôNG và xây dựNG CoN NGƯời Hải dƯƠNG
ĐáP ứNG yêu Cầu PHáT TRiểN Giai ĐoạN 2021-2025, ĐịNH HƯớNG ĐếN Năm 2030

Căn cứ Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng
và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc; Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát
triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước; Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình
hành động số 02-CTr/TU, ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy về
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và điều kiện thực tế của địa phương;
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình phát
huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải
Dương đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:

I. PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA XỨ ĐÔNG
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của

dân tộc, Hải Dương luôn có vị trí địa chính trị, quân sự trọng
yếu. Là trấn thứ nhất trong bốn kinh trấn phên dậu của kinh
thành Thăng Long, với tên gọi xứ Đông, tỉnh Đông, trấn Hải
Dương. Nơi hội tụ, sinh thành, tỏa sáng của nhiều danh nhân
kiệt xuất, nhiều bậc hiền tài, khoa bảng xuất sắc qua các triều
đại, còn lưu dấu cho đến ngày nay. Phát huy truyền thống
lịch sử hào hùng và các giá trị văn hóa đặc sắc của xứ Đông,
những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh đã quan tâm phân bổ ngân sách hợp lý cho đầu tư
xây dựng, phát triển văn hóa, thể thao, du lịch. Công tác bảo
tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa được triển khai theo
đúng quy trình, quy định của Nhà nước. Hải Dương cũng là
một trong những tỉnh sớm hoàn thành tổng kiểm kê, phân
loại di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời làm tốt
công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực dành cho việc
trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng, xây
dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ
sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân. Các
phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ngày càng phát
triển sâu rộng, nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật chất lượng
cao được tổ chức. Đời sống văn hoá tinh thần của các tầng
lớp nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, nhất là
các các xã vùng sâu, vùng xa. Các tiềm năng, thế mạnh, giá
trị của văn hóa - du lịch được chú trọng, khai thác, kết hợp
hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với các
hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững và an sinh xã
hội. Nhiều di sản văn hóa đã trở thành điểm du lịch khá hấp
dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh.

Các trung tâm văn hóa, thể thao; nhà văn hóa từ tỉnh đến
thôn, khu dân cư ngày càng được quan tâm nâng cao cả về
chất lượng và số lượng. Phong trào thể thao quần chúng phát
triển mạnh mẽ, thể thao thành tích cao tiếp tục giữ vững
trong tốp 10 tỉnh, thành, ngành dẫn đầu tại Đại hội thể dục
thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Một số chính sách,
cơ chế đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, thể thao được ban
hành, góp phần kịp thời động viên, khuyến khích phát triển
đối với các trí thức, văn nghệ sỹ và lực lượng vận động viên
thể thao thành tích cao của tỉnh. Công tác sắp xếp, quản lý

báo chí, xuất bản, truyền thông được tăng cường.
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du

lịch ngày càng được nâng cao. Các cấp, các ngành luôn chú
trọng đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch và sự xâm
nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, đặc biệt trên không
gian mạng, đối với đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân,
nhất là thế hệ trẻ. Công tác cải cách hành chính gắn với thực
hiện phong cách văn hóa, văn minh công sở đã góp phần
nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân
dân của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

II. XÂY DỰNG CON NGƯỜI HẢI DƯƠNG ĐÁP
ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN

Cùng với việc xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa,
việc bồi đắp và phát huy những nét đặc trưng riêng của đất
và người xứ Đông - Hải Dương, một vùng đất giàu bản sắc
văn hóa truyền thống, có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng.
Đó là tinh thần hiếu học với tiêu biểu là “Lò Tiến sỹ xứ
Đông” và sự cần cù, khéo léo, sáng tạo, cùng với đạo đức, ý
chí, niềm tự hào về truyền thống văn hiến và cách mạng của
quê hương… có ý nghĩa rất sâu sắc, góp phần cùng cả nước
xây dựng con người Việt Nam có phẩm chất đạo đức, trình
độ chuyên môn, tay nghề, có trách nhiệm xã hội và ý thức
chấp hành pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời
kỳ mới. 

Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển
kinh tế (Hải Dương trở là một trong 16 tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương tự cân đối thu chi và có đóng góp cho ngân
sách Trung ương), việc đẩy mạnh phát triển văn hóa và phát
huy giá trị cốt lõi, nét đặc trưng của người xứ Đông - Hải
Dương luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm
thực hiện, thông qua các cuộc vận động lớn. Trong đó, phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh” có vị trí trọng tâm, được triển khai rộng
khắp và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng,
tham gia. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều
thành tựu tích cực, làm thay đổi diện mạo thôn quê, cùng quá
trình đô thị hóa mạnh mẽ gắn với phong trào xây dựng đô thị
văn minh, hiện đại đã góp phần thay đổi căn bản đời sống
kinh tế, văn hóa, xã hội từ nông thôn đến thành thị. Các
phong trào xây dựng gia đình văn hóa; làng, khu dân cư văn
hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa được duy trì và
phát triển… góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành
mạnh, an ninh trật tự ổn định, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, thúc
đẩy kinh tế phát triển bền vững, mang lại hiệu quả thiết thực
trong việc xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn
minh. 

Đối với giáo dục con người, nhất là thế hệ trẻ, trong
những năm qua, quy mô, mạng lưới trường, lớp học phát
triển đồng bộ, từng bước được chuẩn hóa. Ngành giáo dục đã
thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục, dạy học theo định
hướng phát triển năng lực học sinh, đồng thời lồng ghép, tích
hợp với giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp và nghề
phổ thông; gắn kết các chương trình giảng dạy lịch sử với tìm
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hiểu về lịch sử văn hóa, danh nhân ở địa phương nhằm khơi
dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng của quê
hương, đất nước.

Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm,
chất lượng dịch vụ y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe
ban đầu cho nhân dân được nâng lên.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng đầu tư
về cơ sở vất chất, trang thiết bị, chương trình đào tạo sát với
thực tiễn, chất lượng tay nghề, kỹ năng làm việc được nâng
cao, đáp ứng một phần nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong giai đoạn hiện nay.

III. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế
- Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong quá

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hội nhập và phát triển
trên địa bàn tỉnh chưa tương xứng với các tiềm năng, thế
mạnh, vị thế của Hải Dương.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cơ
sở còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là ở
những khu vực có mật độ dân số cao, đô thị hóa nhanh.

- Phong trào xây dựng gia đình văn hoá; làng, khu dân cư
văn hóa; cơ quan đơn vị, doanh nghiệp văn hóa ở một số địa
phương tuy phát triển nhưng chưa có chiều sâu, có nơi còn
hình thức. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,
việc tang, lễ hội ở một số địa phương còn hạn chế. Văn hóa
ứng xử của mỗi công dân trong gia đình và cộng đồng
chuyển biến chưa đồng đều, thiếu bền vững. Việc thực hiện
quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ của một bộ phận cán
bộ, công chức vẫn còn nhiều hạn chế. Việc bố trí sử dụng
nguồn nhân lực chưa đạt kết quả như mong muốn.

- Công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa phát triển
chưa sâu rộng, quy mô nhỏ lẻ, chưa phong phú, nhất là mảng
công nghiệp về văn hóa nghệ thuật.

Các sản phẩm văn hóa phục vụ cho du lịch, dịch vụ chưa
phong phú, chưa gắn kết sản phẩm văn hóa với sản phẩm du
lịch, làng nghề.

Lĩnh vực văn học nghệ thuật chưa huy động được hết
tiềm năng sáng tạo và tâm huyết của trí thức - văn nghệ sỹ.
Chưa có những tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, xuất
sắc, có dấu ấn sâu đậm trong nhân dân.

2. Nguyên nhân
2.1. Nguyên nhân khách quan
- Sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, nhất là trong

giai đoạn tỉnh Hải Dương đang đẩy nhanh tiến trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập, phát triển với quá trình
đô thị hóa nhanh. Tốc độ phát triển công nghệ thông tin ngày
càng cao và xu thế xâm nhập văn hóa qua truyền thông,
mạng xã hội ngày càng gia tăng với nhiều hình thức tinh vi,
phức tạp, khó quản lý.

- Cơ chế, chính sách chung cho văn hóa còn thiếu đồng
bộ, chưa thống nhất; sự phối hợp giữa các bộ, ngành ở trung
ương với địa phương trong một số việc còn chưa chặt chẽ.

2.2. Nguyên nhân chủ quan
- Một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa xác

định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm và dành sự quan tâm, lãnh
đạo, chỉ đạo đúng mức cho sự nghiệp phát triển văn hóa và
con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai
đoạn mới.

- Nguồn lực đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng với

phát triển kinh tế, cơ chế, chính sách để phát huy các nguồn
lực xã hội hóa trong nhân dân còn thiếu.

Mối quan hệ tương quan giữa văn hóa với kinh tế còn
hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức.

- Con người Hải Dương cơ bản mới đáp ứng nhu cầu
phát triển trước mắt, nhưng nguồn nhân lực còn nhiều hạn
chế về tri thức, kỹ năng, lối sống, nếp sống và khát vọng phát
triển vươn lên. Còn thiếu những công trình, tác phẩm tiêu
biểu, có giá trị trong cuộc sống.

- Hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về
văn hóa còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; có lúc,
có nơi còn xem nhẹ, thậm chí buông lỏng, nhất là trong việc
đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác văn
hóa cơ sở.

- Trình độ, nhận thức, chuyên môn và kỹ năng làm việc
của một bộ phận công chức, viên chức, người lao động chưa
thích ứng kịp trước sự bùng nổ, phát triển mạnh mẽ của công
nghệ thông tin.

IV. MỤC TIÊU XÂY DỰNG CON NGƯỜI HẢI
DƯƠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN GIAI
ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

1. Mục tiêu tổng quát
- Xây dựng đời sống và môi trường văn hóa lành mạnh

phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chăm lo xây dựng con người Hải Dương có sự gắn kết
chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống xứ Đông với các
giá trị hiện đại, sớm đưa Hải Dương trở thành tỉnh công
nghiệp hiện đại vào năm 2030.

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi
vật thể trên địa bàn tỉnh; khai thác có hiệu quả hệ thống các
di tích lịch sử văn hóa, danh thắng, khu, điểm du lịch trên địa
bàn tỉnh phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ có tính đột phá về phát triển du lịch.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về tri thức, đạo
đức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc và ý chí vươn
lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư và mục tiêu phát triển của tỉnh với tinh thần
“Người Hải Dương văn minh, hiếu học và khát vọng vươn
lên”.

2. Một số chỉ tiêu cụ thể
2.1. Hằng năm, 90% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình

văn hóa”; 90% số làng, khu dân cư đạt danh hiệu "Làng, khu
dân cư văn hóa"; 85% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

2.2. Đến năm 2025: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 100
di tích; lập hồ sơ xếp hạng 35 - 40 di tích; 03 - 05 di sản được
đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến
năm 2030: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 200 di tích; lập
hồ sơ xếp hạng 30 - 35 di tích; 02 - 03 di sản được đưa vào
danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

2.3. Đến năm 2025, đón và phục vụ 6,2 triệu lượt khách
du lịch, trong đó có 2,5 triệu lượt khách quốc tế. Đến năm
2030, đón và phục vụ 8,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó
có 3,4 triệu lượt khách quốc tế.

2.4. Đến năm 2025, tỷ lệ số người tập luyện thể dục thể
thao thường xuyên hàng năm đạt 34-36% dân số.

2.5. Giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng Trung tâm Đào tạo,
Huấn luyện và Thi đấu thể thao. Giai đoạn 2025 - 2030, xây
dựng Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao tỉnhr
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Lễ hội truyền thống đền Quát.                Ảnh: TH

NGHIêN Cứu - TrAo ĐổI

Từ gia nô trở thành Đô soái thuỷ quân
giáo sư TrịnH SinH

Trong lịch sử quân sự Việt
Nam, hiếm có những
người xuất thân từ tầng

lớp đầy tớ (gia nô) mà lại trở
thành tướng tài, thậm chí rất
tài, trở thành… Đô soái thủy
quân, tương đương với cách
gọi ngày nay là Đô đốc, Tư
lệnh Quân chủng Hải quân
Việt Nam, nghĩa là vị tướng
bảo vệ cả một vùng sông biển
rộng lớn. 

Yết Kiêu chính là một người
như vậy. Quê ông ở làng Hạ Bì,
tổng Phương Duy, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải Dương (nay
thuộc xã Yết Kiêu, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải Dương). Riêng
việc lấy tên ông đặt cho địa
danh một xã, đã là sự suy tôn
đặc biệt của hậu thế với ông,
sau khi ông qua đời, khoảng
chừng 700 năm. 

Quốc sử quán triều Nguyễn
cũng đã đánh giá ông rất cao
trong bộ sách “Khâm định Việt

sử Thông giám cương mục”. 
Trước tiên, Yết Kiêu là

người trung nghĩa hiếm thấy.
Đấy là trong bối cảnh cuộc
chiến chống quân xâm lược
hùng mạnh Nguyên Mông lần
thứ nhất vào năm Giáp Thân
(1284). Ban đầu, thế giặc
mạnh như chẻ tre, trận đầu
quân ta phải rút lui về Vạn
Kiếp. Quân giặc đuổi gấp,
Trần Hưng Đạo “muốn theo
đường núi rút lui, Dã Tượng
nói: "Yết Kiêu chưa gặp chúa
công, tất không dời thuyền đi
nơi khác". Hưng Đạo vương
vội vàng đi đến bến Bãi, quả
nhiên thấy một mình thuyền
Yết Kiêu còn đỗ ở đấy, ông
mừng nói: "Chim hồng hộc sở
dĩ bay cao được, tất phải nhờ
có sáu cái xương trụ ở cánh,
nếu không có sáu cái xương
trụ cứng rắn, thì chim hồng
hộc cũng như loài chim
thường thôi!". Bấy giờ, nhân

chiều gió, thuyền chèo đi như
bay, quân Nguyên đuổi theo
không kịp. Khi đến Vạn Kiếp,
mới hội quân các lộ lại, rồi
chia ra đóng ở Bắc Giang để
chống cự”. Thế là nhờ Yết Kiêu
trung thành với chủ tướng mà
Trần Hưng Đạo mới thoát
hiểm khỏi cuộc truy đuổi của
quân Nguyên Mông, về được
Vạn Kiếp để bảo toàn lực
lượng. Quả là Trần Hưng Đạo,
tức Trần Quốc Tuấn đã biết
dùng người, mà sử cũ ghi lại
“có gia nô là Dã Tượng và Yết
Kiêu. Quốc Tuấn đối đãi với
hai người này rất hậu. Khi
quân Nguyên kéo đến nơi, Yết
Kiêu chịu trách nhiệm giữ
thuyền ở bến bãi”. 

Yết Kiêu đã theo Trần Hưng
Đạo trong suốt ba lần đánh
tan quân xâm lược Nguyên
Mông và lập được nhiều chiến
công. Chính Trần Hưng Đạo
đã đánh giá cao Yết Kiêu như
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Đại Việt Sử ký toàn thư còn ghi
“Ông lại khéo tiến cử người tài
giỏi cho đất nước, như Dã
Tượng, Yết Kiêu là gia thần của
ông, có dự công dẹp Ô Mã Nhi,
Toa Đô”. 

Yết Kiêu còn là người trung
hiếu, vì thế khi được Trần
Hưng Đạo hỏi ý kiến có nên
nghe lời Yên Sinh Vương là cha
ông trước khi qua đời, nhân
dịp nước Đại Việt suy yếu mà
giành lấy ngôi báu, cũng là để
trả mối hận trong gia đình? Yết
Kiêu đã khuyên Trần Hưng
Đạo: “Nếu thi hành kế ấy, dẫu
có giàu sang được một lúc, mà
tiếng xấu để mãi đến ngàn đời.
Đại Vương bây giờ chả phải đã
giàu sang rồi ư? Chúng tôi tình
nguyện chết già làm người nô
bộc, chứ không muốn làm sự
bất trung bất hiếu để cầu may
mà được một chức quan.
Quốc Tuấn nghe hai người gia
nô nói vừa cảm động ứa nước
mắt vừa khen ngợi”.

Đại Nam Nhất thống chí
thời Nguyễn, tại phần nói về
tỉnh Hải Dương cũng có đôi
dòng chép “Đền thần Yết
Kiêu: người xã Hạ Bì, huyện
Gia Lộc. Lúc sinh thời là môn
hạ của Hưng Đạo Vương, là
một danh tướng. Sau khi mất,
triều Trần lập đền thờ ở bờ
sông Hạ Bì, cầu đảo thường
được linh ứng”. Nếu đúng vậy
thì ngôi đền này rất cổ, được
xây từ thời Trần.

Về quê Yết Kiêu hôm nay
mới thấy sự hiện hữu của một
ngôi đền thờ ông. Đền có
khuôn viên rộng rãi, kiến trúc
khang trang gồm 5 gian Tiền
tế, 5 gian Trung từ và 3 gian
Hậu cung. Đền đã được tôn
tạo nhiều lần, nay chỉ còn dấu
tích thời Nguyễn, nhưng tôi hy
vọng nếu khai quật khảo cổ di
tích này thì có thể tìm được
dấu vết của cả thời Trần nữa

như thư tịch ghi lại, nhưng đã
bị lấp vùi dưới đất sâu. 

Yết Kiêu đã được phong là
thần, được thờ ở chính nơi ông
sinh ra, vì vậy mà quanh ông
có khá nhiều truyền thuyết do
dân làng kể lại và có cả gia phả
chép về gia thế của ông.

Tên tục của ông là Phạm
Hữu Thế, sinh ra ở thôn Hạ Bì,
còn gọi là làng Quát, vì thế mà
ngôi đền thờ ông còn được gọi
là Đền Quát. Phía trước đền là
sông Định Đào, một nhánh
của sông Đò Đáy. Cả một vùng
quê hương là sông ngòi chằng
chịt. Phải chăng môi trường
sông nước đã sinh ra một
chàng trai bơi lội giỏi từ bé.
Người làng còn kể chuyện ông
thấy hai con trâu trắng húc
nhau, liền can ngăn. Trâu biến
mất chỉ còn vương lại hai cái
lông. Ông nuốt hai cái lông
này vào bụng, nhờ thế mà giỏi
bơi lội, đi trong nước cứ như đi
trên đất bằng. Để “hiện thực
hóa” truyền thuyết này, trong
đền còn tượng hai con trâu
thần màu trắng được thờ.
Trong đền còn một bức hoành
phi “Thiên cổ dị nhân” (Xưa
nay mới có được một người
phi thường đến vậy), có lẽ là
để ca ngợi tài bơi lội xuất
chúng của ông. Cũng nhờ tài
bơi lội đó mà ông có nhiều
công đánh giặc Nguyên Mông
bằng cách cứ đêm đêm xuống
sông tìm thuyền giặc để đục
thủng. Mỗi đêm đục được
khoảng 30 chiếc thuyền. Mỗi
thuyền được đục chừng 20 lỗ.
Đục xong, ông tạm nhét giẻ
vào và buộc dây. Đến gần
sáng, ông giật nút giẻ, thuyền
bị nước nhấn chìm, diệt được
nhiều giặc. Nhà Trần đã
phong cho ông là Trần triều đệ
nhất Đô soái thuỷ quân do
những đóng góp của ông.

Lại còn một truyền thuyết

nữa, liên quan đến chuyện
ông với cô công chúa Ngọc
Loan của nhà Nguyên, khi hai
nước đã không còn chiến
tranh. Vì mến mộ tài ông mà
không lấy được, công chúa đã
gieo mình xuống biển tự tử…
Nay trong đền Quát cũng có
tượng Ngọc Loan công chúa…

Hàng năm, người làng vẫn
tổ chức lễ hội để tưởng nhớ
ông. Lễ hội được tổ chức vào
ngày Rằm tháng Giêng và ngày
Rằm tháng Tám. Trong lễ hội
không thể thiếu được hội làm
bánh, hội đua thuyền, tục tắm
tượng (lễ Mộc dục)… Các đội
thi bao giờ cũng vào thắp
hương ở đền Quát để cầu
mong mùa đánh cá bội thu. Lễ
hội đền Quát đậm chất sông
nước, thờ thủy thần, bên cạnh
việc thờ Thành hoàng làng là
Yết Kiêu. Trong ngày lễ hội
còn diễn ra nhiều trò chơi cổ
truyền như bắt vịt, bắt chạch
trong chum và biểu diễn võ
thuật cổ truyền. 

Yết Kiêu, người con của
một gia đình chài lưới nghèo
khổ ở vùng sông nước Hải
Dương, đã từng đi làm gia nô
và khi chiến tranh chống
Nguyên Mông nổ ra, ông đã
trở thành một danh tướng nhờ
tài giỏi thuỷ chiến. Khi ông
mất (năm 1301), được dân
làng thờ như một Nhân thần
(vị thần có thật) với nhiều sự
tích, tài năng được bồi đắp
thêm qua những câu truyện
truyền kỳ mờ ảo. Người có
công đầu trong việc đào tạo
ông từ một gia nô thành danh
tướng, biết sở trường bơi lội
của ông và tin tưởng ông
chính là Hưng Đạo Đại vương. 

Khu di tích đền Quát là nơi
đặt tượng Yết Kiêu đã được
Nhà nước tu bổ và được xếp
hạng di tích Quốc gia vào ngày
28/01/1989r
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XâY DựNG ĐờI SốNG VHTTDL Cơ Sở

TượNG ĐàI VIệT NAM - nhìn từ góc độ 
nghệ thuật, hay văn hóa tâm linh?

CảnH THụy

Vào dịp giỗ Đức Thánh
Trần Hưng Đạo vừa qua
(tháng 8 Âm lịch hàng

năm), dư luận ở thành phố Hồ
Chí Minh và một số trang
mạng xã hội rộ lên ý kiến yêu
cầu chính quyền thành phố
phải đưa lư hương đặt trước
tượng đài Trần Hưng Đạo về vị
trí cũ ở quảng trường Mê Linh,
trên bến Bạch Đằng. Tượng
đài khánh thành năm 1967,
được cho là công trình văn hóa
gây ấn tượng đối với người dân
Sài Gòn lúc bấy giờ. Tượng cao
6 mét, thể hiện thần thái Trần
Hưng Đạo oai phong lẫm liệt,
đặt trên bệ khối tam giác cao
10 mét, ba mặt trang trí phù
điêu thể hiện ba lần quân dân
Đại Việt thắng quân Nguyên
Mông. Ngày 17/2/ 2019, chính
quyền địa phương đã “cẩu lư
hương” di rời khỏi tượng đài,
gây bất bình trong dư luận. Lý
giải về việc làm này, bà Trần
Thị Kim Yến, Bí thư Quận 1
thành phố Hồ Chí Minh nói:
“Công viên không phải là nơi
thờ phụng, mà việc thờ phụng
nên đặt nơi đình, đền, chùa sẽ
đúng hơn”. Dư luận (trong đó
có cả trí thức, văn nghệ sĩ, nhà
báo lên tiếng) thì cho rằng
không chỉ làm biến dạng bố
cục của tượng đài mà còn gây
tổn thương đến tâm lý tín
ngưỡng, tâm linh của nhân
dân! Gần đây, có ý kiến đề xuất
chính quyền thành phố nên
lấy ý kiến rộng rãi nhân dân để
đưa lư hương trở lại vị trí ban
đầu. 

Từ một sự cố xảy ra ở thành
phố Hồ Chí Minh, khiến
chúng ta cần mở rộng vấn đề
để suy nghĩ xung quanh văn
hóa tượng đài ở Việt Nam mà

dư luận xã hội gần đây thường
xuyên đề cập đến. Trước tiên,
chúng ta thử nhìn lại một cách
bao quát xem quá trình tượng
đài ngoài trời từ nước ngoài du
nhập vào Việt Nam và có chỗ
đứng trong không gian văn
hóa Việt, xem có gì đáng chú ý
ở các giác độ văn hóa, tín
ngưỡng và nghệ thuật?

Khi nói tượng, tượng đài
ngoài trời xuất hiện ở Việt
Nam hơn một thế kỷ qua, có
nghĩa là không tính đến hệ
thống tượng Phật trong các
chùa chiền, có từ khi Phật giáo
được truyền vào Việt Nam đầu
thiên niên kỷ thứ nhất mà
trung tâm là Luy Lâu (thuộc
Bắc Ninh ngày nay). Hệ thống
tượng Phật phát triển mạnh
vào thời Lý, Trần khi Phật giáo
đã tạo được ảnh hưởng rộng
rãi trong xã hội, được vương
triều lấy làm Quốc giáo. Theo
“Việt Nam Phật giáo sử luận”

của Thanh Lang, thì chỉ riêng
năm 1322, thiền sư Pháp Loa
đã vận động Phật tử Thiền
phái Trúc Lâm cúng dường
đúc được 1.000 pho tượng. Có
thể nói, nhìn ở phương diện
văn hóa, thì cả một giai đoạn
dài trong lịch sử, người Việt
chỉ biết có tượng Phật, được
tạo tác để thờ ở chùa chiền mà
thôi. Đình làng, công trình
kiến trúc có sau chùa và chỉ
đến khi thiết chế hành chính
làng được hoàn thiện thì đình
làng mới được phát triển, mở
rộng (tiêu biểu là thời Hậu Lê
và thời Nguyễn). Đình trở
thành nơi tôn nghiêm thờ
thành hoàng, nhưng không
như chùa chiền, đình làng thờ
Thành hoàng không thờ tượng
mà là thờ bài vị. Còn tượng
hay tượng đài đặt ngoài trời,
thì chỉ đến khi người Pháp
hoàn thành việc cai trị Việt
Nam mới thấy bắt đầu xuất

Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.     Ảnh: Internet
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hiện ở các đô thị lớn. 
Từ khi chính quyền thực

dân mở trường Cao đẳng Mỹ
thuật Đông Dương, thì mỹ
thuật hiện đại nói chung,
trong đó có tượng đài, dần đi
vào đời sống văn hóa người
Việt. Sau 1954, đất nước hai
miền chia cắt, dù miền Nam
tiếp tục ảnh hưởng của mỹ
thuật Âu, Mỹ hay miền Bắc
ảnh hưởng của mỹ thuật Liên
Xô, phong cách nghệ thuật
mỗi vùng có khác nhau,
nhưng nhìn chung, hệ thống
tượng đài Việt Nam vẫn  tiếp
tục phát triển theo hướng hiện
đại hóa, hội nhập với thế giới.
Đề tài, chủ đề cũng như phong
cách nghệ thuật ngày càng đa
dạng. 

Giai đoạn từ 1975 trở lại
đây, hệ thống tượng đài ngoài
trời đã tạo được sự phát triển
mang tính đột phá, nhất là
trong những thập niên gần
đây. Cùng với sự phát triển về
số lượng, thì dường như chức
năng của tượng đài càng ngày
càng thể hiện rõ dấu hiệu
phân hóa. Bên cạnh ý nghĩa
nghệ thuật, tượng đài còn là
nơi thực hành tín ngưỡng tâm
linh của cộng đồng. Hiện
tượng này được thể hiện rõ
nhất trong nhóm tượng đài
các nhân vật lịch sử, tượng
danh nhân (Trần Hưng Đạo,
Quang Trung, Lê Lợi, Hồ Chí
Minh…). Đồng thời với sự
phát triển của tượng đài,
nhóm tượng tôn giáo (chủ yếu
là Phật giáo) được tạo tác theo
lối cách tân cũng từ chùa tiến
ra “chiếm lĩnh không gian
ngoài trời”, với sự xuất hiện
hàng loạt tượng Phật ngoài
trời ở các địa phương trong cả
nước phổ biến nhất là tượng
Phật bà Quan Âm. Tượng
ngoài trời Việt Nam (kể cả
tượng tôn giáo và tượng các
danh nhân) càng gần đây càng
có chiều kích, quy mô to lớn.
Dường như tính “hoành
tráng” được xem như một tiêu

chí, có khi còn là động cơ ganh
đua, tạo nên sự vượt trội về
quy mô, không chỉ so với
tượng đài ở các giai đoạn trước
mà so với cả một số quốc gia
Châu Âu. Tượng Chúa Ki Tô
trên núi Tao Phùng - Vũng
Tầu, tại thời điểm hoàn thành
là tượng chúa cao nhất Châu
Á; tượng Phật Bà Quan Âm ở
chùa Linh Ứng - thành phố Đà
Nẵng cao 87 mét; tượng Phật
Di Lặc ở huyện Tịnh Biên - An
Giang, cao 71 mét; tượng
Thích Ca ở Thiên Trường -
Nam Định nặng tới 150 tấn
đồng; tượng đài Chiến thắng
Điện Biên cao 12,6 mét, lượng
đồng lên tới 220 tấn; tượng Mẹ
Thứ ở Quảng Nam cao 18 mét;
tượng Thánh Gióng ở Sóc Sơn
- Hà Nội cao 11,7 mét (85 tấn
đồng). 

Ngoài thể loại tượng trên,
trong hệ thống tượng ngoài
trời còn có một loại tượng gắn
với những con người thật, đó
là các nhân vật lịch sử, anh
hùng dân tộc, danh nhân văn
hóa, đã được nhân dân tôn
vinh, thờ phụng. Nhất là
những danh dân đã đi vào
trong tâm thức người Việt như
những vị Thánh, vừa được thờ
trong đền miếu, vừa có tượng
đặt ngoài trời. Ở đây có sự giao
thoa giữa nghệ thuật và tín
ngưỡng, tâm linh. Tiêu biểu
nhất ở đây là các tượng đài
Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang
Trung. Trái lại, đến với tượng
đài Chiến thắng Điện Biên
Phủ, chúng ta sẽ không tránh
khỏi cảm giác tiếc nuối vì bên
cạnh tượng đài được đánh giá
là rất thành công về phương
diện nghệ thuật. Trước một
tượng đài rất hoành tráng, thể
hiện hai chiến sĩ ngẩng cao
đầu, phất cờ nâng em bé lên
cao, diễn tả niềm vui khải
hoàn, tràn đầy tinh thần lạc
quan, nhưng trước tượng đài
lại đặt một cái lư hương khổ
lớn khiến cho bệ tượng đài bề
thế trông như một nấm mộ

khổng lồ, chẳng ăn nhập gì với
một tượng đài nghệ thuật!
Điều đó cho thấy, lư hương
không thể thích hợp cho một
tượng đài nghệ thuật. Ở một
cấp độ khác, hệ thống tượng
đài hữu danh, là những chiến
sĩ Cộng sản tiền bối, các anh
hùng, liệt sĩ hy sinh trong các
cuộc chiến tranh giải phóng
dân tộc cũng đặt ra vấn đề nan
giải: đó là sự phân biệt ranh
giới giữa nghệ thuật và tín
ngưỡng tâm linh? Tượng đài
thuộc nhóm này rất phong
phú, có nhiều tượng đài xuất
hiện ở khắp các tỉnh thành
trong cả nước. Trên địa bàn
tỉnh Hải Dương có thể kể đến
tượng đài Mạc Thị Bưởi ở Nam
Đồng (thành phố Hải Dương)
và những tượng đài đặt trong
khuôn viên các trường học,
đơn vị sự nghiệp mang tên các
anh hùng, liệt sĩ. Trong không
gian khuôn viên công cộng,
với chất liệu và phong cách
hiện đại, những bức tượng này
thường đem đến cho người
chiêm ngưỡng trạng thái
mang tính lưỡng phân: vừa có
cảm xúc trong thưởng thức
một tác phẩm nghệ thuật, vừa
khởi dậy cảm xúc mang sắc
thái tâm linh. Từ đó, khó tránh
khỏi rơi vào tình huống lúng
túng trong ứng xử nếu ở trước
bức tượng không có bát
hương. Hiện tượng này không
chỉ xảy ra ở phía người thưởng
thức, chiêm ngưỡng tượng,
mà còn là của chính nhà tạo
tác, thiết kế và quản lý văn
hóa. Cho nên mới có tình
trạng, cùng một nhân vật lịch
sử cụ thể, nhưng tượng ở nơi
này thì đặt bát hương, tượng ở
nơi khác lại không có. Có nhà
giáo tâm sự, khi nhà trường
dựng tượng danh nhân trong
khuôn viên mà trường mang
tên, nhà thiết kế cho đặt bát
hương, nhưng không ít khách
qua trường lại góp ý làm như
vậy không phù hợp với không
gian học đường!
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Trở lại với vấn đề của thành
phố Hồ Chí Minh, chúng ta
thấy sự bất đồng là khó tránh
khỏi và không có gì khó hiểu.
Chính quyền cho rằng, tượng
đài ở công viên không có chức
năng để thờ tự là dựa trên cơ
sở lý luận và pháp lý; còn
người dân thì bất bình và biểu
thị thái độ phản đối chỉ xuất
phát từ thực tế là hơn nửa thế
kỷ qua, họ vẫn đến tượng đài
để thắp hương bày tỏ lòng
thành kính với một vị tướng tài
ba có công với nước như một
nhu cầu về tín ngưỡng tâm
linh! Có lẽ, chính quyền thành
phố khi quyết định di rời lư
hương khỏi tượng đài mới chỉ
suy nghĩ giản đơn, một chiều;
không lường trước được vấn
đề. Trước hết là không nhận
thức rõ đây là công trình đã trở
thành “di tích” trong lòng dân
hơn nửa thế kỷ qua và đi vào
tâm thức của người dân thành
phố. Hai là, không thấy hết
được vị trí của Đức Thánh
Trần trong đời sống tâm linh
của người Việt. Từ đó, dẫn đến
hành động thái quá một cách
không cần thiết! 

