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Vấn đề - sự kiện

Trưng bày chuyên đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - Ngày hội toàn dân”      Ảnh: XT

Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu:
“thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”

NguyễN ThàNh TruNg
Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở VHTTDL

Nhìn lại năm 2021, một
năm với nhiều khó
khăn, thử thách đối với

ngành VHTTDL, nhiều hoạt
động phải tạm dừng, hoãn tổ
chức và điều chỉnh nhằm tập
trung cao nhất để thực hiện
các biện pháp cấp bách trong
phòng, chống dịch bệnh
COVID-19. Điều này đã ảnh
hưởng không nhỏ đến đời sống
văn hóa tinh thần của nhân
dân và nhiệm vụ chính trị của
ngành. Song, được sự quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh, của Bộ VHTTDL, ngành
VHTTDL Hải Dương đã chủ
động, quyết liệt, kịp thời điều

chỉnh các chương trình, kế
hoạch phù hợp với tình hình
thực tiễn, chú trọng nâng cao
chất lượng công tác quản lý và
hiệu quả hoạt động chuyên
môn. Ban hành nhiều văn bản
hướng dẫn, chỉ đạo địa phương
tăng cường phòng, chống dịch
COVID-19 trong hoạt động lễ
hội, di tích, danh lam thắng
cảnh, hoạt động biểu diễn
nghệ thuật, sự kiện, thể thao,
trong đó chú trọng các hoạt
động kinh doanh dịch vụ
karaoke, quán bar, vũ trường.
Triển khai các chương trình, kế
hoạch thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm năm 2021, các đề án,
dự án, phát triển lĩnh vực

VHTTDL với nhiều kết quả
đáng ghi nhận. Sở VHTTDL đã
làm tốt công tác tham mưu cho
Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành
các chương trình, đề án, kế
hoạch thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII nhiệm kỳ 2020-2025 như:
Chương trình số 22-CTr/TU
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”; Đề án “Phát
triển du lịch chất lượng cao
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050”;
Kế hoạch của UBND tỉnh triển

Năm 2021, mặc dù tiếp tục chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19,
nhưng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn
tích cực. Đây là sự nỗ lực của toàn ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được
giao, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội trên địa bàn tỉnh.
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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”,
đồng thời tham mưu ban hành
một số văn bản về công tác
quản lý Nhà nước trong lĩnh
vực VHTTDL như: Quy định
quản lý, bảo vệ và phát huy giá
trị di tích lịch sử - văn hóa,
danh lam thắng cảnh trên địa
bàn tỉnh Hải Dương; Quyết
định công nhận khu du lịch
cấp tỉnh đối với di tích lịch sử
và danh lam thắng cảnh Quần
thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm
Dương, thị xã Kinh Môn; in,
xuất bản và phát hành bộ Lịch
sử tỉnh Hải Dương từ khởi thủy
đến năm 2015 (gồm 04 tập); Kế
hoạch tổ chức các hoạt động
trọng tâm tại Trung tâm Văn
hóa Xứ Đông tuyên truyền
chào mừng Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng
và mừng Đảng, mừng Xuân
Tân Sửu – 2021; Kế hoạch triển
khai Cuộc vận động “Toàn dân
rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-
2030; Kế hoạch thực hiện Đề
án “Phát triển văn hóa đọc
trong cộng đồng giai đoạn
2021-2025, định hướng đến
năm 2030” trên địa bàn tỉnh
Hải Dương,…

Công tác tuyên truyền, văn
hóa, văn nghệ thực hiện hiệu
quả các nhiệm vụ tuyên truyền
triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ
2020-2025, chào mừng thành
công Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng,
tuyên truyền cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khoá XV và bầu
cử đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên
truyền công tác phòng, chống
dịch COVID-19… với nhiều
hình thức đa dạng, phong phú
phù hợp với tình hình thực tiễn
như: tuyên truyền trực quan tại
các tuyến đường chính, khu
trung tâm các huyện, thị xã,
thành phố, thôn, khu dân cư,
đơn vị, trường học. In trên
2.500 m2 tranh cổ động khổ
lớn, 500 băng zôn tại một số
điểm trên địa bàn thành phố
Hải Dương và Quốc lộ 5; dàn
dựng 2.000 m2 tranh cổ động,
khẩu hiệu để triển lãm lưu
động; thường xuyên cập nhật
nội dung tuyên truyền cổ động

trên bảng điện tử tại Quảng
trường Độc Lập tuyên truyền
phục vụ các nhiệm vụ chính trị
của tỉnh. Tổ chức phát động
trong toàn ngành đẩy mạnh
việc sáng tác, tuyên truyền các
tác phẩm nghệ thuật về công
tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trên các phương
tiện thông tin đại chúng bằng
các thể loại: thơ, tiểu phẩm,
kịch bản sân khấu, tác phẩm ca
nhạc, bài hát chèo, tranh cổ
động,… Chỉ đạo các đơn vị:
Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật, Nhà hát Chèo dàn dựng
các chương trình nghệ thuật
đặc sắc biểu diễn phục vụ các
nhiệm vụ chính trị của tỉnh và
phục vụ nhân dân; tham dự
các liên hoan, hội thi toàn quốc
đạt thành tích cao. Thư viện
tỉnh tổ chức tốt các hoạt động
trưng bày giới thiệu sách, thực
hiện đổi và cấp mới 2.250 thẻ

câu
đối

Hội thảo báo cáo sơ bộ khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài. Ảnh: XT
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bạn đọc, phục vụ 72.050 lượt
bạn đọc. Trung tâm Phát hành
phim và Chiếu bóng xây dựng
kế hoạch chiếu phim phục vụ
các nhiệm vụ chính trị của tỉnh
với 43 buổi chiếu, cho 1.850
lượt người xem.

Công tác bảo tồn và phát
huy các di sản văn hóa tiếp tục
được quan tâm chú trọng.
Trong đó, Sở đã làm tốt công
tác tham mưu cho UBND tỉnh
phối hợp với 2 tỉnh Quảng
Ninh, Bắc Giang hoàn thiện Kế
hoạch xây dựng Hồ sơ khoa
học Quần thể di tích và danh
thắng Yên Tử (Quảng Ninh,
Bắc Giang, Hải Dương) trình
UNESCO công nhận là di sản
thế giới. Tham mưu trình Thủ
tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL
xin gia hạn thời gian thực hiện
và điều chỉnh cục bộ Quy
hoạch tổng thể Bảo tồn khu di
tích lịch sử văn hoá Côn Sơn -
Kiếp Bạc gắn với phát triển du
lịch thành phố Chí Linh, tỉnh
Hải Dương; xây dựng, hoàn
thiện 02 hồ sơ di sản văn hóa
phi vật thể đề nghị Bộ VHTTDL
đưa vào Danh mục di sản văn
hóa phi vật thể cấp quốc gia;
Triển khai thực hiện công tác
tu bổ, tôn tạo, chống xuống
cấp cho 13 di tích từ nguồn
kinh phí sự nghiệp và nguồn
vốn xã hội hóa; khảo sát, lập hồ

sơ đề nghị xếp hạng 11 di tích
cấp tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn
Phòng Văn hóa và Thông tin
các huyện, thị xã, thành phố tổ
chức và quản lý tốt các lễ hội
tại địa phương; xây dựng
phương án đảm bảo an ninh,
an toàn cho nhân dân trong
quá trình tham gia tổ chức lễ
hội; tăng cường kiểm tra phát
hiện, xử lý kịp thời các hoạt
động mê tín dị đoan, các hành
vi trái pháp luật, trái với thuần
phong mỹ tục, nếp sống văn
hóa của dân tộc; tuyên truyền
mạnh mẽ việc thực hiện nếp
sống văn minh và giữ gìn cảnh
quan, môi trường tại di tích, tổ
chức hoạt động dịch vụ, đặt
tiền lễ, thắp hương, hóa sớ, bỏ
rác thải đúng nơi quy định. Bên
cạnh đó, Bảo tàng tỉnh thực
hiện tốt việc tiếp nhận và đăng
ký tài liệu, hiện vật và phim
ảnh sưu tầm; lập 1.100 phiếu
ảnh, hiện vật và nhập vào phần
quản lý hiện vật; duy trì bảo
quản phòng ngừa, vệ sinh cho
tài liệu, hiện vật tại kho và các
khu vực trưng bày. Phối hợp tổ
chức trưng bày các chuyên đề
“Bầu cử Quốc hội và HĐND
các cấp - Ngày hội toàn
dân”,“Chu Văn An - Thượng
tường Sơn Đẩu”; cập nhật ghi
chép trên 500 sự kiện lịch sử
tiêu biểu của tỉnh, của ngành;

phục dựng không gian bếp Việt
xưa tại Bảo tàng nhằm đổi mới
hoạt động trải nghiệm thu hút
khách tham quan; duy trì mở
cửa, thuyết minh, tuyên truyền
phục vụ 3.500 lượt khách tham
quan và trải nghiệm.

Công tác xây dựng đời sống
văn hoá cơ sở, gia đình được
triển khai rộng rãi và đạt kết
quả tốt. Hướng dẫn các huyện,
thị xã, thành phố triển khai
một số biện pháp phòng,
chống dịch bệnh COVID-19
trong việc cưới, việc tang; tổng
kết việc thực hiện Đề án tăng
cường thực thi pháp luật về xây
dựng, thực hiện hương ước,
quy ước đến năm 2021. Đánh
giá thực trạng hoạt động văn
hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh;
đánh giá kết quả thực hiện các
tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu
chí huyện nông thôn mới của
một số huyện, thành phố; tiến
hành khảo sát thực trạng cơ sở
vật chất, hoạt động của hệ
thống thiết chế văn hoá, thể
thao các cấp trên địa bàn tỉnh
năm 2021; đề xuất UBND tỉnh
xây dựng và hoàn thiện cơ sở
vật chất thiết chế văn hóa thôn,
khu dân cư giai đoạn 2021-
2025; trình UBND tỉnh tặng
Bằng khen cho 22 làng, khu
dân cư văn hóa và 18 cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đạt
chuẩn văn hóa 5 năm liên tục
giai đoạn 2016-2020; 121 cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt
chuẩn văn hoá 5 năm liên tục
đề nghị UBND công nhận lại.
Năm 2021, trên địa bàn tỉnh có
538.075/597.861 gia đình đạt
danh hiệu gia đình văn hóa
(đạt tỷ lệ 90%); 1.281/1.334
làng, KDC văn hóa (đạt tỷ lệ
96,02%).

Trong lĩnh vực thể thao,
phong trào TDTT quần chúng
tiếp tục phát triển. Toàn tỉnh
có 31% dân số tập luyện thể
thao thường xuyên; 23% số gia
đình thể thao; khoảng 3.700
câu lạc bộ, điểm, nhóm tập thể

Công ty TNHH Long Hải, nhà tài trợ chính đội tuyển bóng bàn nam
Hải Dương. Ảnh: PT
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dục thể thao với trên 70.000
người tham gia. Chủ trì, phối
hợp với các ngành, đơn vị tổ
chức 06 giải thể thao cấp tỉnh.
Ngành đã triển khai thực hiện
cuộc vận động “Toàn dân rèn
luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại”giai đoạn 2021 -
2030; phong trào “Ngày chạy
Olympic vì sức khỏe cộng
đồng” nhằm thúc đẩy phong
trào TDTT phát triển mạnh mẽ
trong nhân dân. Đồng thời,
tăng cường công tác quản lý
TDTT trên địa bàn; quản lý
hướng dẫn viên, trọng tài cơ sở
các xã, phường, thị trấn. Từng
bước xây dựng các thiết chế về
văn hóa, thể thao theo các
thông tư, hướng dẫn của Bộ
VHTTDL… Thể thao thành tích
cao tiếp tục thu được những
thành tích tốt. Triển khai thực
hiện Đề án “Phát triển sự
nghiệp thể thao tỉnh Hải
Dương giai đoạn 2020-2025,
định hướng đến năm 2030”; Đề
án“Chuẩn bị lực lượng huấn
luyện viên, vận động viên thể
thao thành tích cao tỉnh Hải
Dương tham dự Đại hội TDTT
toàn quốc lần thứ IX năm
2022”. Tham mưu cho UBND
tỉnh thành lập Ban tổ chức địa
phương môn Bóng bàn trong
chương trình SEA games 31,
xây dựng Kế hoạch tổ chức
môn Bóng bàn trong chương
trình SEA games tại Hải
Dương, xây dựng Quy chế
phân công nhiệm vụ Ban Chỉ
đạo Đại hội TDTT các cấp;
hướng dẫn tổ chức Đại hội,
công tác khen thưởng và tuyên
truyền biểu trưng Đại hội
TDTT các cấp tỉnh Hải Dương
lần thứ IX năm 2021-2022, ban
hành Điều lệ Đại hội TDTT
tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm
2021 - 2022. Trong năm 2021,
các đội tuyển thể thao tỉnh Hải
Dương tham gia thi đấu các
giải trẻ, giải vô địch toàn quốc,
đạt 51 HCV, 47HCB, 63HCĐ.
Đặc biệt, tại giải Vô địch Bóng

bàn quốc gia Báo Nhân dân lần
thứ 39, Đoàn vận động viên
bóng bàn của tỉnh đạt 03 HCV,
3 HCB, 3 HCĐ, giành ngôi nhất
toàn đoàn.

Đối với lĩnh vực du lịch, Sở
VHTTDL thực hiện tốt công tác
thông tin, tuyên truyền quảng
bá du lịch và công tác quản lý
Nhà nước về du lịch. Tham
mưu ban hành Quy chế hoạt
động của Ban chỉ đạo phát
triển Du lịch tỉnh Hải Dương và
đẩy mạnh hoạt động của Ban
Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh;
đánh giá, tổng kết thực hiện Đề
án xây dựng mô hình điểm
“Phát triển du lịch cộng đồng
Đảo cò Chi Lăng Nam huyện
Thanh Miện đến năm 2020”;
Phối hợp với Viện Phát triển
Du lịch bền vững Việt Nam xây
dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện Đề
án “Phát triển du lịch chất
lượng cao tỉnh Hải Dương giai
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050”; In, xuất bản sách
ảnh "Du lịch Hải Dương", tập
gấp “Tour du lịch liên kết Hải
Dương - Bắc Giang”, hướng
dẫn đẩy mạnh công tác truyền
thông du lịch địa phương trên
nền tảng số Youtube, xây dựng
clip ca nhạc tuyên truyền,
quảng bá du lịch Hải Dương
phát hành trên không gian
mạng; thực hiện kế hoạch làm
biển chỉ dẫn vào một số điểm
du lịch trên địa bàn tỉnh... Tiếp
nhận, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ
hưởng trợ cấp một lần cho các
hướng dẫn viên du lịch và các
tổ chức, đơn vị kinh doanh lữ
hành bị ảnh hưởng do dịch
bệnh COVID-19 theo quy định
hiện hành. Đến ngày
30/12/2021, Sở VHTTDL đã
tiếp nhận hồ sơ, thẩm định
trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh
phí cho 68 hướng dẫn viên du
lịch, với số tiền 252.280.000đ.
Năm 2021, do ảnh hưởng của
dịch COVID-19, toàn tỉnh đón
và phục vụ khoảng 13.690 lượt
khách, giảm 98% so với cùng kỳ

2020; trong đó có 2.597 lượt
khách lưu trú. Doanh thu du
lịch năm 2021 ước đạt 12 tỷ
đồng, giảm 99% so với cùng kỳ.
Cùng với các nhiệm vụ chuyên
môn, quan hệ hợp tác trong
nước và quốc tế lĩnh vực
VHTTDL tiếp tục được đẩy
mạnh. Công tác xã hội hóa
hoạt động VHTTDL tiếp tục
được quan tâm chỉ đạo; công
tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi
phạm được tiến hành thường
xuyên, kịp thời phát hiện, xử lý
nghiêm các vi phạm, nâng cao
vai trò quản lý Nhà nước đối
với các lĩnh vực hoạt động
ngành. 

Xác định xây dựng và phát
triển văn hóa là nhiệm vụ của
cả hệ thống chính trị, vì vậy, Sở
VHTTDL tiếp tục đẩy mạnh
phối hợp với các sở, ngành, địa
phương, tăng cường công tác
tuyên truyền, huy động sự vào
cuộc mạnh mẽ của các tầng
lớp nhân dân, các nguồn lực xã
hội để góp phần xây dựng văn
hóa thật sự trở thành động lực
cho sự phát triển bền vững của
đất nước. Bước sang năm mới
2022, tiếp tục đối mặt với
những khó khăn, thách thức,
nhất là ảnh hưởng của đại dịch
COVID-19, ngành VHTTDL
tiếp tục bám sát sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh và Bộ VHTTDL, tập
trung làm tốt công tác tham
mưu tổ chức triển khai thực
hiện hiệu quả các chương
trình, đề án, kế hoạch thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
các cấp; đặc biệt phối hợp các
sở, ngành tham mưu ban hành
các cơ chế, chính sách nhằm
thúc đẩy sự nghiệp VHTTDL
trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu
hoàn thành xuất sắc các nhiệm
vụ được giao với mục tiêu chủ
yếu là: Lập hồ sơ khoa học
trình các cấp có thẩm quyền
xếp hạng đối với 8 - 12 di tích;
xây dựng 02 hồ sơ di sản văn

(Xem tiếp trang 9)
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Mùa Xuân về với sức
sống mới – Sức sống
mùa Xuân. Mùa Xuân

làm bật dậy nụ hoa trên những
cành đào khoe sắc thắm trong
giá rét hanh hao, trên những
đóa mai vàng rực rỡ sắc Xuân,
những cánh đồng giống lúa
mới thâm canh tăng vụ xanh
mỡ màng, trên gương mặt
rạng rỡ tin yêu “Gặp mỗi mặt
người đều muốn ghé môi hôn”
(Tố Hữu), trên đôi má ửng
hồng của em gái ta, trên đôi
cánh tay vạm vỡ của những
chàng trai trên công trường,
xưởng máy, lò than, đồng
ruộng, nơi biên cương hải đảo
ngoài khơi xa của Tổ quốc
thân yêu: “Tổ quốc tôi như
một con tàu/ Mũi thuyền ta
đó, mũi Cà Mau” (Xuân Diệu)
và “Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi
tên mình” (Nguyễn Phan Quế
Mai) khi kẻ thù rình rập ngoài
biển Đông. Đâu đó tiếng chim
hót ríu ran chào đón mùa
Xuân. Ta cùng nắm tay nhau
bước vào mùa Xuân mới –
mùa Xuân thứ hai thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIII của

Đảng trong tiến trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh
tế số, xã hội số.

Trên con đường ta đi cho
dù lắm chông gai, gian lao thử
thách, nhưng chí ta đã quyết,
lòng ta đã đồng, ta đi bằng sức
sống mùa Xuân theo lời Đảng
gọi. Tiếng gọi của Đảng từ
mùa Xuân năm 1930 trong
Cương lĩnh “Chủ trương làm
tư sản dân quyền cách mạng
và thổ địa cách mạng để đi tới
xã hội Cộng sản”, để mười lăm
năm sau cuộc khởi nghĩa cách
mạng tháng Tám thành công
lập nên nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa với tuyên ngôn
độc lập của Chủ tịch Hồ Chí
Minh: “Nước Việt Nam có
quyền được hưởng tự do, độc
lập và sự thật đã thành một
nước tự do, độc lập”. Nhưng
kẻ thù quay trở lại cướp nước
ta lần nữa. Hồ Chủ tịch ra lời
kêu gọi toàn quốc kháng
chiến: “Thà hy sinh tất cả chứ
nhất định không chịu mất
nước, nhất định không chịu
làm nô lệ” cả dân tộc đứng lên
quyết chiến và quyết thắng.

Chín năm sau, tháng 7 – 1954
miền Bắc được hòa bình, miền
Nam tiếp tục đấu tranh thống
nhất đất nước. Phải mất 21
năm sau, 30 – 4 – 1975 miền
Nam mới được hoàn toàn giải
phóng, thống nhất đất nước,
tiến lên xây dựng CNXH.

92 mùa Xuân, kể từ ngày
thành lập Đảng. Nhìn lại cả
chặng đường đấu tranh giải
phóng dân tộc và xây dựng
CNXH, dưới sự lãnh đạo của
Đảng, toàn dân đoàn kết một
lòng theo lời Đảng gọi. Với sức
sống mùa Xuân, dân tộc ta đã
vùng đứng lên phá tan xiềng
xích, gông cùm từ thân phận
của người dân nô lệ trở thành
người dân của nước tự do, độc
lập, phẩm giá được đề cao
trong khu vực và trên trường
quốc tế. Ta chấp nhận sự mất
mát, hy sinh để có trong tay
mùa Xuân và hạnh phúc.

Xuân Nhâm Dần 2022 đến
trong bối cảnh đại dịch Covid-
19 với biến chủng Omicron
đang bùng phát, lan rộng trên
thế giới. Nhưng với niềm tin,
sức sống mùa Xuân, chúng ta
bình tĩnh, vững vàng hơn
trước đại dịch, cùng chung tay
thực hiện quyết liệt Nghị
quyết 128 của Chính phủ
“Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19”. Hết năm 2021, cả
nước cơ bản hoàn thành tiêm
chủng vắc xin và tiêm mũi 3
vào mùa Xuân này. Điều đó
cho thấy quyết tâm cao của
Chính phủ trong việc đàm
phán mua đủ số vắc xin tiêm
phòng cho toàn dân – Thủ
tướng Phạm Minh Chính
khẳng định: Thiếu vắc xin là
trách nhiệm của Bộ Y tế. Tiêm

Vườn hoa mùa Xuân.               Ảnh: Thiện Tín

Sức sống mùa Xuân
Vũ hoàNg LuyếN
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chủng đến người dân là trách
nhiệm của địa phương. Không
còn do dự, đùn đẩy thể hiện
trách nhiệm cao trước Đảng,
trước dân. Đi đôi với phòng
chống dịch, sống chung an
toàn với dịch là khôi phục, đẩy
mạnh sản xuất kinh doanh,
thực hiện các mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội
theo Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng đề ra. “Đến mùa
Xuân năm 2030 – Kỷ niệm 100
năm thành lập Đảng, là nước
đang phát triển có công
nghiệp hiện đại, thu nhập
trung bình cao”.

Đích đến Đảng đã chỉ ra,
nội hàm Đảng đã xác định. Ý
Đảng, lòng dân hòa quyện làm
một, làm động lực phát triển
đất nước, thể hiện khát vọng
thịnh vượng của toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta. Trước
mỗi mùa Xuân, ta nhìn lại
chặng đường ta đã đi, con
đường lớn Đảng mở ra qua
mỗi kỳ Đại hội Đảng. Đại hội
Đảng là mốc son đánh dấu,
khẳng định những thành tựu
đã đạt được và hướng đi của
những năm tiếp theo. “Gốc có
vững, cây mới bền”. Lời dạy
của Bác Hồ soi sáng đường ta
đi. Đảng tiếp tục kiên định con
đường Đổi mới. Để đảm bảo
đổi mới thắng lợi, Đảng đẩy
mạnh công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng
Hồ Chí Minh: “Đảng có vững
cách mạng mới thành công”.
Trước thềm Xuân 2022 Bộ
Chính trị, Ban Bí thư triển khai
Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng, nâng tầm công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm
cao mới phù hợp với quy luật
phát triển của Đảng và yêu cầu
cách mạng trong thời kỳ mới.
Cán bộ, đảng viên, trước hết là
người đứng đầu phải nêu cao
tinh thần trách nhiệm “tự soi,
tự sửa chống mọi biểu hiện

suy thoái về chính trị, tư tưởng
đạo đức lối sống, tự diễn biến,
tự chuyển hóa” để Đảng thực
sự vững mạnh về chính trị, tư
tưởng và tổ chức, lãnh đạo
nhân dân thực hiện thắng lợi
các mục tiêu nhiệm vụ phát
triển đất nước.

Nhìn lại năm 2021, đất
nước trải qua bao khó khăn,
thử thách. Đại dịch Covid 19
bùng phát trên diện rộng, nhất
là ở thành phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh phía Nam, làm thiệt
hại về người, về của. Bão lũ ở
miền Trung, Tây Nguyên làm
ảnh hưởng không nhỏ đến sản
xuất kinh doanh và đời sống
nhân dân. Trong khó khăn,
hoạn nạn tinh thần đại đoàn
kết toàn dân tộc được nâng
cao.  Hàng ngàn cán bộ, chiến
sĩ ngành Y tế, Công an, Quân
đội, các địa phương xung
phong vào chi viện cho thành
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh
miền Nam để phòng chống
dịch, dập dịch. Chúng ta đã
chiến thắng, đã kiểm soát
được dịch, sản xuất, kinh
doanh được phục hồi. Các
doanh nghiệp sản xuất trở lại,
kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng.

Vượt lên những khó khăn
đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn
định, đảm bảo các cân đối lớn
của nền kinh tế, lạm phát
được kiểm soát, đời sống nhân
dân ổn định, từng bước được
nâng cao về vật chất và tinh
thần, nhất là ở vùng sâu, vùng
xa vùng dân tộc thiểu số.

Trên lĩnh vực ngoại giao có
nhiều kết quả nổi bật, tạo thế
và lực, uy tín của nước ta ngày
càng cao trong khu vực và trên
trường quốc tế.

Cùng với cả nước, tỉnh Hải
Dương đã hoàn thành và hoàn
thành vượt mức 11/14 chỉ tiêu
kế hoạch chủ yếu của năm
2021. Tổng sản phẩm xã hội
trên địa bàn làm GRDP tăng

8,6%, mức tăng cao trong
những năm gần đây, đứng thứ
4 trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng và thứ 8 toàn quốc.
Thu NSNN đạt cao, vượt kế
hoạch. Các dự án đầu tư trọng
điểm đang khẩn trương về
đích. Hạ tầng kết cấu đồng bộ
hơn. Những con đường, cây
cầu mới hoàn thành tạo tiềm
năng phát triển kinh tế vùng.
Đường trục Bắc – Nam, Đông
– Tây đang triển khai. Các khu
đô thị mới đang hình thành.
Tốc độ đẩy nhanh xây dựng
Nông thôn mới nâng cao,
Nông thôn mới kiểu mẫu có
sức lan tỏa, nhiều hứa hẹn.
Nhìn trên bản đồ kinh tế công
nghiệp công nghệ cao, nông
nghiệp tập trung hàng hóa của
quê hương thấy trong lòng xốn
xang, giục giã.

Mùa Xuân… Mùa Xuân
đến với sức sống mới – Sức
sống mùa Xuân thúc giục ta đi
tới những ước mơ, những dự
định phát triển kinh tế - xã hội
năm mới – năm 2022, GDP cả
nước phấn đấu tăng trưởng từ
6 – 6,5%. Tỉnh nhà, tổng sản
phẩm xã hội GRDP tăng 10%
trở lên. Đây là mức tăng
trưởng 2 con số, mức tăng cao
lần đầu tiên tỉnh đề ra, thể
hiện tầm nhìn xa, ý chí và khát
vọng thịnh vượng của Đảng bộ
và nhân dân tỉnh nhà trong
chiến lược phát triển “Tăng
trưởng xanh, chuyển đổi số”
hiện thực hóa khát vọng và
mục tiêu trở thành tỉnh công
nghiệp, trung tâm công
nghiệp, dịch vụ, động lực phát
triển của vùng Đồng bằng
sông Hồng.

Mùa Xuân, với sức sống
mùa Xuân là tiếng reo vui,
quyết tâm của mỗi chúng ta
vượt qua muôn vàn khó khăn,
thử thách bước vào một mùa
Xuân mới trên đường đi tới
thịnh vượng!r
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8 sự kiện tiêu biểu ngành Văn hóa, thể thao Và Du lịch năm 2021
(Do Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch hải Dương bình chọn)

1. Ban hành Chương trình số 22-CTr/Tu
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”

Mục tiêu cụ thể Chương trình: 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 hóa. 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. 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; đến năm 2025, tỷ lệ số người tập luyện
thể dục thể thao thường xuyên hàng năm đạt
34-36% dân số; 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 tỉnh.

2. Ban hành Đề án “Phát triển Du lịch chất
lượng cao tỉnh hải Dương giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Mục tiêu chung của Đề án, phấn đấu đến
năm 2025, du lịch Hải Dương sẽ đón 2,5 triệu
lượt khách quốc tế, trong đó 0,75 triệu lượt
khách lưu trú; 3,7 triệu lượt khách nội địa,
trong đó 1,48 triệu lượt khách lưu trú. Số lượng
buồng lưu trú là 9.000 (4.200 buồng khách nội
địa, 4.800 buồng khách quốc tế). Tổng thu
nhập từ du lịch đạt 7.450 tỷ đồng; lao động
trong ngành khoảng 35.250 người. Năm 2030,
sẽ đón 3,4 triệu lượt khách quốc tế, trong đó
1,53 triệu lượt khách lưu trú; 4,8 triệu lượt
khách nội địa, trong đó 2,64 triệu lượt khách
lưu trú. Số lượng buồng lưu trú là 16.500 buồng
(7.500 buồng khách nội địa, 9.000 buồng khách
quốc tế). Tổng thu nhập từ du lịch đạt 21.000 tỷ
đồng; lao động trong ngành khoảng 69.200
người. Đến năm 2050, sẽ đón 7,0 triệu lượt
khách quốc tế, trong đó 4,2 triệu lượt khách lưu
trú; 10,0 triệu lượt khách nội địa, trong đó 7,0
triệu lượt khách lưu trú. Số lượng buồng lưu trú
là 47.000 (22.000 buồng khách nội địa, 25.000
buồng khách quốc tế). Tổng thu nhập từ du
lịch đạt 102.500 tỷ đồng; lao động trong ngành
khoảng 210.500 người.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid–19 diễn biến phức tạp, nhiều tác động
tiêu cực, song ngành VHTTDL đã phát huy tính chủ động, tinh thần đoàn kết,
năng động, sáng tạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành, đồng thời
tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm. Bản tin
Văn hóa, Thể thao và Du lịch bình chọn 8 sự kiện tiêu biểu Ngành văn hóa, thể
thao và du lịch năm 2021 như sau:
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3. In và phát hành Bộ Lịch sử tỉnh hải
Dương (từ khởi thủy đến năm 2015)

Bộ sách "Lịch sử tỉnh Hải Dương từ khởi
thủy đến năm 2015" gồm 4 tập:  Lịch sử tỉnh
Hải Dương, tập I (từ khởi thủy đến năm 905);
Lịch sử tỉnh Hải Dương, tập II (từ năm 905 đến
năm 1883); Lịch sử tỉnh Hải Dương, tập III (từ
năm 1883 đến năm 1945) và Lịch sử tỉnh Hải
Dương, tập IV (từ năm 1945 đến năm 2015). Bộ
sách được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia,
nhà nghiên cứu sử học hàng đầu đến từ các cơ
quan, viện nghiên cứu hàng đầu của Trung
ương và các tổ chức, cá nhân trong tỉnh như:
Viện Sử học, Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn
lâm Khoa học Xã hội, Viện Việt Nam học và
Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội,
Hội Khoa học lịch sử tỉnh... sẽ đem đến cái nhìn
toàn diện về Hải Dương qua các giai đoạn lịch
sử; là nguồn tư liệu quý, góp phần làm phong
phú về kho tàng lịch sử tỉnh Hải Dương.

4. Thực hiện Đề án “Phát triển Văn hóa đọc
trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh hải Dương

Theo Kế hoạch số 3282/KH-UBND ngày
08/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án
“Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”
trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-
2025, toàn tỉnh phấn đấu có từ 30-35% số dân
khu vực nông thôn được tiếp cận thông tin tri
thức của các thư viện; số lượng người truy cập
và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 4,5
triệu lượt/năm; 50% số người dân có kỹ năng
tiếp nhận và sử dụng thông tin tri thức qua việc
đọc và học tập suốt đời; 100% số cơ sở giáo dục
ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy
định...