Hướng giải quyết cho vấn

đề nan giải là có nên đặt lư
hương ở các tượng đài ngoài
trời về các nhân vật lịch sử,
danh nhân văn hóa và anh
hùng liệt sĩ hay không và giải
pháp nào cho việc giải quyết
khắc phục sự cố về tượng đài
Trần Hưng Đạo ở thành phố
Hồ Chí Minh, rất cần có
những hội thảo khoa học để
giải quyết, sao cho tìm được
cách tiếp cận khoa học, đảm
bảo sự phù hợp cả về lý luận
và thực tiễn. 

Trước vấn đề đang đặt ra,
người viết bài này mạn phép
xin được chia sẻ một vài ý kiến
riêng về vấn đề có (hay không)
đặt lư hương trước tượng đài
ngoài trời ở Việt Nam? 

Trước hết phải khẳng định
rằng, Việt Nam là một nước có
truyền thống văn hóa thờ
nhân thần. Các nhân vật lịch
sử, danh nhân văn hóa có
công lao với đất nước, dân tộc
hoặc cộng đồng, sau khi chết
được nhân dân suy tôn thành
Thần, Thánh. Qua chiều dài
lịch sử, các vị thần có công đều
được vua ban sắc phong và
nhân dân lập đền tôn thờ.
Nghi lễ thờ Thần Thánh diễn
ra nơi đền, miếu được cộng
đồng dân cư lập thành hương
ước và thực hiện nghiêm ngặt.
Tiếp nối truyền thống đó, ngày
nay, các địa phương cấp
huyện đều lập Đền thờ liệt sĩ
có quy mô khá lớn để thờ các
anh hùng liệt sĩ có công với
nước. Nhiều nơi dựng “Nhà
lưu niệm” (thực chất là một
dạng đền thờ) để tri ân các vị
lãnh đạo tiền khởi nghĩa, giữ
trọng trách cao có công với
nước cũng là tiếp nối truyền
thống đó. Việc làm này vừa là
đạo lý dân tộc vừa phù hợp với
đạo đức và nhân văn cần được
giữ gìn và phát huy. Tuy nhiên,
người Việt có truyền thống thờ
tượng Phật trong chùa nhưng
lại không Thờ thần, Thánh
bằng tượng thờ. Tục thờ thần
ở Việt Nam cũng giống như

người thờ cúng tổ tiên, tức thờ
cúng bài vị. Thực tế cho thấy,
hầu hết đình làng, đền, miếu
hay nhà thờ họ đều không có
tượng thờ. Có thể, đó là cách
lựa chọn của người Việt, phù
hợp với quan niệm Thần sau
khi đã hóa thì không hiện diện
qua hình thức một pho tượng
cụ thể mới truyền tải được
tính vô hình, biến hóa và vi
diệu của thần linh. Một căn cứ
nữa không thể không tính đến
là trong quan niệm về tín
ngưỡng tâm linh của người
Việt thì khi một pho tượng sau
khi được tạo tác xong phải
được thiêng hóa qua nghi thức
“hô thần nhập tượng”. Khi
chưa hô thần nhập tượng thì
tượng cũng chỉ là gỗ, đá mà
thôi. Những tượng đài được
xây dựng trong không gian
ngoài trời do chính quyền
hoặc đơn vị sự nghiệp đứng ra
thực hiện có “hô thần nhập
tượng” không? Nếu không, thì
xét về thiết chế văn hóa, tượng
đài không phải là cơ sở thờ tự;
xét về tín ngưỡng, tâm linh thì
tượng đài không phải là tượng
thờ. Do vậy, việc nhà quản lý
để đặt bình cắm hương dưới
chân tượng đài trong trường
hợp nói trên là việc làm thiếu
nhất quán giữa thực thi với
tinh thần mục tiêu của công
trình  kiến trúc nghệ thuật. Về
phía người dân và du khách,
đứng trước tượng đài nghệ
thuật còn giữ nguyên lớp sơn
trắng bóng nhưng cố tình cài
cắm hương gây nhọ bẩn cho
tượng không chỉ là thiếu ý
thức bảo vệ công trình văn hóa
mà còn thể hiện sự hiểu biết
và thực hành tự do tín ngưỡng
còn non kém. Ứng xử với các
công trình văn hóa là cả một
vấn đề, không chỉ cần có ý
thức trách nhiệm mà còn cần
sự am hiểu văn hóa. 

Trong thời đại mở cửa, giao
lưu và hội nhập với quốc tế về
mọi mặt, từ kinh tế đến văn
hóa, nghệ thuật, tách bỏ nghi

Tượng đài Trần Hưng Đạo
tại công viên Mê Linh, Quận 1,
TP Hồ Chí Minh.      

Ảnh: Internet
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thức thắp hương cầu nguyện
thần linh ra khỏi tượng đài, để
tượng đài thể hiện đúng nghĩa
với tư cách là một công trình
nghệ thuật là tạo cơ hội cho
tượng ngoài trời Việt Nam hòa
cùng một ngôn ngữ chung, hội
nhập cùng thế giới. Qua đó,
mới giải phóng cho tượng đài
khỏi hình thức khuôn mẫu của
tượng thờ (bị gò bó từ tư thế
cho đến bút pháp tả thực), để
các nghệ sĩ tự do khám phá,
sáng tạo cho hệ thống tượng
đài nghệ thuật về các nhân vật
lịch sử, danh nhân văn hóa
của dân tộc tránh khỏi nguy cơ
dẫn đến sáo mòn, nhàm chán.
Là một loại hình nghệ thuật,
ngôn ngữ tượng ngoài trời đâu
chỉ có mang hàm nghĩa suy
tôn và vinh danh. Ngoài việc
suy tôn, tượng, trong không ít
trường hợp còn được  tạo ra
với mục đích hài hước, gây

cười hoặc mang ý nghĩa phê
phán, đả kích và lên án nữa.
Trong lịch sử mỹ thuật Việt
Nam, bức tượng vua Lê Huy
Tông quỳ cho Đức Phật ngồi
trên lưng là một minh chứng
cho điều đó. Năm 1678, nhà
vua ban hành một sắc lệnh
đàn áp Phật giáo, bắt tăng ni
phải rời chùa để tự lao động
kiếm sống. Sau khi nhận ra sai
lầm, nhà vua cho dựng bức
tượng ông vua ở tư thế quỳ lạy
còn đức Phật thì ngồi trên
lưng để tỏ lòng sám hối. Bức
tượng đó thể hiện thái độ tự
phê phán và cầu thị rất đáng
trân trọng của nhà vua.

Tóm lại, tượng và tượng đài
ngoài trời vào Việt Nam có
nguồn gốc từ Châu Âu, là sản
phẩm của một loại hình nghệ
thuật không gian. Nhưng khi
vào Việt Nam, nhóm tượng đài
về nhân vật lịch sử- nhất là các

nhân vật lịch sử đã được người
Việt phong là thần, thánh
được lập đền thờ, nó được
người tiếp nhận theo kiểu
“liên văn hóa” để rồi “cấp
thêm một mã văn hóa mới” là
tượng thờ, một biểu tượng thờ
không có trong đền, miếu
nhưng lại phổ biến trong
chùa. Và như một lẽ tự nhiên,
tượng đài ở Việt Nam có thêm
một chức năng thờ tự. Sự ngộ
nhận dẫn đến lệch lạc này nếu
không sớm điều chỉnh, đến
lúc nào nó, nó sẽ trở thành
một loại đền miếu cách tân.
Vấn đề đặt ra, cần sớm được
khắc phục bằng các giải pháp
từ quản lý văn hóa, đến giáo
dục, tuyên truyền, tạo được sự
đồng thuận và thống nhất
trong nhận thức và hành động
của toàn xã hộir

biến, sản xuất nông nghiệp
hàng hóa chất lượng cao tập
trung quy mô lớn, tích cực
triển khai các dự án đầu tư,
nhất là dự án đầu tư trọng
điểm có tác động dẫn dắt nền
kinh tế mang lại hiệu quả kinh
tế - xã hội cao, làm tiền đề cho
những bước phát triển mới.
Các nhà đầu tư lớn như tập
đoàn FLC, Thành Đông, Xuân
Trường… tiếp tục khảo sát,
hoạt động trở lại. Các công ty
thép Hòa Phát, nhiệt điện Hải
Dương, ô tô Ford, điện tử, may
mặc… doanh thu tiếp tục
tăng. Hết tháng 10/2021, tổng
thu ngân sách trên địa bàn
được hơn 14.720 tỷ đồng, vượt
34% kế hoạch năm. Nhiều
doanh nghiệp có số thuế nộp
cao vượt kế hoạch như công ty
TNHH Điện Lực JAKS Hải
Dương nộp 545 tỷ đồng, tăng
gấp 2,5 lần. Công ty TNHH

VSIP Hải Dương nộp 95 tỷ
đồng thuế thu nhập doanh
nghiệp, tăng gấp 8 lần. Công ty
TNHH Điện Tử POYUN Việt
Nam nộp 90 tỷ đồng, tăng gấp
9 lần, v.v…

Thực hiện quy hoạch phát
triển công nghiệp, đô thị và
xây dựng Nông thôn mới giai
đoạn 2021 – 2025 và đến 2030,
thu tiền bán và thuê đất cũng
đạt cao vượt 101% - khu vực có
vốn đầu tư nước ngoài FDI
vượt 31% - Khu vực công
nghiệp, dịch vụ ngoài Quốc
doanh cũng vượt 40% dự toán.
Mặc dù gặp rất nhiều khó
khăn do đại dịch Covid 19 gây
nên, nhưng nền kinh tế của
tỉnh nhà vẫn trụ vững và phát
triển một cách toàn diện, vững
chắc.

Thực hiện Nghị quyết 128
của Chính Phủ, chúng ta chủ
động chung sống an toàn với
đại dịch Covid-19, chuẩn bị
mọi điều kiện: cơ sở vật chất,
kết cấu hạ tầng đồng bộ, quản
lý điều hành kinh tế - xã hội

thực hiện chuyển đổi số, quyết
tâm thực hiện thắng lợi mục
tiêu “kép” sản xuất kinh
doanh và phòng chống dịch
bệnh Covid 19 trong trạng thái
bình thường mới. Trên cơ sở
đó, ngành Văn hóa, Thể thao
và Du lịch từ tỉnh đến địa
phương, cơ sở chủ động khởi
động lại các hoạt động của
ngành trên cơ sở quy hoạch,
kế hoạch của ngành đã đề ra.
Từng lĩnh vực trong hoạt động
Văn hóa – Thể thao và Du lịch
cần tiến hành một cách bài
bản, có trọng tâm, trọng điểm
như Nghị quyết của Tỉnh ủy,
sự chỉ đạo của UBND tỉnh, của
ngành.

Với tinh thần đổi mới, sáng
tạo chắc chắn chúng ta sẽ
khắc phục có hiệu quả mọi
khó khăn, thử thách thực hiện
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021 và chuẩn bị tốt các
điều kiện để bước vào thực
hiện kế hoạch năm 2022r

chung sống an toàn...
(Tiếp theo trang 4)
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THư VIệN TỈNH HẢI DươNG
65 nĂM XÂY dỰng và tRƯỞng thành

Bùi ĐứC CảnH
Giám đốc Thư viện tỉnh Hải Dương

Thư viện tỉnh Hải Dương được thành lập tháng 12 năm 1956 với 02 cán bộ phụ
trách và vốn sách ban đầu chỉ có gần 2.000 cuốn, chủ yếu do nhân dân quyên
góp. Năm 1957, Thư viện tỉnh được tiếp nhận trụ sở số 12 Nguyễn Du – thành
phố Hải Dương và hoạt động thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ty Văn hóa.
Năm 1968, sáp nhập với Thư viện Hưng Yên thành thư viện Hải Hưng. Năm
1971, Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định nâng cấp từ thư viện phổ thông lên
thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, đến năm 1995 đã trở thành thư viện hạng hai.
Năm 1997, tái lập tỉnh lại mang tên Thư viện tỉnh Hải Dương. Từ đó đến nay Thư
viện tỉnh đã trở thành kho tàng tri thức vô giá được đông đảo các tầng lớp nhân
dân đến khai thác sử dụng. Sách, báo, tài liệu của thư viện góp phần quan trọng
trong việc phục vụ những nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền
những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến những thành tựu
về tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao
trình độ và giải trí cũng như học tập suốt đời của nhân dân.

Với gần 2.000 bản sách
ban đầu, đến nay Thư
viện tỉnh đã có hơn

250.000 bản sách, hơn 70.000
đơn vị báo, tạp chí. Hàng năm
bổ sung khoảng 10.000 bản
sách, gần 200 loại báo, tạp chí.
Việc số hóa tài liệu cũng được
quan tâm, hiện nay Thư viện
tỉnh đã số hóa được hơn
140.000 trang tài liệu, tập
trung chủ yếu vào các tài liệu
địa chí và các tài liệu quý
hiếm. Kho tư liệu của thư viện
đáp ứng mọi nhu cầu tra cứu
thông tin của đông đảo bạn
đọc. Mỗi ngày thư viện phục
vụ từ 200 đến 300 lượt bạn
đọc. Hàng năm cấp từ 2.500
đến 3.500 thẻ bạn đọc với
hàng trăm nghìn lượt bạn đọc
và lượt sách, báo luân chuyển. 

Nhằm thu hút bạn đọc,
Thư viện tỉnh thường xuyên
chú trọng tới công tác tuyên
truyền giới thiệu sách như:
Biên soạn thư mục giới thiệu
sách mới, thư mục chuyên đề,
thư viện chuyên ngành, thư

mục phục vụ những ngày lễ
lớn. Phối hợp với Đài phát
thanh và Truyền hình tỉnh,
Báo Hải Dương thực hiện các
phóng sự giới thiệu sách
chuyên đề chào mừng các
ngày lễ kỷ niệm của đất nước
và của tỉnh. Giới thiệu sách
mới, sách hay, tuyên truyền
lan tỏa văn hóa đọc qua các
chuyên mục “Giới thiệu sách”

trên Đài phát thanh và Truyền
hình tỉnh và chuyên mục “Tác
giả - Tác phẩm” trên Báo Hải
Dương. Thư viện cũng thường
xuyên phục vụ các đề tài
nghiên cứu khoa học, phục vụ
các nghiên cứu sinh làm luận
án tiến sỹ, phục vụ các cuộc
thi tìm hiểu do tỉnh và Trung
ương tổ chức... Hàng năm, thư
viện phối hợp với Câu lạc bộ

Thư viện tỉnh ngày nay.                        Ảnh: PV
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Hán Nôm tổ chức trưng bày
báo Xuân và Thư pháp Hán
Nôm, tổ chức khai bút, cho
chữ, đây là nét đẹp văn hóa
quý báu của dân tộc được duy
trì bảo tồn và phát huy. Phối
hợp với các cấp, các ngành tổ
chức liên hoan thiếu nhi tuyên
truyền giới thiệu sách, tổ chức
vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ
văn hóa đọc, mời các diễn giả
là giáo sư và chuyên gia đầu
ngành về nói chuyện chuyên
đề với nhiều nội dung phong
phú đa dạng và bổ ích. 

Để đáp ứng nhu cầu của
bạn đọc, từ nhiều năm nay
Thư viện tỉnh đã phục vụ các
ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và mở
thêm 60 phút ngoài giờ hành
chính các buổi chiều từ thứ
Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Từ
ngày 01/01/2021, hệ thống thư
viện công cộng tỉnh Hải
Dương đã thực hiện miễn phí
thư viện cho tất cả các đối
tượng theo Nghị quyết số
13/2020/NQ-HĐND ngày
24/12/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Hải Dương.
Chủ trương mới này đã đón
nhận được sự hưởng ứng tích
cực của bạn đọc, nhất là các
em thiếu nhi.

Ngoài ra Thư viện tỉnh còn
làm tốt công tác biên soạn tài
liệu địa chí, các ấn phẩm như:
Tìm hiểu các tác gia Hán Nôm
Hải Hưng; Danh nhân Hải
Hưng; Hàn Giang liệt truyện;
Hải Dương phong vật chí; Nhà
văn hiện đại Hải Hưng; Hải
Dương năm tháng, sự kiện;
Nhân vật lịch sử Hải Dương;
Chân dung anh hùng lực
lượng vũ trang tỉnh Hải
Dương; Đảng Cộng sản Việt
Nam, Đảng bộ tỉnh Hải Dương
từ Đại hội đến Đại hội (1930 -
2020)... được đông đảo các
tầng lớp nhân dân đón nhận.
Nhận thức rõ vai trò quan
trọng của di sản thư tịch Hán

Nôm, Thư viện tỉnh thường
xuyên sưu tầm các tài liệu quý
hiếm Hán Nôm có trong nhân
dân, các văn khắc Hán Nôm
được sưu tầm từ viện Viễn
Đông bác cổ của Cộng hoà
Pháp; các tư liệu thần tích,
thần sắc, hương ước làng xã
được thư viện đặc biệt chú
trọng và sưu tầm khai thác
phục vụ cho công tác nghiên
cứu khoa học về Hải Dương.

Thư viện tỉnh Hải Dương là
trung tâm hướng dẫn nghiệp
vụ cho hệ thống thư viện trong
tỉnh và thúc đẩy phong trào
xây dựng tủ sách cơ sở phát
triển. Hải Dương là tỉnh sớm
có phong trào đọc và làm theo
sách từ những năm 60 của thế
kỷ trước. Năm 1961 – 1962, Hải
Dương tiến hành xây dựng
Thư viện thiếu nhi thị xã Hải
Dương và thí điểm xây dựng
Thư viện huyện Ninh Giang.
Đến năm 1966, tất cả các thư
viện cấp huyện được xây
dựng. Như vậy chỉ trong vòng
10 năm sau khi Thư viện tỉnh
thành lập, Hải Dương đã có
mạng lưới thư viện hoàn chỉnh
từ tỉnh xuống cơ sở. Năm 1975,
sau khi đất nước thống nhất,
cả nước bắt tay vào xây dựng
chủ nghĩa xã hội, Thư viện Hải
Hưng còn có trách nhiệm hết
sức quan trọng là xây dựng
kho sách cho 02 thư viện tỉnh
kết nghĩa là Phú Yên và Long
An. Năm 1976, nhiều cán bộ
Thư viện tỉnh đã vào Nam
cùng với sách, báo, giá sách để
giúp 02 thư viện kết nghĩa xây
dựng thư viện tỉnh.

Các thư viện cơ sở trong
nhiều năm qua vẫn hoạt động
hiệu quả, tiêu biểu như thư
viện xã Hiệp Lực, thư viện xã
Vĩnh Hoà, huyện Ninh Giang;
thư viện xã Đoàn Tùng, huyện
Thanh Miện; thư viện xã Nhân
Quyền, huyện Bình Giang…
Hệ thống thư viện cơ sở phát

triển rộng khắp, đến nay toàn
tỉnh có 12 thư viện cấp huyện,
31 thư viện cấp xã, 1.291 tủ
sách cơ sở. Từ năm 1993 được
sự quan tâm của Thư viện
Quốc gia Việt Nam trang bị
máy vi tính và phần mềm
quản lý thư viện, Thư viện tỉnh
đã ứng dụng có hiệu quả công
nghệ thông tin vào các hoạt
động nghiệp vụ của đơn vị.
Năm 2020, Thư viện tỉnh được
trang bị phần mềm ILIB 8.5 để
phục vụ công tác nghiệp vụ
như cấp thẻ bạn đọc trên
phầm mềm, xử lý kỹ thuật
sách và quản lý mượn, trả tài
liệu trên máy tính, thực hiện
tra cứu OPAC, giúp bạn đọc
tra cứu một cách nhanh chóng
tiện ích. Hiện tại Thư viện tỉnh
Hải Dương cơ bản là một thư
viện hiện đại ứng dụng công
nghệ thông tin vào tất cả các
khâu phục vụ bạn đọc và đang
phấn đấu trở thành thư viện
điện tử, thư viện số trong
tương lai gần. Hiện nay
chương trình chuyển đổi số
ngành thư viện đang được Vụ
Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch quan tâm và
hướng dẫn triển khai thực
hiện đồng bộ trên toàn quốc.
Tỉnh Hải Dương đang xây
dựng kế hoạch thực hiện
chương trình chuyển đổi số
ngành thư viện, trong thời
gian tới hệ thống thư viện
công cộng trên địa bàn tỉnh sẽ
được trang bị cơ sở vật chất
hiện đại đảm bảo phục vụ nhu
cầu ngày càng cao của bạn đọc
trong thời đại công nghệ
thông tin phát triển như hiện
nay.

Để các thư viện cơ sở hoạt
động tốt, Thư viện tỉnh tích
cực vận động xã hội hoá công
tác thư viện cơ sở với tinh thần
Nhà nước và Nhân dân cùng
các tổ chức chính trị xã hội
tham gia phát triển thư viện.
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Ngoài việc chính quyền cơ sở
quan tâm dành kinh phí bổ
sung sách, báo, các tổ chức và
cá nhân quyên góp, Thư viện
tỉnh đã xây dựng kho sách
luân chuyển với số sách hiện
có là 57.577 cuốn, thường
xuyên luân chuyển sách xuống
12 thư viện cấp huyện và các
tủ sách cơ sở. Hàng năm cung
cấp sách và giá sách cho 01
thư viện xã điểm để phát triển
mạng lưới thư viện cấp xã.
Phối hợp với các trường học
trên địa bàn thành phố thực
hiện luân chuyển sách, báo, tổ
chức các hoạt động tuyên
truyền phục vụ đọc sách cho
học sinh.

Được sự quan tâm của Tỉnh
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và
các cấp, các ngành, trụ sở mới
của Thư viện tỉnh xây dựng từ
năm 2008, đến năm 2011 thì
hoàn thành và đưa vào sử
dụng năm 2012. Với kiến trúc
bề thế, toà nhà cao 05 tầng,
diện tích xây dựng 8.250m2

trên khuôn viên diện tích
7.584m2 thuộc đường Chương
Dương, thành phố Hải Dương.
Đây là vị trí trung tâm của
thành phố Hải Dương, thuận

lợi cho người dân tiếp cận
thông tin và sử dụng tài liệu,
phục vụ phát triển văn hóa
đọc. 

65 năm xây dựng và trưởng
thành, Thư viện tỉnh Hải
Dương luôn nhận được sự
quan tâm giúp đỡ của Tỉnh uỷ,
Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy
ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa
Thông tin (nay là Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch) cùng các
sở, ban, ngành trong tỉnh.
Cùng với sự quan tâm của Vụ
Thư viện, Thư viện Quốc gia
Việt Nam, của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, sự cộng
tác tích cực của các thế hệ bạn
đọc từ ngày thành lập đến nay
đó là nguồn cổ vũ khích lệ lớn
lao cho đội ngũ những người
làm công tác thư viện từ tỉnh
xuống cơ sở. Nhìn lại chặng
đường 65 năm xây dựng và
trưởng thành, biết bao thế hệ
cán bộ thư viện đã đóng góp
sức lực và trí tuệ của mình cho
sự nghiệp phát triển văn hóa
đọc. Đội ngũ cán bộ thư viện
tỉnh không những rèn luyện
đạo đức và phẩm chất cách
mạng, ý thức tổ chức, kỷ luật
mà còn luôn trau dồi kiến thức

chuyên môn nghiệp vụ, không
ngừng học tập, nâng cao trình
độ, xứng đáng là người cán bộ
thư viện năng động sáng tạo
góp phần đưa sự nghiệp thư
viện phát triển hội nhập với
khu vực thế giới.

Với những thành tích đạt
được trong 65 năm qua, Thư
viện tỉnh Hải Dương vinh dự
được nhận những phần
thưởng cao quý: Năm 1963 Bộ
Văn hoá Thông tin tặng Cờ thi
đua xuất sắc toàn miền Bắc;
Năm 1991 được Nhà nước
tặng Huân chương Lao động
hạng Ba; Năm 2001 được Nhà
nước tặng Huân chương Lao
động hạng Nhì; Năm 2002,
2013 được Bộ Văn hóa Thông
tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch) tặng Cờ thi đua xuất
sắc toàn quốc; Năm 2006 được
Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ
thi đua xuất sắc. Nhiều năm
liền Thư viện tỉnh Hải Dương
được Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh
và các cấp, các ngành tặng
bằng khen, giấy khen. Nhiều
thế hệ cán bộ thư viện đã được
khen thưởng. 

65 năm nhìn lại, Thư viện
tỉnh Hải Dương trải qua nhiều
thăng trầm nhưng đã có bước
tiến vượt bậc, xứng đáng với
những danh hiệu cao quý mà
Đảng và Nhà nước, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy
ban nhân dân tỉnh đã trao
tặng. Thư viện tỉnh Hải Dương
đang tập trung nỗ lực phấn
đấu thực hiện tốt hơn nữa các
chức năng nhiệm vụ được
giao, xây dựng Thư viện tỉnh
ngày càng hiện đại, nâng cao
chất lượng đội ngũ viên chức
thư viện vững vàng về chính
trị, giỏi về chuyên môn nghiệp
vụ để phục vụ tốt các nhiệm
vụ chính trị, các mục tiêu kinh
tế, xã hội, an ninh – quốc
phòng của địa phươngr

Chương trình “Tặng sách giờ vàng” trong ngày hội sách hằng
năm tại Thư viện tỉnh.                                          Ảnh: ĐỨC CẢNH
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Di sản văn hóa Hải Dương:
kết tinh và tỏa sáng

Vũ Trường Sơn
Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa

nơi hội tụ các giá trị Di sản
văn hóa

Từ thế kỷ XV, Nguyễn Trãi
đã viết: Hải Dương là trấn thứ
nhất trong bốn kinh trấn,
đứng đầu phên dậu phía Đông
- Xứ Đông cũng là nơi sinh ra
và hội tụ nhiều bậc hiền tài,
nhiều giá trị DSVH tiêu biểu
của đất nước. Truyền thống,
đặc trưng văn hóa của xứ
Đông được bảo tồn và trao
truyền qua nhiều thế hệ. Các
giá trị Di sản văn hóa (DSVH)
vật thể còn đậm đặc, giá trị
DSVH phi vật thể của tỉnh
cũng đa dạng, phong phú.
Theo số liệu tổng kiểm kê di
tích năm 2019 - 2020, toàn
tỉnh Hải Dương có 3.199 di
tích các loại như: đình, đền,
chùa, miếu, nghè, quán, đàn,
lăng mộ, cầu đá... đã được lập
danh mục đề nghị bảo vệ theo
Luật DSVH. Đến hết năm
2020, toàn tỉnh có 04 khu di
tích xếp hạng di tích Quốc gia
đặc biệt (Khu di tích chùa Côn
Sơn và đền Kiếp Bạc, thành
phố Chí Linh; quần thể di tích
lịch sử và danh lam thắng
cảnh An Phụ - Kính Chủ -
Nhẫm Dương, thị xã Kinh
Môn; Văn miếu Mao Điền;
cụm di tích đền Xưa - chùa
Giám - đền Bia, huyện Cẩm
Giàng), 142 di tích xếp hạng
cấp quốc gia, 244 di tích xếp
hạng cấp tỉnh… Đến tháng
5/2021, có 08 hiện vật, nhóm
hiện vật được Thủ tướng
Chính phủ công nhận là Bảo
vật Quốc gia gồm: Trống đồng
Hữu Chung (văn hóa Đông
Sơn, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh
Hải Dương), Bia Thanh Hư

Động (lưu giữ tại Ban Quản lý
di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc,
thành phố Chí Linh), Cửu
Phẩm Liên Hoa chùa Giám (xã
Định Sơn, huyện Cẩm Giàng),
Bia Thanh Mai Viên Thông
tháp bi (xã Hoàng Hoa Thám,
thành phố Chí Linh), Cửu
Phẩm Liên Hoa chùa Động
Ngọ (xã Tiền Tiến, thành phố
Hải Dương), hệ thống Bia Ma
Nhai Kính Chủ (xã Phạm
Mệnh, thị xã Kinh Môn), Bia
Côn Sơn Tư Phúc Tự Bi (lưu
giữ tại Ban Quản lý di tích Côn
Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Chí
Linh), Bia Sùng Thiên tự bi
(lưu giữ tại chùa Dâu, xã Nhật
Tân, huyện Gia Lộc). Các giá
trị DSVH phi vật thể trên địa
bàn tỉnh Hải Dương cũng đa
dạng, phong phú với 826 lễ
hội, 9 DSVH phi vật thể được
Bộ VHTTDL ghi danh là DSVH

phi vật thể cấp Quốc gia (Lễ
hội chùa Côn Sơn, Lễ hội đền
Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh;
Lễ hội chùa Hào Xá, huyện
Thanh Hà; Lễ hội đình Trịnh
Xuyên, huyện Ninh Giang; Lễ
hội đền Quát, huyện Gia Lộc;
Lễ hội đền - đình Sượt, thành
phố Hải Dương; Nghệ thuật
hát ca trù; Nghệ thuật Múa rối
nước và Hát trống quân).

Phát huy giá trị văn hóa
xứ Đông

Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng đã nêu rõ định hướng
phát triển đất nước giai đoạn
2021 - 2030: “Phát triển con
người toàn diện và xây dựng
nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
để văn hóa thực sự trở thành
sức mạnh nội sinh, động lực

Đua thuyền chải tại lễ hội chùa Hào Xá, xã Thanh Xá, huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Lễ hội đã được Bộ VHTTDL ghi danh
là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.
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phát triển đất nước và bảo vệ
Tổ quốc”. Thực hiện Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng;
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2020 - 2025, Chương trình
hành động số 02-CTr/TU,
ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy
về thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sở
VHTTDL đã tham mưu trình
Tỉnh ủy ban hành chương
trình số 22 ngày 19/8/2021 về
phát huy giá trị văn hóa xứ
Đông và xây dựng con người
Hải Dương đáp ứng yêu cầu
phát triển giai đoạn 2021 -
2025, định hướng đến năm
2030; Quyết định số 3574/QĐ-
UBND ngày 01/12/2021 của
UBND tỉnh Hải Dương về việc
Ban hành Kế hoạch triển khai
thực hiện Chương trình số 22-
Ctr/TU ngày 19/8/2021 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
về Phát huy giá trị văn hóa xứ
Đông và xây dựng con người
Hải Dương đáp ứng yêu cầu

phát triển giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm
2030 với một số chỉ tiêu chủ
yếu:

Triển khai các giải pháp
thực hiện có hiệu quả nhóm
chỉ tiêu bảo tồn, phát huy giá
trị các DSVH: Đến năm 2025:
Tu bổ, tôn tạo, chống xuống
cấp 100 di tích; lập hồ sơ xếp
hạng 35 - 40 di tích; từ 03 - 05
di sản được đưa vào danh mục
DSVH phi vật thể quốc gia.
Đến năm 2030: Tu bổ, tôn tạo,
chống xuống cấp 200 di tích;
lập hồ sơ xếp hạng 30 - 35 di
tích; từ 02 - 03 di sản được đưa
vào danh mục DSVH phi vật
thể quốc gia.

Ưu tiên trùng tu, tôn tạo
các di tích lịch sử - văn hóa,
cách mạng tiêu biểu, nhất là
các Khu di tích Quốc gia đặc
biệt. Gắn kết giữa bảo tồn với
phát huy giá trị DSVH và đẩy
mạnh phát triển du lịch, nhằm
thúc đẩy phát triển đồng bộ,
hài hòa giữa đầu tư cho văn
hóa với phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh. Lập hồ sơ đề nghị

Thủ tướng Chính phủ công
nhận Bảo vật quốc gia đối với
một số hiện vật, nhóm hiện
vật tiêu biểu. Đề nghị Bộ
VHTTDL ghi danh Di sản văn
hóa phi vật thể quốc gia đối
với một số di sản tiêu biểu
thuộc loại hình lễ hội truyền
thống và tập quán xã hội đặc
sắc. Tiếp tục khảo sát, lập hồ
sơ trình cấp có thẩm quyền
quyết định xếp hạng đối với
các di tích có đủ tiêu chí.

Tích cực phối hợp với tỉnh
Quảng Ninh và Bắc Giang
hoàn thiện hồ sơ khoa học
trình UNESCO công nhận
Quần thể di tích và danh thắng
Yên Tử (Quảng Ninh, Hải
Dương, Bắc Giang) là di sản
thế giới theo đúng thời gian,
tiến độ hoàn thành hồ sơ đã
được duyệt. Phục hồi và
truyền dạy để giữ gìn, phát
huy một số loại hình nghệ
thuật truyền thống đã được
UNESCO công nhận như hát
ca trù, hát văn và loại hình
nghệ thuật được Bộ VHTTDL
ghi danh di sản văn hóa phi
vật thể quốc gia và di sản nằm
trong danh mục bảo vệ đang
có nguy cơ mai một như: hát
trống quân, múa rối nước,
tuồng cổ, hát chèo... Đề nghị
Nhà nước phong tặng danh
hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”,
“Nghệ sỹ ưu tú” trong lĩnh vực
văn hóa nghệ thuật và “Nghệ
nhân nhân dân”, “Nghệ nhân
ưu tú” đối với các cá nhân có
thành tích xuất sắc trong bảo
tồn, phát huy giá trị di sản văn
hóa phi vật thể.

Trên cơ sở phát huy những
giá trị truyền thống tốt đẹp
gắn với xây dựng, hình thành
các giá trị mới của con người
Việt Nam theo tinh thần của
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9
Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI (Nghị quyết số
33- NQ/TƯ) về xây dựng và

Trống đồng Hữu Chung được phát hiện tại thôn Hữu Chung, xã
Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, có niên đại cách đây
2300 - 2100 năm. Trống đồng Hữu Chung đã được Thủ tướng
Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia.
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phát triển văn hóa, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững đất nước,
đồng thời để DSVH trở thành
nguồn lực cho sự phát triển
bền vững và là tiềm năng để
trực tiếp góp phần phát triển
du lịch trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn theo Nghị quyết
số 08-NQ/TƯ ngày
16/01/2017 của Bộ Chính trị,
trong giai đoạn từ nay đến
năm 2025. Là cơ quan tham
mưu cho UBND tỉnh trong
lĩnh vực quản lý văn hóa, trong
đó có lĩnh vực quản lý DSVH
đã xác định một số mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Triển khai và hoàn thiện
các văn bản quy phạm pháp
luật về lĩnh vực bảo vệ và quản
lý DSVH (xây dựng, sửa đổi, bổ
sung Luật DSVH, Nghị định
quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật DSVH, các
Thông tư của Bộ VHTTDL).
Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ
chức và nâng cao năng lực đội
ngũ công chức, viên chức của
ngành DSVH từ tỉnh đến cơ sở.
Tiếp tục nghiên cứu, xác định
giá trị các DSVH và thiên
nhiên, DSVH phi vật thể tiêu
biểu của tỉnh Hải Dương để
xếp hạng ở các cấp. Đặc biệt là
việc nghiên cứu, xác định giá
trị các DSVH và thiên nhiên,
DSVH phi vật thể tiêu biểu của
tỉnh nhằm giới thiệu đến du
khách trong nước và quốc tế
các giá trị nổi bật toàn cầu của
di sản. Đồng thời tăng cường
tuyên truyền, quảng bá, gắn
kết di sản thế giới với phát
triển du lịch, thu hút ngày
càng nhiều du khách tới tham
quan di sản, để các di sản thế
giới trở thành điểm đến quan
trọng, góp phần phát triển du
lịch thành ngành kinh tế mũi
nhọn của các địa phương sở
hữu di sản, nâng cao đời sống
cộng đồng địa phương. Đồng

thời, tiếp tục nghiên cứu để
đưa ra định hướng phát huy
các giá trị di sản cho phát triển
sản phẩm du lịch, đa dạng hóa
các hình thức trải nghiệm và
tìm hiểu giá trị di sản, tăng
cường thu hút khách du lịch.

Triển khai, thực hiện các
Quy hoạch tổng thể bảo tồn,
tôn tạo và phát huy giá trị di
tích quốc gia đặc biệt (khu di
tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành
phố Chí Linh) đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt.
Tiếp tục đề xuất tăng kinh phí
Chương trình mục tiêu phát
triển văn hóa giai đoạn 2021 -
2025 và giai đoạn 2025 - 2030,
trong đó có dự án tu bổ, tôn
tạo di tích quốc gia, di tích
quốc gia đặc biệt; tăng so với
kinh phí đầu tư giai đoạn 2016
- 2020. Phối hợp với các đơn vị
thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm
Giàng tham mưu báo cáo Tỉnh
ủy, UBND tỉnh trình Bộ
VHTTDL thẩm định để Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt
Quy hoạch bảo quản, tu bổ đối
với các di tích đã xếp hạng
Quốc gia đặc biệt: Quần thể
An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm
Dương (thị xã Kinh Môn), Văn
Miếu Mao Điền, đền Xưa -
chùa Giám - đền Bia (huyện
Cẩm Giàng) để làm cơ sở cho
hoạt động tu bổ, phục hồi di
tích.

Tập trung đầu tư xây dựng,
triển khai các dự án về bảo
tàng đã được xác định tại Quy
hoạch tổng thể hệ thống bảo
tàng Việt Nam đến năm 2020,
trong đó dự án về sưu tầm
hiện vật cần đi trước một
bước, đồng thời, cần tổ chức
triển khai trước việc chuẩn bị
nội dung, thiết kế mỹ thuật
trưng bày để có cơ sở khoa học
và thực tiễn cho việc chuẩn bị
và triển khai xây dựng công
trình kiến trúc bảo tàng.

Phát triển mạng lưới bảo

tàng ngoài công lập về văn hóa
dân gian, ngành nghề thủ
công truyền thống, cổ vật…
Bồi dưỡng về chuyên môn,
nghiệp vụ nhằm nâng cao
năng lực, trình độ khoa học
cho đội ngũ cán bộ trong lĩnh
vực DSVH. Đẩy mạnh việc ứng
dụng công nghệ thông tin để
tư liệu hóa và xây dựng cơ sở
dữ liệu quốc gia về DSVH. Đẩy
mạnh hợp tác quốc tế, tăng
cường xã hội hóa hoạt động
bảo vệ, phát huy giá trị DSVH.

Vấn đề đặt ra cho công tác
bảo tồn và phát huy các giá trị
DSVH trên địa bàn tỉnh Hải
Dương trong thời gian tới cần
có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực
tiếp, sát sao của các cấp chính
quyền, sự phối hợp chặt chẽ
của các ban ngành, đoàn thể,
trong đó phải kể đến việc nâng
cao vai trò, trách nhiệm của cơ
quan quản lý nhà nước về
DSVH từ tỉnh đến cơ sở. 

Công tác quản lý, bảo vệ và
phát huy giá trị di tích gắn với
phát triển du lịch để trở thành
nguồn lực phát triển kinh tế,
xã hội trên địa bàn tỉnh Hải
Dương. Huy động, quản lý và
sử dụng có hiệu quả nguồn lực
đầu tư cho việc bảo tồn và
phát huy các giá trị DSVH,
trong đó chú trọng và khai
thác hiệu quả nguồn lực từ
nguồn xã hội hóa có sự định
hướng của Nhà nước. Cần có
sự kết hợp hài hòa giữa kinh tế
với văn hóa, giữa việc bảo tồn
và phát huy các giá trị DSVH
gắn với việc khai thác và phát
triển du lịch. Đây là một trong
những giải pháp đã được
nhiều địa phương, nhiều tỉnh,
thành trong cả nước và khu
vực thực hiện khá hiệu quả,
góp phần không nhỏ vào việc
phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương, đang được tỉnh
Hải Dương thực hiện tốt, được
Bộ VHTTDL đánh giá caor
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NGườI THươNG BINH
ba lần vinh dự được Bác Hồ tặng Huy hiệu

Bá giang – Hoàng Hương

Cả cuộc đời gắn bó với ngành dược Hải Dương, trong quá trình công tác ông
đã có nhiều sáng kiến trong trồng cây dược liệu và điều chế thuốc chữa bệnh,
giúp tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Đó là ông Đinh Thanh Thủy, sinh năm 1935
(mất năm 2016), thương binh hạng hai, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương.
Hiện nay, một trong ba Huy hiệu Bác Hồ tặng ông đang được trưng bày tại Bảo
tàng tỉnh Hải Dương.

Huy hiệu Bác Hồ là phần thưởng cao quý
dành cho những người lập chiến công
xuất sắc trong chiến đấu cũng như

trong phong trào “Người tốt việc tốt”. Từ năm
1959-1969, đã có khoảng 5.000 người được
nhận Huy hiệu Bác Hồ với đủ các thành phần,
trong mọi lĩnh vực hoạt động cách mạng như:
sản xuất, chiến đấu, giáo dục, y tế, văn hóa - xã
hội… trên khắp mọi miền đất nước.

Chúng tôi đến Bảo tàng để tìm hiểu và lấy tư
liệu viết bài, được bà Nguyễn Thị Huê - Giám
đốc Bảo tàng cho biết: lần đầu tiên ông Thủy
được nhận Huy hiệu Bác Hồ là năm 1963, bằng
chứng là bài viết “Hồ Chủ tịch tặng Huy hiệu
cho đồng chí Đinh Thanh Thủy và má Trâm đã
có nhiều sáng kiến cải tiến tốt” đăng trên Báo
Hải Dương mới, số 133 ra ngày 14/8/1963.
Thông tin 2 lần tiếp theo được nhận Huy hiệu
Bác Hồ gặp khó khăn, do ông Thủy đã qua đời.
Tuy nhiên, theo bút tích của ông để lại thì lần
thứ hai không ghi năm, ông được nêu trong
sách “Người tốt việc tốt” của Nhà xuất bản
Quân đội nhân dân; lần thứ 3 là khi ông là Viện
phó Viện Điều dưỡng cán bộ tỉnh. Tại bản báo
cáo thành tích của ông ngày 12/6/1985, bác sĩ
Trần Ngọc Duật - nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải
Hưng cũng xác nhận ông Thủy 03 lần được
nhận Huy hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (có
chữ ký và con dấu). Trong đợt trưng bày
chuyên đề “Hải Dương - 50 năm thực hiện Di
chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” ngày 02/9/2019,
gia đình ông đã cho Bảo tàng mượn 03 Huy
hiệu Bác Hồ tặng để phục vụ trưng bày. Sau đó,
hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của công
tác trưng bày để tuyên truyền giáo dục lịch sử
địa phương, gia đình đã trao tặng 01 Huy hiệu
cho Bảo tàng lưu giữ và bảo quản lâu dài.

Qua thông tin ban đầu, chúng tôi đến Sở Y tế
Hải Dương tìm hiểu về quá trình công tác của
ông trong ngành y dược tỉnh nhà, được ông Vũ
Văn Trình – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
nhiệt tình cung cấp. Từ những tư liệu ông Trình
cung cấp, cho thấy: năm 1952 ông Đinh Thanh
Thủy tham gia quân ngũ, biên chế trung đoàn
64, sư đoàn 320 huyện Bình Lục. Sau ông bị
thương (mất một chân), được đưa về điều trị và
làm việc tại Khu thương binh liên khu ba, rồi Ty
Thương binh tỉnh Hà Nam. Năm 1956, ông
được cử đi học lớp dược sĩ 3 năm tại trường Y tế
Hà Nội, tốt nghiệp ông được Bộ Y tế điều về làm
dược sỹ tại viện Điều dưỡng lao Hải Dương (sau
này sáp nhập vào Bệnh viện Hải Dương), ngày

Ông Đinh Thanh Thủy.
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01/8/1960 ông vinh dự được kết nạp vào Đảng
Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian công tác
tại đây, ông Thủy và đồng nghiệp đã nghiên
cứu và điều chế được một số loại thuốc từ
những cây dược liệu có sẵn ở địa phương, chữa
bệnh rất tốt, giúp tiết kiệm chi phí cho bệnh
nhân và bệnh viện. Ba năm liên tiếp từ 1960-
1962 ông là chiến sĩ thi đua cơ sở và được mệnh
danh là “cây sáng kiến cải tiến” của bệnh viện.

Năm 1964, ông được cử đi học chuyên tu tại
trường Đại học Dược khoa (Hà Nội). Sau khi
hoàn thành khóa học về địa phương công tác,
ông được giao làm Bệnh viện phó Bệnh viện
Đông y và Điều dưỡng cán bộ, sau là Viện phó
Viện Điều dưỡng cán bộ; Bí thư Đảng ủy K80
(Ban thống nhất). Ở cương vị nào ông cũng đều
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và
luôn là người tiên phong, đặc biệt là những
công việc mới, khó. Năm 1974 trạm nghiên cứu
dược liệu Hải Hưng được thành lập, cấp trên
giao cho ông làm trạm trưởng. Như “cá gặp
nước” ông Thủy đã phát huy trí tuệ, tâm huyết,
niềm đam mê, sự sáng tạo nghiên cứu khoa học
về dược liệu, đưa hoạt động của trạm trở thành
một trong những trạm mạnh của phía Bắc. Ông
tham gia và chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp
Nhà nước như: “Thăm dò gieo trồng cây
Discorea Compozita” và nhiều đề tài cấp tỉnh
có tính ứng dụng cao. Nhiều nghiên cứu của
ông đã mang lại hiệu quả thiết thực như: nhân
giống thành công cây cam thảo Hung-ga-ri
cung cấp cho cơ sở nghiên cứu cấy mô tại trại
Đà Lạt (năm 1982); phương pháp trồng cây
Đương quy ở đồng bằng (là một vị thuốc bổ quý
được sản xuất tại Hải Hưng) và nhiều loại cây
thuốc quý khác… Cũng từ các cây dược liệu
này, ông đã nghiên cứu ra các bài thuốc chữa
về bệnh tiêu hóa, suy dinh dưỡng… rất hiệu
quả.

Năm 1983, ông được bổ nhiệm làm Phó
Giám đốc Sở Y tế Hải Hưng, trong quá trình
công tác ông Đinh Thanh Thủy đã được Đảng
và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý,
như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,
Bằng khen của Bộ Y tế, Bằng khen của UBND
tỉnh, nhiều năm là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và
nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Chúng tôi đến nhà ông Thủy, đường Trần
Hưng Đạo, TP Hải Dương, được chị Hạnh con
dâu cả của ông đón tiếp và được biết: ông Đinh
Thanh Thủy kết hôn với bà Phạm Thanh Trâm,
cũng là bác sĩ và sinh hạ được 4 người con, 2
trai, 2 gái. Hai người con đầu của ông bà đều bị
khiếm thị. Tiếp nối truyền thống gia đình, vượt
qua khiếm khuyết của bản thân, các con ông
đều thành đạt trong cuộc sống. Hiện con trai cả
Đinh Thanh Tùng là Phó Chủ tịch Hội Người
mù Việt Nam, cô con gái thứ hai làm Chủ tịch
Hội Người mù TP Hải Dương. Người con trai
thứ ba định cư ở Đức. Chị Hạnh và con gái út
của ông vẫn theo ngành y, dược. Chị Hạnh mở
hiệu thuốc tại nhà, trước đó chị từng công tác
tại Công ty Dược và Vật tư y tế Hải Dương.
Thành công nhất là cô con gái út Tiến sĩ, bác sĩ
Đinh Diệu Hằng – Hiệu trưởng Trường đại học
Kỹ thuật y tế Hải Dương. Chị Hằng có con gái
đang theo học năm thứ hai trường Đại học Y Hà
Nội. Gia đình ông bà nhiều năm được công
nhận là “Gia đình văn hóa”.

Việc Bảo tàng tỉnh trưng bày Huy hiệu Bác
Hồ tặng ông Đinh Thanh Thủy, thể hiện sự trân
trọng kỷ vật của lớp “cán bộ vàng” khắc phục
khó khăn và thương tật, giữ gìn phẩm chất đạo
đức cách mạng. Gương thương binh, anh bộ
đội cụ Hồ trong lao động sáng tạo, cán bộ mẫu
mực để các thế hệ trẻ noi theo và thực hiện tốt
phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”r

cuộn ngón chèo, đến trưa ở lại
bỏ cơm nắm ra ăn và ôn luyện
múa hát quên cả nghỉ trưa.
Điều trân quý mà tôi hay nói
“phải có những hạt nhân văn

nghệ cơ sở yêu chèo như các
bác và đương nhiên hát múa
diễn mới chỉ tạm, nhưng ai
cũng hát hay múa dẻo thì các
thầy cô làm gì có cơ hội ở đây
cùng mọi người”. 

Hiện nay, từ phong trào xây
dựng nông thôn mới, gần như
các làng, khu dân cư trên địa

bàn tỉnh đều có đội, câu lạc bộ
văn nghệ với những hạt nhân
là những người yêu ca hát. Các
lớp truyền dạy văn nghệ của
các đơn vị thuộc Sở VHTTDL
sẽ giúp những hạt nhân này
giữ lửa và lan tỏa phong trào
văn hóa văn nghệ quần chúng
trong cộng đồng dân cưr

những cung bậc...
(Tiếp theo trang 28)
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Bia kí viết năm 1864 ghi về họ Mai Công
ở AN NGHĩA, THị TrấN LAI CáCH

Đặng Văn LộC

Huyện Cẩm Giàng có cụ
Mai Công Triều, chỉ huy
Cấm vệ quân bảo vệ

vua chúa, tước Quận công,
được phong thái ấp năm 1683
có diện tích đất của năm thôn
ở thị trấn Lai Cách. Nơi đây là
đất chôn nhau cắt rốn của
nhiều đời dòng họ Mai Công.
Khảo sát người được triều đình
phong ấp ở huyện Cẩm Giàng,
có lẽ đây là trường hợp độc
đáo, do chưa thấy người thứ
hai.

Dòng Mai Công có nhà thờ
ở thôn An Nghĩa, còn nhiều cổ
vật quý có niên đại cổ vật, theo
Luật Di sản văn hóa. Bia đá
“Phụng sự bi kí”, ghi chép về cụ
Mai Thời Trung, niên đại 1684,
hiện ở đình làng thôn An
Nghĩa, thị trấn Lai Cách. Người
được quan viên hương lão,
nhân dân xã Lai Cách lập bia
ghi việc thờ làm hậu thần ở
đình làng An Nghĩa. Hàng năm
tế lễ Thành hoàng làng xong thì
quan viên hương lão tổ chức tế
hậu thần: Một vinh dự, một
cách tôn vinh người có tư cách
đạo đức, có đóng góp thiết
thực cho làng quê về tiền, của
cho xây dựng và phát huy thiết
chế văn hóa làng, tạo dựng một
thuần phong mĩ tục. 

Về trường hợp cụ Mai Thời
Trung, văn bia ở đình làng ghi:
“Từng nghe, đạt đến danh hiệu
thần, đức phải thịnh, người có
khả năng phù hợp danh hiệu
thần, chẳng phải bậc đại nhân
sao?. Quý công họ Mai, húy
Thời Trung, người đôn hậu,
thẳng thắn, có đức tính ôn
lương nhã nhặn. Làm việc
nghĩa thực lòng nhân đức, hiền
từ nhân ái. Cụ luôn nghĩ việc
chu cấp mà dốc lòng giúp
người cùng khổ. Thật xứng là

Nhà tích thiện. 
Cụ sinh người con quý tử là

Mai Công Triều, chức vụ: Đặc
tiến phụ quốc Thượng tướng
quân, Cẩm y vệ, Thự vệ sự, Hải
Quận công. 

Cụ Triều vâng lệnh vua,
quản dân nội ấp, không tăng
mà còn giảm tiền thuế, miễn
trừ phục dịch cho dân làng.
Việc này thực thi ngay khi cụ
được phong tặng thái ấp, vào
năm Quý Hợi 1683 (trích Bia
Phụng sự bi kí, dòng 7).

Vào các năm Kỉ Mùi 1679,
cụ ban tặng 300 quan tiền để
làm miếu thờ, năm Giáp Tí
1684 ban tặng ba mẫu ruộng để
người chuyên cần cày cấy. Sau
này, có lẽ vào trước năm soạn
bia Phụng sự bi kí (niên đại
1694), cụ ban tặng dân làng 5
mẫu ruộng loại màu mỡ, năm
trăm (500) quan tiền dùng vào
việc thờ cúng tế lễ muôn đời.
Xuất một trăm (100) quan tiền
làm nơi hát xướng ở đình và tu
sửa chùa thờ Phật (trích bia
Phụng sự bi kí, dòng 10,11,12). 

Bia Phụng sự bi kí chép việc

sau khi cụ Triều ban tặng dân
làng xã Lai Cách 300 quan tiền,
ba mẫu ruộng, dân làng cử vị
hương trưởng và đại diện dân
làng đến thưa chuyện, xin lập
cụ làm hậu thần của xã (nay
tương đương với thôn). “Ngay
hôm đó dân làng đến nhà
cụ/ông thưa chuyện: Nguyện
xin suy tôn Quý Công là hậu
thần. Chân tình đề nghị ba lần,
cụ nói: Thương quá cha mẹ
sinh ta vất vả, sao quên ơn
được, chưa báo đáp được. Nay
(làm việc này) là để thực hiện
đạo hiếu, thật lớn, thật may
mắn. Cụ vừa dứt lời, hương
trưởng cùng dân làng hiểu ý cụ
muốn báo đáp cha mẹ”.

Hương trưởng cùng dân
làng tiếp nhận ý nguyện của cụ
là muốn báo hiếu cha mẹ, lập
cha mẹ là hậu thần. 

Bản dịch nghĩa của cụ Đỗ
Văn Tuân, sinh năm 1921,
dòng họ Mai Công lưu giữ văn
bản có nhầm khi dịch  “ông
Mai Thời Trung là con quý tử

Ông Mai Công Tùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng gia tộc họ Mai
Công bên bia Lập hậu thần ở đình làng An Nghĩa.

(Xem tiếp trang 32)
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Một lễ tang
ở TP Hải

Dương chọn
cách "Hỏa

táng".
Ảnh: 

MẠNH HIỂN

Địa táng hay hỏa táng ?
nguyễn THế Trường

Liền một buổi, ông Hạ
nhận được hai nhà mời
ăn cỗ. Một là ăn giỗ, còn

một là vừa giỗ vừa “sang nhà
mới”. Gặp ông Bình, vừa chơi
cờ ở nhà văn hóa vào chơi, ông
bảo: “Cả hai cùng tổ chức buổi
trưa, đang không biết đi đâu
đây”…

- Đi cả hai nơi chứ sao! Ông
Bình nói: Cùng là chỗ thân
tình cả mà.

- Phải, không dự cỗ được
thì hoa quả đến thắp hương,
rồi về.

- Ông nói phải, bởi vẫn còn
Covid, ăn uống đông người,
giờ ngại lắm…

Nhâm nhi chén trà, ông Hạ
kể lại chuyện cũ. Cách đây bốn
năm, hai người bạn xấu số
cùng “ra đi” một ngày. Một
ông là cán bộ về hưu, còn
người nữa là cán bộ xã. Nhưng
chuyện mai táng thì mỗi người
lại khác. Ông cán bộ hưu, dù
đã căn dặn vợ con nên hỏa

táng, nhưng gia đình nghĩ sao
vẫn không nghe, cứ một mực
theo tục truyền thống là “địa
táng”. Còn ông cán bộ xã thì
có người con công tác tận phía
Nam nên con cháu chọn cách
“hỏa táng”. Ngay thời điểm
đó, bên cạnh nhiều người ủng
hộ, cũng có người còn bàn ra.
Giữa lúc đó, anh con trai cả
của ông làm việc ở TP Hồ Chí
Minh bay ra lo tang cho bố.
Anh gạt đi, bảo ở trong ấy,
thành phố đã có chính sách
khuyến khích mấy năm rồi, vì
“hỏa táng” là hình thức khoa
học, văn minh, tiết kiệm và lưu
giữ được di hài của người thân
thuận tiện nhất. Với lại, cứ
nhìn sang làng bên, xã bên,
chuyện ấy chẳng còn xa lạ gì.
Vậy là chỉ trong ba ngày, cụ
thân sinh ra anh đã được mồ
yên mả đẹp…

- Còn ông bạn về hưu thì
sao? Ông Bình hỏi.

- Bốn năm rồi vẫn còn nằm

ngoài đồng, chưa đưa vào
nghĩa trang chính được! Ông
Hạ thở dài, tiếp: Thông thường
thì hơn ba năm thôi, nhưng
gần đây do có người mất dùng
nhiều loại thuốc nên có
trường hợp qua thời gian trên
vẫn chưa “sạch”, mà chưa
“sạch” thì xử lý phiền hà lắm.
Đã thế, con cháu thì nghi nghi,
hoặc hoặc, còn nhờ nhiều thầy
xem đi xét lại. Vì thế đến lần
giỗ thứ ba này mới kết hợp
đưa cụ sang nhà mới…

Nghe xong chuyện, ông
Bình bảo: “Dù sao thì “hỏa
táng” hay “điện táng” cũng
còn là mới mẻ so với tập tục
“địa táng” lâu đời của dân ta.
Song, qua thực tế nhiều nơi áp
dụng thì đó là việc làm có
nhiều lợi ích. Cho nên, Hải
Dương cũng đã có chính sách
khuyến khích người dân làm vì
rất phù hợp với phong trào xây
dựng nông thôn mới và đô thị
văn minh hiện nay…”r
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Nghê Việt là một linh vật
hư cấu trong nền văn
hóa của người Việt bởi

các nghệ nhân dân gian qua
quá trình lao động, chế tác.
Nghê được lấy thêm nhiều đặc
điểm của các linh vật khác
như hổ, sư tử, rồng, lân, khỉ...
nhưng đặc tính nổi trội nhất
của nó vẫn là con vật “canh
cửa” trong dân gian Việt Nam,
có lẽ vì vậy, mà hình ảnh con
nghê được các nghệ nhân dân
gian thỏa sức sáng tạo, hư cấu
nhưng vẫn tình cảm, gần gũi,
đậm chất dân gian Việt Nam..
Những con Nghê tại đình, đền
ở Hải Dương đã tồn tại hàng
trăm năm được người dân
trong làng, xã bảo tồn và gìn
giữ. Năm 2019, Bảo tàng tỉnh
đã tiến hành khảo sát và điền
dã nhiều ngày tại các di tích
trên địa bàn tỉnh Hải Dương,
lập danh sách và hiện trạng
linh vật Nghê hiện còn trong
tỉnh để phục vụ cho cuộc
Triển lãm linh vật Nghê Việt
trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là
cuộc triển lãm về linh vật
Nghê đầu tiên trên đất Hải
Dương tại Bảo tàng tỉnh. Qua
khảo sát, đoàn xác định trên
địa bàn tỉnh có 42 con Nghê,
trong đó 40 Nghê đá và 02
Nghê gỗ. Đôi Nghê làm bằng
gỗ cổ và quý hiếm có niên đại
từ thế kỷ XVIII tại Di tích lịch
sử văn hóa quốc gia đình Tự
Đông ở phường Cẩm Thượng
(TP Hải Dương) có giá trị, là tài

liệu hiện vật quan trọng để
nghiên cứu. 

Theo sách “Hải Dương di
tích và danh thắng” tập I, đình
Tự Đông được khởi dựng từ
thời Hậu Lê (thế kỷ XVIII), thờ
Thành hoàng làng là Cửa Ngõ
Đại Vương, có tài chữa bệnh
cứu dân. Ngôi đình đã được tu
sửa nhiều, lần tu sửa lớn nhất
vào năm 1869. Hiện di tích vẫn
còn giữ được kiến trúc căn bản
của thời Hậu Lê, hình chữ
Đinh, gồm 5 gian tiền tế và 1
gian hậu cung, hệ thống cột
thấp, nhiều mảng chạm khắc
gỗ thời Lê như bức cốn tứ linh,
long quần và lưỡng long chầu
nguyệt ở gian tiền tế, các đầu
dư, đầu bẩy. Đình Tự Đông là
một công trình kiến trúc nghệ
thuật khá đồng bộ từ tam
quan, tiền tế, hậu cung, đây là

một ngôi đình thời Lê còn rất
hiếm trên địa bàn thành phố
Hải Dương. Ngoài đôi nghê gỗ,
những cổ vật còn lại chủ yếu
có niên đại thời Nguyễn như:
11 bức đại tự sơn son thếp
vàng, 1 đôi câu đối, 1 sập thờ,
4 đạo sắc phong vào các năm
1853, 1889, 1909 và 1924... 

Qua giới thiệu, chúng tôi về
đình Tự Đông tìm hiểu về đôi
linh vật Nghê bằng gỗ quý
hiếm tại di tích. Một số người
cao tuổi ở khu dân cư Tự Đông
kể rằng đôi linh vật Nghê này
có từ những năm đầu tiên khởi
lập đình. Ông Đinh Văn
Phượng (68 tuổi) một người
dân ở đây cho biết: “Ngày còn
bé thường ra đình chơi đã thấy
đôi linh vật nghê này đặt ở
gian tiền tế. Về đôi Nghê, tôi
được biết là các cụ truyền lại

Tìm hiểu đôi linh vật nghê 
bằng gỗ quý hiếm ở đình Tự Đông

P.T

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đình Tự Đông ở phường Cẩm Thượng (TP Hải
Dương) đang lưu giữ đôi linh vật Nghê làm bằng gỗ cổ và quý hiếm có niên đại
từ thế kỷ XVIII. Đây là 2 tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử, kiến trúc và văn
hóa tâm linh.

Đôi Nghê gỗ tại di tích đình Tự Đông.
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từ khi thành lập đình từ thời
Hậu Lê đến giờ. Đây là đôi linh
vật Nghê cổ, quý hiếm mà dân
làng đã tôn thờ, gìn giữ qua
nhiều thế kỷ”.

Giới thiệu với chúng tôi,
ông Đỗ Văn Đãn (72 tuổi), thủ
nhang đình Tự Đông chia sẻ:
“Đôi Nghê được đặt trong hậu
cung, trên hương án, trước
ngai vị của Thành hoàng làng
nên càng tôn thêm sự uy nghi.
Đã có nhiều đoàn như Bộ
VHTTDL, Sở VHTTDL, nhà
nghiên cứu, nhà báo… đến
đình tìm hiểu, khảo sát, quay
phim chụp ảnh đều rất thích
thú về sự cổ kính của ngôi
đình nói chung và kiến trúc
thuần Việt, đường nét nghệ
thuật của đôi linh vật Nghê nói
riêng. Người dân, con em xa
quê khi vào thắp hương và
được tôi giới thiệu về đôi Nghê
thì đều trầm trồ về đôi Nghê
quý này”.