Để đạt được những mục tiêu cơ bản trên,
UBND tỉnh yêu cầu Thư viện tỉnh tích cực phát
triển phần mềm quản lý tài liệu số thư viện,
bảo đảm đủ năng lực để chia sẻ dữ liệu dùng
chung cho hệ thống các thư viện trong tỉnh.
Các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan
trọng của phát triển văn hóa đọc…

5. Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn
luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại” giai
đoạn 2021-2030

Theo Kế hoạch số 3172/KH-UBND ngày

27/8/2021 của UBND tỉnh triển khai Cuộc vận
động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, số người
tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến
năm 2025 đạt tỷ lệ trên 38%, năm 2030 đạt trên
42% dân số; số gia đình luyện tập TDTT lần lượt
là 28% và 32%. Đến năm 2030, đạt 100% số xã,
phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao
cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL
và mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 03 CLB
TDTT cơ sở trở lên. Số trường đại học, cao
đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương
trình thể thao ngoại khóa đạt 90% năm 2025 và
95% năm 2030. Phấn đấu trên 90% học sinh,
sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện
thân thể năm 2025 và 98% vào năm 2030. Lực
lượng QĐND, phấn đấu tỷ lệ đơn vị tổ chức các
hoạt động TDTT thường xuyên và thực hiện đủ
chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến
sỹ theo quy định là 99%. Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu
chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định
là trên 98%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện
TDTT thường xuyên là trên 90%... Lực lượng
CAND, chỉ tiêu đặt ra là tỷ lệ các đơn vị tổ chức
các hoạt động TDTT thường xuyên là từ 90%
trở lên. Tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn
luyện thể lực theo quy định là trên 95%. Tỷ lệ
cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn
rèn luyện thể lực theo quy định là 100% với trên
95% tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn.

6. Công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đối với Di
tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh Quần thể An
Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, thị xã Kinh Môn

Ngày 02/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký
Quyết định số 2144/QĐ-UBND công nhận
Khu du lịch cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử và
Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Quần
thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, thị xã
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Kinh Môn.
Đến nay, tỉnh Hải Dương có 4 khu du lịch

cấp tỉnh, trong đó 3 khu ở thành phố Chí Linh
gồm Khu di tích lịch sử và Danh lam thắng
cảnh Côn Sơn - Kiếp Bạc, Di tích lịch sử và
Danh lam thắng cảnh Phượng Hoàng, Di tích
lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật Quần thể Đền
Cao An Lạc.

7. Một năm thành công của bóng bàn hải Dương 

Trong năm, nhiều đội tuyển thể thao Hải
Dương dự các giải trong nước đạt thành tích
cao và đều vượt chỉ tiêu huy chương. Tiêu biểu
là đội tuyển bóng bàn giành ngôi nhất toàn
đoàn với tổng số 9 huy chương gồm: 3 HCV, 3
HCB, 3 HCĐ. Lần đầu tiên giành ngôi nhất toàn
đoàn sau 39 năm tham dự giải Giải vô địch
Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân.

Ngoài ra, đội tuyển bơi - lặn dự Giải bơi - lặn
các vận động viên xuất sắc quốc gia tại Quảng
Ninh, giành tổng cộng 21 huy chương, phá kỷ
lục quốc gia nội dung 50m vòi hơi chân vịt. Giải
Pencak Silat cúp các câu lạc bộ diễn ra tại Hải
Phòng giành 1 HCV, 2 HCB. Đoàn Hải Dương
cũng giành 3 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ tại Giải
Canoeing toàn quốc; giành 4 HCV, 1 HCB, 3
HCĐ tại Giải Rowing vô địch toàn quốc và xếp
thứ ba toàn đoàn. Đội tuyển Cử tạ Hải Dương
giành 18 huy chương, phá 2 kỷ lục quốc gia tại
Giải vô địch cử tạ quốc gia và Giải vô địch các
CLB cử tạ quốc gia năm 2021 ở nội dung cử giật
152 kg và tổng cử 347 kg…

8. Vở kịch “Thiên Định” giành hCĐ toàn quốc
Tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 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. Vở
kịch “Thiên Định” do các nghệ sĩ, diễn viên
thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải
Dương tham dự đã giành 1 HCĐ tập thể và 1
HCV, 3 HCB cá nhân. Trong năm, Trung tâm
cũng tham gia Hội thi tuyên truyền về bầu cử
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Cục Văn hóa
cơ sở tổ chức, giành 2 HCV, 2 HCB. Hội diễn
Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc tổ chức tại
Đà Lạt (Lâm Đồng) từ 9 – 11/12/2021, giành 1
HCV toàn đoàn và 1 HCV, 2 HCB tiết mụcr

hóa phi vật thể đề nghị Bộ
VHTTDL đưa vào danh mục Di
sản văn hóa phi vật thể quốc
gia; lập hồ sơ khoa học đối với
02 hiện vật, nhóm hiện vật đề
nghị Thủ tướng Chính phủ
công nhận Bảo vật quốc gia;
Duy trì 90% số gia đình đạt
danh hiệu “Gia đình văn hóa”;
92% số làng, khu dân cư đạt
danh hiệu "Làng, khu dân cư
văn hóa"; 86% cơ quan, đơn vị
đạt chuẩn văn hóa; Tỷ lệ số
người dân tham gia tập luyện
TDTT thường xuyên đạt 32%;
số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn

gia đình thể thao đạt 23%.
Đoàn thể thao Hải Dương
phấn đấu đạt 22-24 HCV, 27
HCB, 26 HCĐ tại Đại hội Thể
thao toàn quốc lần thứ IX; Đón
và phục vụ khoảng 1.574.000
lượt khách, trong đó 1.321.000
lượt khách du lịch nội địa; có
253.000 lượt khách du lịch
quốc tế. Cùng với đó là nhiều
mục tiêu cụ thể trên các lĩnh
vực chuyên môn.

Năm 2021 khép lại trong
niềm tự hào của tập thể lãnh
đạo và toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, người lao
động toàn ngành VHTTDL Hải
Dương. Phát huy những thành
tích đã đạt được, năm 2022,
ngành VHTTDL tiếp tục chủ

động, linh hoạt, phối hợp cùng
với các sở, ngành, địa phương
trong tỉnh quyết tâm hoàn
thành thắng lợi các nhiệm vụ
chính trị được giao; tăng cường
và nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác quản lý Nhà nước
trên các lĩnh vực của ngành.
Tập thể lãnh đạo và toàn thể
công chức, viên chức, người
lao động Sở VHTTDL tập trung
thực hiện các mục tiêu kế
hoạch hoạt động của ngành
theo hướng khoa học, chuyên
nghiệp, đảm bảo tinh gọn, hiệu
quả, góp phần thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh
với quyết tâm “Thích ứng linh
hoạt, tăng trưởng bứt phá”r

Văn hóa, thể thao và du lịch...
(Tiếp theo trang 4)
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nghiên cứu - Trao đổi

Danh tướng tuổi Dần 
là người không biết chữ

gS.TS TrịNh SINh

“Người không biết chữ” là câu nhận xét của
vị Hoàng đế thứ tư của triều Nguyễn (Tự
Đức) đối với danh tướng tuổi Dần là Trần

Thủ Độ. Ông cũng tự nhận là mình như vậy khi
dựng người cháu họ là Trần Cảnh lên ngôi
Hoàng đế lúc mới có 8 tuổi: “Tôi dẫu là chú,
nhưng không biết chữ, mà lại còn phải đánh
Đông dẹp Bắc để trị giặc cướp. Chi bằng mời
Thánh phụ (tức Trần Thừa) quyền tạm coi giữ
quốc chính, đợi một vài năm nữa nước nhà
thống nhất, sẽ lại giao trả quyền chính cho vua,
bầy tôi đều khen là phải. Bấy giờ Trần Thừa mới
xưng là Thượng Hoàng, tạm cầm chính quyền”
(Khâm Định Việt sử thông giám cương mục).

Lớn lên trong bối cảnh nhà Lý suy vi, thừa
hưởng thái bình đã lâu ngày, giường mối dần
bỏ, dân không biết việc binh, giặc cướp nổi lên
không ngăn cấm được, chính sự ngày càng mục
nát (Đại Việt sử ký toàn thư). Ông vua Lý Huệ
Tông bị điên dại, chữa không khỏi. Chiêm
Thành và Chân Lạp đến cướp bóc châu Nghệ
An. Vua ở tít trong cung, giặc cướp bừa bãi,
nhân dân ở ngoài thành lưu ly cực khổ. Năm
Giáp Thân 1224, vua không có con trai, đành
lập công chúa Chiêu Thánh làm Hoàng Thái Tử
rồi lên ngôi thành Chiêu Hoàng, còn mình đi tu
ở chùa Chân Giáo. Khi đó, Trần Thủ Độ làm
Điện Tiền chỉ huy sứ coi giữ mọi việc quân sự
trong ngoài thành. Biết vận nhà Lý không còn,
Trần Thủ Độ đã dàn xếp để Chiêu Hoàng
nhường ngôi cho Trần Cảnh, niên hiệu là Trần
Thái Tông, bắt đầu triều đại nhà Trần kéo dài
đến 175 năm.  

Không biết chữ vì xuất thân của Trần Thủ
Độ trong gia tộc đời đời làm nghề thuyền chài.
Từ bé, ông đã được Trần Thừa nuôi trong nhà,
vì thế, vua Trần Thái Tông là con Trần Thừa
mới gọi ông là chú. Việc ông lập vua trẻ và ông
bố vua làm Thái Thượng Hoàng cũng là cách
trả ơn người đã cưu mang ông từ bé. Tự ông
không muốn giành ngôi vua, mặc dầu lúc đó
ông đã là Điện Tiền chỉ huy sứ, nắm quân đội
và nhà Lý bấy giờ như ngôi nhà mục, chỉ đẩy
một cái là sập. Trước Trần Thủ Độ cũng có
người giữ chức Điện Tiền chỉ huy sứ như ông là
Lý Công Uẩn cũng đã được quân đội và thiền
sư Vạn Hạnh tôn lên làm vua khi triều Tiền Lê

là Lê Long Đĩnh là một ông vua bạo ngược,
thích chém giết, nổi tiếng về chuyện dóc mía
lên đầu sư, ra triều thì không ngồi mà nằm nên
còn có biệt danh là “Lê Ngọa triều”. Nhiều nơi
trong nước nổi dậy chống lại triều đình. Khi Lê
Long Đĩnh chết, Lý Công Uẩn lên ngôi, dẹp
loạn, xây dựng nước Đại Việt phục hưng. Thế
mới biết, trong lịch sử Đại Việt, có hai người có
công lớn dựng triều đình đều là Điện Tiền chỉ
huy sứ, cũng nói lên vai trò của quân đội quyết
định trong việc triều chính như thế nào.

Không biết chữ, nhưng ông là vị võ tướng
đại tài, được vua ban cho chức Thái Sư, Trung
Vũ Đại Vương. Ông sinh ngày 12 tháng 2 năm
1194, tuổi Dần. Có lẽ vì cầm tinh con Hổ nên
ông có cá tính lạ: dũng mãnh, trung thực, quyết
đoán.

Trần Thủ Độ là đại thần phò tá, một lòng
trung quân cho đến khi từ giã cuộc đời. Có lẽ
Trần Thái Tông đã học được ở ông kiến thức
quân sự để trở thành một ông vua cầm quân
giỏi, trực tiếp đi đánh các trại Vĩnh An, Vĩnh
Bình của nước Tống ở châu Khâm, châu Liêm

Tượng thờ Trần Thủ Độ ở Đền Trần, Thái Bình. 
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để ổn định vùng biên giới
nước ta. Năm 1252, vua cũng
thân chinh đi đánh Chiêm
Thành để trị tội hay cướp bóc
dân cư ven biển. Nhất là trong
cuộc chiến chống quân
Nguyên Mông lần thứ nhất,
vua tự làm tướng thống lĩnh 6
cánh quân đánh trận làm nên
chiến thắng Đông Bộ Đầu lẫy
lừng. Trong lịch sử, có lẽ hiếm
người nào tạo dựng nên cả
một Hoàng đế lúc còn tuổi thơ
và cả một triều đại “hào khí
Đông A” như ông.

Có những lúc vận nước
lung lay, giặc Mông Cổ với thế
mạnh như chẻ tre xâm chiếm
nước ta vào năm Đinh Tỵ
(1257), vua phải rút lui dọc
theo sông Hồng, bỏ lại thành
Thăng Long. Vua hỏi ý kiến
của em ruột, Thái uý Trần
Nhật Hiệu về kế sách chống
giặc, Nhật Hiệu khuyên nên
đưa Đại Việt nhập vào nước
Tống. Vua lại dời thuyền đến
hỏi Thái sư Trần Thủ Độ, ông
trả lời: “Đầu thần chưa rơi
xuống đất, bệ hạ đừng lo gì
khác”. Nhờ có lời khuyên của
Trần Thủ Độ mà Đại Việt
không phải rơi vào vòng Bắc
thuộc lần nữa. Cũng nhờ đó
mà vua quan và quân dân Đại
Việt quyết tâm phá được quân
Mông Cổ, buộc chúng phải

tháo chạy theo đường sông
Hồng về Vân Nam. 

Trần Thủ Độ có công lớn
“Thái Tông lấy được thiên hạ
đều nhờ mưu sức của ông cả.
Vì thế ông được nhà nước dựa
cậy, quyền át cả vua” (Đại Việt
Sử ký toàn thư). Tuy vậy, ông
vẫn là người tuyệt đối trung
thành với nhà Trần. Ông lại là
người liêm khiết, phân minh
rõ ràng việc riêng tư. Chính sử
còn ghi lại nhiều chuyện ca
ngợi đức độ của ông:

Có kẻ tâu với Thái Tông “bệ
hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ
quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra
sao”?. Ông biết chuyện, không
những không trừng trị mà cho
là lời trung thực, còn thưởng
cho tiền lụa. Linh từ Quốc
mẫu là vợ ông, ngồi kiệu đi
qua thềm cấm, bị quân hiệu
ngăn lại, về nhà mách ông.
Ông không trị tội mà còn khen
quân hiệu biết giữ luật pháp
và ban thưởng. Có người nhờ
Quốc mẫu xin ông chức Câu
Đương. Ông cũng cho nhưng
đòi phải chặt một ngón chân
để phân biệt với những người
khác. Người đó kêu van mãi
mới được tha. Có lần, Thái
Tông muốn phong cho anh
của Thủ Độ là An Quốc làm Tể
tướng. Ông cũng khảng khái
trả lời: “An Quốc là anh Thần,

nếu cho giỏi hơn Thần thì
Thần xin trí sĩ, nếu cho Thần
giỏi hơn thì không thể cử An
Quốc. Nếu anh em đều làm Tể
tướng cả thì việc triều đình sẽ
ra làm sao?”. Vua bèn thôi.

Trần Thủ Độ là người có
công dựng một Vương triều,
nhưng cũng để lại ít nhiều sự
chê trách của đời sau. Các sử
gia nhà Nguyễn đã có lời bình
về ông trong Khâm Định Việt
sử thông giám cương mục:
“Thủ Độ làm quan đến Tể
Tướng, mà không việc gì là
không để ý đến, vì thế mới
giúp nhà Trần dựng nên cơ
nghiệp đế vương, mà cũng giữ
trọn vẹn được thân mình. Thái
Tông có làm văn bia ở sinh từ
Thủ Độ để tỏ ý quý mến hơn
người khác. Nhưng xét ra,
những việc giết vua triều trước
và thông dâm với vợ vua, việc
gì Thủ Độ cũng nhẫn tâm làm
cả. Như thế Thủ Độ là bầy tôi
có công với triều Trần mà là
người có tội với triều Lý”. 

Nhiều chuyện về Trần Thủ
Độ ghi trong sử sách và truyền
miệng dân gian nói về ông
chôn sống tôn thất nhà Lý
trong lễ tế ở Thái Đường.
Trong Đại Việt Sử ký toàn thư
cũng nói chuyện này, nhưng
cho rằng chưa chắc việc này
đã có thực, vì Phan Phu Tiên
không ghi lại, nên chỉ tạm
chép vào tác phẩm này mà
thôi.

Trần Thủ Độ mất năm Giáp
Tý (1264). Hơn 700 năm trôi
qua mà vẫn còn nhiều chuyện
bàn về ông. Nhưng có điều
chắc chắn rằng: vai trò của
ông lớn lao trong việc dựng
nghiệp nhà Trần và chiến
thắng quân Nguyên Mông.
Biết đâu, không có một danh
tướng như ông, nước Đại Việt
đã phải “Nhập Tống” rồi, làm
sao giữ được giang san độc lập
như hôm nay?rĐền Trần ở Hưng Hà, Thái Bình.
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Sỹ, nông, công, thương 
Một ngày của người Việt(*)

PhAN CẩM ThượNg

Sinh hoạt vật chất của một con người, một gia đình hay một cung đình có lẽ
không có gì bí ẩn, nhưng cũng không quá hiển hiện với trí tò mò của ta. Đôi khi chỉ
là chuyện nhỏ như một người bình dân thì ăn uống và làm việc thế nào, đôi khi là
chuyện ông quan một ngày lên phủ huyện như thế nào, rồi một ngày của vị hoàng
đế ra sao đều phản chiếu tập tục sinh hoạt vật chất của một dân tộc. Tại sao người
Việt ăn xong hay ngậm một chiếc tăm, tại sao người nông dân thích đi ị ngoài đồng
và tại sao trong cả hoàng cung đồ sộ lại không có lấy một cái phòng vệ sinh, đấy là
cả những câu chuyện thú vị. Khảo sát một ngày thường của người Việt, với bốn giai
tầng sỹ, nông, công, thương, ngõ hầu cho chúng ta biết dân Việt đã có một đời sống
như thế nào, cái gì trong đời sống ấy đã mất, cái gì còn tiếp tục và cái gì mới được
du nhập.

Mỗi người đều có một nghề
Con công thì múa, con nghê

thì chầu.
(Ca dao)

1. Nhà vua thường thức
giấc vào cuối giờ dần, khoảng
bốn rưỡi sáng, để còn kịp
chỉnh trang buổi đăng triều,
nếu không phải lên triều, ngài
có thể dậy muộn hơn một
canh giờ. Một thái giám bưng
cho ngài một chén trà thuốc
súc miệng, sau khi nhấp trước
một ngụm, mới đến hoàng đế,
rồi ngài nhổ ngụm nước vào
ống nhổ bạc miệng rộng. Ngài
vén quần ngồi vào chiếc ghế
vệ sinh, dưới có đặt một chậu
sành. Hoàng cung phong kiến
từ thời Hán có một ông vua bị
ám sát ngay trong nhà xí, nên
không bao giờ được xây nữa.
Vua, hoàng hậu và cung nữ
đều đại tiểu tiện bằng chậu.
Riêng chậu của vua được ngự
y giữ lại còn nghiên cứu sức
khỏe của ngài ngự qua phân.
Xong xuôi, thái giám dùng
khăn mềm lau sạch, rồi thấm
một chút mật ong vào hậu
môn của ngài. Vua khoan thai
đi một bài quyền dưỡng sinh

trên phương đình của ngự
uyển, cũng tại đó, thái hậu đã
chuẩn bị bữa sáng đạm bạc,
gồm một ấm trà sâm, một đĩa
bánh nhỏ bằng bột gạo trứng
và mật ong do đích tay bà làm,
một bát miến gà. Tất cả món
ăn đều được thái hậu kiểm tra
và cho người nếm thử. Hai tên
thị nữ sẽ lau người cho ngài
bằng nước ấm, thay quần áo
trong, rồi khoác ra ngoài áo
trong một bộ hoàng bào mầu
trắng, thêu rồng vàng, nếu
ngài không lên triều. Vua được
chải tóc vấn thành búi giữa

đỉnh rồi lồng vào đó một mũ
miện vàng khít với nhục kháo
(búi tóc), xỏ giầy đen bằng
nhung. Ngài đến ngự thư
phòng bắt đầu duyệt tấu sớ.
Trên án thư, một dàn bút lông
các cỡ đã được rửa sạch sẽ,
một nghiên mực đen đã được
mài đầy và sánh, một nghiên
son thắm cũng đầy như vậy,
vài ba cái chặn giấy bằng đá
ngọc Tuyền châu, một cuốn sổ
giấy vàng ghi lịch trình công
việc, và hai chồng công văn từ
khắp nơi gửi đến, cái bằng thẻ
tre kết sách, cái là sách gấp bìa

Nghề thợ mộc xưa.                    Ảnh: internet
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lụa, cái viết thành quyển trên
lụa và giấy cuộn tròn. Sau hai
canh giờ phê bút, ngài ngự
thay áo và thưởng một ấm trà
sen dưỡng tâm. Quá ngọ chút
đỉnh, ngài ra phòng ngoài
dùng bữa trưa với ba mươi
món, ngài dừng lại đó mươi
phút, không đụng tay vào món
nào, rồi ban hết cho quần thần
thị vệ, rồi lui về phòng riêng
dùng một bữa trưa khác lại do
đích thân thái hậu, đôi khi chỉ
là niêu cơm nhỏ, niêu cá kho
tộ, và chút rau luộc. Ngự y sẽ
xoa nhẹ lưng cho ngài, dâng
một xuyến trà bát bảo, ngài
ngủ trưa chừng nửa canh giờ.
Hai tên cung nữ quỳ gần đầu
long sàng, hai tên khác dùng
quạt lông phẩy nhẹ dưới chân,
hai tên nữa đứng xa hơn cũng
quạt nhẹ vào tạo một luồng
khí mát, bốn tên thị vệ tay
không, mình trần lực lưỡng
đứng bốn góc phòng. Trên
long sàng, ngài gối trên một
gối gỗ sơn son cổ hơi cao, dưới
là đệm gấm, bụng phủ chăn
lụa mềm, xung quanh buông
màn the trắng ngà dệt lồng
cảnh Thần kinh thập nhị cảnh

(Mười hai phong cảnh đẹp đất
đế đô).

Thức giấc trưa, ngài dùng
một bát yến hấp đường phèn,
xuống thư phòng viết vài bức
thư pháp, điểm nhỡn cho một
bức họa được vẽ đã nhiều
hôm, rồi gặp gỡ vài quan lục
bộ đại thần, chiều muộn ngài
luyện Thái cực kiếm cùng võ
sư, tắm rửa, rồi ra hồ Tịnh
tâm, ngắm hoa sen. Sau bữa
tối, ngài thay quần áo, duyệt
công văn tới cuối giờ hợi. Bốn
tên cung nữ khỏa thân nằm
trước trong chăn để hơi ấm
đầy long sàng. Ngài cùng với
một ái phi mới tuyển từ thôn
quê tuổi trăng tròn long vân
khánh hội.

2. Thầy đồ thức dậy muộn,
khi mặt trời đã chiếu vào hiên
nhà. Ngài vạch quần lá tọa, tồ
một bãi vào bụi cây vườn sau,
rồi ngâm mấy câu trong Kinh
Thi : Quan quan thư cưu. Súc
miệng bằng nước chè, lấy vỏ
cau khô đánh răng, vục mặt
vào chậu nước sành đặt trên
chạc cây, ngài vuốt tóc mai vắt
qua tai (gọi tóc mai gọng kính)
búi lại búi tóc, ngài nghiêm

trang đánh một bát xôi với
vừng, ngồi vào án thư nhỏ đặt
trên sập, xem qua mấy quyển
Tứ thư, Ngũ kinh, chuẩn bị
cho kỳ lều chõng tới. Đàn trẻ
mươi đứa từ vài làng đã ríu rít
ngoài hiên. Chúng xộc vào
nhà, đứa đun nước, đứa rửa
ấm chén pha trà, đứa bê
nghiên đi mài mực, đứa trải
chiếu. Thầy đồ bận áo dài đen
ra ngoài áo cánh, đội lên đầu
khăn xếp, bắt đầu ê a đọc thi
thư cho lũ trẻ bò lom khom
dưới chiếu viết ám tả. Sau bữa
trưa đạm bạc, ngài ngủ dài
trên võng, rụi mắt sang chiều,
ngài thong thả sang chùa đàm
đạo với sư cụ, hoặc ngắm hoa,
hoặc thũng thẵng đến chơi
một sinh đồ làng bên, cùng
nhau nói chuyện thế sự và
ngâm thơ. Tối đến mẹ thầy đồ
đã sắp sẵn lưng cút rượu, đĩa
lòng lợn, đĩa lạc rang đặt trên
chõng tre thấp ngoài sân, sau
đó ngài chong đèn mài mực
chép vài đoạn trong kinh sách.
Chiếc đèn dầu lạc cứ chập
chờn, thỉnh thoảng lại phải
khêu bấc, ngài thắp thêm cây
nến cho sáng, cháy hết cây
nến thì đi ngủ.

3. Khi tiếng chuông chùa
điểm lúc cuối giờ dần,  chàng
nông dân thức giấc rửa mặt
qua loa bằng chiếc gáo dừa,
quét vội cái sân bằng chổi sể,
rồi đánh ba bát cơm với rau
dền và muối rang trên mâm
chõng tre nhỏ đặt góc sân.
Năm rưỡi trời còn mờ sương,
chàng dắt trâu, vai đeo cầy ra
đồng, giữa giờ thìn, khi nắng
đã chói chang, thửa ruộng
cũng đã cầy xong, hít một hơi
thuốc lào dài, bèn trở về nhà,
không quên cắp theo sọt phân
trâu ỉa vãi, và ba con ếch bắt
được bên bờ ruộng. Cởi bộ
quần áo đi làm, treo lên conThầy đồ xưa.                    Ảnh: internet
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sào đầu cối giã gạo sườn nhà,
chàng mặc bộ cánh nâu chưa
sờn, tuy có vá vài mụn. Bữa
cơm trưa độn sắn, nhưng lại
có đĩa ếch xào măng. Chàng
ngủ một mạch đến ba giờ
chiều, rồi vác cuốc ra bãi xới
mầu, chiều tối tranh thủ mò
cua bãi, nhẩy xuống sông bơi,
rồi quay về rào lại mảnh vườn
đến tối mịt. Cả nhà chong
ngọn đèn dầu tí xíu, ăn cơm
ngoài sân, một ấm nước vối,
một rổ khoai. Cô vợ còn giã
gạo và giặt quần áo, khi cô
cùng chồng chùi chân vào cái
chổi lúa, đập mấy cái, leo lên
giường và quấn chặt vào nhau
một hồi, quay ra thủ thỉ câu
chuyện tiếu lâm Tay ải tay ai,
rồi ngủ say bí tỉ.

4. Cha con ông phó mộc
đến nhà chủ ở làng bên từ tối
hôm qua. Gia chủ muốn đóng
một rương thờ. Ngủ trên sập
và đắp chiếu, hai người dậy
sớm, rửa mặt mũi qua loa, rồi
đánh một nồi cơm to với rau
luộc, cá kho giềng. Trà lá hút
thuốc lào, đàm đạo với chủ
nhà chừng nửa canh giờ, họ
giở hòm đồ nghề gồm nhiều
tràng, đục, búa, khoan, bào,
thước, mực,  còn cưa và rìu
cầm theo tay. Gỗ đã được pha
sẵn, giờ thì họ chỉ việc chế
tinh. Thoạt tiên đo gian giữa,
nơi sẽ đặt rương thờ, sau tính
mực thước sao cho số đo toàn
rơi vào những cung tốt phát về
phúc đức và sinh nam tử.
Trước tiên họ dựng khung, sau
đó sẽ quây ván, trổ và chạm
khắc hoa văn, kết thúc là sơn
thếp...công việc còn phải kéo
dài đến cuối năm, ngày đầu
mới tính toán và dựng việc đại
khái. Tuy nhiên đầu năm sau
họ phải tiến triều, vào bộ lễ
sửa sang một số đồ thờ tự
trong Thái Miếu. Mặt trời đã

đứng bóng, hai cha con thợ
mộc, nhẩn nha uống tuần trà,
rửa lại điếu bát, đợi ông chủ về
uống rượu. Bữa cơm trưa đầu
tiên có cả tiết canh vịt và vò
rượu đầy. Cả ba sau đó lăn ra
phản gỗ gáy khò khò. Giờ mùi
họ tỉnh giấc, xúm lại đánh vài
ván cờ trêu chọc nhau om
xòm, rồi lại bắt tay vào công
việc. Buổi tối lại cơm no rượu
say, cậu con trai chạy vào làng
làm quen với cô hàng xóm,
ông bố cùng gia chủ đánh tổ
tôm cho tới giờ hợi. Cả đời một
người thợ mộc giỏi lắm là
dựng được ba chục bộ bàn
thờ, nhưng bộ nào cũng đáng
là tác phẩm.

5. Chàng lái buôn chít lại
khăn đầu rìu, xốc hầu bao có
túi tiền rủng rẻng, bao khăn
khoác vai đựng quần áo, bước
khỏi quán phở, rồi ra bến
thuyền Sơn Tây. Trên thuyền
những người dân Mường đã
chất vài bao hương liệu, thảo
dược, qua Hương Canh, lái
buôn sẽ nhập thêm ít gốm
sành, rồi xuôi Thăng Long và
Phố Hiến. Đám dân Đểu Cáng
đã về hết (Chỉ người gánh
thuê, Đểu là một người gánh
hai thùng hai bên, Cáng là hai
người gánh chung một đòn,
thúng ở giữa). Từ Sơn Tây
xuống Kẻ Chợ chừng năm sáu
mươi cây, nhưng theo đường
sông Hồng phải bẩy tám mươi
cây, một ngày đò mới tới. Quá
trưa thuyền dừng quãng Phúc
Yên, cập bến nghỉ ăn và mua
đồ gốm, chiều đò xuôi tiếp
bến Chương Dương, khách và
chủ thuyền cởi dải rút quần lá
tọa, vạch chim đái tồ tồ xuống
mặt sông, xốc lại áo quần rồi
chuyển hương liệu lên bờ. Ở
lại Thăng Long chừng ba hôm,
chàng lái buôn nhập thêm ít
lụa Hà Đông, đi chơi cô đầu và

nghe ca trù, chàng trọ một
người quen ở phố Thuốc Bắc.
Thuyền lại đi tiếp xuống Bát
Tràng, chàng mua vài chục lô
bát chiết yêu, lục bình cỡ lớn,
rồi đi phố Hiến giao hàng.
Hàng chục ngày lênh đênh
trên sông, gặp bến thì lên bờ
ăn nghỉ, còn không thổi nấu
trên thuyền, nếu đi quá lâu,
chủ thuyền cũng đành đồng ý
cho gã lái buôn cắp theo một
cô đào quá lứa cho vui chuyện.
Tắm rửa thông thường dùng
nước sông, trừ khi khan hiếm
còn không chủ thuyền thường
tích nước mưa nấu ăn và pha
trà. Đêm ngồi đầu thuyền
ngắm trăng, thưởng trà cũng
thật là thanh cảnhr

(*) Trích trong cuốn Văn minh vật
chất của người Việt của tác giả Phan
Cẩm Thượng - Nhà xuất bản Tri Thức,
xuất bản năm 2008.
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Mùa 
Xuân 

đánh giặc 
TăNg Bá hoàNh

Ngược dòng lịch sử, chúng ta tìm về
những chiến công lẫy lừng thời kỳ đầu
Công nguyên, tức thời Hai Bà Trưng.

“Năm Canh Tý, Trưng Vương năm thứ nhất,
(Dương lịch là năm 40), mùa Xuân, tháng Hai,
vua khổ vì thái thú Tô Định, dùng pháp luật trói
buộc, lại thù Định giết chồng mình, mới cùng
em gái là Trưng Nhị, nổi binh
đánh hãm trị sở ở châu. Định
chạy về nước. Các quận Nam
Hải, Cửu Chân, Nhật Nam,
Hợp Phố đều hưởng ứng, lấy
được 65 thành ở Lĩnh Nam, tự
lập làm vua” (ĐVSKTT). Đây
là chiến công đầu Công
nguyên của dân tộc, một sự
kiện tự hào cho phụ nữ Việt
Nam. Nhưng sau cuộc khởi
nghĩa thắng lợi của Hai Bà
Trưng không lâu, đất nước lại
sống trong đêm dài Bắc
thuộc. 

Năm thế kỷ sau, “mùa
Xuân năm Nhâm Tuất (542),
đại khởi nghĩa toàn dân do Lý
Bí lãnh đạo nổ ra, không đầy
3 tháng, khí thế tiến công và
nổi dậy khắp nơi của nhân
dân ta đã quét sạch bè lũ đô
hộ nhà Lương” (LSVN) ra khỏi đất nước. Mùa
Xuân năm sau, Lý Bí xưng vương, đặt quốc hiệu
là Vạn Xuân, niên hiệu là Đại Đức, dựng cung
Vạn Thọ, tổ chức triều chính của một quốc gia
độc lập. Tuy nhiên nước Vạn Xuân cũng chỉ tồn
tại được 60 năm rồi lại rơi vào tay nhà Tùy rồi

nhà Đường của Bắc triều. 
Lại ba trăm năm nữa, “nắm lấy cơ hội chính

quyền trung ương nhà Đường hấp hối, chính
quyền đô hộ ở nước ta như rắn mất đầu, nhân
dân ta lại một lần nữa quyết định lấy vận mệnh
của đất nước, một hào trưởng đất Hồng Châu
(Cúc Bồ, Ninh Giang) là Khúc Thừa Dụ, được

nhân dân ủng hộ, tự xưng là
Tiết độ sứ, lợi dụng bộ máy
và danh nghĩa của bọn đô hộ
để chuyển sang giành độc
lập một cách vững chắc”
(LSVN). Đầu Xuân Bính Dần
(tháng 2 năm 906), triều đình
nhà Đường phải phong cho
ông tước Đồng bình chương
sự, tước cao nhất cho những
quan ngoài biên viễn.  

Năm Tân Tỵ, niên hiệu
Thiên Phúc thứ hai, mùa
Xuân năm 981, quân Tống
chia hai đạo vào xâm lược
nước ta. Cuối mùa Xuân năm
981, Lê Hoàn lập căn cứ ở An
Lạc (Chí Linh), đánh bại đội
quân thủy của giặc trên sông
Bạch Đằng. Trên bộ, tướng
Hầu Nhân Bảo bị chém,
quân giặc thua to, chết đến

quá nửa, thây chết đầy đồng, nhiều tướng giặc
bị bắt sống mang về kinh đô Hoa Lư, từ đó
trong nước yên bình trong gần một thế kỷ.

Triều Lý, năm Bính Thìn, niên hiệu Thái
Ninh thứ 5 (1076), mùa Xuân, tháng 3, vua
Tống sai Tuyên phủ sứ Quang Nam (Quảng

Khi mùa Xuân đến, trăm
hoa đua nở, lễ hội khắp đó
đây, già trẻ gái trai vui tươi
mừng một năm mới với biết
bao hy vọng. Nhưng không
chỉ có thế, đã biết bao mùa
Xuân, ông cha ta phải ra quân
đánh giặc. Vượt bao khó khăn
hy sinh gian khổ, chúng ta đã
giành được những chiến công
vĩ đại, mãi mãi đi vào lịch sử
dựng nước và giữ nước của
dân tộc. Nhân đầu xuân
Nhâm Dần (2022), chúng ta
cùng đọc lại những trang sử
vẻ vang của những mùa Xuân
đánh giặc.

Tranh khởi nghĩa Hai Bà Trưng.     nguồn: internet
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Đông, Quảng Tây) làm Chiêu thảo sứ, Triệu
Tiết làm phó, đem quân 9 tướng, hợp với quân
Chiêm Thành  và Chân Lạp vào xâm chiếm
nước ta. Vua Lý sai Lý Thường Kiệt đem quân
đón đánh, giặc Tống đại bại bên sông Như
Nguyệt (sông Cầu đoạn qua Bắc Ninh), chết tại
trận hàng nghìn. Với trận thắng này, quân dân
Đại Việt đã đập tan âm mưu thôn tính nước ta
của nhà Tống.

Gần 200 năm sau, giặc Nguyên Mông, một
đế quốc hùng mạnh nhất thế giới đương thời,
đánh đông, dẹp bắc hàng vạn dặm đều chiến
thắng, nhưng ba lần mang quân sang xâm lược
nước ta chúng đều đại bại.

Lần thứ nhất diễn ra vào đầu Xuân năm
Mậu Ngọ, niên hiệu Nguyên Phong năm thứ 8
(1258). Lúc đầu quân giặc giữ thế chủ động,
quân đội nhà Trần rút lui chiến thuật. Sau đó,
chỉ trong vòng 15 ngày, quân ta phản công,
quân Nguyên Mông đại bại, vội rút quân về
nước. Ngày mồng một Tết (1258), vua trở về
kinh đô, ngồi ở chính điện, cho trăm quan vào
chầu, trăm họ lại yên vui như cũ.

27 năm sau, giặc Nguyên Mông lại xâm lược
nước ta lần thứ hai vào đầu Xuân năm Ất Dậu
(1/1285). Trước khi trận thứ hai nổ ra, nhà Trần
đã có những chuẩn bị căn bản về kế sách, lực
lượng, tư tưởng quyết chiến quyết thắng. Cuối
tháng 1 năm 1285, các mũi tiến công của giặc
đã vượt qua biên giới. Tổng lực lượng tới 50 vạn
quân, khi đó nước ta chỉ khoảng 7 triệu dân.
Quân giặc chia làm 3 mũi do Thái tử Trấn Nam
vương Thoát Hoan trực tiếp chỉ huy tiến vào
Lạng Sơn, ngày 6 tháng Giêng giặc đã đến Vạn
Kiếp (Chí Linh).

Mũi thứ hai, theo đường sông Hồng đánh
xuống Vật Lại (Yên Bái) rồi xuống Bạch Hạc

tiến về Thăng Long.
Mũi thứ ba do Toa Đô chỉ huy, vượt biển vào

Chămpa, rồi đánh tập hậu vào Nghệ An, tiến ra
Bắc.

Triều đình phải rời kinh đô về Thiên
Trường. khi quân giặc phía Nam đánh ra
Trường Yên (Ninh Bình), quân ta lừa địch đánh
ra Quảng Yên rồi quay về Thanh Hóa lập căn
cứ.

Trọn một mùa Xuân quyết chiến quyết
thắng, tháng 6/1285, cuộc kháng chiến tuy gặp
muôn vàn khó khăn khi phải đối mặt với đội
quân thiện chiến khổng lồ, lại không ít kẻ phản
bội, nhưng dưới sự chỉ huy của Tiết chế Trần
Hưng Đạo, mọi trở ngại đã vượt qua, giành
thắng lợi vẻ vang, nhiều tướng giặc tử trận hoặc
bị bắt sống cùng với trên 5 vạn tù binh, 50 vạn
quân giặc bị đánh tan tác buộc phải rút khỏi
nước ta.  

Cuộc kháng chiến chống Nguyên lần thứ ba,
cũng diễn ra vào mùa Xuân năm Mậu Tý
(1288), giặc cũng chia ba đạo quân tiến vào
nước ta từ cuối tháng 12 năm Đinh Hợi
(1/1288). Mũi chủ lực đại quân vẫn theo đường
Lạng Sơn do Thoát Hoan chỉ huy với 30 vạn
quân tràn vào nước ta. Mũi thứ hai theo đường
sông Bạch Đằng. Mũi thứ ba vẫn theo đường
sông Hồng đánh về Thăng Long.

Ngày 9/4 năm 1288, trận quyết chiến chiến
lược diễn ra trên sông Bạch Đằng, giặc đại bại,
tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ... bị bắt,
thu 400 chiến thuyền, hàng vạn quân địch
chìm dưới đáy sông. Đoàn quân bộ rút từ Kiếp
Bạc rồi về Lạng Sơn cũng bị đánh tơi bời. Kết
thúc cuộc kháng Nguyên lần thứ ba và cũng là
trận cuối cùng chống Nguyên ở TK XIII. Bọn
tướng giặc như chó cụt đuôi, bị xích cổ, làm vật
tế sống trước lăng vua Trần ở Thái Bình cho hả
giận.

Hơn hai thế kỷ sau, giặc Minh lại xâm lược
nước ta, chúng tàn phá đất nước ta trên 20 năm
(11/1406-1/1428). Ngày 2 tháng Giêng năm
Mậu Tuất (7/2/1418) cũng bắt đầu sau tiết lập
Xuân (4/2), Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa tại Lam
Sơn (Thọ Xuân, Thanh Hóa). Cuộc chiến tranh
chống Minh kéo dài 10 năm với biết bao gian
khổ hy sinh, kết thúc vào 3/1/1428, khi tên giặc
cuối cùng rút khởi đất nước ta.   

Không bao lâu sau cuộc kháng chiến chống
Minh oanh liệt, nhà Lê bước vào suy vong,
nước ta lâm vào tình trạng một vua hai chúa
gây nên bao cảnh tang thương suốt hai thế kỷ.
Trước nguy cơ bị nghĩa quân Tây Sơn tiêu diệt,
Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm hòng cứu vãn

Xe tăng húc đổ Dinh Độc Lập trong chiến
thắng 30/4/1975.                              Ảnh: internet
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tình thế từ tháng 7/1774. Đầu Xuân năm 1775,
quân Tây Sơn ra quân như một cuộc tập trận,
đã dìm 5 vạn quân Xiêm trên sông Rạch Gầm-
Xoài Mút, kết thúc chế độ một vua hai chúa.

Cuối thế kỷ XVIII, Lê triều tàn tạ, trước nguy
cơ bị quân Tây Sơn xóa sổ, ông vua cuối cùng
của triều hậu Lê là Chiêu Thống bạc nhược,
mất hết thể diện quốc gia, cầu cứu quân Mãn
Thanh, đây là cơ hội để bọn phong kiến
phương Bắc xâm lược nước ta một lần nữa.
Tháng 11/1788, 20 vạn quân Thanh, do Tôn Sĩ
Nghị cầm đầu tiến vào xâm lược nước ta. Ngày
17/12/1788, chúng vào thành Thăng Long.
Được tin, ngày 22/12, Nguyễn Huệ hội quân,
làm lễ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là
Quang Trung, lập tức tiến quân ra Bắc, tiêu diệt
bọn xâm lược ngay từ 30 Tết Kỷ Dậu
(25/1/1789). Ngày 29/1 quân ta đã tiến vào
Thăng Long, chỉ trong 5 ngày, quân Tây Sơn
quét sạch 20 vạn quân Thanh ra khỏi kinh
thành, Ngọc Hồi, Đống Đa mãi mãi là mồ chôn
quân xâm lược. Ngày 7 Tết, Quang Trung mở
tiệc khao quân tại kinh thành Thăng Long.

Nhờ công nghiệp và thương mại phát triển
sớm, bọn đế quốc phương Tây áp đặt chế độ
thực dân khắp năm châu, trong đó có Việt Nam
bị thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858. Tháng
8 năm 1945, Cách mạng đã thành công, nhà
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã tuyên
ngôn độc lập, nhưng thực dân Pháp dã tâm
quyết cướp nước ta một lần nữa. Đến năm
1954, cuộc kháng chiến đã qua gần 9 năm,
quân đội ta cần một trận quyết chiến chiến
lược để kết thúc cuộc chiến, thời cơ ấy đã đến,
đó là Điện Biên Phủ, tập đoàn cứ điểm mạnh
nhất của Pháp tại Đông Dương.

Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ 13/3
đến 7/5/1954, quân dân ta trải biết bao hy sinh
gian khổ để giành đại thắng, tiêu diệt 16 nghìn
quân giặc, trong đó bắt sống 11.721 tên, kể cả
bộ chỉ huy. Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn
động địa cầu, không những xóa sổ một tập
đoàn cứ điểm mạnh nhất của Pháp ở Đông
Dương mà còn đánh sập ý chí của chủ nghĩa
thực dân thiết lập trên thế giới đã qua bốn thế
kỷ, mở ra thời cơ giải phóng dân tộc cho các
nước thuộc địa.

Pháp cuốn cờ thì Mỹ đổ bộ, buộc dân tộc ta
phải cầm súng một lần nữa. Cuộc kháng chiến
chống Mỹ đến năm 1967 đã trên 10 năm, Mỹ đã
mang vào miền Nam trên nửa triệu quân cùng
một số nước chư hầu cũng không cứu vãn được
thất bại. Để đưa cuộc chiến tranh bước vào giai
đoạn kết thúc, vì thế nổ ra cuộc Tổng tiến công

và nổi dậy xuân Mậu Thân, năm 1968.
Chiến dịch khai hỏa từ đêm 30 rạng ngày

31/1, diễn ra hầu hết các đô thị tại miền Nam,
đánh vào những khu vực trọng yếu của quân
đội Mỹ và ngụy Sài Gòn, đây là một trong
những chiến dịch lớn nhất, mang tính bước
ngoặc trong chiến tranh Việt Nam, quân Giải
phóng đã hoàn thành mục tiêu quan trọng:
“Đè bẹp ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải
ngồi vào bàn thương lượng”. 

Sau chiến dịch Mậu Thân 1968, Tổng thống
Giôn Sơn đơn phương tuyên bố ngừng bắn từ vĩ
tuyến 20 trở ra, chấp nhận ngồi vào bàn đàm
phán tại Pari. Sau chiến dịch Mậu Thân 1968 và
sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm
1972 ta bước vào cuộc tổng tiến công làm nên
đại thắng mùa Xuân 1975.

Ngày 26/4 Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu
với 5 cánh quân, cùng những binh chủng hợp
thành, với lực lượng 24 vạn quân, 400 xe tăng,
thiết giáp, 420 khẩu pháo. Sau 5 ngày, quân và
dân chiến đấu ngoan cường, mưu trí với thế và
lực áp đảo, 11 giờ 30’ ngày 30 tháng 4, quân ta
làm chủ Dinh Độc Lập, chính quyền Sài Gòn
đầu hàng vô điều kiện, hơn một triệu quân
ngụy tan rã, kết thúc cuộc chiến 20 năm, giang
sơn thu về một mối, thỏa lòng mong đợi của
toàn dân tộc, cả thế giới chúc mừng và kính
trọng. Tuy nhiên, sau chiến tranh giải phóng
miền Nam, một số mâu thuẫn quốc tế nẩy sinh
giữa Việt-Trung và một số nước khác, vì thế,
sau chiến tranh chống Mỹ ngụy, vết thương
chưa lành, dân tộc ta một lần nữa lại bước vào
mùa Xuân đánh giặc, hướng nòng súng về phía
Bắc. Chiến tranh biên giới Việt-Trung bắt đầu
từ 17/2 đến 16/3 năm 1979, sau 27 ngày, bọn
xâm lược buộc phải rút quân, nhưng vẫn trụ lại
một số vị trí trên đất nước ta tới 10 năm sau.

Nhìn lại quá trình lịch sử, giặc đến nước ta
từ mọi phía, chẳng kể mùa nào. Dù chúng đến
từ đâu, dân tộc ta cũng quyết đánh để quét
sạch nó ra khỏi đất nước. Tuy nhiên, điểm qua
những sự kiện lớn chống ngoại xâm, hầu hết
diễn ra vào mùa Xuân. Tại sao vậy? Về phía
giặc, dù giặc Bắc hay Tây, chúng rất sợ vào
nước ta vào mùa Hạ hay mùa Thu vì nắng lắm
mưa nhiều, mùa Đông Xuân dễ phát huy các
phương tiện chiến tranh. Về phía ta, đánh giặc
về mùa xuân dễ phát huy các quân binh chủng
và khí tài, hơn nữa còn tạo sự bất ngờ. Bởi thế
trong những ngày Xuân, lực lượng vũ trang của
ta càng phải cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu để
đất nước an bình, nhân dân hạnh phúcr
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HìNH TượNg Hổ
trên gốm cổ Chu Đậu

AN VăN Mậu
Trong hơn 240 nghìn cổ vật và hàng trăm nghìn mảnh vỡ thu nhặt được, cuộc

khai quật khảo cổ học dưới nước từ con tàu cổ đắm tại vùng biển Cù Lao Chàm
(Quảng Nam) kéo dài 4 năm (1997-2000) đã mang lại nhiều thông tin mới lạ về
gốm người Việt tại di tích Chu Đậu (Nam Sách, Hải Dương).

Sau khi phân loại, nghiên
cứu, các nhà chuyên môn
trong và ngoài nước đặc

biệt lưu ý đến giá trị mỹ thuật
từ các kiểu dáng đến họa tiết,
hoa văn trang trí trên gốm tàu
đắm Cù Lao Chàm (Quảng
Nam). Nhân dịp đón xuân
Nhâm Dần (2022), chúng tôi
xin giới thiệu hình ảnh con hổ
trên gốm của các nghệ nhân
xưa.

Như chúng ta đã biết, trong
mỹ thuật cổ, đề tài vẽ “tứ linh”
(long, ly, qui, phượng), “tứ
quý” (tùng, cúc, trúc, mai)
hoặc loài thú như voi, ngựa,
hươu, nai... xuất hiện khá
nhiều trên các loại đồ gốm
như: đĩa, lọ, bình, âu... Song,
hình ảnh con hổ, một loài dã
thú, thì rất hiếm. Quá trình
nghiên cứu, chúng tôi phát
hiện có 06 tiêu bản gốm sau:

Đĩa thứ nhất xếp loại kích
thước lớn với đường kính
35cm vẽ ba màu (gọi là tam
thái, màu đỏ và lục vẽ trên
men). Tại đây, hình con hổ
đứng thẳng trên hai chân sau,
chân trước bên phải đang
vươn ra (như người) nắm
khóm cây giống cây tre; còn
chân kia choãi ra sau. Con hổ
có cái đuôi dài đưa ra trước
đến chấm đất, cách vẽ “nhân
cách hóa” cho người xem cảm
giác hổ đang vạch lá dọn
đường đi. Do bị ngâm dưới
đáy biển lâu ngày, nước mặn
đã làm màu đỏ, lục bị xỉn và
biến dạng (ảnh 1). 

Sau khi đối chiếu với cổ vật

phát hiện cùng địa điểm và
niên đại, họa sĩ Nguyễn
Thượng Hỷ - Nguyên Phó
Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng
Nam đã mạnh dạn vẽ lại hai
màu đỏ và lục để phục vụ
nghiên cứu.

Bản vẽ lại màu đỏ và màu
lục trên đĩa thứ nhất

Đĩa thứ hai: có đường kính
33 cm là loại đĩa trung vẽ lam
(đơn sắc với màu oxid coban
dưới men), hình con hổ được
vẽ trong tư thế đang chồm tới,
đầu ngẩng cao nhìn về phía
trước. Mặc dù đĩa bị sứt một
góc nhưng rất may hình hổ
còn khá nguyên vẹn, những
đám mây còn lại dưới chân
thú và những hồi văn vẽ mây
bao quanh thành đĩa (ảnh 2)

Bình Kendi: Đây là loại
bình đựng rượu, chiều cao cả

nắp 16,5cm. Bình còn khá
nguyên vẹn, vẽ lam trên nền
trắng. Tại đây, hổ được vẽ trên
thân bình với tư thế như đang
rình mồi. Nét vẽ kiểu phóng
bút, xung quanh nó có nhiều
vân mây phủ kín vòi hình vú
(ảnh 3). 

Những đồ gốm tàu đắm Cù
Lao Chàm trang trí hình hổ

Bình gốm: Là chúa sơn lâm
nên người xưa cũng ưu ái
trang trí trên một cặp bình, có
chiều cao 18,4 cm và 18,1 cm.
Cặp bình này dáng hình trứng,
có núm ở vai, đế hơi lõm vào,
vẽ hai con hổ tư thế giống
nhau đang vồ mồi (răng nanh
chìa ra), chỉ khác ở cái đầu
ngẩng lên và cúi xuống. Bình
được vẽ bốn màu: xanh co
ban, màu đỏ, màu lục và thêm
màu vàng (mạ vàng). Các màu
này vẽ trên men nên đã bị biến
dạng, còn giữ lại nét chính con
hổ, những đám mây xung
quanh, các cánh hoa xếp
chồng lên nhau ở vai bình
(ảnh 5, 6). 

Nắp hộp: Cuối cùng là hình
con hổ trang trí trên nắp hộp
nhỏ. Thân hổ đang gồng lên,
nét vẽ kiểu phóng bút nên khó
phân biệt, dễ nhầm lẫn với
con mèo (ảnh 4).

Những tiêu bản gốm trên
được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh
Quảng Nam, có nguồn gốc từ
Chu Đậu - Trung tâm sản xuất
gốm mậu dịch của nước ta
thời Lê sơ cuối thế kỷ thứ XV,
nay thuộc xã Thái Tân, huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dươngr
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Chuyện Thần đồng tuổi Dần
bên sông Kinh Thầy

KhúC hà LINh

Cầm tinh con hổ, sinh năm Canh Dần - 1530, từ 8 tuổi Đồng Hãng đã nổi tiếng
thần đồng. Lều chõng từ năm 14 tuổi, nhưng lận đận tới 30 tuổi, mới đỗ Đệ nhị
giáp tiến sĩ xuất thân (tức Hoàng giáp) tại khoa thi Kỷ Mùi năm Quang Bảo thứ 5
triều Mạc Phúc Nguyên (1559).

Tiếng trống cửa quan…
Lúc đi học, tuy người bé nhỏ, gầy gò nhất

lớp, nhưng chẳng ai dám coi thường Hãng.
Hãng học giỏi, viết chữ thoáng, bay bướm lại
ứng đối trôi chảy trước người lớn hơn tuổi. Bạn
chăn trâu đã phải thay nhau đi lừa trâu cho
Hãng để được nghe Hãng kể chuyện cổ bên
Tàu…

Một hôm nhờ bạn trông trâu hộ, Đồng Hãng
dò hỏi đường lên dinh quan Thừa Ty đồn Phao
Sơn gần nhà. Trưa hè oi ả, bỗng có hồi trống
rung động nha môn. Quan Thừa Ty đang thiu
thiu ngủ, giật mình tưởng có chuyện gì khẩn
cấp, trở dậy kéo thuộc hạ ra cổng, thì chỉ có
một cậu bé trạc hơn chục tuổi.

Quan hỏi:
-  Em bé có việc gì náo động bản quan?
- Thưa quan, kẻ hàn sĩ muốn xin bữa cơm,

khó nói được đến nơi, nên mạo muội đánh
trống. Muôn lần đáng tội, xin quan lớn tha cho.

Quan Thừa Ty vốn xuất thân là nho sinh,
nên đồng cảm, cười vang:

- Đã là học trò chắc phải biết thơ phú. Bây
giờ ta ra đề, nếu làm được, ta sẽ cấp tiền gạo.
Không làm được ta đánh đòn chịu không?

Đồng Hãng đáp cộc lốc:
- Trăm đầu đề cũng làm được! 
Quan Thừa Ty thoáng vẻ khó chịu, nhưng

kiên nhẫn ra đề. Đồng Hãng viết lia lịa. Đang
viết hết giấy mực, cậu dùng gạch non viết đầy
sân nhà quan. Các viên phụ tá hiếu kỳ cũng thi
nhau ra câu hỏi, Hãng trả lời vanh vách.

Quan hỏi:
- Học trò làng Triền Dương, vùng sông nước,

vậy có biết bài thơ này là thế nào không, nghe
nhé! Quan đọc:

Niên lai hạ hạn hựu thu lâm
Hòa cảo miêu thương hại chuyển thâm
Tam vạn quyển thư vô dụng xứ
Bạch đầu không phụ ái dân tâm
Dịch: Năm nay hạ nắng thu mưa dầm
Lúa khô, mạ hỏng, hại rất lớn
Ba vạn cuốn sách cũng vô dụng
Bạc đầu vẫn không phụ lòng yêu dân.

Quan chưa đọc dứt câu, Hãng đã reo lên:
Đây là thơ của Trần Nguyên Đán, tức Băng Hồ
tiên sinh, là ông ngoại của Danh thần Nguyễn
Trãi. Bài này có tên là “Tháng sáu năm Nhâm
Dần”, thưa quan đúng không?

Quan Thừa Ty vô cùng kinh ngạc và thán
phục, nhưng ông thử thêm một lần nữa.

- Thôi bây giờ ta ra một vế đối, đối hay ta
thưởng. Quan đọc:

Phao Sơn cẩm tú thiên lưu quán.
(Cảnh đồn Phao đẹp như gấm vóc, có mặt

trời trong dịch quán)
Nghĩ một tí, Hãng đối:  
Đồng thị hào hoa  khách thưởng trà.
(Họ Đồng thanh nhã hào hoa làm khách

thưởng trà thơm)
Quan nghe vế đối tủm tỉm biết ý Hãng nói

gì. Bèn hạ lệnh cho lính mở cửa phòng khách,
pha trà mời Hãng và lấy tiền gạo thưởng hậu.

Chuyện Đồng Hãng làm thơ được quan
Thừa Ty đồn Phao Sơn thưởng gạo tiền, nhanh
chóng lan ra khắp ven sông Kinh Thầy, huyện
Chí Linh, phủ Nam Sách, đến tai cụ giáo. Vẻ
ngoài, cụ nghiêm khắc quở mắng, trò Hãng
thiếu khiêm nhường, hãnh tiến. Hãng âm thầm
chịu hình phạt quét nhà  một tuần, lại phải đến
sớm lau chùi ống điếu, hòm tráp văn thư cho
thầy. Nhìn trò Hãng cặm cụi làm việc, cụ giáo

Thi cử Nho học xưa.         nguồn: internet
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chỉ tủm tỉm cười thầm trong bụng. Nói đúng ra
cụ mừng thầm bởi tài năng, khí phách, khẩu
khí của Hãng. Cụ ngấm ngầm yêu quý trò và
tìm cách hạn chế tính kiêu ngạo của trò mà bên
ngoài chẳng mấy người để ý. Cụ giáo tâm đắc
nhất ở trò Hãng không chỉ kiến thức sâu rộng,
học một biết mười, chăm chỉ siêng năng, mà ở
tính tự học. 

Khẩu khí thần đồng
Cụ giáo còn nhớ dạo Đồng Hãng mới theo

học được năm sáu năm. Lần ấy, cụ tổ chức một
buổi bình thơ, gồm những trò đã và đang bước
vào kỳ khảo hạch trong xứ để chuẩn bị thi
Hương. Đồng Hãng xin thầy cho dự thính. Cụ
giáo đồng ý, dành một thời gian giảng lại phần
lý thuyết về niêm, luật bằng trắc, thể thơ và
cách gieo vần.

Đến khi Cụ giáo nhắc rằng có ai có ý kiến gì
không, thì chỉ có một bàn tay nhỏ nhất giơ lên.
Hoá ra là người dự thính. Cụ giáo tủm tỉm cười: 

- Trò Hãng dự thính mà cũng có ý kiến gì
kia?

Đồng Hãng khoanh tay, thưa:
- Thưa thầy. Con được nghe lời thầy mà dạ

thêm sáng. Văn chương, phụ thuộc cảm xúc,
tâm trạng vui buồn biến đổi con người, nên
chữ nghĩa cũng biến hóa… cho phù hợp với
tâm hồn. Nếu cố tình áp đặt vào luật lệ ngặt
nghèo, niêm, luật, vần, đối… quy tắc khô
khan… sao tránh khỏi sáo mòn, khô cứng?

- Vậy ý của trò là sao? Cụ giáo  hỏi.
- Thưa thầy, ý con là niêm luật thơ Đường

rất phức tạp như vậy, nhưng  vẫn có thể biệt lệ
để giữ phần hồn của bài thơ.

- Trò có thể dẫn trường hợp biệt lệ thế nào
không?

- Dạ thưa thầy con chưa có bài nào, nhưng
các vị tiền bối đã có.

Được thể Đồng Hãng đọc bài thơ ngũ ngôn
“Điểu minh giản” của Vương Duy đời Đường
làm thí dụ: 

Nhân nhàn quế hoa lạc
Dạ tĩnh xuân sơn không
Nguyệt xuất kinh sơn điểu
Thời minh xuân giản trung
Thưa thầy bài thơ này tả cảnh đẹp đêm xuân

vùng sơn cước. Câu đầu không có gì chú ý chỉ
dừng ở mức kể chuyện: Chỉ người nhàn mới
thấm cảnh nhìn hoa quế rụng. Câu thứ hai, “dạ
tĩnh xuân sơn không”, cũng bình thường, đêm
tịch mịch, chốn núi rừng yên ả trống không.
Đến câu thứ ba, “nguyệt xuất kinh sơn điểu” thì
ngòi bút của thi nhân như có thần. Vương  Duy
đặc tả đêm yên tĩnh bằng cách nói cực kỳ tinh
tế, giầu tưởng tượng. Phải yên tĩnh như thế nào
để ánh trăng vừa nhô lên, đã làm cho con chim

núi ngái ngủ giật mình. Mà ánh trăng vốn là êm
ái dịu dàng. Ánh trăng còn là đạo tâm, đã bừng
dậy trong lòng người ẩn sĩ. Kết thúc bằng âm
thanh rời rạc con chim núi, thỉnh thoảng kêu
vang trong khe nước gợi nỗi buồn man mác,
sâu lắng  phù hợp với tâm trạng nhà thơ xê
dịch. 

Không ăn cắp chữ của người khác
Mùa Xuân Quý Mão (năm 1543), 14 tuổi

Đồng Hãng lần đầu lều chõng  thi Hương. Trót
lọt được hai trường rồi, Hãng phấn chấn vào
trường ba, gặp đề thi là: “Trùng tu Quốc tử
giám phú”. Hãng viết liền một mạch rồi nộp 2
bài. Tới khi quan chấm thi sơ khảo phát hiện
thí sinh làm hai bài phú rất hay, mới hỏi thì
Hãng thản nhiên trả lời:

- Đầu đề có chữ trùng (nghĩa đen là lặp lại)
nên tiểu sinh viết hai bài, không có ý gì khác. 

Hãng phạm luật bị đánh trượt, chẳng lấy
làm buồn bã. 

Lại một lần khác Hãng đi thi. Vào đến
trường nhì thi kinh nghĩa, Hãng giật mình gặp
đề ra có hai câu trong Kinh Thi: “Doanh doanh
thanh đăng, chỉ vu kinh cức” (có nghĩa là
“nhặng kêu ve ve, đậu trên gai góc”), thì không
hiểu nghĩa là thế nào. Vốn tính hiếu thắng lại tự
ái, nên Đồng Hãng thu dọn lều chõng và dứt
khoát bỏ về.

Khi đi qua chiếc lều ở góc nam trường thi,
bỗng nghe tiếng hỏi của một thí sinh đã luống
tuổi:

- Đồng nhân huynh, nộp bài sớm thế? 
Đồng Hãng trả lời mình không hiểu câu

kinh nghĩa, vị thí sinh nói khẽ đủ hai người
nghe:

- Tôi tuy già, nhưng câu này còn nhớ. Xin
nán lại tôi đọc cho nghe. Nếu nhân huynh bỏ
về, còn ai đáng thi nữa.

Đồng Hãng vái tạ:
- Cám ơn tiên sinh. Nhưng ăn cắp chữ của

người khác cầu mong đỗ đạt hiển vinh, tiểu
sinh tôi không dám.

Hết giờ, đám sĩ tử năm ấy xúm lại hỏi và lấy
làm tiếc cho chàng. Đồng Hãng thì cứ dửng
dưng, cười nói thản nhiên:

- Không ngờ họ ra đề hiểm hóc như vậy.
Được, tôi về đọc sách 3 năm nữa, rồi xem quan
trường muốn hỏi thế nào…

Mãi ba chục tuổi, Đồng Hãng đậu Hoàng
giáp, khoa Kỷ Mùi năm Quang Bảo thứ 5 triều
Mạc Phúc Nguyên (1559) và làm quan đến chức
Tả Thị lang… Khi nhà Mạc suy vong, ông quy
thuận nhà Lê Trung hưng, được lưu dung chức
cũr
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Thư Viện Tỉnh hải Dương: đổi mới phương thức
phục vụ thúc đẩy phát triển văn hóa đọc

Vũ Thị BíCh LIêN(*)

Văn hóa đọc giữ vai trò
quan trọng trong đời
sống xã hội, góp phần

vào sự hình thành nên con
người toàn diện, có trí tuệ, có
nhân cách, lối sống lành
mạnh, có năng lực tiếp nhận,
cập nhật tri thức không ngừng
để thích ứng với sự phát triển
của xã hội hiện đại. 

Nhận thức được vai trò của
văn hóa đọc tác động đến đời
sống xã hội, Đảng và Nhà nước
đã quan tâm phát triển văn
hóa đọc được thể hiện rõ trong
Quyết định số 329/QĐ-TTg
ngày 15/3/2017 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án
“Phát triển văn hóa đọc trong
cộng đồng đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030”
(gọi tắt là Đề án). Để triển khai
thực hiện Đề án đạt hiệu quả,
ngày 8/9/2021, UBND tỉnh
Hải Dương tiếp tục xây dựng
Kế hoạch số 3282/KH-UBND
về thực hiện Đề án “Phát triển
văn hóa đọc trong cộng đồng
giai đoạn 2021 - 2025, định
hướng đến năm 2030” trên địa
bàn tỉnh Hải Dương. 

Nhằm phát huy tối đa
nguồn lực của các cơ quan
truyền thông khi thực hiện Đề
án phát triển văn hóa đọc, Thư
viện tỉnh đã phối hợp với Đài
Phát thanh Truyền hình tỉnh,
Báo Hải Dương tích cực thực
hiện các phóng sự giới thiệu
sách chuyên đề chào mừng kỷ
niệm các ngày lễ lớn của đất
nước và địa phương, giới thiệu
sách mới, sách hay tuyên
truyền lan tỏa văn hóa đọc qua
các chuyên mục “Giới thiệu
sách” trên Đài Phát thanh

Truyền hình và chuyên mục
“Tác giả - Tác phẩm” trên Báo
Hải Dương. Phối hợp với Sở
Thông tin và Truyền thông tổ
chức Ngày sách và Văn hóa
đọc Việt Nam 21/4 với nhiều
hoạt động phong phú như:
Trưng bày triển lãm sách nghệ
thuật; tổ chức thi vẽ tranh; tổ
chức các trò chơi dân gian
dành cho thiếu nhi và chương
trình tặng sách giờ vàng… đã
thu hút được đông đảo mọi
tầng lớp nhân dân trong tỉnh
tham gia.