Đôi linh vật Nghê được đặt
trên hương án trong hậu cung.
Về hình dáng là sự kết hợp hài
hòa giữa rồng – sư tử, chống
hai chân trước, tư thế thu
mình vươn cao, ngẩng đầu, cổ

vươn, mặt hướng lên phía
trên. Chiều cao, dài, rộng lần
lượt là: 0,45m, 0,2m và 0,15m.
Mắt Nghê lồi, mũi nở, miệng
rộng, tai có hình như tai voi
nhỏ, có 6 vòng râu xoăn nổi,
bờm tóc kết thành những sóng
to, ức nở. Đầu, thân và đùi
Nghê có chạm nổi vảy rồng,
lưng khum hình mây lửa, nhìn
nghiêng chân và đùi là những
tua hình mác uốn cong như
sóng lượn, bàn chân có móng
vuốt, đuôi vuốt thẳng sau
lưng. Đôi Nghê được tạo dáng
thuần Việt, thanh thoát, đậm
nét kiến trúc điêu khắc thời Lê,
thể hiện được tài hoa của nghệ
nhân thời bấy giờ.

Đôi linh vật Nghê quý hiếm
này tồn tại được đến ngày nay
do công tác bảo tồn di tích
được nhân dân địa phương
quan tâm hàng trăm năm qua.
Ông Đinh Văn Thế, công chức
văn hóa - xã hội phường Cẩm
Thượng cho biết: “Trước đây
đôi linh vật Nghê được đặt ở
ngoài gian tiền tế nhưng vì sợ
bị đánh cắp nên đã được di
chuyển vào trong hậu cung.
Sau đó đôi Nghê được khoan

vít dưới đáy bệ để tránh bị
dịch chuyển, nhưng sau một
thời gian các cụ cao tuổi trong
làng lại đề nghị tháo đinh vít
ra. Ngoài ra, Ban Quản lý di
tích đình Tự Đông cũng
thường xuyên họp, tuyên
truyền, phổ biến đến các tầng
lớp nhân dân cùng tham gia
bảo tồn và gìn giữ đôi Nghê
cổ”.

Cũng theo ông Đãn, đôi
linh vật này được dân làng gìn
giữ bao đời nay, là cổ vật linh
thiêng của làng nên ông đặc
biệt quan tâm. Chỉ khi nào có
việc ông mới mở cửa đình, sau
đó lại khóa chặt. Có khách đến
thì ông mở cửa đình và giới
thiệu về di tích nhưng cẩn
trọng quan sát hoạt động của
khách. Ngày 10/3 âm lịch
hằng năm là lễ hội đình Tự
Đông, đôi linh vật Nghê được
lau rửa bằng nước thánh. Các
sự lệ Lễ hội được tổ chức lành
mạnh, bảo vệ tốt khu di tích
qua đó giáo dục truyền thống
cho các thế hệ nêu cao ý thức
giữ gìn di sản văn hóa dân tộc
tại địa phươngr

phục và duy trì được bộ môn
nghệ thuật truyền thống như
hát chèo, hát ca trù... Tuy sự
xuất hiện của dịch bệnh
Covid-19 gây tác động xấu,
nhưng nhiều CLB, đội văn
nghệ quần chúng vẫn cố gắng
vượt khó để giữ lửa cho các
thành viên, có thể là phân chia
thành viên tập luyện theo
buổi, hoặc tìm kiếm những
tiết mục, chương trình biểu
diễn qua kênh youtube để tự
tập luyện tại nhà rồi khớp lại…

Trao đổi với tôi, ông Đỗ
Trọng Hà, Phó Giám đốc

Trung tâm VHTT huyện Tứ Kỳ,
cho biết: Người dân có thể
hưởng lợi trực tiếp từ sự đầu tư
xã hội hóa, bởi khi cơ sở vật
chất các thiết chế được hoàn
thiện sẽ tạo cơ sở để tổ chức
các hoạt động, đưa phong trào
VHTT phát triển, đáp ứng nhu
cầu hưởng thụ văn hóa ngày
càng cao của người dân. Dựa
vào điều này, trong thời gian
tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tham
mưu cho UBND huyện xây
dựng, đẩy mạnh các hoạt
động VHTT từ cấp xã tới cấp
huyện, đặc biệt là với các xã có
thiết chế VHTT đầy đủ để có
thể khai thác triệt để, tránh
tình trạng đầu tư lãng phí.
Đồng thời tích cực phối hợp

với phòng Văn hóa Thông tin
và các phòng chuyên môn, các
xã trên địa bàn rà soát, tham
mưu bố trí nguồn kinh phí từ
ngân sách và huy động xã hội
hóa để bổ sung đầu tư hoàn
thiện các thiết chế VHTT còn
thiếu. Phối hợp với đơn vị trực
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tổ chức các lớp tập
huấn cho đội ngũ cán bộ làm
công tác VHTT ở cơ sở nâng
cao nghiệp vụ, kỹ năng quản
lý, điều hành hoạt động các
NVH, cũng như khả năng
tham mưu và tổ chức các hoạt
động văn hóa có chất lượng tại
cơ sở, nhằm tổ chức các hoạt
động thiết thực, phù hợp với
nhu cầu của người dânr

tứ Kỳ...
(Tiếp theo trang 36)



27Số 06 tháng 12 - 2021Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

Những cung bậc cảm xúc 
từ những lớp dạy văn nghệ cơ sở

naM HuỳnH

Hàng năm Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch (VHNT&DL) và
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) tỉnh đều mở các lớp truyền dạy văn nghệ
cho những đối tượng là hạt nhân của các đội, câu lạc bộ văn nghệ Nhà văn hóa
thôn, khu dân cư. Cũng từ các lớp này đã để lại cho các thầy, cô nhiều kỷ niệm
khó quên.

Nhiều dịp được dự và
đưa tin các buổi truyền
dạy và tổng kết các lớp

văn nghệ ở cơ sở của Trường
trung cấp VHNT&DL và Trung
tâm VHNT; những buổi đồng
hành cùng các thầy cô về các
xã vùng xa của tỉnh và được
chứng kiến những vất vả, gian
truân nhưng cũng nhiều kỷ
niệm khó quên của nghề dạy
văn nghệ cơ sở tôi thêm hiểu
các giảng viên ngoài kiến thức
chuyên môn còn phải có
“tâm” với nghề. Là người có
thâm niên gần 30 năm dạy văn
nghệ cơ sở, cô Trần Thị Thúy
Nghệ - Chủ nhiệm khoa Sân
khấu và Mỹ thuật, trường
Trung cấp VHNT&DL tâm sự:
có những hôm trời mưa rét,
phóng xe máy hơn 30 km từ
Hải Dương về Ninh Giang,
Kinh Môn lúc 7h20 (để kịp lên
lớp đúng 7h30). Mặc hai lần áo
mưa, chân đi ủng, đeo găng
tay đi trong mưa rét, đến nơi
chân tay cóng đờ, cảm nhận
cái rét cắt da, cắt thịt. Buồn
hơn, khi bước vào lớp thấy chỉ
có vài học viên, gần 8 giờ có
thêm mấy người nữa, có bác ý
kiến “thôi cứ học, ai đến sau
học sau cô ạ”; lớp cứ hát, cứ
múa, lát lại một người lặng lẽ
vào từ cuối lớp, phải đến gần 9
giờ mới tương đối đủ theo sĩ
số. Nhìn lớp đông đủ, người
ấm dần lên lại có khí thế để

dạy. Giờ giải lao, một số bác
giãi bày “tôi phải nấu ăn sáng
cho ông xã, còn chở cháu đi
học, còn bán nốt phản thịt,
còn đi thuê người buộc lúa…”.
Tuy ban đầu có chút hụt hẫng,
nhưng sự hăng say, nhiệt tình
tập luyện của học viên làm tôi
phấn chấn hơn. Tôi vẫn nhớ:
những năm đầu đi dạy, các
bác học viên thấy mình trẻ
quá tưởng học sinh, mình
chào, thấy các bác ậm ừ cho
qua, chỉ khi giới thiệu mới biết
mình là giáo viên. Sau buổi
học có bác học viên lại gần
nói: “Lúc đầu chúng tôi tưởng
cô là học sinh, vì mọi người
nghĩ cô dạy chèo phải già chứ,
sao trẻ thế được”; vất vả nhất

phải kể đến các lớp bồi dưỡng
sân khấu học đường dành cho
học sinh trung học cơ sở, thời
gian học vào cuối tuần, một
buổi chiều thứ bẩy và ngày
chủ nhật, do các em còn bận
học chính khóa nên có bài dạy
xong tuần này, tuần sau lại
như bài mới, vì vậy phải dạy đi
dạy lại, do đó lớp kéo dài 4-5
tháng; cũng có trường hợp
một bác học viên chưa theo
học buổi nào, nhưng yêu cầu
“bà học từ lâu rồi, bà cũng có
trong danh sách đi học, do bà
bận không đi học được, nhưng
bà muốn trả bài báo cáo tốt
nghiệp”, hỏi bác hát bài gì, bà
bảo “Tò vò”, tôi đồng ý, nhưng
sau năm lần hát vẫn chưa

Biểu diễn tổng kết lớp hát chèo, hát dân ca của trường Trung
cấp VHNT&DL tổ chức tại xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng).
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ghép được với nhạc. Bác quay
ra trách: “tôi hát một mình
đúng hết, mà dàn nhạc của cô
đánh sai, tôi không hát được”.
Tôi chỉ còn biết nói “Vâng! Vì
bác hát khó nên dàn nhạc
không biết đánh ạ”.

Sau những buổi tập, hay
biểu diễn báo cáo tổng kết,
thầy trò lại quấn quýt, nói
cười, vui vẻ với nhau như
người thân. Tôi để ý có lần có
bác ghé tai cô giáo “có ít bắp
ngô, mấy củ khoai em treo ở xe
gửi cô ạ”. Qua quá trình truyền
dạy, học viên và thầy cô trở
nên thân thiết, quý mến nhau
và coi nhau như anh, chị, em
ruột. “Tôi còn nhớ có dịp gần
Tết Nguyên đán, có anh học
viên cứ gọi điện “ngày mai cô
về, chị cô bảo gì đấy”, tưởng
chuyện gì, tôi về anh chị đã
chuẩn bị nào gà, giò, chả, gạo
nếp, gạo tẻ… chất đầy lên xe.
Cũng có bác (coi tôi như con)
gọi điện trách: sao dạo này
không thấy cho mấy đứa trẻ về
chơi, bà nhớ chúng nó, trứng
gà sạch, con gà ngon vẫn phần
mấy mẹ con đấy… Con gái tôi
thi thoảng lại nhắc bao giờ về
quê chơi với “bà ngoại nuôi”
hả mẹ? Cháu hay đùa, còn
bảo: mẹ lắm mẹ, anh, chị, em
nuôi thế? Sao mọi người tốt
với nhà mình thế ạ?” – cô Nghệ
chia sẻ.

Gặp anh Phạm Minh Tuấn
– Phó trưởng Phòng Văn hóa,
Văn nghệ quần chúng, Trung
tâm VHNT, vừa lúc anh từ
buổi tổng kết lớp tập huấn
nâng cao hát chèo và nhạc cụ
dân tộc tại huyện Gia Lộc về.
Biết tôi tìm hiểu về dạy văn
nghệ cơ sở, anh liền lấy trong
túi áo khoác bức thư một bác
học viên trao tận tay sau buổi
tổng kết và đọc cho tôi nghe:
“Thầy giáo Tuấn thân mến!
Tôi rất yêu thích nghệ thuật

hát chèo, kể cả hát quan họ và
hát văn. Được gặp thầy về Gia
Lộc truyền dạy cho chúng tôi
về môn hát chèo, tuy thời gian
ngắn (7 ngày), nay đã chia tay,
thầy về cơ quan công tác, cá
nhân tôi bằng tâm huyết, xin
cảm ơn thầy, chúc thầy luôn
vui khỏe, để cho tình cảm này
mãi mãi tươi vui thầy Tuấn
nhé. Xin cảm ơn thầy!”. Đọc
xong bức thư, anh tâm sự:
cách đây hơn 20 năm, khi còn
là học sinh của trường Văn
hóa Nghệ thuật Hải Dương, tôi
đã được Ban giám hiệu tin
tưởng cho đi dạy cùng thầy, cô
các lớp tập huấn về sân khấu
học đường trên địa bàn tỉnh.
Khi về công tác, trực tiếp đi
làm phong trào và dạy văn
nghệ ở cơ sở, tôi rất vui vì được
truyền dạy cho những hạt
nhân văn nghệ, họ rất đam mê
các môn nghệ thuật truyền
thống. Tôi nhớ năm 2008, lớp
tập huấn chèo, có cả cán bộ
các phòng, ban chuyên môn
và một số đơn vị của huyện
Thanh Miện, có vị lãnh đạo
huyện thốt lên “thế này, thì cả
huyện đi học hát chèo hết à”.

Những học viên ngày ấy, bây
giờ có người đã là lãnh đạo
phòng, ban, xã, thị trấn gặp
nhau ở cơ sở “chào thầy” làm
anh em cùng đoàn ngỡ ngàng.
Nhớ nhất, có những hôm
không về, ở lại nhà học viên,
cùng các anh chị đi mò cua,
bắt ốc về nấu ăn và bữa tối ấy,
bên mâm cơm lại vang lên
những câu chèo say đắm và
tiếng trống chèo văng vẳng
ngõ xóm, làng quê. Cũng có
hôm tiếp thầy ở lại, mọi người
mang rau, cua, cá, trứng gà,
trứng vịt… đều là những thứ
“của nhà làm ra” góp lại và tối
đó quây quần bên mâm cơm
lại tiếp tục ôn luyện và cất lên
những câu chèo say đắm. 

Nhiều năm bám cơ sở, anh
Tuấn cho rằng: những nỗi vất
vả về mưa, gió, rét, xe hỏng,
phải xa nhà hàng tuần… thì
thầy cô nào về dạy ở cơ sở
cũng gặp. Điều thú vị và đáng
yêu là sự ngây ngô trong từng
câu hát, có chị, có cô đi học
mang cơm nắm, bế cả cháu
đến lớp. Khi thực hành múa
chèo một tay bế cháu, một tay

Một buổi truyền dạy văn nghệ tại Nhà văn hóa thôn Phúc A, xã
Cẩm Phúc của Phòng VHVN quần chúng, Trung tâm VHNT.

(Ngược về trang 22)
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Chiếc nón lá Cẩm Điền
Lê THị Dự

Nón là vật đội đầu che mưa nắng. Sống ở
miền nhiệt đới nắng lắm mưa nhiều,
phần lớn nhân dân ta rất cần nón khi đi

đường cũng như khi lao động ngoài trời, nhất là
phụ nữ ở vùng nông thôn. Hiện nay tuy có rất
nhiều loại mũ, nhưng chiếc nón vẫn được chị
em phụ nữ dùng hàng ngày, vì nón rộng hơn,
che mưa nắng tốt hơn mũ và còn có công dụng
kép như: dùng làm quạt, dùng để múc nước…
Ở Việt Nam nón được sáng tạo ra từ rất sớm,
chúng ta có thể thấy hình ảnh chiếc nón được
khắc trên trống đồng Ngọc Lũ. Theo nghiên
cứu thì nón lá xuất hiện ở Việt Nam từ thời Trần
(thế kỷ XIII), nón có rất nhiều loại như nón dấu,
nón rơm, nón chóp, nón quai thao, nón ngựa,
nón chảo… Nón được thay đổi hình dáng, chất
liệu theo thị hiếu từng thời kỳ, trong nhiều thập
kỷ lại đây, nón chóp là loại nón được dùng phổ
biến và tồn tại đến ngày nay. 

Từ xa xưa vùng đất Hải Dương có vài trung
tâm làm nón nhưng đã thất truyền từ lâu, đến
nay chưa khảo cứu đầy đủ được. Sau hoà bình

được lập lại (1954), nghề khâu nón ở Mao Điền
mới phát sinh, phát triển và mau chóng trở
thành một trung tâm sản xuất nón nhiều nhất
tỉnh.

Cẩm Điền là một xã của huyện Cẩm Giàng,
nằm ven Quốc lộ 5, con đường huyết mạch nối
thủ đô Hà Nội với thành phố cảng Hải Phòng.
Xã có ba thôn đó là Mậu Tài, Hoàng Xá và Hòa
Tô. Trước cách mạng tháng 8/1945 thuộc tổng
Mao Điền. Tại đây có Văn Miếu và Trường thi
Hương của trấn Hải Dương xưa, đó là biểu
tượng về truyền thống hiếu học của người Xứ
Đông.

Khi đi tìm hiểu về lịch sử nghề khâu nón ở
Mao Điền, chúng tôi được biết: Người truyền
nghề nón đầu tiên là bà Bùi Thị Tài ở làng Mậu
Tài. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân
Pháp, bà Tài tản cư lên làng Chuông, một làng
chuyên làm nón nổi tiếng ở tỉnh Hà Đông (nay
thuộc Hà Nội), bà học nghề nón, đến năm 1954
bà về quê Cẩm Điền đem theo nghề khâu nón.
Làng xóm nhiều người đến xem, thấy nghề này
cũng dễ làm và đáng quý, rồi từ một người đến
học nghề biết làm nón, dần dần cả xóm, cả làng
làm theo, thu hút hầu hết chị em phụ nữ mọi
lứa tuổi từ 9 - 10 tuổi đến các bà các chị hơn 60
tuổi. Rồi ở thôn Hoàng Xá có ông Luận đi bộ
đội chống Pháp lấy vợ là người làng Chuông,
hòa bình lập lại bà Luận theo chồng về quê
cũng đem theo nghề làm nón. Kể từ đó xã Cẩm
Điền người người làm nón, nhà nhà làm nón,
trở thành một trung tâm sản xuất nón nổi tiếng
của tỉnh Hải Dương.

Nguyên liệu để làm ra chiếc nón là lá cọ,
thanh tre bì, mo nang, dây móc, khuôn, vanh,
cước, kim… được sơ chế từ nhiều nơi chuyển
về bán tại chợ Mao Điền, người làm nón ở Cẩm
Điền chỉ việc ra chợ mua nguyên liệu về khâu.
Thường thường nón có đường kính khoảng 40
cm, cao 28 cm và 16 vòng khâu. Dáng nón xinh
nhờ khâu, thân nón đẹp nhờ công đoạn liếp,
bền chắc nhờ nguyên vật liệu và kỹ thuật khâu
thắt. Nón có nhiều loại, loại nón đẹp gọi là nón
thêu, giá bán sẽ cao hơn loại nón thường.
Người khéo tay luôn tạo ra những chiếc nón
vanh tròn trịa, cân đối và nón còn được trang
trí hoa lá, như cây dừa, bông hoa hồng, tên
người, luồn nhôi kiểu cánh dơi, xương cá, cánh
quạt…Ảnh minh họa.          Nguồn: Internet
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Vào thập kỷ 60 của thế kỷ XX, nghề làm nón
ở Cẩm Điền phát triển nhanh, chất lượng tốt,
được ưa chuộng tại thị trường trong tỉnh. Vào
năm 1961, 1962 tại đây thành lập Hợp tác xã
khâu nón, thu hút nhân lực rất lớn, hợp tác xã
đã nhận khâu nón gia công cho Công ty nông
sản Hải Dương, tạo cho nghề  này một sức sống
mới.  Khi đó cả xã Cẩm Điền là một công trường
sản xuất nón sôi động suốt ngày đêm. Nghề
nghiệp đang làm ăn phát đạt thì xẩy ra chiến
tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ tại miền
Bắc, cuộc sống thời chiến đã làm cho Công ty
Nông sản Hải Dương không cung cấp được
nguyên liệu. Vào năm 1966 hợp tác xã ngừng
sản xuất nón gia công. Nhưng do nhu cầu dùng
nón của nhân dân ngày càng tăng vì thế mà
nghề nón trở lại với từng gia đình, tuy có những
thăng trầm nhưng đến nay nghề vẫn tồn tại.

Nghề khâu nón ở Cẩm Điền là nghề phụ,
sản xuất vào những lúc nông nhàn. Vào những
năm 1996, 1997 toàn xã có 4.700 nhân khẩu thì
có đến 1200 người làm nón, chủ yếu do chị em
phụ nữ đảm nhận. Được sự quan tâm của Đảng
uỷ, Uỷ ban nhân dân xã, đặc biệt là Hội phụ nữ
xã. Chị em làm nón đã  được hướng dẫn cải tiến
cách trang trí nón sao cho đẹp, phù hợp thị
hiếu người dùng, động viên những chị em giỏi
nghề kèm cặp những người mới học nghề,
chính vì thế mà nhiều chị em rất phấn khởi,
yên tâm học và làm nghề. Nghề làm nón vốn bỏ
ra không nhiều cho nên chị em trong điều kiện
nào cũng có thể làm được. Mỗi người mỗi ngày
có thể khâu xong một chiếc nón loại kỹ, hoặc
hai nón trơn mộc và cho thu nhập tuy không
cao nhưng ổn định, góp phần cải thiện cuộc
sống.

Nón Cẩm Điền được chị em phụ nữ rất ưa
chuộng, nhất là chị em làm nông nghiệp. Chiếc
nón Cẩm Điền đã được bán đi khắp nơi trên đất
nước ta và được bán sang cả Trung Quốc. Nghề

nón ở Cẩm Điền không có khế ước, không có
lời nguyền, không giấu nghề, ai học cũng được.
Từ Cẩm Điền, nghề làm nón đã được lan truyền
ra rất nhiều nơi trong tỉnh, nhưng chủ yếu là
con gái Cẩm Điền đi lấy chồng đem theo nghề. 

Chiếc nón lá là nét đẹp truyền thống của
những người phụ nữ đảm đang ở Cẩm Điền.
Mười sáu vòng khâu của chiếc nón được ví như
mười sáu cung đàn mùa Xuân. Có người đã viết
những dòng thơ tặng chiếc nón Cẩm Điền:

“Mười sáu vòng nón em đan
Khác chi mười sáu cung đàn mùa Xuân
Dãi dầu mưa nắng truân chuyên
Thủy chung chiếc nón vẫn nghiêng che đầu
Dù ai đi đâu về đâu
Nhớ về thăm nón làng Mao- Cẩm Điền”
Nón lá gắn với nét đẹp giản dị của người

phụ nữ Việt Nam, có một thời cô dâu về nhà
chồng, trong ngày đón dâu bao giờ cũng được
mẹ chồng đội cho chiếc nón mới, đẹp nhất chợ.
Phong tục này hiện vẫn còn ở một số làng của
tỉnh Hải Dương.

Ngày nay xã hội phát triển, nhịp sống công
nghiệp đã làm thay đổi nhiều thứ của cuộc
sống con người, thị hiếu cũng đã khác xưa, phụ
nữ trẻ ít đội nón hơn những người lớn tuổi. Ở
Cẩm Điền hiện nay chỉ còn một số gia đình làm
nghề nón, sản phẩm chủ yếu được bán tại thị
trường trong huyện, tỉnh. Nhưng chiếc nón lá
vẫn hàng ngày hiện hữu trong thơ, ca, nhạc
họa, múa dân gian và mãi mãi là hình tượng
của người phụ nữ Việt Nam duyên dáng và thơ
mộngr

TàI LIệU THaM KHảo:
- Sách: Nghề cổ truyền tập 1- Hội đồng nghiên cứu biên

soạn lịch sử tỉnh Hải Hưng – xuất bản năm 1983.
- Tư liệu do Hội phụ nữ xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng

cung cấp.

hóa, Thể thao và Du lịch về
việc điều chỉnh phương án tổ
chức Đại hội TDTT các cấp
tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm
2021-2022, Ban Chỉ đạo Đại
hội TDTT các cấp tỉnh Hải
Dương lần thứ IX đã đồng ý với
đề xuất của Sở VHTTDL về

phương án tổ chức Đại hội
TDTT cấp xã và cấp huyện,
ngành sau khi dịch bệnh
Covid-19 được kiểm soát đến
hết quý I năm 2022. Với sự
điều chỉnh, kéo dài thời gian
tổ chức Đại hội cho các cấp cơ
sở, hy vọng trong thời gian tới,
các địa phương từng bước
khắc phục khó khăn, cùng với
hỗ trợ của các cấp, ngành, sự

ủng hộ nhiệt tình của đông
đảo người dân, Đại hội TDTT
cơ sở sẽ diễn ra thành công tốt
đẹp với 100% các xã, phường,
thị trấn và 12 huyện, thị xã,
thành phố, 2 ngành Quân đội,
Công an tổ chức thành công
đại hội, đảm bảo an toàn, chất
lượng, cống hiến cho khán giả
những trận đấu thể thao hấp
dẫnr

Đại hội thể dục thể thao...
(Tiếp theo trang 38)
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THANH MIệN:
Sôi nổi các câu lạc bộ bóng bàn

Hoàng nếT

Những năm gần đây phong trào bóng bàn trên địa bàn huyện Thanh Miện có
bước phát triển đáng kể. Số câu lạc bộ (CLB), số người tham gia tại các địa
phương ngày một tăng, góp phần không nhỏ vào phong trào thể thao quần
chúng tại huyện.

Gần 10 năm nay, CLB
bóng bàn xã Thanh
Giang đã trở thành điểm

đến, sân chơi lý tưởng cho
những người yêu thích, đam
mê môn thể thao này. Được
thành lập từ năm 2012, lúc đầu
CLB bóng bàn chỉ có 5-7 thành
viên, cơ sở vật chất ngày mới
thành lập gặp không ít khó
khăn do phải chơi nhờ Hội
trường UBND xã. Sau đó được
sự quan tâm của lãnh đạo địa
phương, nhà bóng bàn được
xây dựng với diện tích khoảng
100m2, 2 bàn bóng và đầy đủ
các phụ kiện đi cùng. Kể từ khi
thành lập đến nay, CLB luôn
duy trì việc tập luyện đều đặn
hàng ngày vào các buổi chiều
từ 17h-19h (riêng ngày lễ, chủ
nhật các thành viên đến tập từ
15h-19h). Hiện nay CLB thu
hút 24 thành viên ở mọi lứa
tuổi tham gia. Trong đó thành
viên trẻ nhất ngoài 30 tuổi,
thành viên lớn tuổi nhất là 70
tuổi. Trong số thành viên tham
gia tập luyện có ông Nguyễn
Văn Nghìn, mặc dù đã 70 tuổi,
lại ở cách xa địa điểm tập từ 3-
4km nhưng ông vẫn rất tích
cực đến để tập luyện. Không
chỉ rèn luyện nâng cao sức
khỏe, sự nhanh nhẹn và tinh
thần sảng khoái, tham gia vào
CLB, những người đam mê
môn bóng bàn ở Thanh Giang
còn coi đây là dịp để gặp gỡ,
giao lưu, kết nối mọi người.
Anh Nguyễn Khánh Ngọc -
Chủ nhiệm CLB bóng bàn
Thanh Giang chia sẻ: Nhằm

làm phong phú hiệu quả hoạt
động, CLB thường xuyên tổ
chức các giải thường niên, cho
các thành viên tham gia thi đấu
với các CLB khác trên địa bàn
huyện và các tỉnh lân cận như
Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội…
Bên cạnh đó, CLB còn tích cực
tham gia tại các giải do Liên
đoàn Lao động huyện, Trung
tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ
chức và đều đạt giải cao. Mới
đây nhất, trong khuôn khổ Đại
hội Thể dục thể thao huyện
Thanh Miện lần thứ IX năm
2021, CLB cũng tham gia và đạt
giải nhất đồng đội môn bóng
bàn”

Hiện nay trên địa bàn
huyện Thanh Miện có 15 CLB
bóng bàn có quyết định thành
lập, thu hút hàng trăm người
tham gia tập luyện. Trong đó,
nhiều cơ quan, đơn vị, địa

phương có phong trào bóng
bàn mạnh, cơ sở vật chất tương
đối đầy đủ như: CLB bóng bàn
Xí nghiệp Khai thác công trình
thủy lợi, Huyện ủy, thị trấn
Thanh Miện, Hùng Sơn, Thanh
Giang... So với những môn thể
thao khác, bóng bàn không bị
ảnh hưởng bởi thời tiết, phù
hợp với mọi lứa tuổi, lại không
đòi hỏi quá nhiều về trang thiết
bị, dụng cụ tập luyện. Vào các
buổi chiều, sau giờ làm việc,
lao động, học tập những người
có chung niềm yêu thích với
môn bóng bàn trên địa bàn
huyện lại tập trung đến các
điểm đặt bàn để cùng nhau tập
luyện. Sau các bài khởi động
đầu tiên, các thành viên nhanh
chóng cầm vợt thực hiện kỹ
thuật phát bóng, di chuyển,
tấn công trên lưới. Để duy trì,
phát triển phong trào, ngay sau
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khi thành lập, các CLB đều chủ
động xây dựng nguồn quỹ. Từ
nguồn quỹ vận động được, các
CLB dùng vào việc mua sắm,
bổ sung trang thiết bị, dụng cụ
thể thao, nước uống, đưa đón
vận động viên đi giao lưu, thi
đấu tại các giải do các cấp tổ
chức. Nhiều CLB huy động
được nguồn quỹ lớn còn thực
hiện tốt công tác nghĩa tình,
thăm hỏi thành viên khi ốm
đau, gia đình thành viên có
việc hiếu, hỉ hoặc tổ chức đi
thăm quan du lịch. Ông Phạm
Quang Trình - Chủ nhiệm CLB
bóng bàn Hùng Sơn chia sẻ:
Sau khi về nghỉ chế độ vào năm
2011, tôi tham mưu với lãnh
đạo địa phương thành lập và là
Chủ nhiệm CLB bóng bàn.
Hiện tại CLB có 19 thành viên.
Với các thành viên là người ở
địa phương, việc luyện tập diễn
ra hàng ngày vào các buổi

chiều, còn con em quê hương
đi lao động ở địa bàn lân cận sẽ
chơi vào thứ bẩy, chủ nhật.
Ngoài kinh phí do các thành
viên tự đóng góp từ 1-3 triệu
đồng/người, CLB còn nhận
được nguồn tài trợ của các
thành viên có điều kiện. Cơ sở
vật chất, trang thiết bị của CLB
hiện có: 1 nhà chơi bóng bàn
với diện tích hơn 80m2, 2 bàn
bóng trị giá 17 triệu đồng/bàn,
thảm sàn trị giá gần 30 triệu
đồng... Cùng với tập luyện
hàng ngày, hàng tuần, hàng
tháng CLB đều tổ chức giao lưu
thi đấu với các CLB bóng bàn
thuộc các huyện lân cận như:
Ninh Giang, Bình Giang, Gia
Lộc...”.

Hầu hết các CLB bóng bàn
trên địa bàn huyện Thanh
Miện hoạt động nhờ vào
nguồn xã hội hóa. Song qua
hoạt động của các CLB đã tạo

sân chơi thể thao bổ ích, giúp
các thành viên giao lưu, học
hỏi, trao đổi kinh nghiệm để
nâng cao trình độ chuyên môn,
đồng thời lan tỏa, nhân rộng
phong trào luyện tập bóng bàn
trong nhân dân. “Để phong
trào tập luyện bóng bàn ngày
càng phát triển, thời gian tới,
huyện Thanh Miện sẽ tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên
truyền nhằm nâng cao hơn
nữa nhận thức của người dân
về lợi ích của môn thể thao
này. Đồng thời thường xuyên
tổ chức các giải bóng bàn trong
phạm vi rộng để lựa chọn
những hạt nhân tiêu biểu, vận
động viên có thành tích tốt
tham gia các giải do cấp trên tổ
chức”- Ông Nguyễn Văn Chính
- Giám đốc Trung tâm Văn hóa
Thể thao huyện Thanh Miện
cho biếtr

của ông Mai Công Triều”.
Căn cứ vào nội dung bia lập

Hậu thần bi kí, ghi chức cụ
Thời Trung, tên Thụy là Phúc
Hiền được ban tặng: “Thần vũ
tứ vệ quân vụ sự tham đốc,
phong tặng tước Phù Lễ hầu -
trích văn bia, dòng 16”. Chữ
ban tặng đứng trước chức vụ,
phẩm hàm, chỉ người được ấm
phong chức vụ, phẩm hàm
thấp hơn một bậc khi có con
được vua thăng chức, thăng
tước (phẩm hàm) theo quan
chế thời Lê Trung hưng. Chức
tước này còn gọi là vinh phong
chứ không thực quyền. Bia ghi
tên thụy cụ Thời Trung là Phúc
Hiền, chứng tỏ cụ đã qua đời.
Bia ghi Chính thất cụ Thời
Trung mang họ Vương, ghi cả
tên hiệu. 