Bên cạnh đó, Thư viện luôn
chú trọng đến các hoạt động
văn hóa, thường xuyên đổi
mới nội dung và nâng cao chất
lượng các hoạt động tạo nên
sự hấp dẫn trong việc tổ chức
các sự kiện như: tổ chức trưng
bày triển lãm báo Xuân và thư
pháp Hán Nôm; Liên hoan
thiếu nhi kể chuyện sách; ngày
hội sách vào hè; mời diễn giả
nói chuyện chuyên đề; trưng
bày triển lãm sách, báo vào
dịp kỷ niệm những ngày lễ
trọng đại của đất nước và của

tỉnh… đã đón nhận được sự
hưởng ứng tích cực của người
dân.

Với chức năng, nhiệm vụ
được giao và nhận thức được
tầm quan trọng của văn hóa
đọc tác động đến sự phát triển
của xã hội, để gây dựng và
hình thành thói quen đọc sách
cho thế hệ trẻ đạt hiệu quả cao
nhất, Thư viện tỉnh Hải Dương
đã tích cực tham mưu cho Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
xây dựng Chương trình phối
hợp với Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước về thư viện
và đẩy mạnh các hoạt động
giáo dục học tập suốt đời
trong các thư viện, nhằm phát
huy tối đa nguồn lực, tiềm
năng hiện có của hai ngành
như: xây dựng chương trình
luân chuyển sách báo tới thư
viện các trường Tiểu học và
THCS trên địa bàn thành phố;
tổ chức Ngày hội sách, thi xếp
sách nghệ thuật tại các trường
học hưởng ứng Ngày sách Việt
nam 21/4 và Ngày sách và Bản

Cuộc thi vẽ tranh được tổ chức hàng năm tại Thư viện tỉnh.
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quyền thế giới 23/4; tổ chức
các buổi học ngoại khóa cho
học sinh tới thăm quan, học
tập, trải nghiệm tại Thư viện
tỉnh…

Và mới đây, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đã giao
cho Thư viện tỉnh là đơn vị
thường trực xây dựng Chương
trình phối hợp tổ chức vòng sơ
khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa
đọc tỉnh Hải Dương năm 2021
giữa Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch và Sở Giáo dục và Đào
tạo. Cuộc thi đã thu hút 100%
các huyện, thị xã, thành phố
tham gia với 18.246 bài dự thi
đến từ 166 trường Tiểu học,
Trung học cơ sở, Trung học
phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Ban Tổ chức đã trao giải cho 4
tập thể, 80 giải cá nhân và lựa
chọn 20 bài thi xuất sắc tham
gia vòng chung kết do Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tổ
chức. Kết quả 7 thí sinh đã
giành được thành tích cao tại
vòng chung kết Cuộc thi Đại
sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm
2021 với 02 giải Nhì, 01 giải Ba,
04 giải Khuyến khích (trong đó
có 01 em vừa đạt giải Khuyến
khích vừa đạt giải chuyên đề).
Qua cuộc thi này đã góp phần
thúc đẩy phong trào đọc sách,

hình thành thói quen và kỹ
năng đọc sách cho thế hệ trẻ,
góp phần phát triển văn hóa
đọc trong nhà trường và cộng
đồng.

Nhằm thu hút bạn đọc đến
thư viện thường xuyên, Thư
viện tỉnh duy trì tổ chức phục
vụ bạn đọc ngày thứ Bảy, Chủ
nhật và mở thêm 60 phút
ngoài giờ hành chính các buổi
chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu,
tạo điều kiện thuận lợi cho
học sinh đến Thư viện tra cứu
tài liệu mà không ảnh hưởng
tới thời gian học tập và thời
gian công tác của cán bộ, viên
chức. Điểm đổi mới nữa là bắt
đầu từ ngày 01/01/2021 Thư
viện tỉnh thực hiện miễn lệ 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 về
điều chỉnh, bổ sung mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng một số loại phí trên địa
bàn tỉnh Hải Dương. Với hình
thức này, Thư viện tỉnh đã đón
nhận được sự quan tâm, đồng
tình của mọi tầng lớp nhân
dân trong tỉnh.

Ngoài những hoạt động
nghiệp vụ thông thường, Thư

viện tỉnh Hải Dương nỗ lực đổi
mới phương thức phục vụ, tạo
môi trường thân thiện, gần gũi
với bạn đọc, không gian phục
vụ rộng rãi, thoáng mát được
trang trí hấp dẫn phù hợp với
mọi lứa tuổi. Thư viện tổ chức
sắp xếp kho sách theo hình
thức kho mở để bạn đọc dễ
dàng tự lựa chọn những cuốn
sách mà mình yêu thích,
thường xuyên cập nhật, bổ
sung những đầu sách mới có
chất lượng cả về nội dung và
hình thức, sách “hót” của giới
trẻ đang được quan tâm hiện
nay. Có thể nói, giờ đây Thư
viện tỉnh đã trở thành địa chỉ
hấp dẫn, quen thuộc, là nơi
giao lưu và trao đổi thường
xuyên của bạn đọc yêu sách.

Bên cạnh những hoạt động
tại chỗ, Thư viện tỉnh luôn
quan tâm phát triển mạng lưới
thư viện, tủ sách cơ sở, đến
nay toàn tỉnh có 31 thư viện
xã, 1291 thư viện tủ sách cơ sở
và 03 tủ sách tư nhân phục vụ
cộng đồng. Với vai trò là thư
viện trung tâm của tỉnh luôn
phát huy vai trò chủ đạo,
thường xuyên luân chuyển
sách về cơ sở phục vụ nhân
dân, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp
vụ, tặng sách cho các thư viện
tủ sách cơ sở. Hiệu quả lớn
nhất của việc luân chuyển
sách, báo đến các thư viện, tủ
sách cơ sở chính là trực tiếp
đưa sách, báo đến với người
dân, giúp người dân có cơ hội
dễ dàng tiếp cận thông tin, cập
nhật thường xuyên các kiến
thức khoa học, kỹ thuật tiến
bộ để phát triển kinh tế; giúp
người dân hiểu biết và làm
theo các chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, đó chính là biện
pháp hữu hiệu để thu hẹp
khoảng cách thông tin giữaHoạt động đón tiếp phục vụ bạn đọc thiếu nhi của các trường

học tại Phòng Thiếu nhi của Thư viện tỉnh. (Xem tiếp trang 45)
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Vũ Công Bằng
“Nhà biên kịch phong trào”

ThIệN TíN

Nhà biên kịch Vũ Công
Bằng là hội viên Hội
Nghệ sĩ Sân khấu Việt

Nam, hội viên Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh Hải Dương,
nguyên Phó Giám đốc Trung
tâm Văn hóa tỉnh Hải Dương
(Nay là Trung tâm Văn hóa
Nghệ thuật tỉnh Hải Dương).
Đồng nghiệp gọi ông là “Nhà
biên kịch phong trào” bởi
trong suốt quá trình sáng tác
kịch bản, ông chủ yếu viết về
các phong trào nông dân,
thanh niên, phụ nữ, các
ngành, các cấp… với nhiều
nội dung phong phú, đa dạng
phản ánh các mặt của đời
sống xã hội.

Năng khiếu bẩm sinh
Ông sinh ra ở thôn Bùi Xá,

xã Nhân Quyền, huyện Bình
Giang vùng đồng bằng châu
thổ sông Hồng, nơi có truyền
thống văn hóa lâu đời, những
lời ru à ơi, các làn điệu dân
ca… đã thấm đẫm tâm hồn
ông từ thủa nhỏ. Bà ngoại ông
là cụ Trùm Miết nổi tiếng một
vùng về tài hát chèo và khả
năng diễn xuất. Những năm
tháng đầu đời, những lời ru,
điệu hát của bà, của mẹ đã
ngấm và đi theo ông cho đến
hôm nay. Tài năng của ông là
bẩm sinh, dù không được đào
tạo chính quy, bài bản, ông đã
tự học, tự trau dồi kiến thức để
có Vũ Công Bằng là nhà biên
kịch - đạo diễn sân khấu ngày
nay. 

Những năm tháng trong
quân ngũ là môi trường để tài
năng của ông bộc lộ, được
phát huy mạnh mẽ. Khi đó nói
đến phong trào văn hóa văn
nghệ của đơn vị pháo phòng
không Lữ đoàn 241, Quân

đoàn 1, không ai không biết
đến tổ tam chế “Bằng-Quy-
Viện”, với những tiết mục tấu
nói, tiểu phẩm sân khấu và
những làn điệu chèo đậm đà
vùng châu thổ. Những tiết
mục văn nghệ “Cây nhà, lá
vườn” giúp người chiến sĩ xua
tan đi mệt nhọc, căng thẳng
trong những ngày đêm huấn
luyện trên thao trường. Những
bài tấu nói, tiểu phẩm khi đó
ông tự sáng tác và cùng tổ văn
nghệ thể hiện đã đi sát, phản
ánh sinh động hình ảnh người
chiến sĩ anh dũng, quả cảm,
hăng say luyện tập trên thao
trường, đầy tinh thần yêu quê
hương đất nước… được thủ
trưởng đơn vị đánh giá cao, là
liều thuốc tinh thần cho cán
bộ chiến sĩ, đồng thời góp
phần tuyên truyền các chủ
trương của quân đội, của
Quân đoàn đến các cán bộ
chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Những dấu ấn đậm nét
Sau khi xuất ngũ trở về địa

phương, ông trở thành cán bộ
văn hóa xã năm 1982. Phát huy
khả năng sẵn có, ông đã đóng
góp cho phong trào văn hóa,
văn nghệ của địa phương trở
thành điểm sáng của huyện
Bình Giang thời gian đó. Các
tiểu phẩm, các vở chèo ngắn và
các bài hát chèo ông sáng tác,
gắn liền với thực tế lao động
sản xuất, mà đội văn nghệ xã
truyền tải được bà con nông
dân đón nhận và cổ vũ nhiệt
tình. Ông chủ yếu viết chèo là
chính. Vở chèo dài đầu tiên
“Đứa con trai” ông viết năm
1988, cùng với đội văn nghệ
của huyện (Nòng cốt là đội văn
nghệ xã Nhân Quyền) tham gia
Hội diễn sân khấu tỉnh đoạt
giải B. Cùng năm đó, Lữ đoàn
214, Quân khu 3 tham gia Hội
diễn Quân khu với vở chèo
“Những chặng đường chiến
công” do ông viết kịch bản đã
đoạt giải xuất sắc. Những
thành công ban đầu đó đã thôi
thúc ông tìm tòi, nghiên cứu
viết những vở chèo có chất
lượng hơn, điển hình là vở
chèo “Có một mảnh đời như
thế”, vở diễn khắc họa hình
ảnh anh bộ đội cụ Hồ sau khi
xuất ngũ, trở về địa phương,
với thương tật nặng trên mình
nhưng rất gương mẫu trong
mọi ứng xử, không vì bản thân
có công mà xử sự một cách
công thần quên đi tình làng
nghĩa xóm, chấp nhận hoàn
cảnh khó khăn sẵn sàng san sẻ
cho người khác, tha thứ những
lỗi lầm của người thân trong
gia đình…. Vở chèo đã đoạt
giải xuất sắc tại Liên hoan
“Chiếng chèo Đông” năm 1995
và cũng đoạt giải xuất sắc tại
Liên hoan các làng chèo toàn
quốc tại Nam Định.

Nhà biên kịch Vũ Công Bằng.
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Năm 2007, ông chuyển đến
Trung tâm Văn hóa tỉnh Hải
Dương công tác (Nay là Trung
tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
Hải Dương), thời gian này ông
có điều kiện thuận lợi hơn cho
sáng tác kịch bản chèo, tiểu
phẩm chèo, bài hát chèo…
Trong khoảng 10 năm (2008-
2018) ông đã công bố gần 200
tiểu phẩm được các cơ quan,
ban ngành sử dụng, được phát
trên truyền hình của tỉnh và
Đài tiếng nói Việt Nam…. Đặc
biệt vở chèo dài “Dấu ấn con
đường” mà Đoàn nghệ thuật
chèo Quảng Ninh lựa chọn,
dàn dựng tham gia Liên hoan
Chèo chuyên nghiệp toàn
quốc tại Thái Bình năm 2011,
đã đạt thành tích cao. Vở diễn
đã mang về 1 huy chương
Vàng và 3 huy chương Bạc cho
các diễn viên của Đoàn. Năm
2018 ông đã xuất bản được
tuyển tập kịch bản “Có một
mảng đời như thế”, được Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
đầu tư in ấn, phát hành. Tập
kịch là tập hợp của 22 kịch bản
chèo đã đoạt giải tại các cuộc
thi, liên hoan sân khấu chèo
toàn quốc, của các bộ, ban,
ngành trung ương và các địa
phương. Tập kịch bản là
nguồn tư liệu quý để các đội
văn nghệ tại các địa phương
trong tỉnh lựa chọn, dàn dựng
để tuyên truyền phục vụ nhân
dân tại. 

“Tác giả - Đạo diễn Công
Bằng là người đa năng, có bề
dày kiến thức về đời sống xã
hội. Những tác phẩm của anh
luôn mang đậm hơi thở cuộc

sống đương đại. Dù viết cho
sân khấu chuyên nghiệp hay
không chuyên, tác giả đều
quan tâm đến cốt truyện,
nhân vật chính hay phụ được
xây dựng có tính cách rõ nét,
những mâu thuẫn, xung đột
được bố cục thông qua thủ
pháp giản cách, ước lệ và cái
kết có hậu làm nổi bật lên tư
tưởng giáo dục hoặc là dự báo,
góp phần xây dựng cuộc sống
ngày càng tốt đẹp hơn…” -
Nhận xét của nhạc sĩ Văn Tân,
nguyên Nhạc trưởng Nhà hát
chèo Hải Dương.

Với những cống hiến
không mệt mỏi, ông đã được
tặng thưởng nhiều huy
chương, Bằng khen của tỉnh,
của các bộ, ngành trung ương.
Đặc biệt ông vinh dự được 4
lần nhận giải thưởng Văn học
Nghệ thuật Côn Sơn của tỉnh:
Giải C với vở chèo “Có một
mảnh đời như thế” năm 1995-

2000; Giải C với chùm kịch bản
chèo “Thảm họa Dioxin; Sân
khấu cuộc đời; Tề gia ” năm
2000-2005; Giải B với vở chèo
dài “Dấu ấn con đường” năm
2010-2015; Giải KK với chùm
kịch bản chèo “ Hoa khôi làng;
Nước cờ quân tử; Người chiến
sĩ quân báo năm ấy” năm
2015-2020.

Ở tuổi xế chiều, sức khỏe
hạn chế, ông vẫn miệt mài lao
động nghệ thuật, vẫn đau đáu
tìm tòi xây dựng những hình
tượng nghệ thuật, phản ánh
những vấn đề xã hội quan tâm
“Chèo là nguồn sống của tôi,
hằng ngày tôi thường cập nhật
thông tin thông qua đài, báo,
tivi… đi quanh thôn, xóm, các
xã bên thấy gì hay là lấy giấy
bút ghi ngay, có đêm đang ngủ
chợt nảy ra ý tưởng lại vùng
dậy ngồi viết đến tận sáng…”-
Ông chia sẻr

Một cảnh trong vở chèo “Ván cờ quân tử” tham gia Hội diễn
Sân khấu không chuyên tỉnh Hải Dương 2020.

câu
đối

l Đền Kiếp Bạc, Chùa Nhẫm Dương…
Mỗi câu chuyện kể đều mang hồn sông núi,

l Bến Bình Than, dòng Sông Luộc…
Từng lớp sóng reo cũng gợi thế ông cha…

Khúc hà Linh
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Lưu giữ phong tục Tết xưa
Bá gIANg

hoài niệm Tết xưa
Anh Đặng Xuân Chiến,

hiện là Bác sĩ Chuyên khoa II,
Trưởng khoa Chăm sóc sức
khỏe sinh sản - Trung tâm Y tế
huyện Bình Giang, tôi biết anh
cách đây cũng hơn hai mươi
năm và cũng có nhiều dịp
được “mục sở thị” gia đình
anh đón Tết Nguyên đán. Tuy
công việc bận rộn nhưng anh
vẫn dành thời gian cho những
thú vui hoài cổ như: trà đạo,
cây cảnh, sưu tầm tượng và
các loại đồ gỗ, thư pháp, đọc
sách... đặc biệt là các sách về
phong tục tập quán. Hôm nay,
trong những ngày cận kề Tết
Nhâm Dần (2022), tôi cùng
anh ngồi đối ẩm, thưởng trà.
Nâng trên tay chén trà hương
thơm lan tỏa, như giúp anh
khơi nguồn ký ức về Tết xưa:
Tôi năm nào cũng được giao
nhiệm vụ dọn dẹp, quét vôi ve
cho ngôi nhà sạch mới. Bận
rộn nhất là ngày 30 Tết, cả nhà
tập trung gói bánh chưng, mẹ
lựa gạo và đồ rất kỳ công, gạo
nếp cái hoa vàng, hạt phải
mẩy đều. Để bánh chưng có
mầu xanh từ ngoài vào trong,
mẹ dùng lá cây giềng, rửa
sạch, tước nhỏ và giã thật kỹ
lấy phần diệp lục của lá pha
với nước ấm, bóp đều rồi lọc
lấy nước mầu xanh để hồ gạo
(hồ ít nhất 3 lần), bánh được
luộc trên bếp củi khoảng 12
giờ, giúp bánh mềm, dẻo và
lâu lại gạo. Khi chất bánh
chưng mẹ luôn để một thau
nước mưa lên trên nắp nồi vừa
dùng để chế thêm cho nồi
bánh vừa dùng nước đó để
tắm chiều 30, gọi là “tắm tất
niên”, bây giờ ít người biết và
còn nhớ. Buổi chiều cả gia
đình đi thắp hương tại nghĩa
trang liệt sĩ để ghi nhớ công
lao to lớn của những người đã

hi sinh vì đất nước, sau đó ra
nghĩa trang của thôn, nơi có
phần mộ của gia đình nhặt cỏ,
dọn dẹp và thắp hương mời
các cụ tổ tiên về ăn Tết cùng
con cháu. Những việc làm này
luôn khắc ghi trong mỗi chúng
tôi, để khi lớn lên đi học, đi
công tác vẫn luôn nhớ về
nguồn cội, quê hương, tổ tiên
và gia đình. Với tôi bữa cơm
chiều 30 Tết thật ý nghĩa cả gia
đình quây quần bên mâm cơm
nói cười vui vẻ, mọi lo âu
thường ngày tan biến, chỉ còn
niềm vui. Đêm 30 là khoảng
thời gian rất thiêng liêng, sau
khi dạo chơi một vòng quanh

mấy nhà bạn trong xóm, trở về
nhà đi dưới những hạt mưa
xuân lất phất bay chợt làm tôi
nhớ đến những câu thơ trong
bài “Mưa xuân” của nhà thơ
Nguyễn Bính “Bữa ấy mưa
xuân phơi phới bay\ Hoa xoan
lớp lớp rụng vơi đầy/ Hội chèo
làng Đặng đi qua ngõ/ Mẹ bảo:
Thôn Đoài hát tối nay…”. Và
hình ảnh thiêng liêng mà tôi
không bao giờ quên là cả gia
đình quây quần bên nồi bánh
chưng đang rền trên bếp, ánh
lửa bập bùng ấm áp như tình
thương cha mẹ dành cho
chúng tôi.

Sáng mồng một Tết
Nguyên đán từ xưa đến nay rất
được coi trọng, bởi đó là buổi
sáng đầu tiên trong năm mới.
Do vậy, việc làm mâm cơm
cúng được các gia đình chuẩn
bị chu đáo, để cầu mong một
năm mới khỏe mạnh, bình an
và tài lộc. Anh Chiến cho biết:
sáng mồng một, cha mẹ là
người dậy sớm nhất để chuẩn
bị mâm cỗ thắp hương gia tiên
và đun nồi nước lá thơm
(thường là cây mùi già phơi
khô) để cả nhà rửa mặt, tôi
không rửa ngay mà hít hà mùi
thơm của nước, một cảm giác
thật thú vị của ngày đầu năm

Phong vị Tết cổ truyền của nhà anh Chiến.

Ngày nay đời sống
kinh tế của người dân
được nâng lên kéo theo
đó là sự tất bật mưu sinh,
nhưng vẫn có người
dành thời gian, tâm
huyết để gia đình đón
một cái Tết thật ý nghĩa
và mang đậm phong tục
cổ truyền. Đó là anh
Đặng Xuân Chiến, thôn
Bằng Giã, xã Tân Việt,
huyện Bình Giang, tỉnh
Hải Dương.
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mới. Bữa cơm đầu năm với thịt
mỡ, dưa hành, bánh chưng
xanh... sau đó mỗi người chọn
một bộ quần áo mới và hân
hoan đi chúc Tết họ hàng, bà
con xóm giềng. Đã thành
thông lệ, sáng mồng một đại
gia đình tập trung tại nhà cụ
nội, chúc Tết và mừng tuổi cụ,
sau đó bố sẽ dẫn đoàn đến lần
lượt từng nhà để chúc Tết, bọn
trẻ chúng tôi tung tăng theo
sau, vui nhất khi được người
lớn mừng tuổi và ăn bánh kẹo
thỏa thích. Ngày mồng hai cả
nhà về quê ngoại. Tôi vẫn nhớ
như in cái ổ rơm ở góc nhà ông
bà ngoại, với tôi không một
đệm chăn nào ấm hơn cái ổ
rơm đó. Mồng ba bố mẹ
thường dẫn anh em chúng tôi
đi lễ chùa và xin chữ để cầu
bình an và mong con cái học
tập tốt. Những ngày Tết còn
kéo dài vài hôm nữa sau đó trẻ
con lại tiếp tục đến trường,
người lớn đi làm bắt đầu một
năm mới và chúng tôi lại tiếp
tục đợi một cái Tết mà rất lâu
nữa mới đến.

Lưu giữ phong tục Tết cổ truyền

Hiện nay, anh Đặng Xuân
Chiến có một gia đình ấm êm,
việc làm ổn định, dù bận việc
công, việc tư (vợ chồng anh
mở một phòng khám tại nhà),
nhưng mỗi khi Tết đến, Xuân
về anh chị vẫn dành thời gian
cùng các con chuẩn bị đón
một cái Tết đủ đầy, ý nghĩa
đậm hương vị quê hương. Anh
tâm tư: Những cánh đồng
thẳng cánh cò bay, giờ một số
đã trở thành khu công nghiệp,
khu dân cư do đó không khí
tấp nập của những ngày cuối
năm ngoài đồng ruộng cũng
bớt đi. Chợ ngày Tết vẫn đông
vui, náo nhiệt nhưng sự háo
hức được đi chợ Tết không
còn, trẻ con ít mong Tết và
người lớn có khi còn “sợ” Tết.
Tuy vậy vợ chồng tôi vẫn tự tay
chuẩn bị mọi thứ, cùng các
con dọn dẹp, trang hoàng nhà
cửa, mâm ngũ quả dâng cúng
tổ tiên cầu mong một năm
sung túc đủ đầy, chọn 2 cây
mía tím còn nguyên ngọn,
cong đều dựng hai bên ban
thờ, gói và luộc bánh chưng
theo công thức trao truyền của
mẹ, tìm một cây tre thật đẹp

để dựng cây Nêu trước nhà,
mua cây quất, cây đào và tự
tay làm vài bát hoa thủy tiên
cho thêm sắc xuân, đôi câu
đối đỏ điểm tô phòng khách.
Tôi năm nay ngoài tứ tuần, cái
tuổi đủ từng trải và suy ngẫm,
hơn ai hết tôi vẫn yêu và nhớ
Tết cổ truyền và luôn mong
muốn giữ gìn những nét đẹp
và phong tục của một cái Tết
mà cả tuổi thơ anh em chúng
tôi mong chờ.

Tự tay chuẩn bị cho những
ngày Tết không phải việc dễ
làm mà cần phải là người tâm
huyết và am hiểu phong tục
Tết cổ truyền của dân tộc, anh
chia sẻ: Tôi vẫn nhớ dân gian
vẫn truyền câu “Thịt mỡ dưa
hành câu đối đỏ/ Cây Nêu,
tràng pháo, bánh chưng
xanh”. Bây giờ rất hiếm nhà
trồng cây Nêu đón Tết, còn
nhà tôi năm nào cũng phải có
một cây, được trang trí đầy đủ
các vật phẩm của một cây Nêu
cổ truyền và được dựng vào
ngày 23 tháng Chạp đến mồng
7 tháng Giêng thì hạ xuống. Về
câu đối, tôi thường chọn
những câu mang ý nghĩa chúc
tụng, cầu mong những điều
may mắn tốt đẹp in trên
phông nền đỏ và treo ở vị trí
trang trọng trong nhà. Nồi
bánh chưng, tôi vẫn gói cầu kỳ
như mẹ vẫn làm, nhưng thời
gian gói sớm hơn, vẫn có thau
nước mưa để chế, nhưng
không còn “tắm tất niên” vì
nay đã có bình nước nóng để
dùng. Mâm cỗ gia đình vẫn
giữ như trước kia, tuy không
ăn nhiều nhưng vẫn phải có
thịt mỡ, dưa hành, bánh
chưng xanh. Tôi còn nhớ, có
lần phải ngược xuôi cả chợ
quê để mua bằng được một
miếng thịt lợn có hai phần mỡ,
một phần nạc đúng ý. Tôi đã
tìm lại và học cách gọt hoa
thủy tiên, loài hoa có hương
thơm thanh tao thuần khiết,

Để chữ cho con. (Xem tiếp trang 28)
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Niềm vui từ những công trình Nhà văn hóa
hoàNg NếT

Về xã Chi Lăng Nam vào
những ngày Tết đến
Xuân về, chúng tôi cảm

nhận rõ sự thay da đổi thịt trên
“quê hương của những cánh
cò”. Những công trình điện,
đường, trường, trạm, nhà văn
hóa thôn được xây dựng, sửa
chữa khang trang; những
tuyến đường trải nhựa và bê-
tông thẳng tắp nối dài từ đầu
xã vào đến các xóm thôn thật
sạch sẽ, phong quang; trên
những ngôi nhà cao tầng mọc
lên san sát, cờ đỏ sao vàng rực
rỡ tung bay phấp phới... Tất cả
tạo nên vóc dáng mới cho một
vùng quê giàu tiềm năng, lợi
thế về lĩnh vực du lịch.

Chi Lăng Nam vốn nổi
tiếng với danh thắng Quốc gia
Đảo Cò- điểm tham quan du
lịch sinh thái hấp dẫn ở miền
Bắc Việt Nam. Năm 2021 là
năm vô cùng ấn tượng đối với
chính quyền và nhân dân địa
phương bởi xã đã huy động
nguồn lực, đầu tư 76,5 tỷ đồng
hoàn thiện các tiêu chí Nông
thôn mới nâng cao. Niềm vui
nhân lên gấp bội bởi qua công
tác kiểm tra, thẩm định, Đoàn
thẩm định của tỉnh đã nhất trí
đề nghị với UBND tỉnh ra
quyết định công nhận xã Chi
Lăng Nam đạt chuẩn Nông
thôn mới nâng cao năm 2021.
Đáng chú ý trong các tiêu chí
mà địa phương triển khai thực
hiện, xác định văn hóa là nền
tảng tinh thần, vừa là mục tiêu
vừa là động lực thúc đẩy kinh
tế xã hội, nên việc nâng cấp,
sửa chữa, bổ sung cơ sở vật
chất, trang thiết bị cho hệ
thống thiết chế văn hóa đã
được cấp ủy, chính quyền xã
tập trung triển khai thực hiện
đồng bộ. Ngắm công trình
khang trang, bề thế sau khi đã
hoàn thiện các công đoạn sửa

chữa, bà Vũ Thị Thảo ở thôn
Hội Yên phấn khởi chia sẻ:
“Được sự quan tâm của cấp
ủy, chính quyền xã, Tết này
thôn tôi đã có Nhà văn hóa
khang trang, rộng rãi để sử
dụng. Mà không chỉ Nhà văn
hóa, thôn còn được xây mới
một thư viện với đủ các loại
sách báo phục vụ nhu cầu tìm
kiếm thông tin của người dân;
tiếp đó là sân thể thao, nhà vệ
sinh... cũng đã hoàn thành
nhằm đáp ứng nhu cầu hội
họp, sinh hoạt của nhân dân”. 

Ông Nguyễn Đức Minh - Bí
thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
xã Chi Lăng Nam cho biết:
“Thực tế khi xây dựng xã Nông
thôn mới, địa phương đã hoàn
thành tiêu chí văn hóa, tuy
nhiên các nhà văn hóa thôn
đều được xây dựng đã lâu,
xuống cấp, diện tích nhỏ, cơ
sở vật chất còn thiếu... Do đó,
thực hiện chương trình xây
dựng xã Nông thôn mới nâng
cao, Chi Lăng Nam đã tiến
hành tu sửa Nhà văn hóa và
xây dựng các công trình phụ
trợ cho cả 3 thôn với kinh phí

khoảng 1 tỷ đồng/thôn. Toàn
bộ trang thiết bị bên trong
Nhà văn hóa như: bàn ghế,
tăng âm, loa đài, quạt, hay kệ
sách… đều được mua mới,
đảm bảo sức chứa cho 150
người… Nhằm quản lý, khai
thác, sử dụng Nhà văn hóa
một cách hiệu quả, địa
phương đã ra quyết định
thành lập Ban chủ nhiệm Nhà
văn hóa; ban hành quy chế về
tổ chức, quản lý, sử dụng Nhà
văn hóa, thực hiện niêm yết
công khai ngay tại Nhà văn
hóa để mọi người dân đều
nắm được”

Cũng giống như người dân
xã Chi Lăng Nam, những ngày
này, về xã Ngô Quyền chúng
tôi nhận thấy niềm vui hiện rõ
trên gương mặt của bà con
thôn Phạm Xá. Được công
nhận danh hiệu “Làng văn
hóa” từ năm 1999, những năm
qua thôn Phạm Xá đã triển
khai nhiều biện pháp để duy
trì, giữ vững danh hiệu này.
Hiện tại toàn thôn có 585 hộ
với hơn 1.800 nhân khẩu.
Ngoài sản xuất nông nghiệp là

Một buổi sinh hoạt văn nghệ tại Nhà văn hóa thôn Phạm Xá.
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chủ yếu, trong thôn còn có 120
người đang lao động ở nước
ngoài, 140 người làm việc tại
các công ty doanh nghiệp trên
địa bàn huyện. Tính đến hết
năm 2021, thu nhập bình
quân đầu người của người dân
trong thôn đạt 56,3 triệu
đồng/người /năm; tỷ lệ hộ
nghèo giảm còn 2,8%, thấp
hơn mức bình quân chung của
xã. Kinh tế vững vàng là điều
kiện thuận lợi tạo đà cho văn
hóa phát triển. Theo đó, trong
năm 2021 thôn đã huy động
nguồn lực trong nhân dân, xây
dựng được 2 hạng mục công
trình có giá trị đầu tư lớn: cổng
làng (trị giá 600 triệu đồng),
sửa chữa nhà văn hóa thôn
(650 triệu đồng). Trong đó
công trình nhà văn hóa được
triển khai từ tháng 5, đến
trung tuần tháng 11 đã hoàn
thành và đưa vào sử dụng với
diện tích 160m2. Ngày hội Đại
đoàn kết dân tộc 18/11 vừa
qua, được tổ chức tại chính
“ngôi nhà chung” với đầy đủ
cơ sở vật chất, trang thiết bị,
qua đó đã góp phần củng cố
khối đại đoàn kết toàn dân,
xây dựng nếp sống mới trên

quê hương Phạm Xá.
Ông Nguyễn Ngọc Thiện -

Bí thư Chi bộ, trưởng thôn
Phạm Xá cho biết: việc triển
khai sửa chữa nhà văn hóa
thôn và xây dựng cổng làng,
ngay từ đầu đã nhận được sự
đồng tình, hưởng ứng rất cao
từ phía người dân. Ngoài số
tiền do các hộ đóng góp
(500.000đ/hộ), thôn cũng
nhận được sự tài trợ, ủng hộ
của đông đảo con em xa quê.
Phạm Xá là thôn có số dân
đông nên việc sửa chữa nhà
văn hóa để đáp ứng yêu cầu
của nhân dân là điều hoàn
toàn cần thiết và ai cũng nhận
thấy. Để tạo niềm tin trong
nhân dân, khi triển khai xây
dựng, sửa chữa, chúng tôi đã
làm tốt việc công khai, dân
chủ từ khâu thiết kế xây dựng,
mở thầu, giám sát thi công, tài
chính…Khi người dân thấy
đồng tiền mình bỏ ra được sử
dụng đúng mục đích, bà con
rất phấn khởi”. 

Năm 2021 nhiều thôn trên
địa bàn huyện Thanh Miện
tiến hành xây mới, sửa chữa
nhà văn hóa với kinh phí từ
600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

như: Cụ Trì (xã Ngũ Hùng),
Tiên Động (xã Hồng Phong),
Phạm Xá, Vũ Xá (xã Ngô
Quyền), Triều Dương, An
Dương, Hội Yên (xã Chi Lăng
Nam)... Ngoài kinh phí do
ngân sách xã cấp, các thôn
còn huy động nguồn lực trong
nhân dân, đồng thời kêu gọi sự
chung tay ủng hộ, tài trợ của
con em xa quê. Việc hoàn
thiện xây dựng, sửa chữa Nhà
văn hóa đã và đang đáp ứng
tốt hơn việc tổ chức các hoạt
động hội họp cũng như nhu
cầu luyện tập, sinh hoạt, biểu
diễn văn hóa, văn nghệ quần
chúng, thể dục thể thao của
nhân dân. Đây cũng là tiêu chí
quan trọng khi các xã tiến
hành thực hiện xây dựng
Nông thôn mới nâng cao.

Tết đến Xuân về, niềm vui
của người dân bên những
công trình mới được tu sửa,
xây dựng đang tạo động lực
thúc đẩy và góp phần làm cho
phong trào thi đua “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” trên địa bàn huyện
Thanh Miện ngày càng khởi
sắcr

thú chơi xưa nay Hải Dương
rất ít người chơi, chỉ có ở các
thành phố lớn như: Hà Nội,
Hải Phòng. Để giữ gìn và lan
tỏa thú chơi này, tôi và những
người cùng sở thích đã thành
lập CLB Hoa thủy tiên huyện
Bình Giang, đến nay CLB đã có
hàng trăm người tham gia.
Trên ban thờ và phòng khách
ngày Tết có thêm bát hoa thủy
tiên với mầu trắng tinh khôi và
hương thơm thuần khiết sẽ
càng thêm ý nghĩa. Gia đình
tôi vẫn giữ được phong tục
khai bút đầu xuân, ngày đầu
năm mới sẽ đặt bút viết về

những điều tốt đẹp, những
mong ước, hoài bão, hay chỉ
đơn thuần chép lại những bài
thơ, đoạn văn yêu thích. Việc
làm này có ý nghĩa giáo dục
các con luôn đề cao sự học và
tôn trọng nghiệp bút nghiên.

Cháu Đặng Vũ Minh
Nguyệt 10 tuổi, con gái lớn
anh Chiến hào hứng chia sẻ:
những ngày Tết cháu rất vui,
được cùng bố mẹ dọn dẹp,
trang hoàng nhà cửa, tham gia
dựng cây Nêu, gói bánh chưng
và tự tay gói riêng cho mình
một cái nhỏ bằng ½ cái bình
thường, rồi háo hức mong
được vớt bánh, song không ăn
mà cất đi như một món quà
quý. Hồi hộp chờ đợi để được
mặc quần áo mới, đi chúc Tết

và rất vui khi được nhận tiền
mừng tuổi, thành kính đi lễ
chùa đầu năm… vừa làm vừa
được bố mẹ truyền dạy ý nghĩa
phong tục ăn Tết của người
Việt, cháu càng thêm yêu quê
hương đất nước và luôn phấn
đấu là con ngoan trò giỏi.

Trong cuộc sống hiện đại,
mọi người đang được hưởng
những thành quả của nền
công nghiệp 4.0 chỉ cần một
cái nhấp chuột (máy tính) hay
gạt ngón tay trên chiếc điện
thoại thông minh là có người
mang đến tận nhà. Người như
anh Đặng Xuân Chiến vẫn gìn
giữ và lưu truyền phong tục ăn
Tết cổ truyền thật trân quýr

lưu giữ phong tục...
(Tiếp theo trang 26)
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Sau lần hoãn Hội diễn trực
tiếp trên sân khấu ở
thành phố Vũng Tàu do

diễn biến phức tạp của dịch
Covid. Cục Văn hóa cơ sở, đơn
vị tổ chức chỉ đạo chuyển sang
hình thức ghi âm, ghi hình
chương trình tham gia Hội
diễn vào băng đĩa gửi về Ban
tổ chức Hội diễn để chấm giải.
Chương trình bế mạc Hội diễn
được chuyển về Đà Lạt “vùng
xanh” về dịch Covid, một cuộc
chuyển địa điểm ngoạn mục
từ thành phố biển lên thành
phố rừng. Ngày 24 tháng 12
sau khi có kết quả cả đoàn “âm
tính” qua xét nghiệm PCR,
đoàn Nghệ thuật thuộc Trung
tâm VHNT tỉnh gồm 16 thành
viên rời đất xứ Đông Văn hiến
trực chỉ “Thành phố ngàn
hoa”. Với tôi, chuyến đi này có
ý nghĩa khá đặc biệt, vừa là trở
lại thành phố cách đây 10 năm

đoàn của BCĐ Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa
tỉnh Hải Dương đã đến thăm
và làm việc, vừa là tôi khát
khao được tận mắt chứng kiến
“chuông xứ Đông” ngân vang
trong đêm Hội diễn Dân ca ba
miền năm 2021.

Mười giờ (10h) máy bay
đáp xuống sân bay Liên
Khương, cả đoàn lên xe khách
về thành phố. Dọc đường
hành trình, lướt qua cửa kính
xe, chen giữa thông và hoa hai
bên đường là các pano, khẩu
hiệu trực quan sinh động thể
hiện ý chí của Đảng bộ và
nhân dân thành phố trong
phát triển kinh tế - văn hóa –
xã hội; đan xen là những  pa no
nhắc nhở thực hiện “5K” theo
hướng dẫn của Bộ Y tế; những
biểu hiện mắc Covid và cách
phòng tránh. Chỉ mãi đến khi
còn cách trung tâm thành phố

khoảng vài trăm mét mới thấy
pano sự kiện “Hội diễn dân ca
ba miền năm 2021” khiêm tốn
về kích cỡ so với pano tấm lớn
“Cán bộ và nhân dân thành
phố Đà Lạt chung tay đẩy lùi
dịch bệnh Covid” đặt trang
trọng ở điểm đầu thành phố.
Qua tìm hiểu nhanh, được biết
chủng Delta với tốc độ lây lan
chóng mặt đã biến Đà Lạt
“vùng xanh” bình yên thành
“vùng vàng” đầy lo âu. Cũng
chính vì để đảm bảo an toàn
cho các đoàn tham dự Hội
diễn nên ngay hôm sau đến
Đà Lạt, các đoàn nghệ thuật
tham dự Hội diễn phải đến
Trung tâm văn hóa nghệ thuật
tỉnh Lâm Đồng thực hiện test
nhanh, dù trước khi đi đoàn
Hải Dương đã thực hiện xét
nghiệm PCR, cả đoàn đã có
“thẻ xanh” hoàn thành tiêm
hai mũi Vacxin.

Tiếng vọng di sản từ một hội diễn
NguyễN TIếN QuANg

Đ/c Phạm Đăng Vích – Trưởng đoàn Nghệ thuật Hải Dương (lề phải) vinh dự nhận HCV nhất toàn
đoàn do Ban tổ chức Hội diễn trao tặng. Ảnh: Bá hanh
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Hội diễn Dân ca ba miền
năm 2021 quy tụ 23 đơn vị
Trung tâm Văn hóa (TTVH),
Trung tâm văn hóa nghệ thuật
(TTVHNT), Trung tâm Văn
hóa Điện ảnh (TTVHĐA)
thuộc 23 tỉnh thành có băng
đĩa ghi chương trình gửi về
Ban tổ chức Hội diễn; kết quả
qua chấm giải của BTC, có 9
tỉnh đạt Huy chương vàng
toàn đoàn được mời trình diễn
báo cáo trong Lễ bế mạc Hội
diễn. Hải Dương là tỉnh đại
diện cho các tỉnh phía Bắc,
một vùng di sản có lịch sử từ
hàng nghìn năm. Bốn tiết mục
tham gia Hội diễn của Hải
Dương gồm: 1 tiết mục hát
chèo, một tiết mục ca trù, 1
tiết mục hát văn, 1 tiết mục
múa. So với hát chèo, ca trù và
hát văn, tiết mục múa chỉ là
thêm vào cho có thêm sắc thái
nghệ thuật. Vậy là trong việc
chọn loại hình nghệ thuật
tham gia Hội diễn, Lãnh đạo
Trung tâm VHNT Hải Dương
đã chú ý tới “sở trường” và “sở
đoản”.

Đêm Hội diễn tại Nhà Văn
hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng,
cái cách sắp xếp “ghế cách
ghế” theo “5k” trong một
không gian nghệ thuật như
nhắc nhở các đại biểu về sự
tiềm ẩn của bóng ma Covid.
Chỉ khi trên màn hình lớn trên

sân khấu trình chiếu Nhật ký
Hội diễn, hình ảnh những tiết
mục đặc sắc của 23 tỉnh
thành, trong đó tiết mục hát
văn “Cô Đôi thượng ngàn” và
“Cậu Hoàng Bơ” của Đoàn Hải
Dương chiếm thời lượng đáng
kể, tôi chợt vỡ lẽ: Tiết mục hát
Văn của đoàn Hải Dương là
tiết mục đặc sắc đạt Huy
chương vàng (HCV); còn tiết
mục hát Chèo trong chương
trình Bế mạc Hội diễn chỉ
mang tính đại diện vì Hải
Dương vốn là “đất chèo” nức
tiếng với danh xưng “Chiếng
Chèo Đông”. 17 giờ, chương
trình biểu diễn báo cáo bắt
đầu, chương trình được tổ
chức sớm so với kế hoạch ban
đầu để các đoàn kịp về cổ vũ
cho đội tuyển bóng đá quốc
gia gặp đội Thái Lan trong trận
lượt về. Ngồi cùng đồng chí
Trưởng đoàn Hải Dương
thưởng thức các tiết mục tham
gia Hội diễn, trong tôi trào
dâng niềm tự hào. Không biết
các chương trình hội diễn
trước, đoàn Hải Dương có
“vào sâu” như lần này không?
Còn tham dự Hội diễn năm
nay, không những Hải Dương
vượt qua 9 tỉnh đồng bằng
sông Hồng, vùng di sản có lịch
sử từ lâu đời và một số miền
dân ca khác để ghi danh, sánh
vai cùng 8 miền di sản nổi

tiếng với: Múa hát Chăm và
bài Chòi của Phú Yên; Nhã
nhạc Cung đình, hò Huế;
Trình diễn Cồng Chiêng của
những chàng trai, cô gái của
Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp
Đam San – Gia Lai; hay Diễn
xướng sắc bùa Phú Lễ của Bến
Tre và màn hòa tấu đàn Trưng,
đàn đá, đàn Krông Pút, trống
của Đoàn Nghệ thuật tỉnh
Lâm Đồng chủ nhà; có những
tiết mục độc đáo được dàn
dựng công phu như múa hát
trong “Lễ bỏ mả” một tập
quán lâu đời của người Gia
Rai… Rồi thời khắc mong chờ
đã đến, đoàn Hải Dương tự
hào cùng 8 đoàn khác bước
lên sân khấu vinh danh nhận 1
HCV nhất toàn đoàn, 1 HCV và
2 HCB tiết mục trong tiếng vỗ
tay vang dội của các đại biểu
tham dự Hội diễn. Ánh đèn
sân khấu đã tắt, khép lại một
chương trình Hội diễn thành
công.

Song bên cạnh niềm vui tổ
chức thành công Hội diễn,
trong công tác bảo tồn, phát
huy những giá trị tinh hoa của
các loại hình văn hóa nghệ
thuật dân gian, chúng ta đang
phải đối mặt với không ít khó
khăn thử thách: nạn “chảy
máu” cồng chiêng, nhà rông
dẫn đến mất đi không gian
văn hóa cồng chiêng truyền
thống; xu hướng “Kinh hóa”
đang làm mất đi giá trị bản sắc
của một số dân tộc trong cộng
đồng 54 dân tộc anh em; các
cuộc vận động xây dựng
NSVM không dung nạp các
tập quán bị cho là lạc hậu, mê
tín dị đoan; sự thờ ơ của thế hệ
trẻ đối với nghệ thuật dân gian
truyền thống cùng sự “xâm
lăng” ồ ạt của văn hóa, lối
sống, nghệ thuật phương Tây
trong khi các loại hình nghệ
thuật dân gian truyền thống
chưa được đưa vào chương
trình học của các bậc học phổMúa hát Chèo “Nhớ về Hải Dương” tiết mục tham gia Hội diễn

của Đoàn Nghệ thuật Hải Dương.                         Ảnh: Bá hanh (Xem tiếp trang 51)
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Kim Thành với phong trào 
xây dựng Làng văn hóa

ThANh TrầN

Cũng giống như nhiều
địa phương khác, khi
triển khai phong trào

xây dựng làng văn hóa, huyện
Kim Thành đã phải đối mặt
với không ít khó khăn, thách
thức. Đó là  lối sống, tập quán
sinh hoạt, làm ăn, hủ tục lạc
hậu của một bộ phận dân cư;
là “chủ nghĩa” kinh nghiệm,
bảo thủ, trì trệ, không ít
trường hợp mâu thuẫn dẫn
đến mất đoàn kết giữa các
làng xã, dòng họ... Thực trạng
trên đã đặt ra vấn đề bức thiết
là phải xây dựng đời sống văn
hóa mới, gắn với diện mạo
nông thôn mới văn hóa - văn
minh. Chính vì lẽ đó, sự ra đời,
nhân rộng và kết quả mà
phong trào xây dựng “Làng
văn hóa” đạt được hơn hai
thập kỷ đã thực sự thổi một
làn gió tươi mới vào đời sống
nông thôn Kim Thành.

Ban Chỉ đạo phong trào
“TDĐKXDĐSVH” của huyện
được thành lập, có nghị quyết
và chương trình hành động cụ
thể, xuyên suốt từ huyện đến
cơ sở. Ban Chỉ đạo các cấp
được củng cố, kiện toàn, đẩy
mạnh tuyên truyền mục đích,
ý nghĩa và nội dung của phong
trào đến các ban, ngành, đoàn
thể, các xã, thị trấn và nhân
dân. 

Vinh dự cho Kim Thành,
ngay từ năm 1997, làng Giữa,
xã Cổ Dũng và làng Đại Đồng,
xã Đồng Cẩm (Đồng Gia cũ) là
hai làng đầu tiên của huyện
được Ủy ban Nhân dân tỉnh
công nhận đạt danh hiệu Làng
văn hóa. Về làng Giữa, xã Cổ
Dũng những ngày cuối năm,
chứng kiến diện mạo nông

thôn khang trang, với những
ngôi nhà cao tầng mọc lên san
sát, những con đường bê tông
đạt tiêu chuẩn nông thôn mới,
thẳng tắp, chúng tôi cảm nhận
được sự thay đổi rõ nét của
vùng quê nơi đây. Trao đổi với
ông Nguyễn Văn Hoan - Bí thư
Chi bộ, trưởng thôn tôi được
biết: “Sau 20 năm được công
nhận Làng văn hóa các tiêu
chí vẫn được duy trì, giữ vững,
riêng đời sống kinh tế phát

triển vượt bậc, bình quân thu
nhập đạt 60 triệu đồng/
người/ năm. Được công nhận
là Làng văn hóa đầu tiên của
huyện, Làng Giữa, sau đó trở
thành cái nôi của phong trào
này trên phạm vi toàn huyện”.

Từ hai mô hình đầu tiên,
nhờ triển khai thực hiện đồng
bộ, đến nay toàn huyện có
91/91 (đạt 100%) làng, KDC
đạt danh hiệu văn hóa. Năm
2019, Làng Bồ Nông (xã Tuấn
Việt) là đơn vị cuối cùng trong
huyện được công nhận danh
hiệu Làng văn hóa. Hơn 20
năm triển khai thực hiện
phong trào xây dựng “Làng
văn hóa”, nhiều thôn, làng đẩy
mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh
tế, ứng dụng các tiến bộ khoa
học - kỹ thuật tiên tiến vào sản
xuất, trồng trọt, chăn nuôi
những loại cây trồng, vật nuôi
có năng suất cao. Kinh tế các
làng, khu dân cư văn hoá đều
phát triển, thu nhập bình
quân đầu người năm sau cao
hơn năm trước, trung bình đạt

Làng Bồ Nông - Lễ đón nhận danh hiệu Làng văn hóa.

Những năm qua, cuộc
vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn
hóa” (TDĐKXDĐSVH) nói
chung và phong trào xây
dựng Làng văn hóa nói
riêng trên địa bàn huyện
Kim Thành đã phát triển
sâu rộng, toàn diện và trở
thành phong trào thi đua
sôi nổi, góp phần vào sự
phát triển ổn định kinh tế
- xã hội tại địa phương.
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50 - 55 triệu đồng/người/năm,
có làng đạt 65 triệu
đồng/người/năm; 100% hệ
thống giao thông đường làng,
ngõ xóm được trải bê tông, trải
nhựa và vật liệu cứng. Đời
sống văn hoá tinh thần được
nâng cao, 100% các làng - khu
dân cư đều có đội văn nghệ, hệ
thống loa truyền thanh, tủ
sách; toàn huyện có 158 Câu
lạc bộ TDTT, tỷ lệ số người
luyện tập TDTT thường xuyên
tăng hằng năm, tính đến hết
năm 2021 là 32%, số gia đình
thể thao là 28,5%. Số các CLB,
điểm nhóm hoạt động TDTT
cũng tăng dần về số lượng
cũng như chất lượng với 134
điểm, nhóm tập luyện TDTT
thường xuyên; 100% học sinh
hoạt động ngoại khoá TDTT.
Công tác y tế, vệ sinh môi
trường được đảm bảo, không
để dịch bệnh xảy ra. 

Công tác giáo dục được chú
trọng, đã phổ cập được trung
học cơ sở, tỷ lệ học sinh khá,
giỏi được nâng lên rõ rệt, công
tác khuyến học được quan
tâm. 100% xã, thị trấn có quy
định cụ thể và bước đầu thực
hiện tốt lành mạnh hóa việc
cưới, việc tang, lễ hội; công tác

quản lý, tổ chức các lễ hội ở
các làng, khu dân cư diễn ra
theo đúng quy định, an toàn,
lành mạnh, tiết kiệm, phong
phú, trang trọng cả về phần lễ
và phần hội. Tình hình an
ninh trật tự ở các làng, khu
dân cư văn hóa bản đảm bảo,
công tác hoà giải được thực
hiện tốt, không có án hình sự
nghiêm trọng xẩy ra. Số gia
đình được công nhận đạt danh
hiệu gia đình văn hóa hàng
năm đều tăng. Ước tính năm
2021 toàn huyện có
39.908/44.996 hộ gia đình đạt
danh hiệu gia đình văn hóa
(đạt 87,4%), tăng 0,03% so với
năm 2020.

Có được những kết quả
trên phải kể đến sự chỉ đạo
quyết liệt, sát sao của địa
phương, đặc biệt là vai trò của
BCĐ “TDĐKXDĐSVH” từ
huyện đến cơ sở đã thực hiện
tốt vai trò chỉ đạo, phối hợp
chặt chẽ giữa các ban, ngành
thành viên, tổ chức kiểm tra
giám sát chặt chẽ đảm bảo
chất lượng phong trào. Phong
trào đã nhận được sự đồng
tình, hưởng ứng tích cực của
các tầng lớp nhân dân chung
tay cùng nhà nước xây dựng

hạ tầng cơ sở, các thiết chế văn
hóa thể thao, duy trì tốt các
hoạt động văn hóa xã hội, lành
mạnh hóa phong tục tập
quán, góp phần tích cực vào
việc xây dựng các cộng đồng
dân cư ổn định về chính trị,
từng bước phát triển về kinh tế
xã hội. Lễ đón nhận bằng công
nhận làng, KDC văn hóa trở
thành ngày hội văn hóa, là
niềm tự hào của nhân dân các
cộng đồng dân cư. Phát huy
những kết quả đạt được, thời
gian tới, huyện Kim Thành tập
trung nâng cao chất lượng
phong trào xây dựng làng, khu
dân cư văn hóa, thị trấn đạt
chuẩn văn minh đô thị. Huy
động các nguồn lực xây dựng
thiết chế văn hóa cơ sở, phát
triển phong trào văn hóa, thể
thao quần chúng. Triển khai
đồng bộ và nâng cao hiệu quả
của công tác thi đua - khen
thưởng, lấy chỉ tiêu duy trì,
phát huy danh hiệu Làng văn
hóa ở các xã, thị trấn là một
trong những tiêu chí quan
trọng để xếp loại tổ chức
Đảng, chính quyền nhằm tạo
động lực phát triển phong
tràor

Một góc
làng Giữa
ngày nay.
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Thăng trầm di tích đình La Tỉnh
TrườNg ThàNh

Đình La Tỉnh (thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ) trải qua bao thăng trầm lịch sử, dù
không giữ lại được kiến trúc vốn có, nhưng trong tiềm thức của người dân khu La
Tỉnh nói riêng, thị trấn Tứ Kỳ nói chung thì ngôi đình này lại mang một giá trị tinh
thần vô cùng lớn lao.

Thăng trầm ngôi đình cổ
Đình La Tỉnh nằm khép

mình trong khu dân cư nhộn
nhịp của khu La Tỉnh Bắc. Đây
là nơi thờ ba vị Thành hoàng là
Trung đẳng thần gồm Chí tôn
Công chúa Vạn Phúc phu
nhân cùng hai người anh em
trai của mình, đã có công phù
Lý diệt Lương, gây dựng nên
đất nước Vạn Xuân. 

Cùng tôi đi tham quan một
vòng ngôi đình, ông Ngô Văn
Hưởng, 78 tuổi, người dân khu
La Tỉnh, thị trấn Tứ Kỳ tỏ vẻ
trầm ngâm, tiếc nuối khi nhớ
về hình ảnh của ngôi đình
nằm trong kí ức của ông khi
còn nhỏ. 

“Thuở nhỏ, tôi thường theo
bố mẹ ra đình chơi. Ngôi đình
thời ấy lớn lắm, tường được
xây bằng gạch, trên lợp mái
ngói, cột đình làm bằng gỗ lim
hai người ôm không xuể. Bên
trong đình có nhiều tượng gỗ
lớn, nhỏ cùng các đồ thờ cúng.
Trước đình là một khoảng sân
rộng với cây đa cổ thụ. Tiếc là
sau này, thực hiện chính sách
tiêu thổ kháng chiến chống
thực dân Pháp, ngôi đình đã bị
dỡ bỏ.” – ông Hưởng kể lại.

Theo tư liệu mà địa phương
còn lưu giữ, ngôi đình đã trải
qua nhiều biến cố ở các thời kỳ
lịch sử. Trước thế kỷ XVI, đình
làng La Tỉnh chỉ làm bằng
tranh tre, nhỏ gọn ở Đường
Đình Long thuộc cánh đồng
Bục (gần sông Vạn Yên), sau
chuyển về xóm Sặt (có giếng
Sặt), tiếp theo chuyển về xóm
Chợ gọi là đình Chợ, rồi

chuyển về Giếng Chợ, chính là
khu vực đình hiện nay.

Theo lệ làng xưa, bất cứ ai
đi qua cổng đình làng đều
phải xuống ngựa. Tuy nhiên,
đầu thế kỷ XVI, một viên quan
triều đình nhà Lê đi tuần du
qua trước đình làng La Tỉnh đã
không thực hiện điều này, bị
dân làng không may đánh
chết. Sự việc tới tai vua, nên
vua đã ra chiếu chỉ đuổi hết
dân làng đi nơi khác. Từ đó
làng La Tỉnh bị xóa sổ, ngôi
đình cũng bị phá và trở thành
phế tích.

Tới đầu thế kỷ XVII, một
viên quan giữ chức Vệ úy ở
thời  Lê Trịnh đã tâu với vua
xin xóa tội cho dân làng La
Tỉnh để họ được về quê làm ăn
sinh sống. Lời tâu trình được
chấp thuận. Làng La Tỉnh
được tái lập.

Khi nghỉ việc quan, ông
định cư ở xóm Thung và cùng
dân làng dựng lại ngôi đình
cũ. Ông còn cúng cho làng 3
mẫu ruộng đẳng điền để dân
có hoa lợi cúng tế và tu sửa
đình làng. Do có công với làng
nên dân làng nhớ ơn, gọi ông
là Già Vệ và tôn ông là Hậu
thần làng. Khi ông qua đời,
dân làng thờ cúng vào ngày 25
tháng 7 Âm lịch. Từ khi xây
dựng lại đình, dân làng La
Tỉnh lại tổ chức lễ tế Thành
hoàng và duy trì mọi nghi lễ
truyền thống văn hóa của địa
phương rất sôi nổi và linh
đình.

Đầu thế kỷ XX, thấy ngôi
đình làng xuống cấp, chính
quyền đương thời và nhân dân
đã xây dựng lại ngôi đình mới
to, đẹp, khang trang hơn. Đình
làng mới được xây bằng gạch,

Tượng đài kỷ niệm lịch sử cách mạng của huyện được đặt trong
khuôn viên ngôi đình.
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hình chữ Đinh với 5 gian, có
hậu cung thờ Thành hoàng.
Công trình làm bằng gỗ lim,
cột hai người ôm không hết,
mái đình lợp ngói mũi. Đình
có diện tích trên 200m2 tọa lạc
trên đất đình cũ rộng khoảng
1.700m2. Xung quanh đình
được trồng nhiều cây cổ thụ
làm tôn lên vẻ đẹp linh thiêng,
uy nghi của đình.

Tuy nhiên, tới khi cuộc
chiến chống thực dân Pháp
xâm lược, đình một lần nữa bị
dỡ bỏ theo chủ trương “tiêu
thổ kháng chiến” để địch đi
càn quét không có chỗ đóng
quân.

Đến khi hòa bình lập lại,
cũng như nhiều làng quê khác,
không có đình, dân làng La
Tỉnh thấy mình có lỗi với tổ
tiên, với truyền thống văn hóa
của làng. Nhưng do nhiều lý
do, đình vẫn chưa xây dựng
được. Năm 1995, chính quyền
và nhân dân La Tỉnh xây dựng
ngôi nhà 5 gian bằng gạch chỉ,
mái lợp ngói pờ rô xi măng với
tổng diện tích 110m2 để làm
nhà văn hóa. Tuy là Nhà văn
hóa, nhưng nơi đây vẫn được
người dân xây dựng theo lối
đình với một gian hậu cung để
làm nơi cung kính thờ Thành
hoàng làng và duy trì lễ hội
tâm linh long trọng, đông vui
như xưa.

Mong muốn khôi phục
Qua thăng trầm lịch sử,

đình La Tỉnh đã không còn giữ
được nét kiến trúc cổ vốn có.
Hiện đình chỉ còn giữ được 5
đạo sắc phong từ thời Nguyễn,
tượng gỗ Thành hoàng làng,
hai chĩnh gốm, một bình
hương thờ Hậu thần làng (ông
Già Vệ), cùng hai bài thơ tương
truyền là của vua Trần Nhân
Tông và vua Tự Đức viết
tặng…

Tuy nhiên trong tiềm thức
của người dân khu La Tỉnh nói

riêng, thị trấn Tứ Kỳ nói chung
thì ngôi đình này lại mang một
giá trị tinh thần vô cùng lớn
lao. Theo ông Hưởng, trước
khi dịch bệnh Covid-19 xuất
hiện, lễ hội đình được tổ chức
vào ngày mùng 10 tháng
Giêng Âm lịch với đông đảo
người dân địa phương tham
gia. Trong ngày diễn ra lễ hội,
chính quyền cùng nhân dân
thị trấn Tứ Kỳ tổ chức rước
tượng 3 vị Thành hoàng về sân
đình để tổ chức lễ tế.

“Ngôi đình đã không còn
giữ được nét kiến trúc xưa,
cộng với việc không gian sân
đình hạn chế, nên mỗi lần tổ
chức lễ hội là người dân phải
đứng tràn ra cả đường quốc lộ,
gây mất an toàn giao thông.
Đồng thời việc tổ chức các
nghi lễ cũng khó khăn hơn khi
tổ chức trong không gian chật
hẹp. Nên nguyện vọng của
người dân chúng tôi là phục
dựng lại ngôi đình và mở rộng
thêm không gian sân đình để
đáp ứng nhu cầu tâm linh tín
ngưỡng của nhân dân, đồng
thời tưởng nhớ, tri ân công lao
của các bậc tiền nhân.” – ông
Hưởng chia sẻ.

Không chỉ mang giá trị về
văn hóa tâm linh tín ngưỡng,
đình La Tỉnh còn là di tích
cách mạng, là nơi ghi nhiều
dấu ấn, những sự kiện lịch sử

quan trọng trong xây dựng và
phát triển phong trào cách
mạng của huyện Tứ Kỳ. UBND
huyện Tứ Kỳ cũng đã xây dựng
một đài kỷ niệm lớn bằng đá
tại sân đình để ghi lại dấu ấn
cho một thời lịch sử cách
mạng vẻ vang của huyện nhà.

Theo bà Đặng Thị Khánh,
Bí thư Đảng ủy thị trấn Tứ Kỳ
cho biết: Ngôi đình La Tỉnh là
chứng tích văn hóa - lịch sử
của mảnh đất và con người thị
trấn Tứ Kỳ qua bao biến cố
lịch sử. Tuy nhiên hiện nay
ngôi đình vẫn chưa được phục
dựng theo đúng kiến trúc vốn
có. Từ tâm tư nguyện vọng của
nhân dân nên chính quyền địa
phương đã vận động kinh phí
xã hội hóa để có thể phục
dựng ngôi đình nhằm tưởng
nhớ công lao của các bậc tiền
nhân, vừa tạo nơi chốn nhắc
nhở thế hệ mai sau luôn nhớ
về nguồn cội.

Theo đó, đình La Tỉnh dự
kiến sẽ bắt đầu được tu bổ, phục
dựng vào đầu năm 2022 với kinh
phí trên 8 tỷ đồng từ nguồn xã
hội hóa. Đồng thời khuôn viên
sân đình cũng sẽ được mở rộng
hơn để phục vụ cho việc tổ chức
các nghi lễ cũng như tham gia
sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng
của nhân dân.

Đình La Tỉnh hiện nay.

(Xem tiếp trang 36)
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Bún thang làng Mao
NAM huỳNh

Bún thang là một trong
những món ăn dân dã
quen thuộc hấp dẫn

người thưởng thức bởi hương
vị thơm ngon, nước dùng ngọt,
trong, đậm đà tinh tế… tuy
nhiên mỗi địa phương, bún
thang lại có các hương, vị khác
nhau bởi cách chế biến và sử
dụng các nguyên liệu có sẵn tại
địa phương.

Qua giới thiệu của bà
Nguyễn Thị Thoa – Phó ban
Quản lý di tích huyện Cẩm
Giàng, chúng tôi đến thôn Mậu
Tài gặp ông Bùi Xuân Mức, 65
tuổi, là người còn giữ được
công thức gia truyền nấu
bún thang làng Mao.
Biết chúng tôi tìm
hiểu về món “đặc
sản” làng Mao,
ông Mức hoan
hỷ đón tiếp,
sau tuần trà
nóng, ông dẫn
chúng tôi
xuống bếp để
trình diễn nấu
bún thang. Là
người tự cho là
“sành” ăn bún thang,
song tôi không ngờ để có
bát bún thang đạt tiêu chuẩn
“bún thang làng Mao”, lại sử
dụng đến nhiều nguyên liệu và
gia vị như vậy. Theo hướng dẫn của ông Mức,
nguyên liệu để nấu món bún thang làng Mao
gồm: bún lá, cá rô đồng (hoặc cá quả), xương
ống (lọc hết thịt chỉ còn xương), mỡ lợn, hành
khô, quả dành dành (hoặc bột nghệ), thì là, rau
răm, chanh, gừng, mắm tôm… và đặc biệt một
loại rau không thể thiếu là rau diếp bóc bẹ (loại
rau được trồng nhiều ở địa phương vào mùa
Đông) với vị ngọt hơi ngăm đắng làm nên
hương vị riêng của bún thang làng Mao.