Khảo sát bia Phụng sự bi kí,
năm 1694, ghi khá chi tiết về cụ
Mai Công Triều, có cả nghi
thức tế, văn tế, khoán văn, ghi

cụ được bầu là hậu thần của
làng, nhưng không ghi ngày
cúng giỗ, không ghi tên Chính
thất. Như vậy, khi soạn văn bia,
cụ Công Triều chưa qua đời.
Cụ duyệt từng chữ trên văn bia
viết về mình. 

Ông Mai Công Tùng,
nguyên chủ tịch Hội đồng gia
tộc dòng họ Mai Công thị trấn
Lai Cách cung cấp tư liệu:
“Hàng năm vào ngày 4, ngày 5
tháng Hai, địa phương tổ chức
Lễ tế trang, rước ngài Đặc tiến
phụ quốc thượng tướng quân,
Cẩm y vệ, Thự Vệ sự, Hải Quận
công Mai Công Triều từ các
đình làng về từ chỉ, gần nơi đặt
bia Phụng sự bi kí ở thôn Khải
Đễ, nay là thôn Bễ, thị trấn Lai
Cách để hành lễ nhớ ơn công
lao trời biển của ngài”.

Rất có thể ngày hội này là
ngày giỗ cụ Công Triều.

Như vậy cụ Thời Trung
không thể là con cụ Công Triều
như bản dịch của cụ Đỗ Văn
Tuân.

Qua văn bia Lập hậu thần,
ta biết rõ hơn về “qui trình” lập

hậu thần, được dân làng thờ
cúng muôn đời ở thiết chế văn
hóa số một của làng là nơi thờ
Thành hoàng làng không thể
“chuyện bia hậu có gì mà nói”,
phải là người có đức độ, có
đóng góp cho dân làng (trường
hợp cụ Thời Trung là con giai
(có chung tài sản với cha).
Đóng góp đó là ban tặng ruộng
đất (cho không dân của cải lớn
nhưng ý tứ trân trọng), giúp
dân tạo công ăn việc làm. Ban
tặng số tiền khá lớn, để dân
làng gìn giữ phát huy thiết chế
văn hóa đình, chùa làng. 

Thật vinh dự, tự hào trong
dòng họ Mai Công, trong một
gia đình có hai người được suy
tôn là hậu thần của làng. 

Bài học huy động sức dân
để xây dựng, củng cố phát huy
từ suy tôn hậu thần đã không
còn sau Cách mạng tháng
Tám, năm 1945, nhưng sử làng
vẫn lưu giữ trong những cuốn
sách đá, người làng vẫn truyền
tai nhau qua chuyện kể thường
nhật, rôm rả hơn là khi làng có
việc trọngr

Bia ký viết năm...
(Tiếp theo trang 23)
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Đỗ THANH MAI - Nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
đầu tiên của tỉnh Hải Dương

THiện Tín

Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đỗ Thanh Mai là nữ NSNA Việt Nam đầu tiên của
tỉnh Hải Dương. Từ khi bén duyên với nhiếp ảnh, chị đã công bố trên 100 tác
phẩm ảnh nghệ thuật, đoạt được nhiều giải thưởng danh giá tại các cuộc thi
nhiếp ảnh trong nước và quốc tế.

Khởi đầu của một tên tuổi
Năm 2008, chồng mất để

lại cho chị một khoảng trống
rất lớn, để nguôi ngoai nỗi
buồn, chị mang máy ảnh chụp
những gì mình thích. Từ bước
khởi đầu tưởng như vô định
ấy, chị đã trở thành một nghệ
sỹ nhiếp ảnh từ lúc nào không
hay. Đến với nhiếp ảnh nghệ
thuật, chị có một thuận lợi đó
là kỹ thuật sử dụng máy tương
đối tốt, bởi chị đã có cửa hàng
chụp ảnh và cửa hàng in
phóng ảnh Pho Mai nổi tiếng ở
thành phố Hải Dương. Thời
gian đầu chị thường đi sáng
tác với những người bạn quen
biết, có mối quan hệ về nghề
chụp ảnh, nhưng họ cũng là
những nghệ sỹ nhiếp ảnh nổi
tiếng ở Hà Nội như: Lưu
Quang Tuấn; Hoàng Ngọc
Thạch; Lại Diễn Đàm… Thông
qua họ, chị học hỏi và rút ra
được rất nhiều điều về ảnh
nghệ thuật, những vấn đề cơ
bản như bố cục, đường nét,
màu sắc, mảng miếng, ý
tưởng… 

Qua những chuyến đi thực
tế sáng tác, hình ảnh con
người, quê hương, đất nước ở
mọi miền Tổ quốc luôn cuốn
hút chị, đã ngấm vào chị từ khi
nào không hay. Ở mỗi nơi, mỗi
vùng miền đều có những nét
riêng, đặc thù không lẫn vào
đâu được. Tuy nhiên những
tỉnh miền núi phía Bắc (Tây
Bắc), vẫn là nơi gợi cho chị

nhiều cảm xúc nhất. Hằng
năm cứ khi nào thu xếp được
thời gian là chị lại rong ruổi
đến nơi này. Chị là người rất
nhạy cảm và giàu cảm xúc, dễ
xúc động trước mỗi hoàn
cảnh, mỗi số phận con người,
chị thường đi sâu khai thác
mảng ảnh đời thường và đã
đạt được những thành công
nhất định. Điều đó có thể thấy
qua những bức ảnh mà chị
công bố, mỗi bức lại thể hiện
một sắc thái riêng nhưng đều
chứa đựng nội tâm của từng
nhân vật, từng khoảnh khắc.
Tác phẩm “ Vũ công biểu
diễn ” là một tác phẩm điển
hình cho phương pháp sáng
tác trên. Tác phẩm ghi lại
khoảnh khắc một miền quê
yên bình còn mang đậm nét

truyền thống của vùng đồng
bằng Bắc Bộ. Cảnh các cụ già
làm nghề đan đó, một nghề
truyền thống có từ lâu đời, gắn
liền với cư dân đồng bằng
châu thổ sông Hồng, nếp nhà
cổ đơn sơ, ấm áp, con gà gần
gũi với cuộc sống luôn quẩn
quanh bên người… Đây cũng
là những nét gợi mở cho người
xem suy ngẫm những điều ẩn
chứa mà tác giả gửi gắm vào
tác phẩm của mình. Các cụ già
dưới ngôi nhà cổ, làm nghề
truyền thống không có sự nối
tiếp của thế hệ sau, vậy những
truyền thống này còn tồn tại,
hiện hữu được bao lâu nếu
không có sự trao truyền thế
hệ?... Giá trị của tác phẩm là ở
chỗ đó.

những kỷ niệm không quên
Sáng tác nhiếp ảnh là niềm

đam mê, là thú vui nhưng
cũng rất vất vả, gian truân,
nhất là đối với nữ giới. Khác
với các ngành nghệ thuật
khác, muốn có tác phẩm ảnh
như ý, người nghệ sĩ phải đến
đúng nơi mình chọn, thức
đêm, dậy sớm... để ghi lại
những khoảnh khắc vào ống
kính. Trong những chuyến đi
dài, một NSNA phải mang
theo máy ảnh và những thiết
bị hỗ trợ cồng kềnh, cùng
nhiều đồ dùng sinh hoạt cá
nhân. Có những chuyến đi vào
những bản làng miền Tây Bắc
phải đi bộ trên những sườn
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núi, trèo trên vách đá cheo leo,
luồn lách xuyên rừng đến
những bản làng heo hút để
chụp được những hình ảnh,
phong tục tập quán độc đáo
của đồng bào các dân tộc vùng
cao biên giới. Những nghi lễ
cấp sắc của người Dao, lễ hội
nhảy lửa của người Pà Thẻn,
những lễ hội thâu đêm, suốt
sáng của người Hà Nhì, người
Giáy… Những lễ hội, phong
tục, tập quán nơi đây có sức
hút mãnh liệt với chị. Thâm
nhập vùng sâu đôi khi chị và
một số anh chị em phải ở nhờ
bà con trong bản, ăn cùng, ở
cùng trong những ngày diễn ra
lễ hội. Có những lúc leo trèo
theo bà con lên nương bị trẹo
chân, chân sưng to, đổ máu do
đá tai mèo sắc nhọn… gặp rét,
thay đổi thời tiết bị cảm đành
phải ngồi nhà đến hết chuyến
đi. Có những khi gặp tai nạn
trên đường phải nằm viện cả
tháng trời, nguy hiểm đến tính
mạng... nhưng cũng không
làm chùn bước chân đam mê
sáng tác của chị. Từ những

chuyến đi đó đã mang lại
nhiều những kỷ niệm vui,
buồn, đầy ắp trong ký ức.

Thành quả ngọt ngào
Năm 2010, NSNA Đỗ

Thanh Mai mới tham gia sáng
tác ảnh nghệ thuật. Trong
vòng 10 năm chị đã có hàng
trăm tác phẩm, trong đó công
bố trên 100 tác phẩm ảnh
nghệ thuật có giá trị, được
trưng bày tại các cuộc triển
lãm trong nước và quốc tế,
đáng chú ý là 52 tác phẩm
nhiếp ảnh được giới thiệu tại
các cuộc triển lãm lớn, có uy
tín ở nước ngoài như: Tây Ban
Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Anh,
Scotland… Những tác phẩm
này góp phần quảng bá hình
ảnh đất nước và con người
Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Tác phẩm “Vũ công biểu diễn”
được Liên đoàn Nhiếp ảnh
nghệ thuật quốc tế (FIAP) trao
Bằng danh dự năm 2012. Bộ
ảnh “Tự hào Hà Nội” đoạt giải
Ba cuộc thi ảnh quốc tế “Tự
hào Hà Nội” năm 2019. Lần

đầu tiên dự xét giải thưởng
Văn học Nghệ thuật Côn Sơn
với bộ ảnh: “Vũ công biểu
diễn, Chị em, Sắc mầu đồng
quê, Sương sớm, Miền quê yên
tĩnh” vinh dự đoạt giải A, Giải
thưởng Văn học Nghệ thuật
Côn Sơn lần thứ VII, năm
2011-2015. Ngoài ra chị còn
đoạt được nhiều giải thưởng
nhiếp ảnh của các bộ, ngành
Trung ương trao tặng, các giải
thưởng cao tại liên hoan ảnh
nghệ thuật cấp khu vực và cấp
tỉnh. Đặc biệt trong vòng 2
năm sáng tác, từ năm 2010
đến năm 2012 chị đã đủ tiêu
chuẩn, được Hội Nghệ sỹ
Nhiếp ảnh Việt Nam kết nạp
vào Hội, chị cũng là nữ NSNA
Việt Nam đầu tiên của tỉnh
Hải Dương. Đây là vinh dự lớn
mà nhiều người phải phấn
đấu trong những năm tháng
dài mới đạt được, nhất lại là
phụ nữ như chị.

Về dự định tương lai chị
chia sẻ: Tôi đang ấp ủ dự án
sáng tác thời gian tới với nội
dung phản ánh cuộc sống của

phụ nữ và trẻ em
khắp mọi miền
tổ quốc, đồng
thời kết hợp với
đi thực tế sáng
tác về đề tài lễ
hội, các phong
tục tập quán của
các dân tộc Việt
Nam, với phương
châm ghi được
càng nhiều hình
ảnh càng tốt, để
sau này không
hối tiếc vì đã bỏ
qua những
khoảnh khắc quý
giá của cuộc
sốngr

Tác phẩm “Vũ
công biểu diễn”.
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Tứ Kỳ: Hiệu quả từ xã hội hóa xây dựng
thiết chế văn hóa thể thao

nguyễn Trường

Tích cực đóng góp xây dựng
thiết chế VHTT

Đưa phóng viên đi tham
quan nhà văn hóa thôn Tân
Quang, ông Trần Thanh Hải,
Bí thư Đảng ủy xã Quang Khải
vui mừng chia sẻ: Đây là một
trong những công trình tiêu
biểu trên địa bàn xã do nhân
dân trong thôn đóng góp kinh
phí xây dựng. Công trình được
hoàn thiện từ năm 2019 có
diện tích khoảng 100m2, kinh
phí xây dựng hơn 800 triệu
đồng. Sau khi hoàn thiện,
công trình là nơi thường xuyên
tổ chức hội họp của các đoàn
thể, chính quyền và là nơi sinh
hoạt của các CLB văn hóa, thể
thao thôn.

Không chỉ vậy, điều đặc
biệt ở xã Quang Khải còn nằm
ở việc 8 xóm trên địa bàn xã
đều có một nhà văn hóa riêng,
đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị
để phục vụ hoạt động, kinh
phí xây dựng hoàn toàn do
nhân dân đóng góp. Tiêu biểu
trong đó có nhà văn hóa xóm
4, mới hoàn thiện vào năm
2020 với diện tích 80m2, kinh
phí xây dựng hơn 250 triệu
đồng.

Nhờ cơ sở vật chất VHTT
khang trang, đầy đủ đã góp
phần mang lại những bước
phát triển mạnh mẽ trong
phong trào VHTT ở xã Quang
Khải. Đến nay, xã có 3 CLB
VHVN, hàng chục CLB thể
thao với 38% số người tập
luyện thể thao thường xuyên.

Sân vận động huyện Tứ Kỳ
được quy hoạch từ năm 2010
với diện tích khoảng 8.000m2.
Tháng 6/2020, huyện đầu tư
quy hoạch và xây dựng các

công trình thể thao gồm: sân
vận động, nhà thể thao đa
năng và bể bơi thông minh. Từ
đó đến nay, nhà thể thao đa
năng được khai thác tốt với

hoạt động đều đặn của các
CLB cầu lông, bóng bàn, cờ
vua, cờ tướng. Tuy nhiên việc
khai thác sân vận động bị hạn
chế bởi điều kiện mặt sân
không đảm bảo. Nguyên nhân
là do nhu cầu của người dân
khá lớn, trong khi nguồn kinh
phí của Nhà nước hạn hẹp, chỉ
đủ thực hiện quy hoạch và san
nền mặt sân.

“Sân vận động huyện được
quy hoạch ở vị trí đẹp, diện
tích lớn, tuy nhiên trước đây
chỉ sử dụng trong các đợt
tuyển quân hay Đại hội TDTT,
thời gian còn lại thì gần như
bỏ hoang, ngập cỏ dại. Sân
vận động trở thành nơi chăn
thả gia súc của người dân,
thậm chí vào các đợt dọn vệ
sinh, cán bộ Trung tâm VHTT
huyện còn phát hiện rất nhiều
kim tiêm còn dính máu của
các đối tượng tệ nạn xã hội bỏ
lại ở các góc sân. Điều này
khiến những người công tác
trong ngành VHTT như chúng

Nhà văn hóa thôn Tân Quang, xã Quang Khải được xây dựng
khang trang với 100% kinh phí do nhân dân đóng góp.

Những năm qua,
việc xây dựng thiết chế
văn hóa, thể thao
(VHTT) luôn được cấp
ủy, chính quyền huyện
Tứ Kỳ quan tâm. Từ
nguồn kinh phí của
nhà nước và nguồn
kinh phí do nhân dân,
doanh nghiệp đóng
góp, nhiều thiết chế
VHTT đã được đầu tư
xây dựng khang trang,
góp phần thúc đẩy
phong trào văn hóa
văn nghệ, luyện tập thể
dục thể thao trên địa
bàn ngày càng phát
triển.
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tôi vô cùng trăn trở”. – ông Đỗ
Trọng Hà, Phó Giám đốc
Trung tâm VHTT huyện Tứ Kỳ
chia sẻ.

Để giải quyết vấn đề này,
Trung tâm VHTT huyện đã
tham mưu cho UBND huyện
vận động doanh nghiệp tham
gia đầu tư xây dựng để việc
khai thác sân vận động đạt
hiệu quả. Đến tháng 6/2021,
Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ
Kỳ đã ra Nghị quyết số 29 về
việc nhất trí chủ trương cho
công ty TNHH MTV Thương
mại và dịch vụ CTECH CTI Hải
Dương đầu tư xây dựng và tài
trợ một số hạng mục của sân
vận động trung tâm huyện,
góp phần hoàn thiện tiêu chí
xây dựng nông thôn mới. Đến
nay, trên khuôn viên của sân
vận động trung tâm, đơn vị đã
và đang thi công các hạng mục
như: sân bóng đá cỏ nhân tạo,
sân bóng chuyền hơi, bóng
chuyền da, hố nhảy xa, đường
piste và hệ thống các máy tập
đa năng, đèn chiếu sáng với
tổng kinh phí khoảng 10 tỷ
đồng. Công trình dự kiến hoàn
thiện vào cuối tháng 12/2021,
hứa hẹn sẽ đáp ứng tối đa nhu
cầu tập luyện thể dục, thể thao
của nhân dân trên địa bàn,
phục vụ các nhiệm vụ chính

trị của địa phương, đồng thời
mang lại diện mạo khang
trang cho địa phương.

Từng bước hoàn thiện 
Những công trình kể trên là

một trong số ít dẫn chứng cho
thấy hiệu quả tích cực từ
phong trào xã hội hóa, góp
phần hoàn thiện các thiết chế
VHTT tại huyện Tứ Kỳ. Việc
chung tay đóng góp của các cá
nhân, doanh nghiệp trong xây
dựng, hoàn thiện hệ thống
thiết chế VHTT huyện đã góp
phần tô đẹp bức tranh quê
hương, đáp ứng được nhu cầu
sinh hoạt văn hóa, tập luyện
thể dục, thể thao ngày càng
cao của nhân dân. Hiện nay,
huyện có 105 nhà văn hóa và
105 sân thể thao thôn, 23 sân
vận động và 23 nhà văn hóa
xã, 01 sân vận động huyện, 01
nhà văn hóa huyện. Các thiết
chế đều đảm bảo theo tiêu chí
nông thôn mới. Trong đó, rất
nhiều công trình đã phản ánh
tích cực hiệu quả từ nguồn
kinh phí xã hội hóa, cho thấy
sự năng động, sáng tạo trong
cách làm của các địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Lăng,
Chủ tịch UBND xã Minh Đức
cho rằng: “Nếu chỉ trông chờ
vào nguồn kinh phí Nhà nước

thì sẽ rất khó khăn trong việc
hoàn thiện các tiêu chí xây
dựng nông thôn mới, đặc biệt
là các thiết chế VHTT. Mỗi địa
phương cần nhận định rõ tầm
quan trọng của văn hóa có tác
động tích cực đến việc thực
hiện các nhiệm vụ chính trị, từ
đó tạo tiền đề cho việc tích cực
vận động nhân dân, doanh
nghiệp cùng tham gia đóng
góp xây dựng thiết chế, đồng
thời tích cực vận động người
dân tham gia sôi nổi các
phong trào VHTT, góp phần
nâng cao đời sống tinh thần,
nâng cao dân trí cho người
dân địa phương”.

Hệ thống thiết chế VHTT
ngày càng hoàn thiện đã góp
phần đẩy mạnh phong trào
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao trên địa bàn huyện phát
triển mạnh mẽ, đời sống tinh
thần của nhân dân từng bước
được nâng cao. Theo thống kê,
đến nay tỷ lệ người dân tập
luyện thể thao thường xuyên
đạt 39%, tỷ lệ gia đình thể thao
đạt 35%, số CLB, nhóm tập
luyện TDTT là 247. Các môn
thể thao phổ cập ngày càng
rộng rãi như: Bóng chuyền,
bóng bàn, bóng đá, cầu lông,
dân vũ, đạp xe, bơi lội, võ vật...
Toàn huyện có 132 CLB, đội
văn nghệ quần chúng, thu hút
đông đảo người dân tham gia.
Việc tham gia sinh hoạt hoàn
toàn do người dân tự nguyện
đóng góp kinh phí để duy trì
hoạt động. Nhờ làm tốt công
tác xã hội hóa, nhiều CLB có
thể đảm bảo được kinh phí
mua sắm trang phục biểu
diễn, nhạc cụ, duy trì sinh
hoạt và tham gia các hội thi,
hội diễn các cấp. Từ sự nhiệt
tình, trách nhiệm và niềm say
mê văn nghệ, thể thao của
nhiều người dân mà các CLB
tại các địa phương đã khôiSân vận động trung tâm huyện dần hoàn thiện từ nguồn kinh

phí xã hội hóa. (Ngược về trang 26)
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ĐạI HộI THể DụC THể THAo Cơ Sở
khó hoàn thành chỉ tiêu vì dịch

THanH PHương

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp năm 2021 - 2022 là sự kiện thể thao
quần chúng tổ chức từ cơ sở, quy mô lớn, sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, thu
hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, thực sự là ngày hội TDTT toàn
dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các địa phương buộc phải điều
chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cơ sở khiến việc thực hiện các kế hoạch
đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc hoàn thành các chỉ tiêu.

Định kỳ 4 năm/lần tổ
chức Đại hội TDTT các
cấp, tiến tới Đại hội

TDTT toàn quốc lần thứ IX
năm 2022, qua đó tạo sự
chuyển biến nhận thức cho
các cấp, các ngành và toàn xã
hội về công tác TDTT góp
phần phát triển phong trào
TDTT quần chúng, thực hiện
hiệu quả cuộc vận động “Toàn
dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với
cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa" góp phần nâng cao
sức khỏe, đời sống văn hóa
tinh thần cho các tầng lớp
nhân dân, từng bước thực
hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế,
xã hội theo tinh thần Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII đề ra. 

Đại hội TDTT các cấp tiến
tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần
thứ IX là cuộc vận động lớn,
nhằm nâng cao thành tích các
môn thể thao đang được phổ
cập rộng rãi trong toàn tỉnh.
Qua đó đánh giá kết quả phát
triển sự nghiệp TDTT tỉnh Hải
Dương giai đoạn 2018 – 2022.
Đồng thời tăng cường về cơ sở
vật chất hoàn thiện thiết chế
văn hóa, thể thao theo tiêu
chuẩn xây dựng nông thôn
mới ở cơ sở, củng cố tổ chức
bộ máy, đội ngũ cán bộ TDTT
cơ sở, nâng cao tinh thần trách

nhiệm, trình độ tổ chức phong
trào và tăng cường mối quan
hệ phối hợp với các cấp, các
ngành, đoàn thể và các tổ
chức xã hội, tạo điều kiện
thuận lợi cho sự nghiệp TDTT
phát triển. 

Theo kế hoạch ban đầu,
Đại hội TDTT cấp xã tiến hành
từ tháng 3/2021 đến
15/9/2021, Đại hội TDTT cấp
huyện và 02 ngành Quân đội,
Công an diễn ra từ 16/9/2021
đến 31/12/2021. Mục tiêu
100% các xã, phường, thị trấn
và 12 huyện, thị xã, thành phố,
2 ngành Quân đội, Công an tổ
chức thành công đại hội.
Trong đó cấp xã, phường, thị
trấn tổ chức thi đấu từ 05 - 07

môn thể thao trở lên tùy theo
điều kiện và sự phát triển
phong trào của từng địa
phương. Cấp huyện, thị xã,
thành phố và 02 ngành Quân
đội, Công an tổ chức thi đấu ít
nhất 10 môn thể thao trở lên.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của
đại dịch Covid-19 nên các
hoạt động trong chương trình
Đại hội TDTT cấp xã, huyện
gần như “đóng băng” trong
thời gian qua. Tính đến trung
tuần tháng 11, trong tổng số
235 đơn vị xã, phường, thị trấn
và 12 huyện, thị xã, thành phố
thì chưa có một đơn vị xã,
phường, thị trấn nào trong
tỉnh tổ chức Đại hội. Riêng
thành phố Chí Linh dự kiến tổ

Lễ khai mạc Đại hội TDTT phường Sao Đỏ (TP Chí Linh) lần thứ
VIII năm 2017.
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chức Đại hội điểm cấp huyện
vào tháng 9/2021 nhưng do
ảnh hưởng dịch Covid-19 nên
chưa tổ chức. Ông Quán
Dương Hưng, Giám đốc Trung
tâm Văn hóa thông tin – Thể
thao thành phố Chí Linh cho
biết: “Việc các hoạt động Đại
hội TDTT cấp cơ sở không
diễn ra theo dự kiến chương
trình ảnh hưởng nhiều đến
phong trào của các địa
phương và việc tập TDTT
thường xuyên của người dân
cũng như các chỉ tiêu đã đề ra.
Theo kế hoạch Đại hội TDTT
thành phố Chí Linh tổ chức từ
12 – 14 môn thể thao, tuy
nhiên hiện vẫn chưa môn nào
được diễn ra”.

Cũng trong tình trạng như
thành phố Chí Linh, thị xã
Kinh Môn cũng gặp khó vì
dịch. Ông Hoàng Ngọc
Phương, Phó Giám đốc Trung
tâm Văn hóa – Thể thao thị xã
cho biết: “Trong tình hình
dịch bệnh diễn biến ngày càng
phức tạp, thực hiện theo chỉ
đạo của UBND tỉnh, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch
(VH,TT&DL) và UBND huyện,
Trung tâm đã hoãn các giải
đấu theo kế hoạch đã đề ra.
Đồng thời thông báo đến các
địa phương dừng tổ chức các
hoạt động TDTT. Hiện 23 đơn
vị xã, phường chưa đơn vị nào
tổ chức đại hội. Việc dừng các
hoạt động TDTT trong thời
gian dài khiến nhiều chỉ tiêu
đề ra chưa thực hiện được. Do
vậy, thị xã đang xây dựng
những phương án, trong đó có
hướng cắt giảm các giải đấu.
Mục tiêu lớn nhất là tập trung
thực hiện hoàn thành Đại hội
TDTT các xã, phường còn lại
theo kế hoạch đề ra...”. 

Mặc dù tích cực triển khai
chương trình, nhưng hiện nay
nhiều huyện, thị xã, thành phố

chưa thể tổ chức các giải đấu
trong chương trình đại hội
giống như thành phố Chí Linh,
thị xã Kinh Môn như: huyện
Bình Giang, Nam Sách. Một số
đơn vị như thành phố Hải
Dương, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ mới
tổ chức được 2 – 3 môn; các
huyện Thanh Miện, Kim
Thành, Thanh Hà tranh thủ
khoảng “thời gian vàng” khi
tình hình dịch tạm lắng xuống
đã kịp triển khai và tổ chức
được 5 – 6 môn. Tuy nhiên, chỉ
là tổ chức các môn thể thao
trong nhà và ít vận động viên
tham gia như: cờ tướng, cờ
vua, bóng bàn. Chưa tổ chức
được các giải đấu ngoài trời và
có số lượng đông như bóng đá,
bóng chuyền. Thực tế cho
thấy, một số giải đấu được tổ
chức có quy mô, chất lượng
không bằng so với các kỳ đại
hội trước. Bởi các quy định về
phòng, chống dịch mà nhiều
giải đấu phải cắt một số nội
dung thi đấu và diễn ra không
khán giả, nếu có cũng là hạn
chế tối đa. Các quy định hạn
chế về số đội, số vận động viên
đăng ký thi đấu và phải giữ
khoảng cách an toàn khi tham

dự giải nên không khí không
sôi nổi so với mọi năm, chưa
thực sự là ngày hội TDTT của
toàn dân… “Tác động của
dịch Covid-19, là một trong
những khó khăn chung của
các địa phương trong quá
trình tổ chức Đại hội TDTT
cấp xã, huyện. Thời gian tổ
chức bị điều chỉnh, kéo dài đã
ảnh hưởng đến quá trình tập
luyện, tinh thần thi đấu, thể
lực của lực lượng vận động
viên cũng như quy mô, chất
lượng của giải đấu. Tuy nhiên,
trong thời điểm dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức tạp,
thì việc ngưng các hoạt động
TDTT là việc làm cần thiết”,
ông Nguyễn Định – Phó Giám
đốc Trung tâm Văn hóa thông
tin – Thể thao huyện Kim
Thành chia sẻ.

Trước những khó khăn của
cơ sở gặp phải do tác động của
dịch, để công tác tổ chức Đại
hội TDTT các cấp diễn ra an
toàn, hiệu quả, đảm bảo tiến
độ và quy mô phù hợp với tình
hình mới. Sau khi xem xét Tờ
trình số 1182/TTr-SVHTTDL
ngày 12/8/2021 của Sở Văn

Giải bóng bàn Đại hội TDTT huyện Kim Thành lần thứ IX năm
2021.

(Ngược về trang 30)
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Phong trào Thể dục thể thao quần chúng
ở huyện Gia Lộc

THu Hồng

Tập luyện vì sức khỏe
Qua khảo sát, ý thức rèn

luyện thân thể để bảo vệ sức
khỏe của người dân ngày càng
được nâng cao. Tại các khu
dân cư trên địa bàn huyện, tùy
từng độ tuổi và sở thích, mỗi
người dân đều có thể tự lựa
chọn cho mình những hình
thức thể thao phù hợp. Ông
Trần Khoa Khanh, phố Giỗ,
khu 3 thị trấn chia sẻ: "Cứ vào
5 giờ chiều hàng ngày, người
dân trong KDC lại tập trung tại
nhà văn hóa để đánh bóng
chuyền hơi, sôi nổi và đông vui
lắm. Nhờ duy trì tập luyện thể
thao thường xuyên, tôi thấy
sức khỏe được cải thiện nhiều,
tinh thần phấn chấn, vui tươi.
Thể thao không chỉ giúp rèn
luyện sức khỏe mà còn tăng
tình đoàn kết, gắn bó giữa mọi
người với nhau. Tuy nhiên, hai
năm gần đây, phong trào tập
luyện bóng chuyền hơi không
được thường xuyên vì đảm bảo
chống dịch”.

Em Phạm Quang Thiện học
sinh trường Tiểu học thị trấn
Gia Lộc tâm sự: trước kia em
chưa biết bơi, em chỉ chơi mỗi
môn bóng đá. Nhưng từ ngày
trường em phối hợp với Trung
tâm Văn hóa thể thao huyện tổ

chức dạy bơi. Em thích cả môn
bơi này, ngoài rèn luyện sức
khỏe dẻo dai, còn giúp chúng
em tránh bị đuối nước. Do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 việc
tham gia tập luyện môn bơi
của em bị gián đoạn, tranh thủ
những lúc nới lỏng giãn cách
em lại đi tập bơi và tuân thủ
các biện pháp phòng chống
dịch Covid-19.

Với phong trào thi đua
“Khoẻ để xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc”, “Toàn dân rèn luyện
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ
đại”, những năm gần đây, từ
những bước tiến về kinh tế, xã
hội, phong trào TDTT luôn
được Gia Lộc quan tâm đẩy
mạnh phát triển và có nhiều
chuyển biến tích cực. Tập thể
dục thể thao để rèn luyện,
nâng cao sức khỏe là nhu cầu
và dần trở thành thói quen của
nhiều cán bộ, công chức, viên
chức, lực lượng vũ trang và các

tầng lớp nhân dân trong
huyện. Tuy nhiên, hai năm gần
đây, ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19, việc hạn chế tập
trung đông người, giữ khoảng
cách nên đã ảnh hưởng tới
phong trào TDTT của huyện. 

Trao đổi với ông Tiêu Minh
Thắng – Giám đốc Trung tâm
Văn hóa, thể thao huyện cho
biết: Hai năm gần đây, do ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19 đã
khiến hoạt động của nhiều
môn thể thao bị đảo lộn,
không được tổ chức theo kế
hoạch. Nhiều giải đấu của
nhiều môn thể thao bị hủy bỏ,
hoặc tổ chức tranh thủ lúc hết
giãn cách xã hội. Năm nay,
trung tâm Văn hóa thể thao
đổi mới hình thức thi đấu đối
với môn  cờ vua, để đảm bảo
an toàn từ thi đấu trực tiếp
sang hình thức thi đấu trực
tuyến (online) được nhiều kỳ
thủ hưởng ứng tham gia. Đối

Tổ chức cho các em nhi
đồng học bơi dịp hè.