Nhanh tay bắt 5 con cá rô ta ước chừng mỗi
con hơn một lạng trong bể, ông nói: cá này tôi
phải đặt mua từ mấy hôm trước, nếu có nhiều
người ăn thì làm bằng cá quả (sẽ cho nhiều thịt

cá). Cá đánh vảy, làm sạch
ruột, xát muối và ngâm nước
nóng để hết nhớt và tanh, sau
đó cho vào luộc. Xương ống
hầm nhỏ lửa để nước trong,
ngọt làm nước dùng. Hành khô
bóc vỏ, thái lát vừa phải; quả
dành dành ngâm với nước
nóng để phai ra mầu vàng
nhạt; thịt mỡ cho vào chảo rán
lấy nước mỡ để rim cá; thì là,
rau răm, rau diếp nhặt và rửa
sạch, thì là thái nhỏ, rau răm
để cả thân, rau diếp thái sợi
nhỏ như sợi thuốc lào vẩy sạch
nước, trộn cùng rau răm để ăn

ghém. Sau khi cá được luộc
chín, vớt ra lọc lấy thịt,

xương và đầu cho vào
cối giã nhuyễn, sau

đó cho nước luộc
cá vào lọc (nếu
cá nhỏ quá thì
không giã mà
cho vào ninh
luôn cùng
nước luộc cá),

lọc xong đổ
cùng với nước

xương ninh, cho
một nhánh gừng,

đun sôi để làm nước
dùng (có thể cho một ít

thảo quả nếu có). Thịt cá sau
khi nhặt sạch xương, để ráo
nước; dành dành ngâm nước

nóng được dầm cho tan sau đó tưới lên thịt cá,
thịt cá lúc này có mầu hanh vàng rất bắt mắt
(có thể dùng bột nghệ pha với một chút vôi sẽ
tạo cho nước có mầu đỏ vàng). Đun nóng nước
mỡ lợn lên, cho hành khô thái lát đảo đều đến
khi hành chín vàng, xếp cá lên trên và cho thì
là, hạt tiêu, rưới một chút nước mắm… làm cho
thịt cá săn lại và thơm. Bún lá được xé tơi thành
sợi, mắm tôm được pha với mì chính, một chút
đường, ớt tươi và nước chanh vừa phải để đạt
độ sánh không quá đặc hoặc quá loãng.

Sau gần hai giờ chế biến, món bún thang
cũng đã hoàn thành, ông Mức nhanh tay lấy
những bát tô đã chuẩn bị sẵn cho lần lượt mỗi

Làng Mao (thôn Mậu
Tài), xã Cẩm Điền, huyện
Cẩm Giàng, có lễ hội
đình vào ngày mồng 7
Tết (Âm lịch). Ngày này
con cháu của làng ở khắp
mọi nơi lại về tụ họp gia
đình, dòng họ, dâng lễ
Thành hoàng làng. Xưa
kia trong mâm lễ của các
dòng họ dâng Thành
hoàng làng luôn có một
bát bún thang.

Bún thang làng Mao.
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tô một nhúm rau ghém lót bên dưới sau đó cho
bún, mắm tôm và rải tiếp một lớp rau ghém
nữa, tiếp theo là gắp cá rô đã được rim vàng để
lên trên, cuối cùng là rưới nước dùng nóng rẫy
vào bát. Tùy theo người ăn có thể cho nhiều ít
mắm tôm, nước chanh tươi và rau ghém ăn
ngoài. Cũng theo ông Mức, xưa kia để có mùi
thơm đặc trưng các cụ thường cho thêm một
chút tinh dầu của con cà cuống. Nhìn bát bún
thang làng Mao đang phả hơi nghi ngút, một
mùi hương thơm nhè nhẹ bốc lên như mời gọi
thực khách. Ngồi thưởng thức cùng chúng tôi,
anh Nguyễn Văn Thành - TP Hải Dương cho
biết: nước dùng ngọt đằm, thịt cá đanh thơm,
rau diếp giòn ngọt, sợi bún mềm, mắm tôm
chanh làm dậy mùi hương vị, cách sắp xếp bát
canh hình thang bắt mắt, đẹp như bức tranh
nghệ thuật ẩm thực.

Theo các cụ cao niên trong làng thì tục lệ ăn
đình đám và bún thang không biết có từ bao
giờ và theo truyền miệng được biết: “khi mẹ
của Đoàn Thượng (Thành hoàng làng được thờ
trong đình làng) có mang, ốm nghén và thèm
ăn canh bún với nhiều loại nguyên liệu, gia vị
đặt tầng tầng, lớp lớp lên nhau như bậc thang
và lấy tên gọi bún thang”. Tục ăn đình đám
làng Mao vào ngày 7 tháng Giêng (mồng 7 Tết)
cả làng tổ chức mời anh em, bạn bè họ hàng
gần xa, các vị khách thân quen đến nhà ăn cơm
và thưởng thức bún thang, món ăn độc đáo,
mang đậm hương vị quê hương. Điều đặc biệt
vào ngày này có một phiên chợ được họp ở
Cống Đền (còn gọi là chợ Cống Đền) duy nhất
vào sáng sớm ngày mồng 7, nhân dân từ các
nơi mang rau, bún, cá… bán phục vụ cho làng
ăn đình đám. Đến nay chợ không họp như
trước nữa mà họp tất cả các ngày trong năm và
bán đầy đủ các mặt hàng và thực phẩm. Ngoài
ra trong ngày này làng Mao còn tổ chức các trò
chơi dân gian như: đi cầu kiều, bịt mắt bắt vịt,

ném còn… làm cho không khí ngày mồng 7 Tết
thực sự là ngày hội của làng. Cũng có nhiều
người con quê hương đi làm ăn xa hoặc sinh
sống trong nước và ngoài nước, không về quê
vào đúng ngày Tết mà chọn về đoàn tụ với gia
đình vào ngày mồng 7. 

Ngày nay cuộc sống tương đối đủ đầy, thực
phẩm phong phú, đa dạng dễ chế biến, nên
món bún truyền thống làng Mao cũng dần bị
mai một. Ông Mức tâm tư: nhiều hôm gia đình
tụ họp đông đủ, tôi cũng muốn làm món bún
thang truyền thống của làng để mọi người
thưởng thức, nhưng đều bị gạt đi, vì mọi người
cho rằng chế biến món đó cầu kỳ, mất nhiều
thời gian, thay vào đó dùng thực phẩm khác sẽ
nhanh và tiện hơn. Đó cũng là đồng quan điểm
của nhiều người trong làng, do đó hiện nay còn
rất ít người còn giữ và nấu được đúng vị món
bún thang làng Mao.

Lễ hội và tục lệ đình đám bún thang là một
nét đẹp văn hóa truyền thống đã ăn sâu vào
tiềm thức bao đời của người dân làng Mao.
Mong rằng, bún thang, một món ăn dân dã
mang hương vị đặc trưng làng Mao sẽ được trao
truyền góp phần lưu giữ hương vị quê hươngr

Các nguyên liệu chính của bún thang làng Mao.

“Bên cạnh việc phát triển
kinh tế, chính quyền địa
phương rất quan tâm, chú
trọng tới việc phát triển đời
sống văn hóa, tinh thần cho
người dân. Đặc biệt là trong
hoạt động văn hóa tín ngưỡng
thì đình La Tỉnh và thần tích
của các Thành hoàng đã gắn

bó với người dân thị trấn Tứ
Kỳ từ bao đời nay. Nên việc
bảo vệ và phát huy giá trị văn
hóa lịch sử của di tích là trách
nhiệm chung của chính quyền
và nhân dân thị trấn. Chúng
tôi hi vọng, sau khi đình làng
được phục dựng sẽ đáp ứng
tốt cho nhu cầu tâm linh tín
ngưỡng của nhân dân, đồng
thời góp phần giáo dục thế hệ
tương lai về ý thức giữ gìn di
sản văn hóa mà ông cha bao

đời gây dựng. Bên cạnh đó,
chúng tôi cũng mong muốn
ngành văn hóa hỗ trợ để ngôi
đình được đưa vào hệ thống
các di tích được xếp hạng. Từ
đó có thể tạo cơ sở cho địa
phương tiếp tục có những
phương án trong việc tu bổ,
tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá
trị của di tích một cách hữu
hiệu nhất” – bà Khánh bày
tỏr

thăng trầm di tích...
(Tiếp theo trang 34)
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Bệnh viện Quân y 7.

Đột phá trong ứng dụng
đồng bộ công nghệ hiện đại

Nhằm giảm áp lực cho các
y, bác sĩ, thời gian chờ đợi cho
người bệnh, hướng tới mục
tiêu nâng cao chất lượng dịch
vụ y tế, trong thời gian qua,
bệnh viện Quân y 7 (BVQY7)
đã ứng dụng CNTT vào tất cả
các khâu, từ quản lý đến
chuyên môn.

Theo đó ngay từ khâu đăng
ký khám bệnh, các thủ tục lấy
số tự động, máy quét mã vạch
thẻ được kết nối liên thông
giữa các khoa đảm bảo tính
chính xác với nhiều tiện ích
thiết thực. Chỉ cần quét mã
code đã có thể nắm được hồ sơ
bệnh án, tiền sử bệnh tật, xét
nghiệm cận lâm sàng, lịch sử
điều trị, dùng thuốc trên phần
mềm, nên việc khai thác tiền
sử bệnh nhân dễ dàng, giúp
cho việc định hướng chẩn
đoán hiệu quả hơn. Đồng thời
các thủ tục thanh quyết toán
cũng rất nhanh chóng và
thuận lợi. Đây chính là hiệu
quả rõ nét của việc triển khai

ứng dụng phần mềm thanh
toán bảo hiểm của BVQY7
trong thời gian qua. Thông
qua phần mềm, người bệnh có
thể kiểm tra chính xác được
thông tin viện phí từ lúc vào
viện tới lúc ra viện đầy đủ và
chi tiết, giảm thời gian chờ đợi
trong quá trình thanh toán
hay lấy thuốc BHYT. Nếu như
trước đây, khi bệnh nhân đến
đăng ký khám bệnh hoặc làm
các thủ tục thanh toán ra viện
mất tới hàng giờ đồng hồ, thì
đến nay thời gian này rút ngắn

chỉ còn vài phút.
Nhờ ứng dụng triệt để công

nghệ thông tin, cải cách hành
chính hiệu quả, nên mặc dù số
lượng người bệnh đến khám
và điều trị hàng ngày rất đông,
nhưng đều được giải quyết
đơn giản, gọn nhẹ, hạn chế tối
đa sự nhầm lẫn, sai sót; tăng
tính công khai, minh bạch
trong hoạt động khám, chữa
bệnh.

Không chỉ đẩy mạnh ứng
dụng CNTT, việc đầu tư, nâng
cấp trang thiết bị đồng bộ để
tiến hành kỹ thuật khám và
điều trị bệnh được Đảng ủy,
Ban Giám đốc bệnh viện quan
tâm, chú trọng. Nhiều trang
thiết bị y tế hiện đại phục vụ
công tác khám chữa, điều trị
như: Máy Realtime PCR phục
vụ cho các xét nghiệm định
lượng vi rút Viêm gan B, Viêm
gan C, HPV và vi rút SARS-
CoV-2; máy miễn dịch Simax
phục vụ xét nghiệm định
lượng kháng thể vi rút, đặc
biệt định lượng kháng thể
SARS-CoV-2, đánh giá hiệu

Trong những năm
qua, Bệnh viện Quân y 7
đã chú trọng trong việc
đầu tư trang thiết bị tiên
tiến, áp dụng công nghệ
thông tin, tiếp thu kỹ
thuật mới hiện đại và đào
tạo nguồn nhân lực, góp
phần đưa bệnh viện trở
thành cơ sở y tế chất
lượng cao, đáp ứng tối đa
nhu cầu khám, chữa
bệnh cho nhân dân. 
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quả bảo vệ sau tiêm vắc xin
phòng dịch Covid-19; nhiều
máy móc, trang bị phẫu thuật
nội soi với mục tiêu hạn chế
phẫu thuật mổ mở, nâng tỷ lệ
phẫu thuật nội soi, kể cả đối
với bệnh ung thư… được bệnh
viện tích cực đầu tư, nâng cấp.

Xác định nguồn nhân lực là
yếu tố then chốt trong việc áp
dụng hiệu quả trang thiết bị
hiện đại, ứng dụng kỹ thuật
cao trong khám, điều trị bệnh,
BVQY7 quan tâm, tạo điều
kiện cho đội ngũ cán bộ, y, bác
sỹ phát huy tinh thần sáng tạo,
học hỏi, nghiên cứu khoa học.
Hàng năm Bệnh viện cử cán
bộ, nhân viên, kíp kỹ thuật đi
học tập nâng cao trình độ
chuyên môn tại các Bệnh viện
tuyến trung ương. Yêu cầu
những đồng chí đi học sau Đại
học tại Học viện Quân y đăng
ký kỹ thuật với chỉ huy Bệnh
viện, đảm bảo sau khi học
xong phải triển khai thực hiện
được tại Bệnh viện. Đồng thời,
có chính sách khuyến khích,
tạo điều kiện cho những đồng
chí đi học tập, cập nhật kỹ
thuật mới về triển khai tại
Bệnh viện. 

Ghi nhận hiệu quả từ việc

đầu tư trang thiết bị y tế hiện
đại, trong năm vừa qua, mặc
dù do ảnh hưởng của dịch
Covid-19, Bệnh viện đã tiếp
đón và chữa trị cho 102.860
lượt bệnh nhân, đạt 85,7% kế
hoạch năm. Trong đó có
12.940 lượt bệnh nhân điều trị
nội trú, 63.041 lượt bệnh nhân
điều trị ngoại trú. Tỷ lệ chuyển
tuyến giảm từ 4.3% xuống còn
3.7%. Nhiều ca bệnh khó trước
đây phải vượt tuyến để thăm
khám, điều trị thì nay BVQY7
đã tiên phong triển khai các kỹ
thuật mới chuyên sâu tạo
thuận lợi cho người bệnh như:
những bệnh nhân tiêu chỏm
xương đùi cần phẫu thuật thay
khớp háng bán phần và toàn
phần, những bệnh nhân tổn
thương dây chằng chéo khớp
gối cần phẫu thuật tái tạo dây
chằng nội soi, tổn thương
mạch máu, thần kinh cần
phẫu thuật vi phẫu...

Bên cạnh khai thác triệt để
tiện ích của các phần mềm đã
triển khai, những năm gần
đây, BVQY7 còn đẩy mạnh
ứng dụng hệ thống
Telemedicine (y tế từ xa) vào
công tác chuyên môn, hỗ trợ,
chỉ đạo tuyến. Kể từ khi hệ

thống Telemedicine được lắp
đặt và sử dụng đã kết nối bệnh
viện với bệnh xá trên các đảo
nổi của Trường Sa đã góp
phần nâng cao hiệu quả cấp
cứu, điều trị cho chiến sĩ và
nhân dân trên đảo, ngư dân
đánh bắt xa bờ. Thông qua hệ
thống truyền hình trực tuyến,
từ sự hỗ trợ chuyên môn từ đất
liền, nhiều ca bệnh phức tạp
đã được đội ngũ y bác sĩ trên
đảo cấp cứu, điều trị kịp thời,
đảm bảo an toàn sức khỏe,
tính mạng cho người bệnh.
Đồng thời góp phần quan
trọng để đội ngũ y bác sĩ trên
đảo vững vàng, yên tâm hơn
khi thực hiện nhiệm vụ nơi
đầu sóng ngọn gió. 

hướng tới bệnh viện chất
lượng cao

Đến thăm khám tại BVQY7,
nhiều người bệnh cảm nhận
được sự chuyển biến rõ nét
không gian chung toàn bệnh
viện; cơ sở vật chất khang
trang, máy móc, trang thiết bị y
tế được trang bị đồng bộ, hiện
đại. Các khoa, phòng đều được
sắp xếp gọn gàng, khoa học và
sạch sẽ. Các bảng biển, chỉ dẫn
được đặt đúng nơi quy định tạo
thuận tiện cho bệnh nhân và
người nhà, rút ngắn quá trình
di chuyển, thăm khám.

Trong những năm qua,
Đảng ủy Bệnh viện thường
xuyên chỉ đạo các cán bộ, y
bác sĩ, nhân viên thực hiện tốt
văn hóa ứng xử, nâng cao tinh
thần thái độ phục vụ nhân
dân, không để xảy ra các biểu
hiện quan liêu, hách dịch,
sách nhiễu, gây phiền hà cho
người bệnh. Vì vậy, khi đến
BVQY7, người bệnh luôn nhận
được sự quan tâm, chăm sóc
ân cần, nhiệt tình và chuyên
nghiệp từ đội ngũ cán bộ,
nhân viên y tế. Ngoài việc làm
tốt công tác truyền thông, tư
vấn, giáo dục sức khỏe, tổ

Y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7 tận tình thăm hỏi, chăm sóc bệnh
nhân.
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chăm sóc khách hàng đã phát
huy rất hiệu quả trong việc
cung cấp các dịch vụ y tế chất
lượng cho người bệnh.

Ghi nhận điều này, nhiều
bệnh nhân sau khi xuất viện
đã gửi hàng trăm lá thư cảm
ơn tới các y, bác sĩ BVQY7.
Như trong lá thư của ông
Nguyễn Hữu Long, TP Hải
Dương, một trong những
bệnh nhân của BVQY7 đã viết:
“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân
thành về sự giúp đỡ tận tình
với bệnh nhân của cán bộ,
nhân viên Khoa Nội 2. Họ là
những người làm việc rất trách
nhiệm, tận tình và thân thiết,
xứng đáng là chỗ dựa tin cậy,
là niềm tin của những bệnh
nhân đã và đang điều trị tại
bệnh viện như chúng tôi. Tôi
cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ban
lãnh đạo bệnh viện đã tạo
dựng nên những cán bộ y tế có
đủ nhân đức và tư cách của
cán bộ ngành Y tế Việt
Nam…”

Trong thời gian ảnh hưởng
của dịch Covid-19 vừa qua
Bệnh viện đã triển khai nhiều
phương án phòng chống dịch
như: Tập huấn mang mặc, cởi
bỏ phương tiện phòng hộ cá

nhân, xây dựng quy trình
phân luồng sàng lọc, tiếp
nhận điều trị bệnh nhân
SARS-CoV-2 chi tiết, cụ thể,
chặt chẽ, đúng quy định. Tập
huấn lấy mẫu làm xét nghiệm
test nhanh kháng nguyên vi
rút SARS-CoV-2, triển khai
làm xét nghiệm SARS-CoV-2
bằng phương pháp RT-PCR
đảm bảo khoanh vùng dập
dịch nhanh chóng, hiệu quả,
triệt để, đúng quy định.

Không chỉ làm tốt công tác
phòng chống dịch tại bệnh
viện, trong thời gian qua,
chung sức cùng cả nước, Bệnh
viện đã cử 02 đoàn y, bác sỹ
vào tham gia tăng cường
phòng chống dịch tại các tỉnh
khu vực phía Nam gồm 47
đồng chí tại Bệnh viện 5D và
15 đồng chí tham gia các tổ
Covid cộng đồng.

Bệnh viện cũng dành sự
quan tâm rất lớn tới những đối
tượng chính sách, đặc biệt là
những đối tượng chính sách
tại khu vực biên giới, hải đảo.
Cụ thể, năm 2021 Bệnh viện
đã kết hợp với Đoàn KTQP 327
của Quân khu tiến hành khám
bệnh, cấp thuốc miễn phí và
tặng quà cho 220 đối tượng

chính sách khu vực biên giới
tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài khám chữa bệnh,
hàng năm Bệnh viện còn là
nơi đào tạo, hướng dẫn cho
nhiều lượt sinh viên thực tập.
Như năm vừa qua, bệnh viện
đã đón gần 500 sinh viên từ
các trường: Đại học Kĩ thuật Y
tế Hải Dương, Cao đẳng Dược
Hải Dương và Học viện Quân y
tới thực tập.

Với nhiều giải pháp tích
cực nâng cao chất lượng chăm
sóc sức khỏe nhân dân, những
năm qua, BVQY7 luôn đón
nhận được sự hài lòng, tin
tưởng của ngày càng nhiều
bệnh nhân khi tới thăm khám
và chữa trị. Đây là thành quả
rất lớn của một bệnh viện
tuyến đầu của tỉnh, cũng là sự
ghi nhận những nỗ lực, cố
gắng của đội ngũ y, bác sỹ
trong việc thay đổi thái độ,
phong cách phục vụ; ứng
dụng khoa học - kỹ thuật cao
trong khám, điều trị cho bệnh
nhân. 

Đại tá, TS Đặng Vũ Hải,
Giám đốc BVQY7 cho biết: Để
hướng tới mục tiêu xây dựng
bệnh viện thông minh, trong
thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp
tục đầu tư trang thiết bị y tế,
nâng cấp phần mềm quản lý
bệnh viện, tiến tới sử dụng
bệnh án điện tử, thanh quyết
toán chi phí khám chữa bệnh
qua thẻ ATM hoặc các App
ứng dụng thanh toán điện tử
ngay trên điện thoại thông
minh, hạn chế dùng tiền mặt,
góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm
dịch bệnh Covid-19 qua tiếp
xúc. Đồng thời từng bước tạo
dựng hạ tầng với trang thiết bị
đồng bộ, hiện đại, có bước
phát triển vững chắc và toàn
diện về các kỹ thuật y tế mới,
chuyên sâu, góp phần mang
lại niềm tin ngày càng lớn từ
nhân dân và chiến sĩ trên địa
bàn tỉnhr

Trang thiết bị y tế hiện đại được Bệnh viện đầu tư để phục vụ
khám chữa bệnh.
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“Nghệ nhân nhí”
giữ gìn di sản văn hóa

XuÂN TrườNg

Lớn lên cùng ca trù
Trải một chiếc chiếu lớn

giữa nhà, ông Vũ Công Bạo
cùng vài thành viên của câu
lạc bộ (CLB) Ca trù Dân Chủ,
Tứ Kỳ ngồi quây quần để bắt
đầu một buổi tập luyện. Đặt
cỗ phách trước mặt rồi ngồi
ngay ngắn cùng mọi người, 3
cô bé Ngọc Ánh – Hải Băng –
Quyên mới chỉ ở độ tuổi 11-13
lúc này chững chạc hơn ngày
thường, thể hiện phong thái
của những đào nương thực
thụ.

Ánh mắt nhanh nhẹn chăm
chú dõi theo sự chỉnh đốn của
các bà trong CLB, 3 cô bé bắt
đầu vừa gõ phách, vừa hát một
cách điêu luyện bài “Đôi thời
dòng” với thể cách xẩm huê
tình và “Chí nam nhi” với thể
cách hát nói.

Được biết, cả 3 cô bé tham
gia lớp tập huấn ca trù do
Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh tổ chức từ 2 năm
nay, sau đó tiếp tục được các
thành viên của CLB rèn giũa
để thành thục kỹ năng hát ca
trù.

Trong tổng số 20 thành
viên của CLB ca trù Dân Chủ
thì có tới 6 thành viên đang ở
độ tuổi học sinh. Trong đó đa
số là con cháu trong gia đình
của các thành viên CLB. Tranh
thủ thời gian cuối tuần hay dịp
được nghỉ hè là họ lại cho các
cháu tham gia tập luyện môn
nghệ thuật này.

Cô Phạm Thị Thúy, thành
viên CLB ca trù Dân Chủ chia
sẻ: “Tôi cho 2 cháu ngoại của
mình là Vũ Hải Băng (11 tuổi)
và Vũ Hải Anh (10 tuổi) cùng
theo học nghệ thuật ca trù.

Các cháu học rất nhanh bởi từ
khi sinh ra các cháu đã được
“thấm” ca trù qua lời hát ru
của tôi cho tới khi lớn lên thì
được theo đi xem chúng tôi
biểu diễn. Chính vì vậy nên chỉ
theo học trong thời gian ngắn
mà các cháu đã nắm khá tốt
kiến thức và có thể biểu diễn

được một vài tiết mục ca trù”.
Những người được tham

dự buổi lễ bế mạc tập huấn ca
trù năm 2020 do Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ
chức khó có thể quên hình
ảnh cô bé An Nguyễn Thuỷ
Tiên, quê ở Thanh Miện. Trên
sân khấu của buổi lễ, Thủy
Tiên với thân hình nhỏ nhắn,
hóa thân thành một ca nương
tài năng, tự tin khoe chất
giọng cao vút, luyến láy một
cách điêu luyện, đã chiếm
được tình cảm của đông đảo
khán giả có mặt. Cô bé được
đánh giá là một tài năng sáng
giá của lớp tập huấn ca trù
này.

Tuy nhiên 2 năm gần đây,
vì tình hình dịch bệnh Covid-
19, nhà lại xa nên em không
thể tiếp tục theo học lớp ca trù
của Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh. Nhưng không vì
thế khiến em đánh mất tình
yêu với môn nghệ thuật này.
Vào mỗi dịp cuối tuần hay

Các ca nương trẻ của CLB ca trù Dân Chủ, Tứ Kỳ say sưa tập
luyện.

Những đôi tay nhỏ
nhắn gõ đều nhịp phách,
những giọng ca trong
trẻo, hồn nhiên… là
những thứ mà khán giả
thấy và cảm nhận được
khi xem những “nghệ
nhân nhí” trình diễn
nghệ thuật ca trù. Những
đứa trẻ ở độ tuổi cắp sách
đến trường lại là những
người đang nắm giữ
tương lai của một di sản
độc đáo, mang lại hy
vọng, sức sống cho nghệ
thuật ca trù.
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những lúc rảnh rỗi, em lại
cùng bà mình ôn lại những làn
điệu ca trù đã được học.

“Cứ có khách tới nhà chơi
mà muốn nghe Thủy Tiên hát
là cháu lại vui vẻ biểu diễn
ngay. Nhờ vẫn tập luyện
thường xuyên nên giọng hát
của cháu vẫn rất tốt. Hi vọng
dịch bệnh qua nhanh để cháu
lại được theo đuổi đam mê
cũng như nâng cao hơn kỹ
năng của cháu ở lớp học ca
trù.” – bà Đoàn Thị Toàn, bà
nội của Thủy Tiên chia sẻ.

Nhờ niềm đam mê và tài
năng của mình, Thuỷ Tiên
từng hai lần đại diện cho tỉnh
nhà tham gia trình diễn và
nhận được giải nhất tại Liên
hoan ca trù toàn quốc năm
2018 ở Hà Tĩnh và Liên hoan
trình diễn các Di sản văn hóa
phi vật thể đại diện nhân loại
năm 2019 tại Nha Trang.

học dễ… khó giữ
Theo thống kê của Trung

tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh,
hiện toàn tỉnh có khoảng trên
15 em lứa tuổi từ 8 – 15 tuổi đã
theo học ca trù trên 2 năm,
chủ yếu là ca nương và nắm
được cơ bản kỹ năng hát ca
trù. Riêng lớp tập huấn ca trù
do Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh tổ chức năm nay,
các em ở lứa tuổi học sinh
chiếm tới gần 1/2 học viên
tham gia khóa học.

Theo chị Đoàn Thị Chinh,
viên chức Trung tâm Văn hóa
Nghệ thuật tỉnh, giáo viên trực
tiếp giảng dạy ca trù: “Lớp trẻ
có ưu điểm là tiếp thu kiến
thức khá nhanh, so với việc
giảng dạy cho người lớn tuổi
thì thời gian giảng dạy cho lứa
tuổi trẻ rút ngắn chỉ còn 1/3.
Nhờ vậy mà giáo viên chúng
tôi có thể tranh thủ nạp thêm
nhiều kiến thức hơn cho các
em trong thời gian ít ỏi của lớp
tập huấn”.

Qua hơn 10 năm giảng dạy
nghệ thuật ca trù, chị Chinh
đã chuyển đổi cách dạy từ việc
cho học viên tự nghe hát, nghe
phách để học sang phương
pháp viết lời bài hát kèm nhịp
phách giúp học viên tiếp thu
nhanh hơn. Cùng với đó, qua
mỗi buổi giảng dạy, chị cho
ghi hình bằng thiết bị di động
để học viên có thể tự ôn luyện
khi ở nhà.

Chị Chinh cũng cho rằng,
ngoài việc ngành văn hóa tạo
điều kiện để tổ chức lớp tập
huấn ca trù hàng năm, ở một
số địa phương trên địa bàn
tỉnh thành lập được nhóm hát,
CLB ca trù thì việc các thành
viên trong gia đình cùng đam
mê và theo học ca trù sẽ mang
lại lợi thế rất lớn. Bởi sau mỗi
buổi học trên lớp thì khi về
nhà, các thành viên có thể
cùng nhau ôn lại kiến thức, dễ
dàng duy trì việc thực hành
thường xuyên cũng như tạo
động lực cho người học.

Tuy nhiên, qua nhiều năm
giảng dạy, chị Chinh cũng như
các cán bộ Trung tâm Văn hóa
Nghệ thuật tỉnh đều mang
trăn trở. Thời gian tổ chức lớp
tập huấn còn quá ngắn, chỉ
diễn ra trong khoảng 7 ngày,
nên các giảng viên phải cố
gắng hết sức, tận dụng toàn bộ
thời gian mới có thể truyền đạt
đủ kiến thức cho học viên.
Việc học ca trù tưởng dễ
nhưng lại rất khó, mặc dù
khẳng định các học trò nhỏ rất
yêu ca trù và cũng tiếp thu
nhanh, nhưng theo các cán
bộ, giáo viên trực tiếp giảng
dạy thì ít nhất cũng phải mất
từ 2-3 năm để các em từ cảm
được ca trù đến ngâm hơi, nhả
chữ thành thục. Việc đào tạo
đã khó nhưng việc giữ được
còn khó hơn. Bởi nhiều học
viên trẻ có tài năng, triển
vọng, theo học lớp tập huấn
nhiều năm, nhưng khi lên lớp

cao hơn thì thời gian học tập
của các em chiếm quá nhiều,
không thể theo học ca trù
được nữa. Như trường hợp của
ca nương trẻ Nguyễn Ngọc
Ánh (TP Hải Dương) là một
trong những ca nương được
đánh giá rất có triển vọng, tuy
nhiên hiện nay cũng bỏ dở ca
trù để theo học nghệ thuật tại
trường Trung cấp Văn hóa
Nghệ thuật và Du lịch tỉnh.

Bên cạnh đó việc tổ chức
lớp tập huấn còn gặp phải
những khó khăn thường trực
như: kinh phí cho tổ chức lớp
và hỗ trợ hoạt động của các
CLB còn hạn chế; cơ sở vật
chất xuống cấp, trang thiết bị
còn nghèo nàn. Các CLB ca trù
hiện nay chủ yếu tự lo địa
điểm, trang phục, kinh phí để
truyền dạy lớp trẻ.

Từ khi ca trù được
UNESCO ghi danh, tỉnh đã
ban hành chương trình hành
động bảo tồn di sản ca trù giai
đoạn 2010 - 2020. Trong đó, đề
ra nhiều biện pháp nhằm giữ
gìn và phát triển bộ môn nghệ
thuật truyền thống của dân
tộc như kiểm kê hệ thống tư
liệu di sản ca trù, ban hành
chính sách đãi ngộ đối với các
tài năng có công bảo vệ và
phát huy di sản này; phối hợp
với các trường xây dựng
chương trình giáo dục thích
hợp để truyền dạy hát ca trù
trong trường học… Các
chương trình hành động
nhằm bảo tồn, phát huy nghệ
thuật ca trù đã đạt được nhiều
kết quả khả quan. Tuy nhiên
để nghệ thuật ca trù tiếp tục
được giữ gìn và phát huy hiệu
quả thì trong thời gian tới,
ngành văn hóa cùng chính
quyền các địa phương cần
quan tâm hơn nữa trong việc
bảo tồn, phát huy giá trị di sản
này, nhất là việc quan tâm,
đào tạo lớp trẻ kế cậnr
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Một năm thành công
của bóng bàn Hải Dương

P.T
Được coi là cái nôi, nơi sản sinh ra các tài năng bóng bàn Việt Nam, nhưng sau

39 lần tham gia Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân và 48 năm bóng bàn
Hải Dương tập luyện có tổ chức, đây mới là lần đầu tiên chúng ta giành ngôi nhất
toàn đoàn khi giành được tổng cộng 9 huy chương gồm: 3 huy chương vàng (HCV),
3 huy chương bạc (HCB) và 3 huy chương đồng (HCĐ). Một năm thành công của
bóng bàn Hải Dương.