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao
(TDTT) ở huyện Gia Lộc luôn diễn ra sôi nổi, thu hút
đông đảo người dân tham gia tập luyện, lan tỏa
khắp các địa bàn dân cư, từ cơ quan, trường học đến
các gia đình, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao
thể chất, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh
thần của nhân dân địa phương.
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với hình thức thi này chỉ cần
một chiếc máy tính, điện thoại
thông minh… là có thể giải
quyết được nhu cầu thi đấu.
Qua cuộc thi đấu giúp cho các
em được giao lưu gặp gỡ qua
hình ảnh, góp phần đảm bảo
an toàn phòng chống dịch,
thúc đẩy phong trào thể thao
trong mùa dịch.

Những lúc dịch Covid-19
diễn biến phức tạp, trên địa
bàn huyện mọi người lựa chọn
tập luyện ở nhà như: leo cầu
thang, tập các bài co duỗi chân
tay, nhảy dây, cờ vua, cờ
tướng... rèn luyện sức khỏe với
các hoạt động thể dục phù hợp
với thể trạng. Những nhà có
môi trường thoáng đãng,
nhiều ánh sáng, cây xanh,
không khí trong lành, mọi
người cũng có thể tham gia các
lớp tập thể dục trực tuyến, tìm
và tập theo các bài tập có
hướng dẫn trên mạng, thực
hành trên nền nhạc hoặc thực
hành các trò chơi vận động
qua mạng xã hội như
youtube... Việc người dân tự
điều chỉnh hình thức tập luyện
và tìm cho mình môn thể thao
phù hợp trong những tháng
ngày dịch bệnh nhằm nâng
cao sức khỏe là vô cùng cần
thiết. Tập luyện thể dục, thể
thao là một trong những
phương pháp nâng cao sức
khỏe, góp phần phòng, chống
dịch Covid-19. – ông Thắng
cho biết thêm.

Quan tâm để phong trào đi
vào chiều sâu

Những năm qua, nhờ sự
quan tâm của các cấp ủy Đảng,
trong toàn huyện mà phong
trào TDTT ngày càng phát
triển cả về chất và lượng. Đến
nay, toàn huyện Gia Lộc hiện
có 200 câu lạc bộ, nhóm thể
thao; người tham gia tập luyện
TDTT thường xuyên đạt 28,2%;
số gia đình thể thao đạt 27,5%;
100% đơn vị lực lượng vũ
trang, trường học; các cơ quan,

đơn vị trên địa bàn có phong
trào luyện tập TDTT, thu hút
đông đảo cán bộ, công nhân,
viên chức.

Để phong trào TDTT lan
tỏa mạnh mẽ trong quần
chúng, ngoài việc quan tâm
hoàn thiện hệ thống thiết chế
văn hóa, thể thao, huyện đã
đẩy mạnh tuyên truyền nâng
cao nhận thức của người dân
về lợi ích của luyện tập TDTT,
vận động người dân tích cực
tham gia các hoạt động TDTT,
rèn luyện sức khỏe. Thường
xuyên tổ chức các giải TDTT
nhân dịp đầu xuân, các ngày
lễ, kỷ niệm tạo điều kiện cho
người dân giao lưu, luyện tập,
rèn luyện sức khỏe góp phần
nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần, gìn giữ, phát huy
truyền thống văn hóa. Chủ
động lồng ghép các hoạt động
TDTT gắn với phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” gắn với cuộc
vận động “toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh”; đưa kết quả
tham gia hoạt động TDTT vào
tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng
năm của thôn, KDC. Nhờ đó,
nhiều người dân đã có ý thức
cao trong tự rèn luyện thể
thao, nâng cao sức khỏe cho
bản thân và gia đình. Mỗi
người dân đều lựa chọn một
môn thể thao phù hợp với sức
khỏe và niềm đam mê để tham
gia luyện tập. Như, người cao
tuổi tham gia tập dưỡng sinh;
phụ nữ tham gia bóng chuyền;
thanh niên tham gia bóng đá,
bóng chuyền, bóng bàn. Hầu
hết mọi người đều cho rằng
tập thể dục hằng ngày không
chỉ rèn luyện nâng cao sức
khỏe mà còn giúp mọi người
có điều kiện kết bạn, giao lưu,
chia sẻ những thông tin thời
sự, những câu chuyện gia
đình, xã hội.

Bên cạnh phong trào TDTT
trong thôn, KDC cư phát triển
sôi nổi, công tác giáo dục, rèn

luyện thể chất trong nhà
trường cho học sinh được chú
trọng, 100% trường giảng dạy
thể thao trong chương trình và
tổ chức hoạt động ngoại khóa
thường xuyên, thu hút đông
đảo học sinh tham gia tập
luyện các môn thể thao như:
bóng đá thiếu niên, nhi đồng,
cầu lông, bơi, võ thuật. Những
địa phương có phong trào thể
thao mạnh của huyện là: Đoàn
Thượng, Thống Kênh, Hồng
Hưng, Quang Minh, Đức
Xương, thị trấn Gia Lộc, Yết
Kiêu, Thống Nhất đã tuyển
chọn được nhiều vận động
viên tiêu biểu cho đoàn thể
thao huyện tham gia các giải
thể thao cấp tỉnh, giành được
thành tích cao ở các môn: bơi
chải, bắn súng, cầu lông, bóng
đá. Từ đó, huyện đóng góp
thêm nhiều vận động viên
tiềm năng cho đội tuyển tỉnh.

Để phong trào TDTT tiếp
tục phát triển tạo thành phong
trào sâu rộng trong cộng đồng
dân cư, Gia Lộc đã và đang tiếp
tục tập trung triển khai thực
hiện quy hoạch xây dựng cơ sở
hạ tầng phục vụ luyện tập thi
đấu TDTT; tuyên truyền, nâng
cao nhận thức người dân về
ích lợi của việc luyện tập TDTT
thường xuyên; tăng cường tổ
chức giao lưu, khuyến khích
nhân dân tham gia để phong
trào TDTT gắn kết nhân dân
trên địa bàn, góp phần nâng
cao và có chỗ đứng vững chắc
trong đời sống thể chất, văn
hóa tinh thần của nhân dân,
cũng như phục vụ các nhiệm
vụ chính trị của địa phương.
Đó là phương hướng nâng cao
hơn nữa chất lượng phong trào
tập luyện và thi đấu TDTT trên
địa bàn huyện trong thời gian
tới – ông Thắng chia sẻr
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BIDV HẢI DƯƠNG: Đồng hành cùng 
sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Trường nguyễn

Triển khai các giải pháp
thích ứng

Hai năm gần đây, dịch
bệnh Covid-19 với diễn biến
phức tạp đã tác động tiêu cực
đến đời sống người dân và
hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp trên cả nước nói
chung, địa bàn tỉnh Hải
Dương nói riêng. Trước tình
hình này, Ngân hàng TMCP
BIDV chi nhánh Hải Dương đã
có các giải pháp nhằm mang
lại hiệu quả trong hoạt động
kinh doanh, hỗ trợ tối đa cho
khách hàng. Trong đó, việc
chuyển đổi số được ngân hàng
xác định là một phần quan
trọng nằm trong chiến lược
phát triển kinh doanh. Theo
đó phát triển ngân hàng số
không chỉ là thực hiện các dự
án công nghệ mà là cả một
quá trình đổi mới mô hình
kinh doanh (từ truyền thống
sang kinh doanh ngân hàng
số) với sự hỗ trợ của công nghệ
thông tin nhằm bắt kịp những
thay đổi về xu hướng, hành vi
tiêu dùng của khách hàng.

Bắt đầu từ tháng 08/2020
BIDV Hải Dương cùng với trụ
sở chính đã thực hiện đẩy
mạnh chuyển đổi số nền
khách hàng của mình. Công
cụ nền tảng để thực hiện mục
tiêu này là dịch vụ ngân hàng
điện tử BIDV Smartbanking
dành cho khách hàng cá nhân
và I-Banking dành cho khách
hàng tổ chức.

Song song với quá trình
thúc đẩy chuyển đổi số nền
khách hàng theo từng giai
đoạn, BIDV đã có nhiều

chương trình ưu đãi và sản
phẩm hấp dẫn đi kèm như:
Tặng tiền vào tài khoản cho
các khách hàng đầu tiên thực
hiện chuyển đổi số; quay số

may mắn cho khách hàng
tham gia chuyển đổi số; giới
thiệu bạn-thưởng vô hạn;
miễn phí chuyển tiền và phí
duy trì dịch vụ trong một
khoảng thời gian nhất định.

Từ năm 2020 đến nay BIDV
không ngừng nâng cấp, bổ
sung tính năng sản phẩm như:
thêm nhiều gói hạn mức
chuyển tiền; ra gói B-Free phù
hợp với nhiều đối tượng khách
hàng khác nhau; cho phép
khách hàng khóa mở/đóng
thẻ online, xem sao kê tài
khoản online, VNshop, đặt
phòng khách sạn, mua vé máy
bay, gửi tiết kiệm online, tặng
quà online, thanh toán QR,
giao dịch không dùng thẻ vật
lý với ATM; kết nối smartbank-
ing với Smart watch, xem tỷ
giá/lãi suất, bán ngoại tệ,
thanh toán viện phí/lệ
phí/học phí/cước viễn
thông/tiền điện/tiền nước,
thanh toán bảo hiểm định

BIDV chi nhánh Hải Dương ủng hộ công tác phòng, chống dịch
Covid-19 cho tỉnh Hải Dương.

Trong năm vừa qua,
trước diễn biến phức
tạp của dịch Covid-19,
Ngân hàng TMCP Đầu
tư và phát triển Việt
Nam (BIDV) chi nhánh
Hải Dương đã chủ động
triển khai các giải pháp
hỗ trợ khách hàng gặp
khó khăn, đẩy mạnh
công tác phòng, chống
dịch, đồng thời triển
khai nhiều dịch vụ ngân
hàng tiện ích trên nền
tảng số, góp phần thực
hiện “mục tiêu kép”
vừa chống dịch, vừa
đẩy mạnh phát triển
kinh tế - xã hội trên địa
bàn tỉnh.
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kỳ… Đưa ứng dụng AI để triển
khai cung cấp dịch vụ online
tới khách hàng thông qua hệ
thống EKYC cho phép khách
hàng đăng ký dịch vụ ngân
hàng điện tử và mở tài khoản
online để giao dịch mà không
cần đến Ngân hàng.

Bằng những chỉ đạo và
hành động quyết liệt, việc
triển khai ngân hàng số tại
BIDV Hải Dương đã đạt được
những kết quả tích cực trong
việc chuyển dịch mạnh mẽ các
giao dịch sang kênh số góp
phần đẩy mạnh thanh toán
không dùng tiền mặt. Điều
này đặc biệt có ý nghĩa trong
giai đoạn hiện nay khi cả cộng
đồng đang tích cực phòng
chống dịch Covid-19. Tính
đến 31/12/2020, tổng số
khách hàng sử dụng smart-
banking có phát sinh giao dịch
tăng 19.300 khách hàng; đến
hết 30/10/2021 tổng số khách
hàng sử dụng smartbanking
có phát sinh giao dịch tăng
6.300 khách hàng.

Cùng với chuyển đổi số,
BIDV Hải Dương cũng đã đưa
ra những hướng đi đúng đắn
nhằm mang lại hiệu quả trong
hoạt động kinh doanh. Ngân
hàng thường xuyên rà soát,
nắm bắt kịp thời tình hình
hoạt động của các doanh
nghiệp trên địa bàn, triển khai
có hiệu quả các chương trình,
sản phẩm huy động vốn gắn
với đối tượng khách hàng,
cùng với việc điều hành lãi
suất linh hoạt tuân thủ theo
quy định và đảm bảo hiệu quả
kinh doanh, mở rộng quy mô
nguồn vốn. Ngân hàng cũng
đổi mới phong cách giao dịch,
giảm thiểu thời gian giao dịch,
yêu cầu từng cán bộ phải
thường xuyên tham gia các
khóa đào tạo, tự đào tạo nhằm
tăng tính chuyên nghiệp trong

tất cả các hoạt động của chi
nhánh nhằm tạo ấn tượng tốt
với khách hàng. Đồng thời
triển khai tốt công tác tuyên
truyền về thương hiệu, hình
ảnh của BIDV không chỉ tại địa
bàn thành phố, đến các địa
bàn xa trung tâm nhằm nâng
cao sự nhận biết, góp phần
đẩy mạnh hoạt động huy động
vốn tại các địa phương.

Nhờ triển khai có hiệu quả
các giải pháp, các nghị quyết,
chỉ thị của Hội đồng quản trị,
các chương trình hành động,
trong năm vừa qua, BIDV chi
nhánh Hải Dương đạt kết quả
tích cực trong hoạt động kinh
doanh.

Đến hết 30/11/2021, tổng
số khách hàng tại chi nhánh
đạt 150 nghìn khách hàng,
trong đó có 146 nghìn khách
hàng cá nhân, 3,6 nghìn khách
hàng tổ chức. Tổng nguồn vốn
huy động tại chỗ đạt 12.800 tỷ
đồng; hoàn thành 99,8% kế
hoạch năm. Tổng dư nợ đến
30/11/2021 đạt hơn 10.600 tỷ
đồng, tăng 1 nghìn tỷ đồng so
với năm 2020. Thu dịch vụ
ròng đạt 67 tỷ đồng. 

Với mục tiêu lành mạnh

hóa tình hình tài chính theo
chủ trương của hệ thống, cùng
với việc tập trung trích đủ
DPRR theo quy định tạo điều
kiện và nguồn lực kịp thời cho
công tác xử lý nợ, nên tổng số
trích DPRR đến 30/11/2021 là
80 tỷ đồng, dự kiến lợi nhuận
trước thuế năm 2021 đạt
khoảng 290 tỷ đồng.

Chia sẻ khó khăn, đồng
hành cùng sự phát triển kinh
tế - xã hội tỉnh

Là một trong những Tổ
chức tín dụng lớn trên địa bàn,
với tinh thần trách nhiệm,
chia sẻ với khách hàng, trước
diễn biến phức tạp của dịch
bệnh Covid19, trong năm qua
BIDV Hải Dương đã chủ động
thực hiện giảm lãi suất cho
vay, giãn nợ, cơ cấu lại khoản
vay cho khách hàng bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid - 19,
giúp khôi phục sản xuất, kinh
doanh trên cơ sở đánh giá
đúng dòng tiền của khách
hàng theo đúng chủ trương
của Chính phủ và Ngân hàng
Nhà nước. Cùng với đó, ngân
hàng cũng tăng cường tuyên
truyền trên các phương tiện

Nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Dương hướng dẫn
khách hàng sử dụng smartking.
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thông tin đại chúng của tỉnh
về các cơ chế, chính sách của
Chính phủ, của ngành về hỗ
trợ người dân, doanh nghiệp
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19.

Đặc biệt nhằm chung tay,
đồng hành hỗ trợ ngành Y tế
trong công tác đẩy lùi dịch
Covid-19, trong năm vừa qua
BIDV Hải Dương đã kích hoạt
chương trình cho vay ưu đãi
cho cán bộ y tế với lãi suất
thấp. Sau một thời gian ngắn
triển khai chương trình, đến
nay số tiền giải ngân đã đạt là
13,7 tỷ đồng.

Thực hiện lời kêu gọi của Bí
thư Tỉnh ủy về việc chung tay
đẩy lùi dịch bệnh, trong năm
2021, BIDV Hải Dương đã tiếp
tục ủng hộ cho công tác phòng
chống dịch tới Mặt trận Tổ
quốc tỉnh số tiền 3 tỷ đồng;
ủng hộ phòng chống dịch tại
một số địa phương trong tỉnh
như: TP Hải Dương, huyện
Ninh Giang, Kinh Môn, Thanh
Hà… với tiền mặt và hiện vật
trị giá 700 triệu đồng. Bên
cạnh đó, BIDV Hải Dương tiếp
tục duy trì hoạt động tặng quà

Tết cho các hộ nghèo trên địa
bàn tỉnh với 850 suất quà trị
giá 425 triệu đồng. Ngoài ra,
BIDV Hải Dương còn thực
hiện nhiều chương trình như:
Mua khẩu trang y tế tặng
khách hàng, tặng bộ xịt sát
khuẩn tay cho một số trường
học và nhiều chương trình hỗ
trợ phòng, chống dịch có ý
nghĩa trên địa bàn tỉnh…

Sự đồng hành của BIDV
trong công tác phòng, chống
dịch bệnh đã góp phần giúp
tỉnh nhà giảm bớt áp lực, tạo
thêm nguồn lực để khoanh
vùng, dập dịch kịp thời.

“Trong thời gian tới, BIDV
chi nhánh Hải Dương tiếp tục
tăng cường tuyên truyền,
quảng bá nâng cao thương
hiệu, hình ảnh, uy tín của
BIDV, tạo niềm tin với khách
hàng. Bên cạnh đó với sự phát
triển của công nghệ thông tin,
các hình thức quảng cáo
thông qua thư điện tử và qua
mạng cũng là một hình thức
mang lại hiệu quả cao nhằm
quảng bá hình ảnh, sản phẩm
dịch vụ tiện ích của BIDV đến
với khách hàng. Từ đó khuyến

khích người dân sử dụng các
dịch vụ ngân hàng trực tuyến,
giảm tối đa việc phải đến giao
dịch trực tiếp tại ngân hàng,
nhằm góp phần hạn chế sự lây
lan của dịch bệnh... Đồng thời,
ngân hàng sẽ tiếp tục triển
khai có hiệu quả các giải pháp
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo
điều kiện cho khách hàng vay
vốn bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19 theo thẩm quyền và
theo các quy định giảm lãi
suất đối với dư nợ cho vay hiện
hữu, cho vay mới. Tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện hoạt động kết
nối ngân hàng - doanh nghiệp
bằng các biện pháp, hình thức
thiết thực, phù hợp để tháo gỡ
khó khăn trong quan hệ tín
dụng giữa ngân hàng và khách
hàng, tạo điều kiện thuận lợi
cho khách hàng tiếp cận
nguồn vốn tín dụng theo đúng
quy định của pháp luật để
khôi phục, duy trì và phát triển
sản xuất kinh doanh.” - Bà Bùi
Thị Thu, Phó Giám đốc Ngân
hàng BIDV chi nhánh Hải
Dương chia sẻr

khi dịch Covid-19 gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến đời
sống kinh tế, văn hóa, xã hội,
Công ty cũng đã cử 17 đoàn
viên lắp đặt hệ thống cấp
nước, điện chiếu sáng cho
bệnh viện dã chiến số 3 tại cơ
sở 2 trường Đại học Sao Đỏ;
Phối hợp với Tỉnh đoàn, đoàn
thanh niên Công an tỉnh
thăm, tặng qùa các điểm cách
ly tập trung tại TP Chí Linh,
Bệnh viện Đại học Kỹ thuật y
tế Hải Dương và 5 chốt làm
nhiệm vụ kiểm soát dịch

Covid 19 của tỉnh trên địa bàn
thành phố; Chung tay giải cứu
15 tấn nông sản cho nông dân
đã quyên góp, ủng hộ 500 triệu
đồng cho quỹ mua vaccine
phòng Covid-19 của tỉnh.
Ngoài ra Công ty cũng có
chính sách hỗ trợ miễn, giảm
tiền nước sạch sinh hoạt cho
các hộ nghèo, cận nghèo, các
hộ dân trong khu vực phong
tỏa, các cơ sở các ly tập trung,
bệnh viện dã chiến các đợt
dịch xảy ra trong tỉnh với tổng
số tiền gần 2 tỷ đồng…

HADUWACO đã thật sự
chuyển mình trong sản xuất
kinh doanh, để lại nhiều dấu

ấn nổi bật trên các mặt.
Những kết quả ấy một lần nữa
khẳng định "Yếu tố con người
luôn đóng vai trò quyết định
cho sự phát triển của doanh
nghiệp". Ông Vũ Mạnh Dũng-
Chủ tịch HĐQT công ty một
lần nữa nhấn mạnh “Công ty
sẽ phát huy những kết qủa đã
đạt được. Tập thể lãnh đạo,
nhân viên, người lao động sẽ
tiếp tục đoàn kết, vượt khó
cùng hướng đến mục tiêu
chung là phát triển HADUWA-
CO ngày càng lớn mạnh và
vững chắc hơn! Tất cả vì chất
lượng cuộc sống của người
dân….”r

công ty cPKD...
(Tiếp theo trang 47)
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Giữ mạch nguồn Suối Côn Sơn
Trường THànH

Con suối gắn với tên tuổi nhiều
danh nhân

Nằm trong quần thể di tích danh
thắng Côn Sơn, suối Côn Sơn là điểm
nhấn cảnh quan đặc biệt của khu di
tích. Con suối dài 5km, bắt nguồn từ
thượng nguồn núi Kỳ Lân và Ngũ
Nhạc rồi đổ ra hồ Côn Sơn. Suối uốn
lượn với nhiều ghềnh đá kế tiếp nhau,
hai bên là rừng thông, cây cối, các di
tích cổ kính tạo nên vẻ đẹp nên thơ,
rất thích hợp cho việc kết hợp du lịch
ngắm cảnh và du lịch tâm linh. Đây là
điểm dừng chân không thể bỏ qua
của du khách mỗi khi về Côn Sơn. 

Không chỉ được biết tới bởi vẻ đẹp,
suối Côn Sơn còn gắn bó mật thiết với
nhiều danh nhân của đất nước. Theo
sử sách ghi lại, khi quan Tư đồ Trần Nguyên
Đán về Côn Sơn xây dựng khu vực Thanh Hư
động đã nhắc tới việc làm cây cầu Thấu Ngọc
bắc qua suối Côn Sơn. Khi làm công trình này,
trong bài “Thanh Hư động ký” của Nguyễn Phi
Khanh đã viết rất kỹ về việc dựng cột, xây nhà,
hoàn thiện trong vòng chưa đầy một tháng. Lúc
này, dòng suối cũng được gạn trong, cỏ rác
được thu vén. Anh hùng dân tộc, Danh nhân
văn hóa thế giới Nguyễn Trãi từ nhỏ khi về sống
với ông ngoại ở Thanh Hư động đã ngồi đọc
sách, làm thơ trên cầu Thấu Ngọc và tắm mát
bằng nước suối Côn Sơn. Sau này, Người cũng
dựng nhà bên dòng suối, làm thơ, suy tư việc
nước… Trong bài “Côn Sơn ca”, Nguyễn Trãi
đã miêu tả về dòng suối Côn Sơn, đến nay vẫn
còn nguyên giá trị:

Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai
Côn Sơn có đá rêu phơi
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm…
Những năm tháng nằm gai nếm mật với

nghĩa quân Lam Sơn thì hình ảnh dòng suối
Côn Sơn vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn của
Người: 

Bao giờ dưới núi mây về ở
Nước suối chè tươi ngủ thạch bàn.
Vào cuối đời Nguyễn Trãi ở ẩn tại Côn Sơn

thì dòng suối Côn Sơn như là người bạn tâm
giao của Người. Là nơi bầu bạn, chia sẻ những
suy tư, trăn trở của Nguyễn Trãi. 

Đến thời Nguyễn thì Cao Bá Quát cũng đã
từng ngồi trên cầu Thấu Ngọc ngắm suối Côn
Sơn và có bài thơ “Côn Sơn hành” có nhắc đến
suối Côn Sơn. Sau này, trong các cuốn sách
như “Lịch triều hiến chương loại chí” của Phan
Huy Chú cũng nhắc đến suối Côn Sơn, đây là
bộ bách khoa toàn thư bằng chữ Hán ở thế kỷ
19; sách “Chí Linh huyện sự tích” khi nhắc về
các danh thắng ở Chí Linh cũng nhắc đến suối
Côn Sơn…

Ngày 15 tháng 2 năm 1965, Bác Hồ đã về
thăm Côn Sơn, Bác lên suối, vào động Thanh
Hư, thăm nền nhà Nguyễn Trãi. Tại đây, Bác đã
căn dặn: “Cán bộ và nhân dân Hải Dương phải
bảo vệ tốt di tích lịch sử, trồng nhiều cây để
Côn Sơn trở thành nơi tùng lâm đẹp đẽ”. Suối
Côn Sơn thơ mộng tồn tại đến nay đã hơn 6 thế
kỷ, vẫn trường tồn cùng năm tháng với núi
rừng Côn Sơn, như một minh chứng cho sự gặp
gỡ giữa hai nhân cách lớn, hai tư tưởng lớn của
dân tộc đó là Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh. 

giữ mạch nguồn chảy mãi
Suối Côn Sơn trước đây chảy quanh năm

suốt tháng, vào mùa mưa suối còn chảy ầm ầm
như thác đổ, điều đó được minh chứng qua bài
thơ “Du Sơn tự” của cụ Nguyễn Phi Khanh
trong một dịp dạo chơi ở Côn Sơn đã có câu:

“Bằn bặt sương lam khi nắng tạnh 
Ầm ầm nước suối lúc mưa tan…”
Ông Lê Duy Mạnh, Phó trưởng BQL khu di

Vẻ đẹp của suối Côn Sơn.
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tích Côn Sơn – Kiếp Bạc nhớ lại “Đầu những
năm 2000 khi tôi về công tác tại đây thì dòng
suối vẫn chảy rất lớn, nước trong, lại có đủ tôm,
cua, cá. Anh em Ban quản lý thường bắt tôm,
cua nấu mì ăn, rồi tắm mát ở suối. Còn về xa
hơn nữa, tôi được nghe các bậc tiền bối kể lại
thì vào những năm 1960-1970, nước suối chảy
lớn thành thác, đẹp vô cùng.” 

Những năm gần đây, suối Côn Sơn được
quan tâm nhiều hơn, BQL thường xuyên bố trí
người dọn vệ sinh, khơi trong dòng chảy. Vào
mùa mưa, con suối trở thành điểm yêu thích
của nhiều du khách khi tới di tích Côn Sơn. 

Tuy nhiên đến nay lượng nước ngày một
hạn chế, nước suối ngày càng cạn kiệt dần.
Hiện nay gần như suối chỉ chảy vào mùa mưa
(tháng 6 đến tháng 8) và một khoảng thời gian
ngắn vào mùa xuân, đến mùa khô thì cạn hẳn.
Lưu lượng nước suối cũng không đều, đoạn có
đoạn không. Sự mất nước của dòng suối đã tác
động nhiều tới cảnh quan chung của khu di
tích. Vài năm gần đây, trong những tháng khô
hạn, BQL đã bố trí trồng tạm hoa rìa suối và
dưới lòng suối để tạo thành dòng suối hoa. Tuy
nhiên cũng chỉ mang tính chất tạm thời, có thể
thấy dòng nước suối trong mát chảy quanh
năm là mong muốn của mỗi du khách khi ghé
thăm di tích Côn Sơn.

Bà Phạm Thu Hằng, TP Hải Dương chia sẻ:
“Tôi thường xuyên đi lễ tại di tích Côn Sơn-
Kiếp Bạc để cầu bình an, may mắn cho gia
đình. Khi tới chùa Côn Sơn, đền Nguyễn Trãi,
dâng hương xong tôi thường tới suối để khỏa
tay trong dòng nước trong lành. Tôi cảm nhận
được sự linh thiêng của con suối này khi nó

chảy qua di tích. Mỗi lần như vậy như giúp tôi
như được gột rửa bụi trần, mang lại sự khoan
khoái, tươi tỉnh hơn. Chỉ tiếc là dịp cuối năm
vào mùa khô sẽ không thấy con suối nữa”. 

Để bảo tồn phát huy giá trị di tích và thực
hiện theo quy hoạch tổng thể khu di tích đã
được phê duyệt năm 2010 thì việc phục hồi
dòng suối Côn Sơn trở nên rất cần thiết. Khôi
phục nước suối Côn Sơn nhằm phục vụ nhu
cầu tham quan đa dạng của du khách, tạo cảnh
quan cho di tích, danh thắng Côn Sơn. Từ đó
thúc đẩy du lịch của khu di tích Côn Sơn - Kiếp
Bạc phát triển một cách hiệu quả và bền vững. 

Để thực hiện điều này, Bộ Khoa học và Công
nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ và Ban Quản
lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tổ chức khảo
sát, nghiên cứu lập phương án phục hồi dòng
chảy suối Côn Sơn vào năm 2019. Các chuyên
gia đầu ngành đưa ra các biện pháp thích hợp
nhất để làm cho suối Côn Sơn có nước quanh
năm, với yêu cầu tuyệt đối không xây dựng
công trình hoặc có những tác động làm mất đi
cảnh quan tự nhiên của khu di tích. Trong đó
đề cập đến giải pháp như thực thi dòng chảy
nhân tạo, tạo hồ, dùng bơm để đưa nước lên
đầu nguồn để tạo dòng chảy trên suối. Thứ hai
là can thiệp mang tính tự nhiên, điều chế nước
bằng cách tạo điểm giữ nước trên núi, sắp xếp
những tảng đá lớn để nước chảy nhỏ lại. Đồng
thời cải tạo lòng suối nhằm khơi thông tạo
dòng chảy...

Côn Sơn là chốn tổ của Thiền phái Trúc
Lâm, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.
Đây là nơi vân du, sinh cư, ẩn dật và tu hành

của các bậc danh nhân, đại diện
cho khí phách, tâm hồn, tinh hoa
văn hóa Việt Nam ở nhiều giai
đoạn lịch sử khác nhau. Nơi đây có
cảnh quan u tịch, tao nhã, nước
biếc, non xanh, hữu tình và hòa
hợp, hội đủ địa linh, thiên quý, là
nơi con người có thể gửi gắm ước
nguyện tâm linh, thỏa chí hướng
và tâm hồn của kẻ sỹ. Cảnh vật
Côn Sơn tốt tươi, sắc ngàn ráng đỏ,
rừng gấm cuốn, cỏ lụa giăng, chùa
chiền cổ bích, am pháp thâm
nghiêm. Việc phục hồi suối Côn
Sơn được coi như một nhiệm vụ
trọng tâm nhằm thu hút ngày càng
nhiều du khách hơn, đưa du lịch
của khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc
phát triển bền vữngr

Suối Côn Sơn là địa điểm check-in của nhiều du khách khi
tới di tích Côn Sơn.
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CôNG TY CPKD NướC SạCH HẢI DươNG:

5 năm sau cổ phần hóa
Trần THanH

Công ty Cổ phần Kinh
doanh nước sạch Hải
Dương (HADUWACO)

tiền thân là Nhà máy nước Hải
Dương được người Pháp xây
dựng từ năm 1936 và đã có giai
đoạn phải tạm dừng hoạt
động do tác động của chiến
tranh. Năm 1954, Nhà máy
nước Hải Dương khôi phục lại
hoạt động sản xuất và duy trì
cho đến tận ngày nay với
nhiều lần thay đổi mô hình
kinh doanh và tên gọi khác
nhau.

Tháng 4/2017, thực hiện
chủ trương cổ phần hoá
doanh nghiệp Nhà nước của
Chính phủ, Công ty TNHH
MTV Kinh doanh nước sạch
Hải Dương đã tổ chức thành
công Đại hội cổ đông chính
thức chuyển sang hoạt động
theo mô hình cổ phần dưới
tên gọi Công ty Cổ phần Kinh
doanh nước sạch Hải Dương,
với số vốn điều lệ hơn 300 tỷ
đồng, trong đó tỷ lệ cổ phần
Nhà nước nắm giữ là 65%, cán
bộ công nhân viên (CB, CNV)
là 11,16%, nhà đầu tư chiến
lược là 16,94%, bán đấu giá
công khai là 6,9%. Ấy là một
cuộc “thay tên đổi họ” thuận
lợi vì HADUWACO đã có một
nền tảng vững chắc. Ông Vũ
Mạnh Dũng, Chủ tịch HĐQT
công ty chia sẻ: “Chúng tôi đặt
chất lượng và sự hài lòng của
khách hàng lên trên hết bởi
Công ty luôn xác định trách
nhiệm của mình không chỉ là
nâng cao chất lượng dịch vụ
cấp nước cho khách hàng đã

được sử dụng nước mà mục
tiêu xa hơn là làm thế nào để
những người dân chưa được
dùng nước sạch sẽ được dùng
nước sạch trong thời gian sớm
nhất!”