Danh hiệu sau 48 năm
Tại Giải vô địch bóng bàn

quốc gia Báo Nhân dân lần thứ
39 năm 2021 tranh Cúp
PetroVietnam - PVCFC diễn ra
từ ngày 28/11 – 5/12 có sự góp
mặt của 150 tay vợt thuộc 16
tỉnh, thành phố, ngành. Đoàn
Hải Dương có 15 tay vợt nam,
nữ tham dự. Kết thúc giải, các
tay vợt Hải Dương đã giành
ngôi nhất toàn đoàn với 9 huy
chương các loại gồm: 3 HCV, 3
HCB và 3 HCĐ. Tay vợt nữ Bùi
Ngọc Lan được trao giải VĐV
triển vọng nhất; Nguyễn Thị
Mai Phương giành vương miện
"Hoa khôi bóng bàn Việt Nam".
Trong số ba HCV, thì tấm HCV
nội dung đồng đội nam vốn
được coi là giải thưởng danh
giá nhất - các tay vợt Hải
Dương gồm: Nguyễn Đức
Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Vũ
Quang Hiền thi đấu chói sáng
để đưa Long Hải - Hải Dương
lần thứ hai liên tiếp vượt qua
Hà Nội T&T để bước lên ngôi vô
địch. Trong trận đấu này, mặc
dù có thời điểm các tay vợt chủ
lực của nam Hải Dương là Đức
Tuân - Tuấn Anh phải gác vợt
trước đối thủ đến từ Thủ đô,
song họ đã có những trận thắng
quyết định để bước lên ngôi vô
địch hoàn toàn thuyết phục.
Tại giải năm nay, tay vợt
Nguyễn Đức Tuân có một giải
đấu xuất sắc khi giành 1 HCV
đồng đội nam, 1 HCV đôi nam -
nữ, 1 HCV đơn nam và 1 HCB
đôi nam. Đặc biệt, ở nội dung

đơn nam, Đức Tuân trở thành
tay vợt Hải Dương lần thứ hai
liên tiếp bước lên ngôi vị cao
nhất ở nội dung đơn nam sau 2
mùa giải. Đội tuyển bóng bàn
nữ cũng thi đấu khá tốt khi lần
thứ hai liên tiếp giành quyền
vào chơi trận chung kết nội
dung đồng đội nữ. Mặc dù chỉ
giành HCB sau khi thua đội
tuyển nữ thành phố Hồ Chí
Minh nhưng cho thấy sự tiến
bộ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể
soán ngôi các đơn vị mạnh như
TP Hồ Chí Minh, Hà Nội T&T ở
những năm tới.

Bóng bàn phát triển tại Hải
Dương từ thập kỷ 60 của thế kỷ
trước, song bắt đầu tập luyện
quy củ vào năm 1973 đã sản
sinh ra các tài năng bóng bàn
Việt Nam với những tên tuổi
vang danh một thời như
Nguyễn Đức Long, Vũ Mạnh
Cường... nhưng sau 39 lần

tham gia Giải vô địch bóng bàn
quốc gia Báo Nhân dân và 48
năm bóng bàn Hải Dương tập
luyện có tổ chức, đây mới là lần
đầu tiên chúng ta giành ngôi
nhất toàn đoàn. Còn nhớ, cũng
tại giải này năm 2019, Hải
Dương giành huy chương vàng
đơn nam, đôi nam - nữ, đặc
biệt là chức vô địch đơn nam
sau 24 năm của tay vợt Nguyễn
Đức Tuân. Năm 2020, bóng bàn
Hải Dương vượt qua những ứng
cử viên hàng đầu như Quân
đội, Hà Nội T&T để vô địch
đồng đội nam sau 12 năm; Hải
Dương xếp thứ 2 toàn đoàn sau
TP Hồ Chí Minh khi có 2 HCV, 1
HCB và 3 HCĐ. Danh hiệu này
càng ý nghĩa hơn trong bối
cảnh những năm gần đây các
tỉnh, thành, ngành đầu tư rất
lớn vào bóng bàn, thu hút
những nguồn tài trợ khổng lồ
và lôi kéo được các tay vợt xuất

Niềm vui chiến thắng.
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sắc đến đầu quân. Với thành
tích xuất sắc tại giải năm nay,
Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng
Bằng khen cho tập thể HLV,
VĐV đội tuyển bóng bàn nam -
nữ kèm theo tiền thưởng 470
triệu đồng. Công ty TNHH
Long Hải - nhà tài trợ chính
trao tiền thưởng 330 triệu đồng;
Công ty CP Kinh doanh nước
sạch Hải Dương, Công ty Xi
măng Vicem Hoàng Thạch trao
tặng nhiều phần thưởng có giá
trị khác. Với thành tích này,
bóng bàn Hải Dương khép lại
một năm thành công rực rỡ.

Kết quả của chiến lược đầu
tư dài hạn

Hiện tại, bóng bàn Hải
Dương có hơn 70 vận động viên
nam - nữ từ U7 đến đội tuyển,
trong đó có 10 kiện tướng và 10
VĐV cấp I. Trong số này có 3
gương mặt đang ở đội tuyển
quốc gia, trong đó có 2 tay vợt
nam là Đoàn Bá Tuấn Anh,
Nguyễn Đức Tuân. Đây cũng sẽ
là các tay vợt nòng cốt của
tuyển quốc gia Việt Nam tranh
tài tại SEA Games 31 và Đại hội
thể thao toàn quốc diễn ra vào
năm sau. Tại SEA Games 30,
Đoàn Bá Tuấn Anh cùng với tay
vợt Nguyễn Anh Tú của Hà Nội
đã mang về cho đoàn Việt Nam
tấm huy chương vàng đôi nam
sau 10 năm chờ đợi (tính từ SEA
Games 2009 ở Lào). Năm 2018,
tại Đại hội thể thao toàn quốc
lần thứ VIII, Nguyễn Đức Tuân
- Bùi Ngọc Lan của Hải Dương
vô địch đôi nam - nữ...

Hải Dương với nhiều thành
công trong quá khứ, nhưng kể
từ sau tấm HCV đồng đội nam
vào năm 2000, bóng bàn Hải
Dương đã không còn ở đỉnh
cao. Có một thời gian (giai
đoạn 2010 - 2012), bóng bàn
Hải Dương bị "chảy máu tài
năng", những VĐV trẻ tiềm
năng liên tục xin ra đi bởi sự lôi
kéo của các đơn vị có tiềm lực
kinh tế như: Hà Nội T&T,
Petrovietnam. Tuy nhiên, với
chiến lược đầu tư trọng điểm và

dài hạn, bóng bàn Hải Dương
đang có những kết quả tốt. Bà
Cao Thị Như Lan – Giám đốc
Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện
và Thi đấu thể thao tỉnh chia sẻ:
“Trong những năm gần đây,
bóng bàn Hải Dương đang tích
cực chuyển mình trên con
đường chuyên nghiệp. Công
tác tuyển chọn, đào tạo, huấn
luyện, thi đấu của VĐV có
nhiều đổi mới, bài bản, theo
hướng chuyên môn hóa cao thể
hiện từ bước tuyển chọn năng
khiếu, tổ chức huấn luyện,
quản lý đến giáo dục chính trị,
tư tưởng. Trong đó, công tác
tuyển chọn đào tạo VĐV trẻ
năng khiếu rất được chú trọng.
Đồng thời coi trọng công tác
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp
vụ cho đội ngũ HLV bằng cách
cử họ tham gia học tập, tập
huấn ở trung ương, học tập
kinh nghiệm ở các trung tâm
bóng bàn mạnh của quốc gia và
đi thực tế nước ngoài. VĐV
được tạo điều kiện đi thi đấu cọ
xát với các địa phương, đơn vị
trong và ngoài tỉnh. Có thể
khẳng định, là rất ít địa
phương, đơn vị trên toàn quốc
làm được mô hình đào tạo,
huấn luyện VĐV bóng bàn như
của Hải Dương hiện nay. 5 năm
gần đây, bóng bàn Hải Dương
luôn nằm trong 3 đơn vị dẫn
đầu toàn quốc”. 

Từ những hạt nhân trẻ làm
nền tảng để phát triển ở những
tuyến cao hơn. Những cái tên
tiêu biểu như: Đỗ Đức Duy,
Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn
Hoàng Chung đã làm nên lịch
sử khi giành tấm HCV quý giá
nội dung đồng đội nam vào
năm 2012, rồi đến Đoàn Bá
Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân,
Nguyễn Xuân Hiện, Vũ Quang
Hiền, Đinh Thị Hằng, Đinh Thị
Huệ... là thế hệ kế cận xứng
đáng viết tiếp trang sử bóng
bàn Hải Dương khi họ liên tiếp
giành những thành tích xuất
sắc cho tỉnh nhà. 

Cùng với chiến lược bóng
bàn dài hạn, những năm qua

Hải Dương cũng đã làm tốt
công tác xã hội hóa cho bộ môn
bóng bàn. Trước đội tuyển
bóng bàn nam, nữ Hải Dương
do Công ty TNHH một thành
viên Vicem Hoàng Thạch tài trợ
700 triệu đồng/năm, đội mang
tên "Vicem Hoàng Thạch Hải
Dương". Và bắt đầu từ năm
2021, Công ty TNHH Long Hải
là nhà tài trợ cho đội tuyển
bóng bàn nam Hải Dương với
kinh phí tài trợ "cứng" 700 triệu
đồng/năm. Cùng với đó nếu vô
địch thế giới, ASIAD, SEA
Games, giải Đông Nam Á, mức
thưởng cho các vận động viên
giành huy chương vàng, bạc,
đồng lần lượt là 100, 70 và 50
triệu đồng. Vô địch Đại hội Thể
dục thể thao toàn quốc, giải các
đội mạnh toàn quốc, giải các
tay vợt xuất sắc toàn quốc, mức
thưởng lần lượt là 50, 30 và 20
triệu đồng... Có thể khẳng định
đây là lần đầu tiên trong lịch sử
những tay vợt nam sẽ nhận
được mức thưởng nóng khá lớn
khi giành các thứ hạng cao. Vì
thế, nhà tài trợ lần này đã mang
lại luồng sinh khí mới cho bóng
bàn nam Hải Dương. Đây sẽ là
"liều doping" cần thiết, tác
động tích cực đến chất lượng
luyện tập, thi đấu khi các tay
vợt phải gắng sức hơn để giành
suất vào các đội tuyển và giành
thành tích cao để mang về các
khoản thưởng hấp dẫn.

Có thể nói, bóng bàn Hải
Dương tiếp tục đi đúng hướng
và thực sự có vị thế là một trong
những đội mạnh nhất toàn
quốc. Các tay vợt của chúng ta
đều bước vào độ chín và có thể
thâu tóm các danh hiệu thêm
nhiều mùa giải nữa. Với thành
tích đạt được tại giải vô địch
bóng bàn quốc gia Báo Nhân
dân lần thứ 39 năm 2021 tranh
Cúp PetroVietnam - PVCFC là
bước chạy đà tốt cho các VĐV
chuẩn bị tham dự SEA Games
31 và Đại hội thể thao toàn
quốc lần thứ IX năm 2022r
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Với tâm huyết và đam mê, các thành viên câu lạc bộ (CLB) Ca nhạc xung kích
thành phố Hải Dương không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương đường
lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước mà còn đang tích cực gìn giữ, bảo
tồn các làn điệu dân ca, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần
nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

clB ca nhạc Xung kích Thành phố:
Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

Thu hồNg

Đến với CLB ca nhạc
xung kích thành phố
(CNXKTP) mới thấy

niềm đam mê cho hoạt động
văn nghệ quần chúng của
những “nghệ sỹ” nơi đây.
Được tái thành lập cách đây
gần 15 năm (vào năm 2007,
tiền thân của CLB trước đây là
đội văn nghệ xung kích chống
Mỹ được thành lập vào năm
1968. Sau đất nước hòa bình
đội văn nghệ tạm nghỉ sinh
hoạt). CLB CNXKTP không chỉ
là ngôi nhà đầy ắp tiếng cười
của người yêu văn nghệ mà
còn trở thành nguồn cổ vũ,
động viên tinh thần to lớn với
người dân. Trao đổi với tôi,
ông Bùi Quang Long, Chủ
nhiệm CLB CNXKTP cho biết:
“Thành viên của CLB mỗi
người một nghề, có người làm
lao động nặng nhọc vất vả, tuy
nhiên tới thời điểm tập luyện
thì nhiệt tình, thái độ tập
luyện không hề thua những
nghệ sỹ chuyên nghiệp. Họ
sẵn sàng bỏ công sức tập
luyện ròng rã vài tháng để có
được những tiết mục hoàn
hảo. Những nghệ sỹ của CLB
biểu diễn không chỉ đem lại
những phút giây thư giãn cho
người dân mà còn góp phần
tích cực trong việc tuyên
truyền chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng và Nhà
nước”.

Nếu không có dịch COVID-
19 thì đều đặn vào chiều thứ
ba và thứ tư hằng tuần, CLB

mượn địa điểm tại nhà văn
hóa khu 2, phường Trần Hưng
Đạo để tập luyện (gần đây CLB
chuyển địa điểm sinh hoạt tới
Trung tâm Văn hóa, Thông tin
thể thao thành phố). CLB có
hơn 30 thành viên là những
người yêu thích văn hóa, văn
nghệ. Với mục tiêu gìn giữ văn
hóa truyền thống của dân tộc,
CLB chú trọng rèn luyện các
làn điệu quan họ lời cổ; nhạc
cách mạng, bài chèo cổ, chèo
mới…

Để CLB hoạt động hiệu
quả, Ban chủ nhiệm liên tục
thay đổi nội dung tập luyện
trong mỗi buổi sinh hoạt từ
tập hát các bài quan họ, nhạc
cách mạng, chèo đến hát tốp
ca, đơn ca, tập múa phụ họa…
Mỗi thành viên tham gia CLB
không chỉ thỏa mãn niềm đam
mê với nhạc truyền thống của
dân tộc mà còn được sống vui,

sống khỏe, tinh thần thoải
mái, đặc biệt là được giao lưu
với các nghệ sỹ không chuyên
ở các địa phương trong và
ngoài tỉnh nhằm tăng thêm
tình cảm, mối quan hệ.

Là một trong hai thành
viên lâu đời của CLB - bà Đinh
Thị Mỹ Bình năm nay ngoài 70
tuổi cho biết: Tôi tham gia văn
nghệ từ lúc 17 tuổi. Trước kia
đội văn nghệ có tên là đội văn
nghệ xung kích chống Mỹ. Sau
khi hòa bình lập lại, CLB có
thời điểm tan rã. Mãi đến năm
2007 mới được tái thành lập
lại, mang tên CLB CNXKTP.
Những hạt nhân văn nghệ
xung kích có yêu cầu cao hơn
các CLB văn nghệ quần chúng
khác ở cơ sở, bởi có sự chọn
lọc nên chất lượng biểu diễn
không thua kém gì các nghệ sỹ
chuyên nghiệp là bao. Để
được làm thành viên tham gia

Một tiết mục văn nghệ do CLB biểu diễn.
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sinh hoạt, ngoài những đam
mê, yêu thích văn nghệ, chúng
tôi còn có những yêu cầu khắt
khe hơn, có buổi kiểm tra chất
giọng, đạt chất lượng CLB mới
tuyển chọn. 

Trong CLB có những giọng
ca “đinh” như: Nghiêm Trọng
Điểm, Tâm Chính, Thanh
Ngân, Nguyễn Quang Phỏng.
Trong đó có cô Thanh Ngân và
cô Hồng Kiên là những người
học bài bản về âm nhạc, chú
Trọng Điển từng học tại trường
Nghệ thuật quân đội. Còn lại
các thành viên khác trước thì
học qua băng đĩa nhạc, nay
học hỏi thêm qua kênh
youtube. Để mở rộng giao lưu
hoạt động, CLB thường xuyên
tổ chức giao lưu với các tỉnh
bạn như: Ba Vì (Hà Nội); Nam
Định; Quảng Ninh; Thái Bình.
Ông Long cho biết thêm: Sau
mỗi buổi giao lưu, chúng tôi
rút kinh nghiệm, chỉnh sửa,
uốn nắn ngay cho các thành
viên, đồng thời học hỏi thêm
kinh nghiệm cũng như nội
dung biểu diễn của tỉnh bạn để
làm phong phú thêm các tiết
mục biểu diễn của CLB. Ngoài
ra, CLB còn lập một trang
Fanpage “Những người đam

mê nhạc truyền thống” để các
thành viên trao đổi, tham
khảo, chia sẻ.

“Không nhớ tôi đã làm
khán giả của bao nhiêu buổi
biểu diễn VNQC nhưng những
tiết mục do các thành viên
CLB CNXKTP biểu diễn đã để
lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu
sắc. Nét diễn mộc mạc, dung
dị, từ giọng hát mượt mà, đong
đầy tình yêu âm nhạc và cả
những thông điệp tuyên
truyền mà họ truyền tải trong
từng buổi biểu diễn đem lại
cảm giác như chính chúng tôi
đang đứng trên sân khấu kể về
cuộc đời mình về cái hay, cái
đẹp của quê hương”. Đó là
chia sẻ của bà Nguyễn Thị Nga
– phường Bình Hàn, thành
phố Hải Dương.

CLB CNXKTP là một trong
số những CLB văn hóa, văn
nghệ trong tỉnh có hoạt động
sôi nổi, tích cực. Đây là lực
lượng thường xuyên phục vụ
công tác tuyên truyền nhiệm
vụ chính trị, chủ trương,
đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước,
đồng thời nhằm bảo tồn và
phát huy những giá trị văn hóa
truyền thống dân tộc. Tuy

nhiên CLB CNXKTP cũng
đang đối mặt với một số khó
khăn như: Nguồn kinh phí eo
hẹp, cơ sở vật chất và trang
thiết bị thiếu thốn... Vì vậy,
ngoài đẩy mạnh tuyên truyền,
vận động và nghiên cứu cơ chế
khuyến khích để các CLB, tổ,
đội văn hóa, văn nghệ hoạt
động ngày càng hiệu quả thì
cần có định hướng cụ thể, xây
dựng được chương trình hoạt
động phù hợp với nhu cầu
thành viên và đặc thù địa
phương.

Theo ông Bùi Quang Long,
Chủ nhiệm CLB: trong thời
gian tới, CLB sẽ tiếp tục động
viên các thành viên tích cực
tham gia sinh hoạt, tổ chức
tập luyện, biểu diễn nhiều tiết
mục mới hấp dẫn, trong đó
tập trung vào nghệ thuật
truyền thống để có thể mang
đến sức hút với người xem,
đồng thời thu hút thêm thành
viên trẻ tham gia CLB làm lớp
kế cận. Chúng tôi mong các
cấp địa phương quan tâm, hỗ
trợ để CLB ngày càng phát
triển mạnh hơn, đáp ứng cho
nhu cầu hưởng thụ văn hóa
ngày càng cao của người dân
trong thời kỳ mớir

thành thị và nông thôn, tạo sự
bình đẳng trong việc hưởng
thụ văn hóa tinh thần, góp
phần phát triển văn hóa đọc
một cách sâu rộng.

Với xu thế phát triển của xã
hội, để đáp ứng nhu cầu tra
cứu, thông tin, giải trí của bạn
đọc trong thời đại công nghệ
số, song song với việc đọc sách
truyền thống, Thư viện tỉnh
Hải Dương đang từng bước
xây dựng “thư viện điện tử,
thư viện số” nhằm xây dựng

hệ thống thư viện hiện đại,
cung cấp đa dạng các dịch vụ
thư viện, tra cứu tài liệu, cấp
thẻ trực tuyến trên hệ thống
phần mềm thư viện. Tích hợp,
kết nối, liên thông chia sẻ cơ
sở dữ liệu, trao đổi tài nguyên
thông tin giữa các thư viện
trong nước và quốc tế, góp
phần phát triển văn hóa đọc ở
địa phương theo tinh thần
Quyết định số 206/QĐ-TTg
ngày 11/02/2021 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt
“Chương trình chuyển đổi số
ngành thư viện đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030”.

Hy vọng, trong thời gian tới
với sự quan tâm của các cấp
lãnh đạo, sự cố gắng, nỗ lực
phấn đấu không ngừng của
cán bộ thư viện sẽ đáp ứng đầy
đủ các nhu cầu nghiên cứu,
học tâp và giải trí của nhân
dân bằng cả hình thức tài liệu
sách in và sách điện tử góp
phần khẳng định: Sách và văn
hóa đọc mãi mãi trường tồn,
một nét đẹp trong đời sống
văn hóa tinh thần, truyền
thống văn hiến của dân tộc
Việt Namr

(*) Phó giám đốc Thư viện
tỉnh Hải Dương

thư viện tỉnh hải Dương...
(Tiếp theo trang 22)
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Hải Dương nay - Xứ
Đông xưa có vị trí
trọng yếu về địa chính

trị, quân sự trong suốt chiều
dài lịch sử dựng nước và giữ
nước. Là một trong tứ trấn,
“phên dậu phía Đông”  bảo vệ
kinh thành Thăng Long - Hà
Nội, thuộc vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hải
Phòng - Quảng Ninh), có diện
tích tự nhiên 1.668 km2, dân
số khoảng 1,9 triệu người, tiếp
giáp 6 tỉnh, thành phố: Bắc
Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh,
Hải Phòng, Thái Bình và Hưng
Yên. Từ bao đời, Hải Dương là
nơi sinh thành, hội tụ và toả
sáng của nhiều anh hùng dân
tộc, danh nhân văn hóa như:
Khúc Thừa Dụ, Trần Hưng
Đạo, Chu Văn An, Mạc Đĩnh
Chi, Phạm Sư Mệnh, Tuệ Tĩnh,
Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị
Duệ… Đây là vùng đất chuyển
tiếp giữa miền núi, trung du và
đồng bằng nên địa hình khá

đa dạng, gồm vùng núi và
đồng bằng, trong đó đồng
bằng chiếm 89% diện tích.
Sách Lịch triều hiến chương
loại chí viết “Hải Dương, phía
Nam giáp trấn Sơn Nam, phía
Bắc tiếp giáp Quảng Yên, phía
Đông đến biển lớn, phía Tây
giáp trấn Kinh Bắc, thế đất
rộng rãi vòng quanh, phong
vật đông đúc phồn thịnh”(1). 

Tiềm năng và lợi thế
Về tài nguyên tự nhiên: Hải

Dương có địa hình và cảnh
quan khá đa dạng, sự tương
phản rõ rệt giữa đồng bằng với
đồi núi, thế đất nghiêng dần từ
phía Bắc xuống phía Nam.

Khu vực Chí Linh, Kinh
Môn là vùng đồi núi, có núi
đất, núi đá vôi và có vị trí hiểm
yếu với núi thẳm, sông sâu.
Vùng đất Chí Linh được biết
với nhiều ngọn núi mang tên
“Tứ linh” như núi Trán Rồng,
núi Kỳ Lân, núi Phượng Hoàng

và núi Quy. Vùng đất Kinh
Môn đã hình thành hệ thống
núi đá vôi nhấp nhô và hang
động phong phú làm nên một
vẻ đẹp hùng vĩ như động Kính
Chủ thuộc dãy núi Dương
Nham - động đẹp thứ 6 trời
Nam, mảnh đất mà dấu tích
biển tiến còn nguyên các ngấn
nước ở trong hang: Thánh
Hóa, Ngũ Thủy (phường Duy
Tân), động Kính Chủ (phường
Phạm Thái), hang chùa Mộ
(phường Tân Dân) hoặc dấu
tích của người Việt cổ sinh
sống được tìm thấy qua răng
hóa thạch của các loài như:
Pongo, voi, gấu, khỉ, lợn… có
niên đại cách ngày nay từ 5
đến 3 vạn năm. 

Vùng đồng bằng được bồi
tụ của phù sa sông Thái Bình
và sông Hồng nên khá bằng
phẳng, đất đai màu mỡ, thuận
lợi cho sản xuất và phát triển
nông nghiệp với những cánh
đồng lúa mênh mông, các

phát huy tối đa tiềm năng, tạo nhiều giá trị khác biệt để
phát triển Du lịch, góp phần nâng tầm Vị thế hải Dương

Vũ ĐìNh TIếN
Phó Giám đốc Sở VHTTDL
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vùng trồng cây chuyên canh
hoa màu rộng lớn xanh tốt
quanh năm.

Hải Dương còn được biết
đến với nhiều sông hồ lớn, có
vị trí trọng yếu trong lịch sử
như sông Lục Đầu, sông Thái
Bình, sông Kinh Thầy… với
trên 400km đường sông, đã
tạo cho Hải Dương trữ lượng
thủy sản dồi dào, phân bố
rộng khắp. Các hồ lớn, cảnh
quan tươi đẹp, rất tốt để điều
tiết khí hậu và làm du lịch sinh
thái, nghỉ dưỡng như: hồ Bến
Tắm, Côn Sơn, Thanh Long
(Chí Linh); hồ An Dương
(Thanh Miện); hồ Bạch Đằng
(TP Hải Dương)… Ngoài ra
trên địa bàn tỉnh Hải Dương
còn có nhiều hệ thống sông
nhỏ như sông Sặt, sông Cẩm
Giàng, sông Tứ Kỳ, sông Cửu
An, sông Luộc, Hàn Mấu, Đá
Vách… Sách Đại Nam nhất
thống chí viết “các sông tỉnh
Hải Dương, chi lưu tản mạn
rất nhiều không thể chép
hết”(2).

Về khí hậu, Hải Dương nằm
trong vùng khí hậu chung của
đồng bằng Bắc Bộ, điển hình
của vùng có khí hậu nhiệt đới
gió mùa, chia thành 2 mùa rõ
rệt (mùa Đông lạnh, ít mưa và
mùa Hạ nóng ẩm, mưa nhiều),
nhiệt độ trung bình là 23,4oC.
Sách Đại Nam nhất thống chí
ghi về đặc trưng khí hậu Hải
Dương “cũng như Hà Nội, duy
đất gần biển, nên những tháng
mùa thu, mùa hạ nhiều gió
đông nam”(3). Cùng với nguồn
nước mặt tự nhiên dồi dào,
lòng đất Hải Dương còn có trữ
lượng nước ngầm khá phong
phú, có thể cung cấp nguồn
nước chất lượng tốt và  khai
thác phục vụ các mục đích
khác nhau.

Với hơn 8,8 nghìn ha rừng
gồm đặc dụng và phòng hộ
tập trung ở Chí Linh và Kinh
Môn, cùng sự đa dạng, phong

phú về các loài động thực vật
thích ứng với hệ sinh thái đồi
núi và hệ sinh thái đồng bằng
mang nét đặc trưng riêng có
của Hải Dương “vùng này có
ruộng tốt, nhiều đất trắng
mềm, hợp với việc trồng cây
thuốc hút, ruộng thì vào hạng
thượng hạng. Gỗ có tùng,
bách, ngoài ra còn có các cây
hòe, liễu, dừa, cau, cam
đường…”(4).

Về tài nguyên văn hóa:
Trong lịch sử vùng đất Hải
Dương đã định hình gắn liền
với vùng đất đồng bằng Bắc
Bộ, là hạt nhân lịch sử và văn
hóa trong lịch sử dân tộc Việt
Nam. Với địa hình đa dạng,
điều kiện tự nhiên thuận lợi,
hệ động thực vật phong phú,
ngay từ buổi đầu thời tiền sử,
con người đã chọn vùng đất
này làm nơi tụ cư hình thành
nên những nhóm cư dân đầu
tiên trên vùng đất tại Nhẫm
Dương (Kinh Môn) và để lại
dấu vết con người thời kỳ đồ
Đá. Đây là những nhóm người
thuộc văn hóa Hòa Bình tỏa
xuống, từng bước chiếm lĩnh
khai phá vùng đồng bằng, là
nhóm người đầu tiên ở Nhẫm
Dương đã đặt nền móng góp
phần hình thành nhà nước tộc
người buổi ban đầu trên vùng
đất Hải Dương.

Trải qua những thăng trầm
lịch sử, Hải Dương luôn có vị
trí trọng yếu, dư địa dồi dào,
đa dạng, với các loại hình văn
hóa vật thể và phi vật thể có
giá trị tiêu biểu, phong phú. Về
vật thể có 3.199 di tích lịch sử,
văn hóa, khảo cổ học và danh
lam thắng cảnh gồm: đình,
đền, chùa, miếu, lăng mộ…
Trong đó có 390 di tích, danh
thắng được xếp hạng gồm: 04
di tích cấp Quốc gia đặc biệt,
142 cấp quốc gia và 244 cấp
tỉnh; gần 10 ngàn cổ vật được
lập hồ sơ đăng ký bảo vệ và
trên 5 vạn hiện vật cùng các bộ

sưu tập quý hiếm lưu giữ tại
Bảo tàng tỉnh; 08 bảo vật quốc
gia. Hệ thống di tích đa dạng
về loại hình lịch sử, kiến trúc
nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc
còn được bảo tồn như: Chùa
Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, đền
Cao An Lạc (Chí Linh); chùa
Động Ngọ, đền- đình Sượt (TP
Hải Dương); chùa Minh
Khánh, chùa Hào Xá (Thanh
Hà); chùa Trăm Gian, đình
Nhân Lý, đình Vạn Niên (Nam
Sách); chùa Giám, Văn Miếu
Mao Điền (Cẩm Giàng); chùa
Huề Trì, động Kính Chủ (Kinh
Môn)… Hệ thống các di tích
đậm đặc, dung hòa các tôn
giáo song hành tồn tại, phát
triển như: Phật giáo, Nho giáo
và Đạo giáo cùng hội tụ trên
mảnh “đất thiêng” Hải Dương
mà tiêu biểu là đất Chí Linh
một cách rõ nét, hiếm tỉnh,
thành phố nào trong cả nước
có được.

Hải Dương còn là mảnh đất
dung dưỡng, tỏa sáng của các
bậc đại trí, đại dũng, vang
danh ở các lĩnh vực như: Phật
giáo có Tam tổ Trúc Lâm
(Trần Nhân Tông, Pháp Loa và
Huyền Quang), phái Tào Động
có thiền sư Thủy Nguyệt; về
quân sự có Khúc Thừa Dụ,
Trần Quốc Tuấn, Trần Khánh
Dư, Nguyễn Chế Nghĩa, Yết
Kiêu, Dã Tượng, Phạm Sư
Mệnh, Nguyễn Hữu Cầu, Đốc
Tít… Với văn chương, y dược,
khoa học có Trần Cố, Mạc
Đĩnh Chi, Chu Văn An, Tuệ
Tĩnh, Nguyễn Trãi, Vũ Như Tô,
Nguyễn Đại Năng, Nguyễn Thị
Duệ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn
Lương Bằng, Lê Thanh Nghị…
được nhân dân phụng thờ ở
các di tích nổi tiếng như đền
Khúc Thừa Dụ, chùa Côn Sơn,
đền Kiếp Bạc, đền Ức Trai, đền
Bà chúa Sao sa, danh thắng
Phượng Hoàng, động Kính
Chủ, An Phụ sơn từ, chùa
Thánh Quang, đền Long
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Khảo sát xây dựng đề án Du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương.

Động, Văn Miếu Mao Điền và
đền Bia - chùa Giám - đền
Xưa…

Di sản văn hóa phi vật thể
phong phú, đa dạng, nổi bật ở
các loại hình nghệ thuật
truyền thống như: Hát ca trù,
hát trống quân, múa rối nước,
hát đối, hát văn, hát tuồng…
Loại hình nghệ thuật nào cũng
có sự cống hiến không ngừng
nghỉ của các nghệ nhân, nghệ
sĩ nhân dân và ưu tú, góp phần
tạo ra nhiều sản phẩm hay, có
giá trị, được nhà nước phong
tặng, tôn vinh.

Hải Dương còn được biết
đến với nhiều làng nghề thủ
công truyền thống như: vàng
bạc Châu Khê, rượu Phú Lộc,
chạm khắc gỗ Đông Giao, gốm
Chu Đậu, giày da Tam Lâm,
chạm khắc đá Kính Chủ… Các
nghề này được sách Đại Nam
nhất thống chí ghi “công nghệ
cũng tinh xảo (như thợ vàng,
thợ thiếc thợ nhuộm, thợ
khắc, thợ cân, thợ giày, thợ
sơn…)”(5) đã tập hợp, hình

thành nên những làng nghề
sản xuất trong lịch sử, nhiều
nghề còn duy trì đến ngày nay,
tạo ra nguồn sản phẩm phong
phú phục vụ cho đời sống và
hình thành nên hệ thống
thương mại trong lịch sử.