Không chỉ chuyên cung cấp
các sản phẩm nước sạch, nước
uống tinh khiết phục vụ nhu
cầu sinh hoạt và sản xuất,
Công ty Cổ phần Kinh doanh
nước sạch Hải Dương còn
triển khai hàng loạt các dịch
vụ liên quan như: xây dựng,
lắp đặt các thiết bị công nghệ,

mạng lưới đường ống các công
trình cấp thoát nước; công
trình xử lý chất thải; xây dựng
các công trình dân dụng, công
nghiệp, thủy lợi; tư vấn đấu
thầu, xây lắp và cung ứng vật
tư, thiết bị công trình cấp
thoát nước… khẳng định uy
tín, chất lượng và được các đối
tác đánh giá cao.

Cơ cấu tổ chức của Công ty
được củng cố, tăng cường với
tổng số 931 cán bộ, nhân viên.
Ban lãnh đạo Công ty đã chủ
động khai thác tối ưu mọi
nguồn lực, triển khai nhiều dự
án đầu tư phát triển cấp nước,
thực hiện chương trình chống
thất thoát, thất thu nước
sạch… Đồng thời, Công ty
không ngừng sáng tạo trong
ứng dụng các tiến bộ khoa học
- công nghệ tiên tiến, hiện đại,
bắt kịp với trình độ quản lý và
vận hành kinh doanh nước
sạch của các nước tiên tiến
trên thế giới…

Từ một nhà máy với công

Sau 5 năm chuyển
đổi sang hoạt động
theo mô hình cổ phần,
Công ty Cổ phần Kinh
doanh nước sạch Hải
Dương từng ngày lớn
mạnh, trở thành một
trong những doanh
nghiệp sản xuất nước
sạch thuộc Top đầu của
ngành cấp nước Việt
Nam.
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suất 1.000m3/ngày đêm, đến
nay, tổng công suất khai thác
và sản xuất của công ty đã đạt
225.000m3/ngày đêm. Công ty
có 10 công trình sản xuất xử lý
nước đầu nguồn và 11 trạm
bơm tăng áp trung chuyển
89.000m3/ngày đêm. Địa bàn
cấp nước trải rộng trong toàn
tỉnh, cung cấp dịch vụ trực
tiếp cho 250.000 hộ dân ở 103
trong tổng số 178 xã, phường,
thị trấn và cấp nước qua đồng
hồ tổng cho các đơn vị thứ cấp
tại 33 xã.

Công ty đã hợp tác, nghiên
cứu chế tạo thành công thiết
bị giám sát lưu lượng, áp lực,
lắp đặt cho tất cả các hệ thống
cấp thoát nước của công ty.
Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong tất cả các
hoạt động. Từng bước hiện đại
hóa trình độ quản lý, vận hành
cấp nước bảo đảm chất lượng,
an toàn, tiết kiệm chi phí sản
xuất, chống thất thoát, thất
thu có hiệu quả. 

Việc triển khai phương án
ứng dụng công nghệ tiên tiến
nâng công suất các nhà máy
nước ở thành phố, thị xã,
trung tâm huyện lỵ cũng được
Ban lãnh đạo công ty đặc biệt
quan tâm. Nhiều nhà máy đã

được cải tạo nâng quy mô cấp
nước tăng nhiều lần, trong đó
điển hình là Dự án cải tạo Nhà
máy nước Việt Hoà, nâng công
suất từ 10.000m3/ngày đêm
lên 75.000 m3/ngày đêm. Hay
như việc ứng dụng hệ thống
sacada trong quản trị mạng
lưới sản xuất. Nghiên cứu thiết
kế cải tiến phần mềm điều
khiển quản lý thiết bị, phần
mềm quản lý người sử dụng,
hệ thống thu thập thông tin,
phân tích và tổng hợp, xây
dựng web với người sử dụng
đầu cuối. Quản lý các ngõ xuất
nhập của thiết bị, hoạt động
của pin backup, nguồn cung
cấp, xử lý chuyển đổi tín
hiệu... Phần mềm quản lý hệ
thống: Nhận dữ liệu từ các
điểm giám sát truyền về, phân
tích, tổng hợp, hiệu chỉnh dữ
liệu và tự động cập nhật vào cơ
sở dữ liệu của Server. Cung
cấp giao diện dạng web cho
người dùng đầu cuối thực hiện
việc khai thác dữ liệu của
mình với chi phí thấp hơn
nhiều so với thiết bị ngoại
nhập hoàn toàn phù hợp với
khả năng tài chính của các
công ty cấp nước hiện tại
trong ngành nước Việt Nam
nói chung và Công ty nói riêng

để có thể chủ động xây dựng
một hệ thống quản trị mạng
lưới cấp nước cho riêng mình. 

Uy tín của công ty ngày
càng được khẳng định. Tháng
6/2021, công ty đã mở rộng
hợp tác với 5 ngân hàng và 5
đơn vị liên kết hỗ trợ khách
hàng trong việc thanh toán
hóa đơn sử dụng nước nhanh
chóng, thuận tiện kịp thời
trước ảnh hưởng của đại dịch
Covid 19 và xu thế phát triển
của xã hội. Kết quả sau thời
gian cổ phần thấy rõ nhất là
nâng cao năng lực sản xuất
nước, góp phần đảm bảo
nguồn cấp nước sạch cho các
địa phương trong tỉnh. Nhờ
vậy sau 5 năm cổ phần hóa,
tổng doanh thu đạt trên 517 tỷ
đồng, trong đó thu từ nước
sạch đạt trên 490 tỷ đồng. Tỷ lệ
thất thoát được khống chế
giảm xuống khoảng 10%. Thu
nhập bình quân đầu người đạt
8,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài nhiệm vụ chính là
sản xuất kinh doanh, Công ty
Cổ phấn Kinh doanh nước
sạch Hải Dương là một trong
những doanh nghiệp có nhiều
đóng góp trong các hoạt động
an sinh xã hội trên địa bàn
tỉnh như tham gia ủng hộ quỹ
đền ơn đáp nghĩa, Hội bảo trợ
nạn nhân nghèo, quỹ nhân
đạo, phụ nữ, quỹ vì nạn nhân
dioxin, hội chữ thập đỏ; chăm
lo, phụng dưỡng một bà Mẹ
Việt Nam anh hùng. Cùng với
đó Công ty cũng có nhiều
đóng góp cho quỹ Vì người
nghèo do MTTQ tỉnh phát
động và tham gia hỗ trợ xây
dựng nhà tình nghĩa cho các
hộ nghèo, trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn với số tiền
hàng tỷ đồng/năm. Năm 2021,

(Ngược về trang 43)
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Chuyện một gia đình hiếu học
THu Hồng

Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Hải Dương, có nhiều gia đình
văn hóa tiêu biểu trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế; văn hóa; gia đình có nếp
sống văn minh; gia đình có gia phong nề nếp… Gia đình ông Hoàng Văn Ngẫu
và bà Nguyễn Thị Dung, phố Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành
phố Hải Dương được biết đến là gia đình có truyền thống hiếu học.

3 người con - 3 cử nhân
Tìm đến nhà ông Hoàng

Văn Ngẫu (sinh năm 1942), bà
Nguyễn Thị Dung (sinh năm
1950) trong những ngày cuối
của năm Tân Sửu, từ ngoài
ngõ tôi đã cảm nhận được
niềm hạnh phúc trong ngôi
nhà đầy ắp tiếng cười này.
Chào đón tôi là nụ cười hiền
lành, thân thiện của từng
thành viên trong gia đình và
sự tiếp đãi nồng hậu với
những đặc sản “cây nhà lá
vườn” do chính tay ông bà
trồng. Được nghe ông bà kể về
mối thiên duyên tiền định của
mình tôi có cảm nhận như
đang nghe một câu chuyện
tình lãng mạn trong tiểu
thuyết. 

Năm 1963, ông đi bộ đội.
Sau 21 năm, đến năm 1984
ông chuyển ngành. Sau đó,
công tác tại Sở Nội Vụ tỉnh,
làm Chánh văn phòng. Do
trước ông học trường Đại học
Kinh tế Quốc dân. Đến năm,
1997, ông giảng dạy tại trường
Cao đẳng Kinh tế Hải Dương.
Ông nổi tiếng là một nhà giáo
tâm huyết với nghề. Ông trải
lòng: “Nhà tôi có truyền thống
hiếu học. Gia đình vốn nền
nếp gia phong, các cụ thân
sinh dù gia đình còn nghèo
nhưng đều cho các con được
học hành, cha tôi ngày xưa
học giỏi lắm. Tôi cũng ảnh
hưởng nếp dạy dỗ các con của
ông bà nên cũng thuận lợi hơn
trong việc giáo dục con cái”.

Trong ký ức, ông bà cũng
không quên những năm tháng
khốn khó khi nuôi ba người
con ăn học, cái ăn cái mặc còn
chưa đủ. Để nuôi dạy con ông
bà làm đủ nghề, rồi thêm việc
chạy chợ để lo toan mưu sinh.
Khó khăn là vậy nhưng  ông bà
vẫn động viên nhau, cố gắng,
nỗ lực vượt qua để các con
không bị thiệt thòi. Quan
trọng là các con phải được đến
trường, học con chữ và học
làm người. Nhờ công dưỡng
dục của ông bà, sau này, ba
người con đều đỗ đạt, thành
tài. Trở thành cử nhân ở các
trường đại học lớn. Con trai cả
Hoàng Tiến Dũng (sinh năm
1973), hiện là Tiến sĩ, công tác
tại Trung tâm Giáo dục

Ông Ngẫu,
bà Dung cùng
các con và các
cháu.
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Thường xuyên tỉnh; con trai
thứ Hoàng Nghĩa Trung (sinh
năm 1974) là Thạc sĩ kinh tế,
hiện là Giám đốc chi nhánh
một Ngân hàng trên Hà Nội,
con trai út Hoàng Kiên Nghị
(sinh năm 1978) hiện làm
Kiểm toán Nhà nước. Ba người
đều đã lập gia đình, có sự
nghiệp vững vàng và một gia
đình hạnh phúc; hiện tại cả 3
con dâu của ông bà đều là thạc
sĩ. Trong số 6 người cháu nội,
có cháu Hoàng Thùy Dương
đang học tại Nhật, cháu
Hoàng Văn Bảo Sơn học lớp 12
chuyên ngữ Trường Đại Học
Quốc Gia Hà Nội, cháu Hoàng
Trung Kiên đang theo học Đại
học Hàng không, còn lại các
cháu đều là học sinh khá giỏi
của lớp.

Chia sẻ về chuyện nghề,
chuyện học của các con, ông
bà không giấu được niềm tự
hào. Từ cuộc hành trình gian
khó, những tháng ngày chắt
chiu, đùm bọc nuôi ba con ăn
học, thành người. Vậy nên, dù
là chuyện xưa nhắc lại, nhưng
những thành quả mà gia đình
bà đạt được, đến hôm nay, lấy
đó làm gương để động viên
con, cháu học hành.

Anh Hoàng Trung Nghị,
cho biết: “Bố mẹ tôi là người
nghiêm khắc nhưng chưa bao
giờ sử dụng đòn roi với con.
Có việc gì không vừa lòng, bố
mẹ cũng gọi mấy anh em lại
phân tích, nhắc nhở nhẹ
nhàng. Đối với việc học, bố mẹ
để chúng tôi chủ động, không
tạo áp lực cho con cái. Nhưng
anh em luôn tự ý thức và tự
giác học. Không phải “ôn
nghèo kể khổ” nhưng nhớ lại
chuyện xưa, có quãng thời
gian dài thiếu gạo chỉ ăn
khoai, ăn sắn, nhưng lúc nào
bố mẹ cũng động viên “nghèo
cho sạch, rách cho thơm”,
phải giữ gìn nề nếp gia
phong"...

Chia sẻ công việc gia đình
để giữ gìn hạnh phúc

Năm nay là vừa tròn 50
năm ngày cưới của ông bà
(ông bà xây dựng gia đình năm
1971). Bao nhiêu năm gắn bó
với ông là bấy nhiêu năm bà
cố gắng vun vén xây dựng tổ
ấm của mình, ngược lại ông
cũng thế, ra sức cùng bà nuôi
dạy các con nên người và sống
có ích cho xã hội. Nếu được
lựa chọn lại bà vẫn chọn cuộc
sống như hiện tại, không
mong giàu sang chỉ mong sum
vầy đầm ấm và mỗi ngày được
nhìn thấy nụ cười của các
thành viên trong gia đình, với
bà đó là hạnh phúc. Chia sẻ bí
quyết để gìn giữ sự ấm êm
dưới mái nhà chung, ông
Ngẫu, bà Dung bày tỏ: Ông bà
ta có câu “chén trong sóng còn
khua” nên trong đời sống gia
đình, vợ chồng tôi ít nhiều
cũng có những lúc cãi vã. Tuy
nhiên, vào ngày cưới các cặp
vợ chồng luôn được trao nhẫn,
“nhẫn” ở đây nhắc nhở chúng
ta phải biết nhẫn nhịn. Vì vậy,
chúng tôi luôn lấy chữ “Nhẫn”
để cư xử với nhau, cũng như
dạy bảo các con sau này.
Ngoài ra, để giữ gìn hạnh phúc
gia đình ngoài tình yêu
thương, sự hy sinh  thì chúng
ta còn phải dành cho nhau sự
thấu hiểu và chấp nhận.

Bà Dung chia sẻ thêm: để
có được một gia đình hạnh
phúc, các thành viên trong gia
đình hòa đồng, yêu thương
nhau, đoàn kết, thì mình phải
hướng dẫn, chia sẻ với các
con. Nhiều lúc trò chuyện với
con với tư cách là bạn bè, có
vậy các con mới nói ra suy
nghĩ của mình, từ đó nắm
được tâm lý, tình cảm tư tưởng
của con uốn nắn cho đúng.
Còn đối với ba con dâu, mình
không phân biệt đối xử, mình
là bậc làm cha, làm mẹ, mình
ứng xử sao cho khéo, cho con

về nhà làm dâu không cảm
thấy lạ lẫm, xa lạ, với môi
trường mới mà mình khéo léo
đưa con hòa nhập với gia đình
mình. Mình thì nghĩ mình
quan tâm trao tình cảm yêu
thương tới các con trước sau
rồi mới nhận lại tình cảm của
các con. Cả hai quan tâm lẫn
nhau thì tình cảm mới bền
chặt được.

Không chỉ nổi tiếng là gia
đình hòa thuận, hạnh phúc,
gia đình ông Ngẫu bà Dung
còn được người dân địa
phương biết đến luôn gương
mẫu đi đầu trong việc thực
hiện các chủ trương, đường
lối, chính sách của Đảng và
Nhà nước, tích cực tham gia
các hoạt động xã hội, góp
phần vào sự phát triển của địa
phương. 

Anh Đào Văn Tăng, Bí thư
Chi bộ, Trưởng khu dân cư số
1, phường Thanh Bình cho
biết: Gia đình ông Ngẫu, bà
Dung là một gia đình văn hóa,
trí thức, một tấm gương cho
nhiều gia đình học tập; là một
trong những hộ gia đình văn
hóa tiêu biểu nổi bật của
phường. Luôn sống thuận hòa
và gần gũi với mọi người xung
quanh. Đặc biệt gia đình ông
bà rất tích cực tham gia các
phong trào của địa phương và
nhiệt tình trong công tác xã
hội, được các ngành, các cấp
tuyên dương, khen thưởng.

Với những nỗ lực trong xây
dựng nếp sống văn minh, gia
đình no ấm, hạnh phúc, nhiều
năm liền gia đình ông Ngẫu
được nhận “Gia đình văn
hóa”, “Ông bà mẫu mực, con
trung hiếu, cháu thảo hiền”.
Năm 2017 đến nay được nhận
danh hiệu “Gia đình học tập
tiêu biểu”. Là gia đình đáng để
mọi người phấn đấu noi theo,
học tậpr
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VăN HọC - NGHệ THuậT

“Làng”. Chỉ với bốn kí tự và
một dấu thanh mà trở thành
thiêng liêng day dứt. Suốt
nhiều thế kỷ, Làng là đơn vị tụ
cư cổ truyền lâu đời ở nông
thôn người Việt và là nhân tố
cơ sở cho hệ thống Nhà nước
Quân chủ tại Việt Nam. Từ
thời Hùng Vương, Làng được
gọi là chạ. Đơn vị này tương
đương với sóc của người
Khơme, bản, mường của các
dân tộc thiểu số phía Bắc,
buôn của các dân tộc thiểu số
Tây Nguyên - Trường Sơn và
vạn của những người làm
nghề chài lưới. 

Quả vậy, Làng là nơi để
người nông dân “an cư lạc
nghiệp”. Làng là nơi tổ chức
các hoạt động văn hóa tinh
thần, tâm linh tín ngưỡng, ma
chay cưới hỏi, hội hè đình
đám. Xưa kia và cả ngày nay
nữa, có ngôi làng nào không
từng có một cây đa, giếng
nước, sân đình. Làng còn là
nơi để con người ta sinh ra,
làm tròn bổn phận một kiếp
người rồi chết. Người mất đi
rồi nhưng tiếng mãi còn lưu.
Thử hỏi đã là người Việt Nam
thì ai không có gốc gác từ một
ngôi làng một chốn quê nào
đó? 

Với người xa quê, Làng là
nơi đau đáu nhớ về. Làng
không những là cố hương mà
còn là nơi đặt mồ mả ông bà
tiên tổ. Ra ngoài dù làm rạng
danh gia đình, rạng danh dòng
họ thì cái gốc gác, cái căn cốt
cũng dễ gì quên được. Họa
may chỉ có kẻ bạc phúc mới
quên, mà điều đó thì hiếm
lắm. Chẳng thế mà dịp thanh
minh, lễ tết, giỗ chạp lòng
người dù tứ xứ muôn phương
cũng quy tụ tìm về chốn cũ.
Đó là cái đạo lí muôn đời của
người dân Việt vậy. 

Với ta, Làng là một từ gần
gũi thân quen xiết bao khi
nhắc đến. Làng là mảnh đất ta

oa oa cất tiếng khóc chào đời.
Làng là chốn ông ta bỏ bánh
nhau thẫm máu đào vào hũ
chôn xuống đất. Đường làng là
nơi ta chập chững bước những
bước đầu tiên trong câu chửi
yêu của bà. Cổng làng là nơi
mẹ dẫn ta ra ngóng cha mỗi
buổi chiều. Cha chưa về mẹ
giấu những giọt nước mắt lặng
thầm sau vạt áo. Ta nhìn thấy
hỏi ai làm mẹ khóc, mẹ cười
bẹo mũi ta nói thác rằng cơn
gió cuốn bay hạt bụi. Khi biết
chơi đùa cùng chúng bạn, cây
ta trèo đầu tiên là gốc đa làng.
Ao ta tắm đầu tiên là chiếc
giếng làng. Và sân đình là nơi
ta tập tọng trò chơi con nít đầu
tiên. Cùng với Làng cứ thế ta
lớn lên thành trẻ mục đồng.
Mỗi sáng mỗi chiều cứ ê a ngồi
trên lưng trâu hát. Hát và thả
diều cùng những trò chơi con
trẻ đến cả lúc trăng đã lên cao
mới dắt trâu về. Cũng bởi yêu
quá cánh đồng say mê chơi
đùa cùng chúng bạn. Lại suốt
từ đầu làng cuối ngõ chẳng có
vườn nhà ai mà ta và tụi bạn cả

trai cả gái không vào trộm hoa,
trộm quả. Bị mắng chửi, bị chó
đuổi vẫn không chừa ôm nhau
cười nắc nẻ. Ta còn nhớ lắm
những lần theo ông vác dậm
ra đồng bắt con cua con cá.
Giỏ chặt hom mà cua cá vẫn
đầy trong dậm. Ta còn nhớ
lắm những buổi lon ton theo
bà đi chợ phiên. Bà mua cho
xâu bánh rán, cặp bánh đa
vừng trên đường về thấy ai
cũng bỏ ra khoe. Ta còn nhớ
lắm những đêm trăng thanh
cả bọn kéo nhau chạy khắp
xóm bắt đom đóm làm đèn.
Để đêm khuya trở về ánh sáng
đom đóm lập lòe còn theo cả
vào giấc ngủ. Rồi những đứa
bạn trai bạn gái lớn vụt thành
thanh niên, phụ nữ lúc nào
chẳng rõ. Chỉ biết gặp nhau
thấy mến, nhìn nhau thấy
ngượng, ửng đỏ gò má, xa
nhau thì nhớ vô cùng. Ấy thế
mà nên duyên nên phận có
được mấy người. Ôi! Ngày ấy
sao mà đi nhanh. Giờ ngoảnh
lại đã thấy nên ông nên bà cả.

(Xem tiếp trang 53)

Làng
ngỌC Hùng
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CẩM SơN - bức tranh quê đổi mới
nguyễn Tiến Quang

Từ khi Cẩm Sơn (huyện
Cẩm Giàng) được công
nhận là Làng văn hóa

(năm 1996), hôm nay tôi lại có
dịp về thăm Cẩm Sơn. Vốn đã
là “người nhà” mà sao tôi vẫn
thấy ngỡ ngàng trước sự đổi
thay quá nhanh của Làng văn
hóa. Chỉ khi xe lăn bánh trên
con đường bê – tông rộng 5
mét và xịch đỗ trước cửa chùa
Giám, nơi có tòa Cửu phẩm
liên hoa nổi tiếng tôi mới thật
dám tin rằng mình đang ở giữa
Cẩm Sơn.

Vâng! Phải là người đã từng

lăn lộn với quê hương Cẩm
Sơn mới thấy hết được sự thay
da đổi thịt ngỡ ngàng này. Còn
nhớ năm 1995, trong một cuộc
giao lưu văn hóa giữa Hải
Hưng và Hà Bắc, Sở Văn hóa –
Thông tin Hà Bắc do đồng chí
Giám đốc dẫn đầu đặt vấn đề
đi thăm một làng xây dựng
làng văn hóa. Đoàn được Sở
Văn hóa – Thông tin Hải Hưng
hướng dẫn về thăm làng Cẩm
Sơn. Làng “vào một đường, ra
một đường”, bạn thăm làng
vào mùa mưa ngâu, đường vào
làng trơn, xe chỉ chực đâm
xuống ruộng, lái xe phải trổ
hết tài “tay lái Hà Bắc” mới
đưa được đoàn vượt qua đoạn
đường hơn 200 mét vào đến
Nghè Giám (nơi thờ đại danh y
Tuệ Tĩnh). Nhìn Cẩm Sơn hôm
nay, mấy ai biết rằng cũng vào
thời gian này những năm 70,
cái năm mà các cụ cao tuổi gọi
là “thời hồng hoang” của làng.
Thực hiện Nghị định 28 của
Chính phủ về việc di chuyển
dân để khơi thông dòng sông.
Cẩm Sơn đã làm một cuộc

chuyển dịch lịch sử, chuyển từ
ngoài sông Thái Bình vào đất
Cẩm Sơn hiện nay, cách làng
cũ 7 km. Ông cha ta xưa đã đúc
kết: “Một lần chuyển nhà bằng
ba lần cháy nhà”, bởi ngoài
nhà cửa là thứ có thể dỡ mang
đi, những công trình như
đường sá, cây lâu niên… đành
phải để lại. Nhưng bằng ý chí
quyết tâm, người Cẩm Sơn đã
làm nên chuyện thần kỳ,
không những di dời toàn bộ hệ
thống nhà dân vào quy hoạch
theo kiểu nông thôn mới, làng
chia thành ô bàn cờ, tất cả mọi
nhà đều quay hướng Nam.
Điều đáng nói hơn tất cả là
bằng quyết tâm bảo tồn
những di sản văn hóa cha ông
để lại, người Cẩm Sơn bằng
phương tiện thô sơ như xe bò,
quang gánh đã vận chuyển
toàn vẹn ba công trình (nghè,
chùa, tòa Cửu phẩm liên hoa)
về tọa lạc trên khu đất 0,44 ha
để đến năm 1974 được Bộ Văn
hóa – Thông tin xếp hạng di
tích lịch sử văn hóa nghệ
thuật, để liên tiếp sau này bạn

Cẩm Sơn hôm nay.                        Ảnh: BG

NHữNG VấN Đề VăN HóA

BBT: Theo đề nghị
của ông Vũ Văn Tuấn
(nguyên Chủ tịch
UBND xã Cẩm Sơn,
nguyên Bí thư Đảng ủy
xã Định Sơn, xã sáp
nhập giữa Cẩm Định và
Cẩm Sơn theo Nghị
quyết của UBTVQH14).
Bản tin Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Hải
Dương đăng lại bài viết
“Cẩm Sơn – Bức tranh
quê đổi mới” của tác giả
Nguyễn Tiến Quang.
Bài đã được đăng trên
trang nhất Báo Nhân
dân số 16095 ngày
31/07/1999. Bài viết
như một kỷ niệm đẹp,
niềm tự hào của cán bộ
và nhân dân xã Cẩm
Sơn; là nét chấm phá
sinh động trong bức
tranh toàn cảnh về xã
Định Sơn hôm nay. Xin
trân trọng giới thiệu tới
độc giả!
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bè quốc tế đến thăm Cẩm Sơn,
đứng trước ba công trình, vẫn
trầm trồ ngưỡng vọng bàn tay
khối óc người Việt Nam.

Cẩm Sơn quyết tâm xây
dựng làng văn hóa. Năm 1994
bản quy ước đã được xây dựng
hoàn chỉnh với 5 chương và 27
điều, được đưa vào thực hiện
với sự giám sát chặt chẽ của xã
với hoạt động của các ngành,
đoàn thể. Phong trào xây dựng
Gia đình văn hóa do Ban Văn
hóa xã phát động với nhận
thức “Muốn xây dựng làng văn
hóa trước hết phải đẩy mạnh
cuộc vận động xây dựng nếp
sống văn hóa, gia đình văn
hóa. Làm tốt mặt này sẽ có tác
dụng nền tảng cho mai kia
phát triển vững chắc”. Được
cấp ủy, chính quyền quan tâm
nên phong trào xây dựng gia
đình văn hóa ở Cẩm Sơn luôn
là điển hình để các địa phương
khác trao đổi kinh nghiệm học
tập. Phong trào thi đua “Hội
Nông dân sản xuất giỏi” đã
được duy trì trong nhiều năm
qua, đến nay đã có tác dụng
tốt trong chương trình xóa đói,
giảm nghèo. Đối với các hộ
khó khăn được tìm hiểu rõ các
nguyên nhân gây nên để có
biện pháp giúp đỡ. Song song
với các hoạt động trên, Cẩm

Sơn cũng rất chú trọng công
tác an ninh trật tự. Việc xây
dựng nội quy, quy ước bảo vệ
an ninh trật tự trong làng, xã,
xây dựng phương án phòng
ngừa bắt kẻ gian, xây dựng các
quy chế hoạt động giáp ranh,
các cụm an ninh khu vực, an
ninh liên hoàn bảo đảm cho
các nội quy, quy ước này phát
huy tác dụng trong việc bảo vệ
an ninh trật tự ở cơ sở. Người
Cẩm Sơn đêm đi ngủ không
cần phải khóa cửa. Bên cạnh
hoạt động an ninh, Ban mặt
trận làng cũng phát huy tính
tích cực của mình trong việc
xây dựng làng văn hóa. Các
thành viên của Ban mặt trận
làng được nhân dân “chọn
mặt gửi vàng”. Dưới sự lãnh
đạo của chi bộ, trưởng thôn
làm việc với trách nhiệm cao,
mặt trận đã động viên nhân
dân tham gia trong quá trình
xây dựng quy ước (quy ước
Cẩm Sơn thông qua đến 5 lần),
hướng dẫn quần chúng đăng
ký theo 4 tiêu chuẩn gia đình
văn hóa, xây dựng quy ước
trong việc tang, việc cưới, ngày
giỗ, ngày tết, ngày hội. Tình
đoàn kết cộng đồng, một thế
mạnh của làng xã Việt Nam
cũng được người Cẩm Sơn vận
dụng linh hoạt, như dòng họ

Nguyễn góp tiền nuôi cháu
học sinh nghèo học giỏi thi đỗ
đại học, hay việc xã giúp đỡ
các trường hợp khó khăn kéo
giúp đường điện, đồng hồ điện
để đến nay 100% nhân dân
được dùng điện. Các trường
hợp cãi nhau, bất hòa trong
thôn xóm đều được hòa giải
kịp thời. Hoạt động tích cực
của các ngành, đoàn thể trong
phong trào xây dựng làng văn
hóa được thể hiện trong báo
cáo thành tích làng văn hóa
năm 1996: Làng không có tệ
nạn xã hội nghiêm trọng như
số đề, cờ bạc, nghiện hút, mại
dâm. Việc thực hiện quy ước
trong việc cưới, việc tang, lễ
hội và bài trừ mê tín dị đoan
có chuyển biến tích cực, 100%
các đám cưới, đám tang không
còn hút thuốc lá, chi phí trong
ăn uống giảm xuống một nửa,
không còn cưới tảo hôn, lễ hội
chùa Giám (15 - 2) là lễ hội
làng điển hình nhất kết hợp
hài hòa cả phần lễ và phần
hội, hàng năm thu hút hàng
vạn người tham gia. 87% hộ
gia đình đạt tiêu chuẩn gia
đình văn hóa, xã đã xây dựng
được một quỹ khuyến học, kết
hợp với nhà trường động viên
kịp thời những học sinh, giáo
viên giỏi, mức thưởng được
ghi rõ học sinh giỏi cấp trường
thưởng 10.000 đồng, cấp tỉnh
thưởng 40.000 đồng, đỗ vào
đại học được thưởng 100.000
đồng. Giáo viên dạy giỏi
thưởng 40.000 đồng (việc làm
này đã thành truyền thống
nhiều năm nay).

Song song với các thành
tích đã đạt được về văn hóa xã
hội, Đảng ủy, UBND xã Cẩm
Sơn cũng đã tập trung phát
triển kinh tế, bởi họ quan
niệm “việc xây dựng quy ước
nếp sống văn hóa mới phải
gắn liền với phát triển kinh
tế”. Đồng chí Chủ tịch xã trong
một lần làm việc đã trao đổi
với chúng tôi như vậy. Bắt đầuCửu phẩm liên hoa chùa Giám (Cẩm Sơn).                Ảnh: TT
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từ phong trào phá bỏ vườn tạp
trồng các loại cây cho giá trị
kinh tế cao như nhãn, vải, táo
cùng ưu tiên cho các ngành
nghề phụ như mộc, nề, tận
dụng các mặt nước nuôi cá,
gột cá bột bán… Những “con
số biết nói” phản ánh chủ
trương phát triển kinh tế của
xã đã đi đúng hướng: năm
1997, 1998 kinh tế phát triển
cao, số hộ giàu là 102, khá là
395, chiếm 77% tỷ số hộ của
Cẩm Sơn, nghèo còn 15 hộ
bằng 3%. Lương thực bình
quân đầu người 510
kg/người/năm, thu nhập đầu
người 2.750.000
đồng/người/năm. Năm 1998
là năm người Cẩm Sơn đón
nhận nhiều niềm vui. Trên
diện tích 15 mẫu ruộng trồng
ớt, bất ngờ người Cẩm Sơn
“trúng đậm”, tổng thu 750
triệu đồng. Có những nhà điển
hình như nhà anh Đông
(thương binh ¼) thu 10 triệu
đồng. Nguồn thu hoạch từ
nhãn, vải, táo toàn xã cũng
được gần 1 tỷ đồng. Trên đà
thắng lợi về kinh tế, xã vận
động nhân dân xây đường,
mỗi hộ 120.000 đồng thu trong
ba năm (bằng 6 vụ).

Hôm nay, vì công việc tôi
mới lại có dịp ngồi với đồng
chí Chủ tịch UBND xã. Từ trụ

sở UBND xã nhìn ra, thấy dọc
hai bên đường bê – tông là
những ngôi nhà mới xây,
nhiều nhà hai tầng bề thế, kiểu
mẫu hiện đại, có cái chi phí
xây dựng đến gần trăm triệu.
Nhìn lại cơ ngơi trụ sở UBND
xã (được xây dựng từ cuối
những năm 70) nay nhiều chỗ
tường vôi đã tróc lở, lạc hậu về
kiểu dáng, tôi hỏi vui: “Nếu so
sánh những căn nhà mới xây
trị giá hàng trăm triệu kia với
trụ sở UBND xã thì quả là bức
tranh tương phản”. Rít một
hơi thuốc lá, đồng chí Chủ tịch
xã chậm rãi trả lời: “Tôi rất
thích một câu nói của người
xưa mà chúng tôi đã vận dụng
như một phương châm hành
động: lo trước thiên hạ, vui sau
thiên hạ. Sở dĩ chúng tôi chưa
xây lại trụ sở UBND vì năm
nay chúng tôi ưu tiên thực
hiện Nghị quyết Đảng bộ xã
Cẩm Sơn lần thứ 20 hoạch
định lớn từ 1996 – 2000 như
xây dựng trường trung học cơ
sở hai tầng 8 phòng học trị giá
400 – 500 triệu đồng, tiếp xây
dựng một bể bơi và một sân
vận động, năm 2000 sẽ xây
một nhà bưu điện xã. Tất cả đã
được tỉnh xét duyệt. Duy trì và
đẩy mạnh hoạt động Câu lạc
bộ Người cao tuổi, CLB Phụ
nữ, tăng thêm đầu sách cho

thư viện, duy trì tuần mở cửa
thư viện hai lần, tiếp tục phát
động phong trào “góp một
quyển để được đọc nhiều
quyển”. Bằng cách này thư
viện chúng tôi đã được bổ
sung thêm vài trăm đầu sách
đủ để đáp ứng nhu cầu đọc
của quần chúng. Về kinh tế,
chúng tôi tiếp tục duy trì và
phát triển các ngành nghề để
năm 1999 lương thực sẽ đạt
600 kg/người/năm. Thu nhập
bình quân 3.600.000
đồng/người/năm.

Lặng ngồi ngắm anh Chủ
tịch xã Cẩm Sơn say sưa phác
họa quê hương mình trong
tương lai, tôi chợt nhớ tới một
danh ngôn “Ai đem hạnh phúc
cho người khác thì người ấy
hạnh phúc nhất”. Vâng! Để có
được như ngày hôm nay,
người Cẩm Sơn tri ân một
Đảng bộ, UBND xã đã dám
nghĩ, dám làm để tạo cho Cẩm
Sơn có một thế và lực mới.
Chia tay các anh, như bao lần
trước, tôi lại vào chùa thắp
một nén nhang. Đi qua hai
hàng tượng Thập bát La Hán
tôi như thấy các vị ấy cũng bớt
trầm tư hơn, phải chăng các vị
đang vui cái vui của Làng văn
hóar

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ
đến kí ức cứ cuồn cuộn đổ về
chỉ chực trào nước mắt. Muốn
khóc một lần cho khuây khỏa
cũng không dễ chút nào. Phải
chăng những thăng trầm của
kiếp người đã làm cho lòng
thành chai sạn.

Đến thăm người bạn già
ốm lòng xiết bao thương cảm.
Bạn gượng dậy cầm tay cười
hỏi sao lại buồn. Còn sung
sướng nào hơn khi được sống

thác chốn đất quê. Chiều nay
tiễn bạn ra đồng tự nhiên
không thấy lòng buồn nữa.
Ngẫm lại những gì bạn nói
được yên ủi nhiều. Kí thác
nắm xương tàn nơi quê nhà
chẳng phải là sung sướng lắm
thay?! Những gương mặt già
trẻ ta gặp ở đầu làng chiều nay
ngày mai biết có còn gặp lại.
Nhưng yêu mến thì nhiều
không kể xiết. Nếu xét theo
tích trăm trứng xưa thì đều là
máu mủ ruột già cả. 

Ngày nay, Làng có nhiều
nhà cao tầng mọc lên giữa

những lùm tre và nóc nhà
ngói. Làng đang cựa mình. Cái
mới đội, đẩy, cuốn theo cái cũ
cùng vận động. Khác thật. Mới
ngày nào Làng chỉ là Làng,
bình lặng, khiêm nhường núp
mình sau những rặng tre mà
giờ đây thêm nhiều nét mới.
Nó khiến ta vừa lạ vừa quen
như nhìn một cố nhân lâu
ngày gặp lại. Hồi lâu rồi vỡ
nhẽ. Ừ! Làng chỉ là một đơn vị
cư trú của một nhóm dân cư.
Nhưng cũng giống như người
Làng cũng có một cuộc đời thì
phải ?!r

làng
(Tiếp theo trang 50)
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TIN HoạT ĐộNG NGàNH

Ban Văn hóa - Xã hội HĐnD tỉnh làm việc
với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả
công tác quản lý nhà nước của ngành năm
2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Diễn ra vào sáng 25/11. Tại buổi làm việc, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh cho
phép dừng việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn
hóa, Nghệ thuật và Du lịch vào Trường Cao đẳng
Hải Dương và dừng sáp nhập Trung tâm Thông
tin xúc tiến du lịch tỉnh Hải Dương với Trung
tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (Sở Kế
hoạch và Đầu tư), Trung tâm Xúc tiến thương
mại (Sở Công thương) thành Trung tâm Xúc tiến
đầu tư. Sở đề xuất tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí xây
dựng hồ sơ xếp hạng mỗi năm từ 10-15 di tích,
duy trì kinh phí cho công tác bảo tồn và phát huy
các giá trị di sản; quan tâm tới chế độ những
người trông coi di tích, nghệ nhân nắm giữ di sản
văn hóa phi vật thể…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ
tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản đề nghị Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ
với một số sở, ngành liên quan sớm có phương
án đề xuất tỉnh xây dựng các thiết chế văn hóa
xứng tầm, trở thành biểu tượng văn hóa của Hải
Dương. Việc nâng tầm di tích và phát huy giá trị
lễ hội truyền thống cần được làm tốt hơn nữa;
khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của
dịch Covid-19, thực hiện linh hoạt các hoạt động
văn hóa, thể thao… Sở chủ động tham mưu cho
tỉnh chính sách hỗ trợ đạo cụ cho những nghệ sĩ,
diễn viên và công cụ phục vụ luyện tập thể dục,
thể thao…    P.V

Hải Dương giành 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ tại
Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021

Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 do
Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) phối
hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn
hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức từ
ngày 5 – 16/11. Tham dự Liên hoan lần này có 14
đơn vị, 20 vở diễn với hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên
của các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa
phương đều thuộc khu vực phía Bắc.

Vở kịch “Thiên Định” do các nghệ sĩ, diễn
viên thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
Hải Dương tham dự có nội dung phỏng theo hồi
ký của Tiến sĩ Chu Đức Tính, do Nghệ sĩ Nhân
dân Lê Hùng đạo diễn nói về sự sám hối của một

tù binh Mỹ trước sự tàn phá của cuộc chiến
tranh mà người Mỹ đã gây ra cho con người và
đất nước Việt Nam. Kết thúc Liên hoan, các nghệ
sĩ, diễn viên thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh đã giành 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ. Trong
đó các nghệ sĩ: Thành Long, nghệ sĩ ưu tú Kim
Quy và nghệ sĩ ưu tú Văn Cường giành HCB cá
nhân; nghệ sĩ ưu tú Thu Hường giành HCV cá
nhân. Vở kịch giành HCĐ vở diễn tại Liên hoan.

P.V

ghi hình trình tham gia Hội diễn Đàn, Hát
dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021

Thực hiện Thông báo số 704 của Cục Văn hóa
cơ sở về tổ chức Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền
toàn quốc năm 2021, Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh Hải Dương thành lập Đoàn tham gia
Hội diễn gồm có 24 thành viên, trong đó có 20
người là nhạc sỹ, ca nương và vũ công. Đoàn đã
thực hiện 2 đợt tập luyện: Đợt 1 từ ngày 5/10 đến
10/10/2021. Đợt 2 từ ngày 20/11 đến 5/12/ 2021.

Đoàn Hải Dương tiến hành tập luyện gồm 4
tiết mục: Tiết mục hát văn hầu đồng giá Cậu
Hoàng Bơ và Cô Đôi thượng ngàn; Tiết mục hát
chèo với bài Nhớ về Hải Dương; Tiết mục ca trù
bài Thăm Côn Sơn và tiết mục múa Trống cơm.
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Với thời lượng không quá 35 phút do Ban tổ chức
Hội thi quy định.

Ngày 26/11/2021, Đoàn tiến hành trình diễn
các tiết mục tập luyện trong thời gian qua, để
lãnh đạo đơn vị và chỉ đạo chương trình tiến
hành chỉnh sửa nhằm hoàn thiện các tiết mục
đem đến Hội diễn đạt kết quả tốt nhất.

THIệN TÍN

Tập huấn nâng cao hát chèo và nhạc cụ
dân tộc năm 2021

Chiều ngày 19/11, tại nhà văn hóa huyện Gia
Lộc diễn ra buổi tổng kết tập huấn nâng cao hát
chèo và nhạc cụ dân tộc năm 2021 do Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dương phối hợp
với Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện Gia Lộc
tổ chức.

Lớp tập huấn diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 9-
15/11), các học viên được học các nội dung múa
chèo, hát chèo 15 điệu, nhạc nền, các nhạc đánh
cho chèo. 60 học viên tham gia được chia làm 2
tổ và đảm bảo việc phòng chống dịch.

Lớp tập huấn trang bị, nâng cao cho đội ngũ
diễn viên, nhạc công các đội văn nghệ truyền
thống kỹ năng hát, diễn và sử dụng nhạc cụ dân
tộc bộ môn nghệ thuật chèo, góp phần nâng cao
hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở và giữ
gìn môn nghệ thuật này.

T.H

Chấm ảnh Thời sự nghệ thuật tỉnh Hải
Dương 2021

Ngày 12/11, Ban tổ chức Cuộc phát động
sáng tác ảnh Thời sự nghệ thuật tỉnh Hải Dương
năm 2021 tổ chức chấm ảnh vòng chung khảo
chọn ra những tác phẩm đoạt giải và treo triển
lãm.

Qua 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận
được 250 tác phẩm của 26 tác giả tham dự, trong
đó các đề tài: chính trị và an ninh quốc phòng 18
tác phẩm; Kinh tế 141 tác phẩm (Công nghiệp 44
tác phẩm; Nông nghiệp 75 tác phẩm; Tiểu thủ
công nghiệp - làng nghề 22 tác phẩm); Cảnh
quan môi trường 25 tác phẩm; Y tế 26 tác phẩm;
Văn hóa, giáo dục, thể thao 22 tác phẩm; Chuyển
đổi số 1 tác phẩm; Đời thường 17 tác phẩm.

Do tình hình dịch bệnh nên Trung tâm Văn
hoá Nghệ thuật đã gửi 250 tác phẩm của 26 tác
giả lên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chọn và
chấm. Vòng Chung khảo gồm có cả giám khảo

của tỉnh, BTC đã chọn được 70 tác phẩm vào
vòng triển lãm, trong đó có 11 giải thưởng: 3 giải
Nhì; 3 giải Ba và 5 giải KK.

THIệN TÍN

Hải Dương lần đầu tiên đứng thứ nhất
toàn đoàn tại giải vô địch bóng bàn quốc gia
Báo nhân Dân

Sau 7 ngày tranh tài, tối 4/12, tại Nhà thi đấu
Thể dục-Thể thao tỉnh Quảng Nam (thành phố
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Giải vô địch Bóng
bàn Quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 39 tranh
Cúp Petrovietnam-PVCFC đã khép lại với các
trận chung kết đơn nam, đơn nữ của giải.

Kết quả, vận động viên Nguyễn Đức Tuân của
Long Hải-Hải Dương giành Huy chương vàng
đơn nam sau khi vượt qua người đồng đội Đoàn
Bá Tuấn Anh 4-1 trong trận chung kết đơn nam.
Đây là lần thứ 2 liên tiếp tay vợt Hải Dương này
giành chức vô địch đơn nam. Với tấm HCV này,
đội tuyển bóng bàn Long Hải – Hải Dương đã
giành tổng cộng 3HCV, 3HCB, 3HCĐ qua đó lần
đầu tiên xếp thứ nhất toàn đoàn tại giải sau 39
lần tham dự. Trước đó đội tuyển bóng bàn Long
Hải – Hải Dương đã xuất sắc bảo vệ thành công
chiếc huy chương vàng nội dung đồng đội nam
danh giá sau khi giành chiến thắng với tỷ số 3-2
trước các tay vợt Hà Nội T&T. Tấm HCV thứ ba là
của cặp đôi Nguyễn Đức Tuân – Bùi Ngọc Lan ở
nội dung đôi nam nữ. 

P.V
Các đội tuyển thể thao thi đấu thành công
Từ giữa tháng 11 đến nay, nhiều đội tuyển thể

thao Hải Dương dự các giải trong nước đạt thành
tích cao và đều vượt chỉ tiêu huy chương. Từ
ngày 25/11 - 1/12, Đội tuyển bơi - lặn dự Giải bơi
- lặn các vận động viên xuất sắc quốc gia năm
2021 tại Quảng Ninh, giành tổng cộng 21 huy
chương. Trong đó, đội lặn giành 4 huy chương



56 Số 06 tháng 12 - 2021 vhttdl.haiduong.gov.vn

vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 2 huy
chương đồng (HCĐ). Tại nội dung bơi, đoàn Hải
Dương giành tổng cộng 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.

Giải Pencak Silat cúp các câu lạc bộ diễn ra
tại Hải Phòng từ ngày 25/11 - 2/12, đoàn Hải
Dương lọt vào 3 trận chung kết, giành 1 HCV, 2
HCB. Tại Giải karate vô địch quốc gia đang diễn
ra tại Thanh Hóa, các võ sĩ Hải Dương đã giành 1
HCB. Giải diễn ra từ ngày 25/11 và dự kiến kết
thúc ngày 4/12 song đang tạm hoãn do phát hiện
vận động viên dương tính với Covid - 19.

Đoàn Hải Dương cũng giành 3 HCV, 4 HCB và
1 HCĐ tại Giải Canoeing toàn quốc tại Hải
Phòng. Trước đó, cũng tại Hải Phòng, các tay
chèo Hải Dương giành 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ tại
Giải Rowing vô địch toàn quốc từ ngày 18 -
27/11, xếp thứ ba toàn đoàn.

P.V

giải quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Hải Dương
năm 2021

Chiều 7/11, Giải quần vợt các câu lạc bộ
(CLB) tranh Cúp nước sạch tỉnh Hải Dương năm
2021 kết thúc sau 2,5 ngày thi đấu. Giải năm nay
quy tụ trên 100 tay vợt đến từ 13 CLB quần vợt
trong tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 5 nội dung: đồng
đội nam, đôi nam lãnh đạo, đôi nam, đôi nam –
nữ và đôi nữ. 

Kết thúc, tại nội dung đôi nam lãnh đạo, Ban
Tổ chức trao giải nhất cho cặp VĐV Lê Quý
Thường - Lê Văn Thành (CLB Công an tỉnh). Cặp
đôi Vũ Thị Hải - Mao Thị Nguyệt (CLB Công an
tỉnh) nhất đôi nữ. Cặp VĐV Nguyễn Tiến Điệp -
Bùi Thị Giang (CLB Công an tỉnh) nhất đôi nam
- nữ.

Nội dung đôi nam nhóm 35 tuổi trở xuống,
nhất đôi VĐV Đặng Anh Cường - Vũ Xuân Tùng
(CLB Công an tỉnh). Đôi nam từ 36 - 50 tuổi,
nhất, cặp đôi Nguyễn Khắc Dương - Nguyễn Hải
Dương (CLB Trống Đồng). Cặp Nguyễn Xuân
Thịnh - Nguyễn Đức Hòa (CLB Bình Minh) nhất
nội dung đôi nam nhóm 51 tuổi trở lên.

CLB Công an tỉnh giành giải nhất đồng đội
nam. 

T.H

giải vô địch bóng đá huyện Thanh Miện
năm 2021

Tham gia giải có 11 đội đến từ các xã trong
huyện. Các đội được chia làm 3 bảng thi đấu
vòng tròn chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào thi

đấu vòng 2. Vòng 2, 6 đội được chia làm 2 bảng
thi đấu vòng tròn chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng
vào thi đấu bán kết. Giải thi đấu theo Luật FIFA
11 người, thời gian thi đấu hai hiệp, mỗi hiệp 40
phút.

Sau gần một tuần thi đấu sôi nổi, Giải vô địch
bóng đá huyện Thanh Miện năm 2021 khép lại
với trận chung kết giữa hai đội Tứ Cường và thị
trấn Thanh Miện tại sân vận động trung tâm
huyện vào chiều ngày 05/11. Kết thúc trận đấu
Tứ Cường thắng thị trấn Thanh Miện với tỷ số 6-
1 và giành chức vô địch. 

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

BG

Tứ Kỳ tổ chức thi đấu 2 môn trong chương
trình Đại hội TDTT

Ngày 30-10, UBND huyện Tứ Kỳ tổ chức giải
vô địch Cờ tướng - Cờ vua thiếu niên, nhi đồng
huyện Tứ Kỳ năm 2021. Đây là 2 môn thi đấu đầu
tiên trong chương trình Đại hội TDTT huyện Tứ
Kỳ lần IX.

Tham gia giải có 171 VĐV từ các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện. Trong đó có 34 VĐV tham
gia thi đấu môn Cờ tướng; 137 VĐV tham gia thi
đấu môn Cờ vua lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng,
được chia làm 3 nhóm gồm: 6-7 tuổi, 8-9 tuổi và
10-11 tuổi.

Kết quả sau một ngày thi đấu, ở môn Cờ vua,
xã Đại Hợp xếp hạng nhất toàn đoàn. Ở môn Cờ
tướng, VĐV Tạ Văn Lợi, xã Tái Sơn giành HCV
nội dung cá nhân; các VĐV Nguyễn Văn Định,
Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Thái (thị trấn Tứ
Kỳ) giành HCV nội dung đồng đội.                

XT

Tập huấn kiến thức về du lịch cộng đồng
Vừa qua, Sở VHTTDL phối hợp với UBND TP

Chí Linh và huyện Thanh Hà tổ chức tập huấn
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kiến thức về du lịch cộng đồng năm 2021.
Tham dự có cán bộ VHTT các xã, thị trấn và

đại diện khu, điểm du lịch, chủ thể sản phẩm O-
cop, hộ gia đình, cá nhân có khả năng tham gia
sản phẩm du lịch cộng đồng tại các huyện.

Qua chương trình tập huấn, các học viên
được trang bị kiến thức về hoạt động du lịch
cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn, có
trách nhiệm với môi trường xã hội và phát triển
du lịch bền vững tại địa phương; cập nhật kịp
thời chủ trương, chính sách mới về du lịch cộng
đồng. Đồng thời góp phần hỗ trợ cho các tổ
chức, cá nhân xây dựng sản phẩm du lịch cộng
đồng để thu hút khách du lịch.

Sau thời gian tập huấn, các đại biểu, học viên
tham quan thực tế các xã có tiềm năng phát triển
du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông
thôn trên địa bàn huyện. Từ đó đánh giá, chỉ rõ
ưu điểm, hạn chế, gợi ý những nội dung, việc
làm với cơ sở để phát triển mô hình du lịch cộng
đồng.                                                               

X.T

61% HDV du lịch đã được nhận hỗ trợ theo
nghị quyết của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một
số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-
19, Sở VHTTDL đã ban hành các văn bản triển
khai, đồng thời xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ
đối với các đối tượng của ngành trình UBND tỉnh
ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày
30/8/2021 về việc tạm cấp kinh phí cho các đơn
vị thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-
19. Trong đó, dự kiến đối tượng của ngành
VHTTDL được cấp kinh phí hỗ trợ là 102 cá nhân
với tổng kinh phí là 378.420.000 đồng.

Tính đến ngày 9/12/2021, Sở VHTTDL đã
thực hiện tiếp nhận, thẩm định 63 hồ sơ của
hướng dẫn viên du lịch đề nghị hỗ trợ, kết quả đã
tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết
định hỗ trợ cho 62/102 HDV du lịch bị ảnh
hưởng bởi đại dịch COVID-19 có hồ sơ đủ điều
kiện (01 hồ sơ không đủ điều kiện) với số tiền
230.020.000 đồng. Đến nay đã có 62/102 HDV
được nhận hỗ trợ đạt tỷ lệ 61%, là tỷ lệ cao so với
tỷ lệ HDVDL được nhận hỗ trợ ở các tỉnh thành
trên toàn quốc.

Số tiền hỗ trợ là rất thiết thực, ý nghĩa, đó là
sự động viên tinh thần vô cùng to lớn, thể hiện
sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới đời sống

người lao động ngành du lịch gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19. Trong thời gian tới, còn 40
hướng dẫn viên du lịch chưa làm hồ sơ nhận hỗ
trợ, Sở tiếp tục gửi văn bản đến các doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du
lịch, hướng dẫn viên du lịch đã được Sở cấp thẻ
để tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ từ nay cho đến hết
ngày 31/01/2022 theo quy định.

NGUYỄN HOÀI THOA

Khảo sát 3 điểm đề nghị công nhận khu du
lịch cấp tỉnh

Trong 2 ngày 7-8/12, Sở VHTTDL tổ chức
đoàn khảo sát, thẩm định 3 điểm đề nghị công
nhận khu du lịch cấp tỉnh.

Đoàn khảo sát gồm: ông Vũ Đình Tiến, Phó
Giám đốc Sở VHTTDL; lãnh đạo và chuyên viên
phòng Quản lý du lịch, Sở VHTTDL; đại diện
lãnh đạo, cán bộ văn hóa các địa phương nơi có
điểm đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

Các điểm đề nghị công nhận khu du lịch cấp
tỉnh gồm: Di tích đình – đền Sượt (TP Hải
Dương), chùa Động Ngọ (Thanh Hà) và Bảo tàng
tỉnh.

Sau khi khảo sát thực tế và nghe báo cáo tóm
tắt kết quả rà soát các tiêu chí đủ điều kiện để
các điểm được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh,
đoàn khảo sát của Sở VHTTDL, đề nghị các Ban
quản lý di tích, đơn vị bổ sung các nội dung còn
thiếu để hoàn thiện hồ sơ công nhận khu du lịch
cấp tỉnh.

Từ việc công nhận này giúp các điểm khai
thác du lịch trên địa bàn tỉnh xúc tiến và hoàn
chỉnh chương trình quảng bá, thu hút đầu tư để
phát triển. Qua đó còn tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh chủ
động hơn trong việc lên kế hoạch, xây dựng và
thiết kế thông tin, sản phẩm du lịch nhằm thu
hút du khách.

P.V
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VăN HóA & NGôN NGữ

Yếm em em mặc…
PgS TS PHạM Văn TìnH

- Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
Em có chồng rồi trả yếm cho anh!
- Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh
Yếm em em mặc, yếm gì anh anh đòi?

Đó là bài ca dao bốn câu. Chỉ nghe qua ta
cũng hình dung ra ngay đây là đoạn đối
đáp giữa hai người (ở đây là "chàng" và

"nàng"). Và dù lời đổi trao rất ngắn gọn ta cũng
có thể hình dung ra sự tình và có thể tóm tắt
câu chuyện như sau: "Chàng và nàng từng một
thời yêu nhau. Lúc vui vẻ mặn nồng, chàng đã
tặng nàng một vật phẩm (rất thực tế) là cái yếm
(đồ mặc lót,
trang phục
dành cho
phụ nữ thời
trước, bằng
vải hay lụa
khổ vuông,
có dây buộc
vòng qua cổ,
hở nách, cốt
để che từ
ngực tới rốn).
Bây giờ, nàng
đã có chồng
(“hoa cúc
vàng đã
thành hoa
cúc tím”).
Nàng đã
thuộc về
người khác. Chàng cho rằng nàng đã phản bội
nên đòi lại chiếc yếm (kỉ vật rất gần gũi, thiết
thực năm xưa). Nàng trả lời: Đúng, tình thế đã
khác (“hoa cúc vàng giờ là hoa cúc xanh”)
nhưng không có chuyện trả lại yếm (cho anh)”.

Câu ca dao cuối cùng “Yếm em em mặc,
yếm gì anh anh đòi?” (đã được tỉnh lược cho
gọn) có thể viết đầy đủ là “Yếm của em thì em
mặc, đâu phải yếm của anh mà anh lại đòi?”
Câu trả lời đanh thép, thái độ dứt khoát của
nàng không phải là sự chạy làng, xí xoá mọi
chuyện (xa hơn là sự không chung thuỷ, vô ơn).
Chiếc yếm nàng đang mặc là quà tặng của

chàng? Nhiều khả năng là như thế. Nhưng là
như thế 100% đi nữa thì chuyện chàng đòi lại
yếm là không thể chấp nhận được.

Bởi điều này không phù hợp với “lẽ đời” và
“lẽ thường”. Về lẽ đời, chúng ta biết rằng, “cho”
(hay “tặng”, “biếu”) là một hành vi bình thường
trong cuộc sống. “Cho” là “chuyển cái sở hữu
của mình sang thành của người khác mà không
đổi lấy gì cả” (Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ
điển học, NXB Đà Nẵng 2020). Khi vật đã cho đi
rồi, người cho không còn thẩm quyền gì trong
việc sở hữu nó nữa. Đó là nguyên tắc bất di bất
dịch trong phạm trù “cho và nhận”. Còn về lẽ

thường, ở đời,
c h u y ệ n
chàng trai
nào đó đem
lòng yêu một
cô gái nào đó,
thì ngoài việc
bày tỏ tấm
lòng của
mình với
nàng, chàng
có thể tặng
nàng quà cáp
(tuỳ khả năng
và sự hào
p h ó n g ) .
Nhưng chàng
nên hiểu
rằng, dù tặng
nàng bao

nhiêu chăng nữa thì chàng cũng không bao giờ
nghĩ đến chuyện đòi lại được 

Vậy nên, “yếm chàng tặng” đã về tay nàng
rồi thì nó sẽ vĩnh viễn đi không bao giờ trở lại. 

Thông điệp mà bài ca dao gửi gắm vượt ra
ngoài hai phát ngôn đối đáp. Thông điệp ngữ
nghĩa này cũng quá quen thộc trong dân gian.
Chàng cần phải thấm nhuần “bài học” đó để
răn mình và cũng để rút kinh nghiệm về sau.

Bắc thang lên hỏi ông giời
Đem tiền cho gái có đòi được không?



THơ - NHạC

Lê Xuân THỌ 

Đợi Xuân
Xô bờ sóng vỗ, thuyền chao
Buồm theo mây nước lặn vào hoàng hôn
Bay bay mấy sợi mưa buồn
Thuyền ai neo lại bên cồn… đợi xuân

PHan THànH MinH

Mẹ & mùa Xuân

Tròn năm tròn tháng

Chợ đi chợ về

Mồ hôi của mẹ

Thâm tình của quê

Đời còn ngựa xe

Đời còn gian khó 

Đường muôn lối ngõ

Khơi vơi nỗi niềm

Bước đi âm thầm

Thời gian không đợi

Xuân còn trong cội

Mùa còn trong cây

Hồng Cờ

Tứ thơ nhặt được

Hoàng hôn nhuộm tím Đảo Cò(*)

Bỗng ta nhặt được tứ thơ trên thuyền.

Cò ăn ngày, vạc ăn đêm

Hai vùng sáng tối góp nên sự đời...

(*) Đảo Cò Thanh Miện Hải Dương

nguyễn ViệT Tiến

cốt cách hồn quê

Vẫn mái đình cong sống với làng 

Ngói nâu rêu phủ... vẫn khang trang 

Gió mưa... cổ kính còn nguyên nét 

Chạm khắc văn hoa... thật ngỡ ngàng 

Tết đến, tuần rằm... nhang khói thắp 

Xuân về trống hội nổi khua vang 

Văn minh, văn hóa ta gìn giữ 

Cốt cách hồn quê... nếp của làng.

nguyễn Văn Cử

Mong ước của mẹ cha

Con ta, ta quý ta yêu

Ta chăm săn sóc sớm chiều gắt gao

Máu xương da thịt nhẽ nào

Mẹ cha sẵn chịu tổn hao mỏi mòn

Một điều mong ở lòng con

Biết điều hơn thiệt tránh điều đơn sai

Biết vinh, biết nhục dùi mài

Trẻ mê say học chớ sai hướng đời

Ở trường phải biết nghe lời

Thầy cô nâng bước biển trời dành con

Trên đời có học mới khôn

Có tâm, đức, chí lộc son sáng hồng

Tiền thân cõi vĩnh đều mong

Hậu sinh khả úy đẹp lòng tổ tiên

Mẹ cha mong trọn ước nguyền

Khỏe vui trong sạch là tiên cõi trần

Ở đời: vô oán dày ân

Láng giềng gắn bó, yêu thân họ hàng

Ở đời đâu phải giàu sang

Đức tài nhân ái ngọc vàng khôn mua.
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Tranh vui của: NGUYỄN VIệT TIẾN, CHU ĐỨC TIẾN, HUY THỰC và  HUY CHƯƠNG

Bố em là ai?
Một đứa trẻ chạy vào đồn cảnh sát.
– Nhanh lên, thưa ông! Đằng kia có người

đàn ông đang đánh cha tôi.
Viên cảnh sát chạy bổ ra đường, nhìn thấy

hai người đàn ông đang đấm đá túi bụi, bèn
quay lại hỏi đứa bé:

– Ta sẽ can ngăn họ, nhưng trong hai người
ai là bố em?

– Khổ! Đó chính là điều mà họ đang muốn
làm sáng tỏ.

- !?
Mua giày

Một bà cụ vào mua một đôi giày cho cụ ông.
Sau khi mua xong, cụ bảo:

- Bác kiếm cho tôi cái hộp, bỏ nó vào… cho
nó đẹp.

Chủ tiệm giày bèn sang nhà hiệu thuốc bên
cạnh xin một cái hộp, bỏ đôi giày vào, đưa cho
cụ bà:

- Đây ạ! Cụ đem về cho cụ ông nhé!
Cụ bà cảm ơn và ôm cái hộp ra ngồi chờ xe

buýt. Chợt một đám sinh viên vô tình ngồi chờ
cùng đọc được những dòng chữ ngoài vỏ hộp
“Bao cao su… 1.000 cái”. Tò mò, một nữ sinh
viên hỏi:

- Cụ mang cái này về cho ai vậy?
- Tôi mang về cho ông nhà tôi… cụ trả lời

thực thà.

Cả đám thanh niên ngạc nhiên hỏi:
- Cụ ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng cái

này?
- Chả giấu gì các cháu, ông ấy năm nay

mới… tám hai.
Tròn mắt ngạc nhiên, họ hỏi tiếp:
- Còn bà, bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Tôi cũng thế.
Một nữ sinh viên hỏi:
- Vậy hai cụ dùng bao giờ cho hết hộp này?
Cụ bà thủng thẳng:
- Cũng chẳng được mấy đâu… ông ấy…

dùng… như phá, mà có biết giữ đâu, rách liên
tục. Chỗ này á… một hai năm, không biết có đủ
không…! Tôi vừa mua chưa được hai năm, vậy
mà lại phải mua mới đây này.

Đi ăn cùng nhau
Con đi đâu mà lâu vậy? - Bà mẹ hỏi.
Con đi ăn tối với anh ấy.
Còn sau đó?
Sau đó... chúng con ăn sáng với nhau.
???

Xóa đói giảm nghèo
- Tỉnh anh còn hộ đói không?
- Dạ, hết.
- Còn hộ nghèo không?
- Dạ, cũng hết luôn!
- Ủa, làm cách nào mà nhanh vậy?
- Dạ thưa, em... đẩy họ ra vùng giáp ranh với

tỉnh khác.
- ?! BG(st)
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