Tạo nhiều giá trị khác biệt
và nổi trội

Hải Dương có vị trí địa lý và
giao thông thuận lợi, nằm ở
trung tâm Vùng đồng bằng
sông Hồng và Vùng kinh tế
trọng điểm Bắc Bộ, sát vành
đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc
Bộ, thuộc hai hành lang kinh
tế quan trọng với Trung Quốc:
Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội -
Hải Phòng - Quảng Ninh và
Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội
- Hải Phòng - Quảng Ninh;
thuận lợi với các khu cảng
biển Cái Lân (Quảng Ninh) và
cảng Hải Phòng cùng với cảng
hàng không quốc tế Nội Bài,
Vân Đồn, Cát Bi. Bên cạnh đó,
Hải Dương còn có vai trò kết

nối giữa các tỉnh, thành phố
trong giao lưu kinh tế, thương
mại với Vùng Thủ đô Hà Nội
với hành lang kinh tế ven biển
Hải Phòng - Quảng Ninh; là
trung tâm liên kết không gian
với khu vực Đồng bằng sông
Hồng và Vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ. Giao thông
tương đối hoàn chỉnh và đồng
bộ cả đường bộ, đường thủy
nội địa và đường sắt. 

Nguồn nhân lực dồi dào,
với 1,3/1,9 triệu dân trong độ
tuổi lao động; có truyền thống
hiếu học và ý chí khát vọng
vươn lên từ trong lịch sử
phong kiến (11 trạng nguyên,
486 tiến sĩ, có “Lò Tiến sĩ Xứ
Đông” ở làng Mộ Trạch với 39
tiến sĩ).

Hệ thống di tích lịch sử,
văn hóa - danh lam thắng
cảnh nổi tiếng (3.199 di tích,
trong đó có 390 di tích đã xếp
hạng), 09 di sản văn hoá phi
vật thể được UNESCO và Bộ
VHTTDL ghi danh. Không chỉ
vậy, Hải Dương còn có thế
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mạnh về nền tảng công
nghiệp từ khá sớm, đầu tàu về
công nghiệp nặng (Nhiệt điện
Phả Lại, Sứ Hải Dương…). 

Nông nghiệp được xác định
tập trung vào chất lượng cao,
rau màu, cây ăn quả với các
vùng trồng cây chuyên canh
như: Cà rốt (Cẩm Giàng, Nam
Sách), hành, tỏi (Kinh Môn,
Nam Sách), vải, na (Thanh Hà,
Chí Linh)… để hướng tới sản
xuất hàng hóa phục vụ Hà
Nội, Hải Phòng và các đô thị
trong Vùng cùng với việc xuất
khẩu; tập trung thu hút đầu tư
nước ngoài và tham gia vào
chuỗi giá trị toàn cầu; hướng
đến việc hình thành tuyến du
lịch: Côn Sơn - Kiếp Bạc,
Thanh Mai (Chí Linh); sông
Hương (Thanh Hà); Đảo Cò
(Thanh Miện)…

Từ những tiềm năng và lợi
thế đã tạo nên những giá trị
khác biệt và nổi trội riêng có
của Hải Dương, tại Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020-2025 xác định
Chiến lược phát triển kinh tế
của tỉnh đến 2030 là cơ cấu lại
kinh tế theo hướng tăng
trưởng xanh, chuyển đổi số với
4 trụ cột, ba nền tảng, một
trung tâm và 3 đô thị động lực,
ba trục phát triển, trong đó
nền tảng văn hoá và con người
Hải Dương được đặt lên hàng
đầu trong 3 nền tảng, làm cơ
sở cho việc xác định các giá trị
đặc trưng, cốt lõi của người Xứ
Đông. Trên cơ sở đó để định
hướng, có giải pháp cụ thể,
từng bước khai thác các nguồn
tài nguyên có giá trị nhằm góp
phần phát triển du lịch chất
lượng cao trở thành ngành
kinh tế quan trọng trước xu
thế hội nhập phát triển kinh tế
của tỉnh trong tình hình mới. 

Với triết lý “Phát huy tối đa
tiềm năng, tạo nhiều giá trị
khác biệt” và phương châm
hành động “Chủ động - Sáng

tạo - Quyết liệt - Hiệu quả”
cùng “5 rõ” đã minh chứng
cho một tập thể Đảng bộ tỉnh
Hải Dương luôn đoàn kết,
trách nhiệm cao và hành động
quyết liệt, kịp thời thông qua
các chương trình, đề án cụ thể
như: Quyết định số 3574/QĐ-
UBND ngày 01/12/2021 của
UBND tỉnh về ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện
Chương trình số 22-CTr/TU
ngày 18/9/2021 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 2030”; Quyết
định số 2864/QĐ-UBND ngày
30/9/2021 của UBND tỉnh về
ban hành Đề án “Phát triển
Du lịch chất lượng cao tỉnh
Hải Dương giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn đến 2050”.
Đồng bộ với việc ban hành các
Quyết định về Phát huy giá trị
văn hóa Xứ Đông và Kế hoạch
thực hiện Đề án Phát triển Du
lịch chất lượng cao thì Tỉnh
ủy, UBND tỉnh đã phê duyệt
nhiều quy hoạch của các
huyện, thị xã, thành phố; quy
hoạch vùng và quy hoạch
ngành để tích hợp trong Quy
hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn 2050
bằng việc triển khai các đề án,
dự án như: Chính quyền điện
tử và đô thị thông minh; dự án
xây dựng hệ thống du lịch
thông minh tỉnh Hải Dương… 

Với quan điểm xuyên suốt
của tỉnh Hải Dương về phát
triển du lịch chất lượng cao là:
Tập trung nguồn lực để phát
triển du lịch chất lượng cao,
coi đây là khâu “đột phá” để
đảm bảo du lịch Hải Dương
phát triển nhanh, tương xứng
với tiềm năng và vị thế; tạo ra
sự khác biệt trên nền tảng
những giá trị văn hóa truyền
thống và thiên nhiên, phát huy

những lợi thế và cơ hội phát
triển; phải gắn liền với bảo
tồn, phát huy bản sắc văn hóa
và bảo vệ môi trường; phải
dựa trên việc phát huy nội lực,
sức mạnh tổng hợp của các
ngành, các thành phần kinh
tế, tranh thủ nguồn lực từ bên
ngoài để ưu tiên đầu tư cơ sở
vật chất cho ngành du lịch
nhằm phát huy các tiềm năng,
lợi thế của tỉnh; phải đặt trong
mối quan hệ với sự phát triển
du lịch các địa phương trong
vùng, đặc biệt với Thủ đô Hà
Nội nhằm phát huy có hiệu
quả những lợi thế về tiềm
năng và sự khác biệt của sản
phẩm du lịch đặc thù tạo ra;
phải gắn với việc bảo đảm an
ninh quốc phòng và trật tự an
toàn xã hội(6).

Trọng tâm của Đề án “Phát
triển du lịch chất lượng cao
tỉnh Hải Dương giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050” là phát triển sản phẩm
du lịch đặc thù, chất lượng
dịch vụ du lịch. Đề án cũng
xác định không gian du lịch
chính là thành phố Hải Dương
kết nối với Chí Linh và vùng
phụ cận. 

Ngoài 2 không gian du lịch
chính, còn 3 không gian du
lịch phụ cận như: Không gian
du lịch thị xã Kinh Môn; huyện
Cẩm Giàng - huyện Bình
Giang và huyện Ninh Giang -
huyện Thanh Miện. 

Du lịch Hải Dương xác định
8 sản phẩm đặc thù để đầu tư
phát triển như: Về với nghệ
thuật rối nước vùng Đồng
bằng sông Hồng (thôn Bồ
Dương, xã Hồng Phong, huyện
Ninh Giang); Tìm về giá trị
sinh thái cộng đồng đích thực
vùng Đồng bằng sông Hồng
(Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam,
huyện Thanh Miện); Con
đường khoa cử Việt (làng Tiến
sĩ Mộ Trạch, huyện Bình
Giang kết nối với Văn Miếu
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Mao Điền, huyện Cẩm Giàng -
Đền thờ Lưỡng quốc Trạng
nguyên Mạc Đĩnh Chi, huyện
Nam Sách - Đền thờ thầy giáo
Chu Văn An, đền thờ nữ Tiến
sĩ Nguyễn Thị Duệ, thành phố
Chí Linh); Con đường gốm
Chu Đậu - Tinh hoa văn hóa
Việt (thôn Chu Đậu, xã Thái
Tân, huyện Nam Sách); Du
lịch nghỉ dưỡng làng quê Việt
(khu vực sông Hương, huyện
Thanh Hà); Du lịch nghỉ
dưỡng - thiền (dưỡng sinh),
(khu vực hồ Thanh Long - hồ
Bến Tắm, thành phố Chí
Linh); Chạm khắc gỗ Đông
Giao - nơi hội tụ tài năng đỉnh
cao và tâm hồn người thợ Xứ
Đông (thôn Đông Giao, xã
Lương Điền, huyện Cẩm
Giàng); Văn hóa ẩm thực
người Xứ Đông (xã An Thanh,
huyện Tứ Kỳ)(7).

Lời kết
Năm 2021, là năm đầu tiên

triển khai các mục tiêu, nhiệm
vụ đã đề ra của kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm
2021-2025 Nghị quyết Đại hội
Đảng lần thứ XIII và Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII. Tỉnh Hải Dương chịu
nhiều tác động của đại dịch
Covid -19, gây khó khăn cho
phát triển kinh tế, đặc biệt với
lĩnh vực du lịch gần như tê liệt,
chỉ đón được 13.690 lượt
khách, doanh thu đạt khoảng
11,9 tỉ đồng (giảm 99% so với
cùng kì 2020). Tuy nhiên, với
chủ đề hành động “ Thích ứng
linh hoạt, tăng trưởng bứt
phá”, sự vào cuộc của các cấp
ủy đảng, chính quyền, các
doanh nghiệp và nhân dân đã
vững vàng vượt qua thử thách,
khó khăn đưa Hải Dương từ
tăng trưởng âm trong quý I,
chỉ đạt 3,9% trong quý II và
vượt khó, vươn lên ước đạt
8,6% cả năm (tăng so với kế
hoạch đề ra 8,0%). 

Du lịch Hải Dương sau thời
gian gần như tê liệt vì Covid –
19 đã nhanh chóng thích ứng
với tình hình mới, bước đầu
triển khai thực hiện Kế hoạch
số 3228 ngày 18/10/2021 của
Bộ VHTTDL về triển khai các
chính sách kích cầu, phục hồi
hoạt động du lịch, lữ hành;
Hướng dẫn tạm thời số 3862
của Bộ VHTTDL về thực hiện
Nghị quyết 128 của Chính phủ
và Công văn số 4698 ngày
16/12/2021 của Bộ VHTTDL
về việc Phát động du lịch nội
địa thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19 cùng nhiều giải pháp
cụ thể. Đến 31/12/2021, tỉnh
đã hỗ trợ cho 64/102 hướng
dẫn viên du lịch hưởng chế độ
1 lần 3.710.000 đồng /người
(đạt 62,7% kế hoạch); giảm giá
bán điện cho các cơ sở lưu trú
du lịch, giảm 80% tiền kí quỹ
kinh doanh dịch vụ lữ hành,
giảm 50% phí thẩm định cấp
giấy phép kinh doanh lữ hành
và hướng dẫn viên du lịch theo
quy định của Nhà nước. 

Đặc biệt, với tầm nhìn
chiến lược và sự khác biệt từ
việc chỉ đạo xây dựng, ban
hành Đề án “Phát triển Du lịch
chất lượng cao tỉnh Hải Dương

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050” từ quan điểm
xuyên suốt, bao trùm, định
hướng và những giải pháp phù
hợp với điều kiện của tỉnh để
khơi dậy khát vọng phát triển
của mỗi cán bộ, đảng viên và
người dân, doanh nghiệp. Sự
khác biệt còn được xác định
với 8 sản phẩm du lịch đặc thù
và các sản phẩm chính, sản
phẩm bổ trợ của các huyện,
thị xã, thành phố trong tỉnh;
sự hấp dẫn và đa dạng về dư
địa nguồn tài nguyên tự nhiên
và văn hóa dồi dào đối với du
lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ
dưỡng; sự cởi mở, chân thành,
thân thiện, có trách nhiệm
trong việc kêu gọi, cải thiện
môi trường đầu tư để luôn sẵn
sàng chào đón các doanh
nghiệp, tập đoàn lớn về với
Hải Dương. 

Với niềm tin lạc quan, tươi
sáng, khát vọng vươn lên cùng
những luồng gió mới từ sự
lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt,
khoa học, sự vào cuộc của cả
hệ thống chính trị và việc
chuyển đổi số, ứng dụng công
nghệ trong du lịch một cách
kịp thời để quảng bá hình ảnh,
tiềm năng, giá trị các tài
nguyên du lịch về văn hóa, tự

Hệ thống bia Ma Nhai động Kính Chủ (TX Kinh Môn).
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thông. Nhận thức rõ những
nguy cơ trên để thấy việc ghi
băng, ghi hình vào băng đĩa
các chương trình biểu diễn
của 23 đoàn nghệ thuật để bảo
quản là một minh chứng hùng
hồn về sự sáng tạo, một cách
làm khoa học của Ban tổ chức
Hội diễn, đảm bảo gìn giữ và
lưu truyền những điệu dân ca,
dân vũ, tập quán, phong tục
độc đáo đến muôn đời sau. 

Suy nghĩ về cái “được” của
Hội diễn, rồi tôi lại nghĩ về
những điểm tựa tinh thần đã
giúp đoàn Nghệ thuật Hải
Dương đạt thành tích cao tại
Hội diễn. Đoàn nghệ thuật Hải
Dương tham gia Hội diễn lần
này với ý thức sâu sắc về vai
trò đại diện của quê hương
Hải Dương văn hiến, nơi có trữ
lượng nghệ thuật dân gian
truyền thống khá đồ sộ.
Những nghệ thuật ấy tiếp tục
được các cấp lãnh đạo tỉnh,
lãnh đạo ngành VHTTDL quan
tâm gìn giữ phát huy qua
những chương trình mục tiêu
cụ thể tạo nền tảng vững chắc
cho việc bảo tồn và người dân
thực hành di sản qua hoạt
động của 762 câu lạc bộ hát
chèo, hát dân ca cùng 6 CLB ca

trù từ tỉnh đến cơ sở; cùng
thăng hoa trong những
chương trình diễn xướng của
các bậc Đồng thầy trong các
không gian di sản, trong
chương trình “Diễn xướng hầu
thánh” tại lễ hội đền Kiếp Bạc
“tháng Tám giỗ Cha”. Và yếu
tố mang tính chất quyết định
là sự miệt mài trong lao động
nghệ thuật thể hiện trách
nhiệm với quê hương của tập
thể diễn viên của đoàn; họ vừa
là thầy “cầm tay chỉ việc”
trong các chương trình tập
huấn hát chèo, các thể cách
hát ca trù do Trung tâm VHNT
tỉnh tổ chức ở cơ sở, vừa là
những giọng hát văn, hát
chèo, là ca nương có giọng ca
trời phú, những “thanh đồng”
với những bước xuyến, múa
tay tiên mềm mại “hút hồn”
khán giả. Chính họ với nghệ
thuật trình diễn xuất sắc đã
đem về cho quê hương xứ
Đông văn hiến những tấm
Huy chương danh giá.
“Chuông” Hải Dương đã ngân
vang trong đêm hội diễn.

Kết thúc Hội diễn, trên
đường ra sân bay để kịp
chuyến bay về Hải Dương,
nhiều thành viên trong đoàn
vẫn tỏ ra tiếc nuối dù trong
suốt hành trình, nhiều tay
“săn ảnh” nghiệp dư, các bạn

trẻ gọi đùa “ngáo ảnh” đã kịp
“cúng FB” hàng trăm kiểu ảnh.
Còn tôi lại một lần nữa không
thực hiện được nguyện ước
ban đầu, đó là tìm đến một
triền dốc theo câu hát “đứng
trên triền dốc nhìn xuống đồi
thông” trong nhạc phẩm nổi
tiếng “Đà Lạt hoàng hôn” một
trong “Tam khúc” (ba ca khúc
nổi tiếng về Đà Lạt) để được
“cảm” cái “cảm” của nhạc sỹ
Minh Kỳ về thành phố “mộng
mơ”; hay được một mình dạo
bước trong rừng thông nơi ông
Đại tá Nguyễn Thành Luân
(do diễn viên Chánh Tín thủ
vai) trong phim kinh điển
“Ván bài lật ngửa” thả những
bước suy tư vào… trái tim
triệu triệu người yêu Điện ảnh
Việt. Nhưng vượt lên niềm tiếc
nuối là niềm vui hiển hiện trên
gương mặt những thành viên
của đoàn vì họ vừa đứng trên
sân khấu vinh danh dân ca ba
miền nhận về những tấm huy
chương danh giá. Nhìn những
gương mặt trẻ tài năng đang
ngời lên niềm hạnh phúc, tôi
thầm nghĩ: trải qua hành trình
di sản hàng nghìn năm, các
thế hệ nghệ nhân tiền bối giờ
đây đã có thể an tâm trao
truyền thế hệr

tiếng vọng di sản...
(Tiếp theo trang 30)

nhiên sâu rộng thu hút các
nhà đầu tư quan tâm hơn,
giúp du khách lựa chọn điểm
tham quan thuận lợi, dễ dàng;
đảm bảo chất lượng, an toàn
cho du khách và cơ sở kinh
doanh du lịch. Bên cạnh đó,
tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm
và đa dạng trong việc xúc tiến,
quảng bá du lịch của tỉnh trên
các phương tiện truyền thông
và nền tảng số, qua các kênh
hợp tác, đối ngoại, các báo,
tạp chí chuyên ngành về du
lịch của Trung ương và các
tỉnh, thành trong cả nước.

Năm 2021, đã có một số nhà
đầu tư lớn, có uy tín, tiềm lực,
kinh nghiệm trong hoạt động
du lịch về khảo sát, nghiên
cứu như: Doanh nghiệp Xuân
Trường, tập đoàn FLC, TH
truemilk… Đó là những dấu
hiệu tốt, là điểm sáng trên lộ
trình thu hút đầu tư có trọng
tâm, trọng điểm để du lịch Hải
Dương phát triển một cách
bền vững, góp phần nâng tầm
vị thế Hải Dương trong khu
vực Đồng bằng sông Hồng và
cả nướcr

Chú thích:
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Văn học - nghệ ThuậT

Tết Nguyên đán, hay còn
gọi Tết ta, Tết Âm Lịch,
Tết Cổ truyền là thời

điểm chuyển giao giữa năm cũ
và năm mới, là dịp những
người đi xa trở về quê đoàn tụ,
gặp gỡ anh em, họ hàng, làng
xóm. Tết còn là dịp để người
Việt nhớ về cội nguồn, ông bà
tổ tiên, gửi gắm những khởi
đầu tốt đẹp, trút bỏ xui xẻo,
vận hạn của năm qua. Thiêng
liêng là thế, bởi vậy ba ngày
Tết dù nhà giàu hay nghèo đều
cố gắng cho bàn thờ và mâm
cỗ đủ đầy, tươm tất. 

Với mỗi người kí ức Tết
đậm nhạt khác nhau, song
chắc hẳn nó là khoảng thời
gian sum vầy hiếm hoi mà
trong cõi nhân sinh mỗi người
có được. Chẳng thế mà người
xa quê, mỗi độ cánh đào chớm
nở, trái quất ửng vàng, cái rét
ngọt se sắt cùng những giọt
mưa lay phay rắc trên đường,
cho dù đang bước giữa chốn
thị thành hay xứ người hoa lệ
cũng sững lại, muốn trút bỏ
mọi ham muốn để được trở về
sum họp trong cái Tết quê.

Tôi sinh ra và lớn lên ở
nông thôn, những kỉ niệm về
Tết gắn liền với miền quê
nghèo lam lũ. Có ấm áp, có cả
tủi buồn nhưng yêu, nhớ thì
vô cùng tận. Đó là thúng thóc
nếp mẩy căng vụ đói được
chắt chiu cho nồi bánh chưng,
bánh tét cuối năm. Đó là cặp
gà giò đỏ au chạy lăng xăng
trong vườn đẹp như tranh vẽ,
nhìn không chán mắt, mẹ
dành dụm cho mâm cỗ Tết.
Đó là những buổi tụ tập cùng
lũ trẻ trong xóm đánh bi, đánh
đáo không bàn chuyện gì khác
ngoài chuyện Tết đến gần, hay
cảm giác háo hức chờ mong
bóc từng tờ lịch. Đó là phiên
chợ quê với gạo nếp, đỗ, lạc, lá
dong, măng, miến, bòng, cam,
táo, quýt… ở chỗ này la liệt
lợn, gà, cá nước, chim trời… ở

chỗ kia sặc sỡ đồ chơi xuân,
quần áo mới, tranh Tết, câu
đối cùng mứt, kẹo… mà ngày
thường không có. Đứa trẻ ta
sau một ngày thỏa thích giữa
chốn dân gian, xuống đò về
cùng tấm áo mới, con tò he,
cây pháo bông cứ tủm tỉm
cười, tiếng quang gánh kĩu kịt
của bà, của mẹ nghe vui tai
không gì sánh được. Nếu sinh
ra ở chốn thôn quê hẳn nhớ
lắm cái lúc cùng ông dựng cây
nêu trước cổng, quét dọn bàn
thờ, trang hoàng nhà cửa, bày
mâm ngũ quả. Cũng nhớ lắm
bữa cơm tất niên ấm cúng,
đêm giao thừa cả nhà quây
quần ôn chuyện bên bếp lửa
luộc bánh đỏ hồng, dấu yêu
từng gương mặt người thân.
Trên lá non mưa xuân phơi
phới, hương bưởi thơm vấn vít
ngõ sâu, khắp xóm làng, tiếng
lợn, tiếng gà, tiếng trẻ nô đùa
như mời gọi Xuân mới bước
vào nhà. 

Còn nhiều lắm ký ức ăn sâu
vào máu thịt. Với người này là
niềm vui ngày sum họp, hạnh
phúc được gặp lại người thân.

Với người kia là chuyến trở về
trả ân, trả đức, tự tay thắp nén
tâm nhang cho ông bà tiên tổ.
Với tôi, Tết là hương vị nồi
nước lá mùi thơm bà nấu cho
cả nhà rửa mặt sáng mùng
một với ước mong năm mới
thơm tho, an lành, may mắn.
Nó ngoài là niềm tin tâm linh
còn là sự đùm bọc, yêu
thương, chăm chút, chở che
của người ruột thịt. Hương vị
đó có gì đặc biệt mà luôn đeo
đẳng, nâng đỡ cuộc đời đứa
cháu mỗi khi vấp váp, đơn côi?
Thời gian trôi, người xưa đã
khuất, mẹ tôi giờ đã lên bà, lại
thay người nấu nồi nước lá
thơm cho bầy con cháu. Nhìn
luống mùi già, lòng bồi hồi,
ước ao những ngày cũ xưa.
Nhưng thời gian một đi có khi
nào trở lại. Biết là vậy mà vẫn
muốn hoài niệm, nhớ nhung.
Tiếng trống ngũ liên từ đình
làng vọng lại như tiếng của đất
trời, của người xưa. Ở góc
vườn gà mẹ dẫn bầy con lục
cục bới ăn dưới gốc đào có
mấy cành hoa vừa khoe sắc.
Xuân đã vềr

Gói bánh chưng ngày Tết.             

Dư vị tết quê
ĐINh NgọC hùNg
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những Vấn đề Văn hóa

Văn hóa y phục của người Việt Nam 
qua ca dao thành ngữ dân gian

VăN Duy

Nói đến mặc (y phục)
cần hiểu rộng ra không
chỉ là áo, quần, váy

(xống), yếm, khố mà còn cả
dây lưng (ruột tượng) mũ,
nón, khăn, giầy, dép… gọi
chung là y phục.

Xét về chức năng, thì y
phục có tới ba chức năng: Y
phục ngoài việc dùng để
chống lại nắng mưa, nóng
lạnh, bụi bặm còn có chức
năng thẩm mỹ. Con người
ngày nay càng thể hiện rõ
chức năng này qua y phục. Vì
thế con người hiện đại đẹp
hơn con người xưa. Chức năng
thứ ba là giao tiếp. Tại sao khi
ra khỏi nhà,  chúng ta có thói
quen chọn lựa quần áo, giầy,
dép, mũ để dùng? Tùy theo
công việc, tùy theo đối tác, tùy
theo sự kiện để mình chọn y
phục. Đi dự lễ kỷ niệm, lễ
hội… chắc chắn dùng y phục
khác với đi làm, đi chợ. Rõ
ràng y phục có vị trí rất quan
trọng “y phục xứng kỳ đức”,
cho nên trong ca dao, tục ngữ,
thành ngữ dân gian có rất
nhiều câu nói đến y phục. Y
phục đã trở thành một nét văn
hóa lớn của người Việt Nam.
Thông qua y phục, dân ta nói
về con người và xã hội  với
những thái độ, quan điểm rõ
ràng, những tình cảm sâu sắc,
những triết lý nhân sinh,
những bài học làm người…

Trước hết qua y phục, dân
gian ghi lại được đời sống
nghèo khổ thời xa xưa: “Con
đóng khố, bố cởi truồng”.
Thiếu thốn đến mức ấy có lẽ là
tột đỉnh. Khi đi ở thì chủ nhà
“Mua cho” một vận khố sồi/
Bề ngang chiếc đũa, bề dài

nửa thân/ Đi đâu chẳng dám
cởi trần/ Trông thấy chúng
bạn cực thân chăng là”. Một
vận là một vòng quanh người
nhưng cái khố chỉ có nửa thân,
tức là vòng được nửa người là
hết, che làm sao kín, xấu hổ là
phải. Vì đói khổ, có người phải
đi ăn mày: “Ăn mày là ai, Ai ăn
mày là ta/ Đói cơm rách áo
hóa ra ăn mày”. Nghe mà chua
xót. Chính ta nếu rơi vào hai
tiêu chí “Đói cơm rách áo” là
thành ăn mày thôi, khó gì đâu!
Lạ gì đâu! Chẳng ai muốn
thành ăn mày cả nhưng vận
đen nó đến. Cái vận hạn ấy
cũng được dân gian mượn tấm
áo để nói. “Chó cắn áo rách” là
thế. Dân ta thời xưa làm gì có
yêu cầu cao sang trong cuộc
sống, họ chỉ cần “Cơm ba bát,
áo ba manh” là đủ rồi. Mỗi lứa
tuổi có một ước mơ riêng: “Già
được bát canh/Trẻ được manh
áo mới”. Mơ ước đơn giản vậy
mà có phải ai cũng toại

nguyện đâu. Nhất là Tết đến,
trẻ con không được manh áo
mới thì các con buồn lắm mà
cha mẹ cũng không vui. Vì
nghèo nên túng thiếu, cái áo
mặc nhiều nên nhanh rách.
Rách thì vá lại mà mặc. Có cái
áo vá chồng lên vá gọi là “áo
đụp”. Vá áo trở thành tiêu chí
đánh giá sự khéo tay của phụ
nữ: “Khéo vá vai /Tài vá nách”.
Vai áo và nách áo là hai chỗ
khó vá. Miếng vá ở những chỗ
ấy làm sao khi mặc, áo khít với
cơ thể, không nhăn nhúm,
không phồng ra mới được.

Thứ hai, y phục là hình
thức không thể thiếu của con
người. Y phục làm đẹp con
người. Nhất là tuổi yêu đương
thì y phục vô cùng quan trọng:
“Chưa chồng nón thúng quai
thao/ Chồng rồi nón rách quai
nào thì quai” hoặc “Những
ngày tôi ở cùng cha/ Cái nón
chín rưỡi, thao ba mươi đồng/
Đến khi tôi về nhà chồng/ Cái

Áo dài làm tăng vẻ đẹp người phụ nữ.             Ảnh: TT
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nón sáu đồng lại buộc quai
mo”. Rõ ràng cô thôn nữ kia
với hai hoàn cảnh khác nhau.
Lúc chưa chồng thì kén chọn
từ cái nón đến cái quai đều
phải đẹp. Khi lấy chồng rồi,
tính nết xuề xòa hẳn đi. Nón
rách cũng được, quai mo cũng
xong. Lý do thay đổi tâm lý là
vì “Gần trông nhà/ xa trông
áo”. Khi người lạ xuất hiện,
không biết đối tác giàu hay
nghèo, sang hay hèn nhưng cứ
nhìn cái áo - cách dùng y phục
là phần nào cũng đoán được.
Vì thế mà các chàng trai, cô gái
bước đầu gặp gỡ nhau, ai cũng
phải y phục cho đẹp, kể cả đi
giao tiếp làm ăn cũng thế. Như
vậy nghĩa là y phục phải hợp
hoàn cảnh sống, hợp điều kiện
làm việc. Trong giao tiếp, cần
thận trọng, chớ vì y phục mà
vội coi thường hoặc sợ sệt:
“Chớ thấy áo rách mà cười/
Những giống gà nòi lông nó lơ
thơ”. Hoặc “Hơn nhau tấm áo
manh quần/ Thả ra mình trần
ai cũng như ai”. Hay “Áo dài
chớ tưởng là sang/ Bởi không
áo ngắn nên mang áo dài”.
Biết đâu đối tác mình gặp
chẳng phải là kẻ “Giá áo túi
cơm”! Có gì mà sợ.

Y phục không chỉ là hình
thức của con người mà qua
hình ảnh tấm áo, manh quần,
nhiều vấn đề xã hội sâu xa
cũng được nói đến. Đó là sự
bất công: “Người thì mớ bẩy
mớ ba/ Người thì áo rách như
là áo tơi”. Sự khác biệt giàu
nghèo đã quá xa. Ở xã hội nào
cũng vậy, thiếu gì kẻ sống ích
kỷ, cơ hội  mưu lợi cá nhân. Đó
là những kẻ chỉ biết “Kéo áo
đắp bụng mình” chứ làm sao
biết “nhường cơm sẻ áo” với
người khác. Khi đã giàu có rồi,
thiếu gì kẻ rơi vào bệnh hoạn
xã hội. Đó thành quy luật “No
ăn ấm cật/ dậm dật mọi nơi ”.
Từ đấy mà thành ra cờ bạc, đĩ
điếm, rượu chè, hút chích.

Trong lịch sử xã hội phong
kiến ở nước ta, có thời triều
đình ban lệnh phụ nữ cấm
mặc váy. Dân  ta nghèo, kiếm
được tấm vải may quần là
chuyện không nhỏ. Vậy lấy gì
mà mặc? Đả kích cái lệnh vô lý
này, dân gian truyền nhau bài
ca “Tháng Tám có chiếu Vua
ra/ Cấm quần không đáy
người ta hãi hùng/ Không đi
thì chợ không đông/ Đi thì
phải mượn quần chồng sao
đang /Có quần ra quán bán
hàng/ Không quần ra đứng
đầu làng trông quan”. Bài ca
như một lời than thở của
người dân nghèo với ẩn ý là sự
ấm ức, tủi phận nhưng ác nhất
là câu cuối. Thì ra người phụ
nữ ra đón chiếu chỉ nhà vua do
các quan mang đến đều là
những người “không quần”,
“nuy” toàn bộ. Sâu cay lắm!
Bái phục dân gian.

Tuy vậy, nhiều nhất vẫn là
đề tài tình yêu và hôn nhân
được dân gian mượn y phục
để nói. Ngay từ bước làm quen
ban đầu khi qua ngõ hoặc gặp
nhau nơi lễ hội, chàng trai đã
mượn cái dải lưng xanh, cái
vạt áo để nói với nàng: “Hỡi cô
thắt dải lưng xanh/ Ngày ngày
thấp thoáng bên mành trông
ai”; đấy là tầm xa. Khi gần hơn
thì “Nàng về anh chẳng cho
về/ Anh nắm vạt áo anh đề câu
thơ”. Không biết anh ở câu lạc
bộ nào và thơ anh ra sao mà
anh mạnh miệng thế. Có lẽ vì
anh đã quá mê nàng đẹp. Đến
cái khăn và cách đội khăn
cũng đẹp mê hồn: “Miệng cười
như thể hoa ngâu/ Cái khăn
đội đầu như thể hoa sen”. Thật
là một vẻ đẹp hoàn chỉnh. Nếu
ở bước “tấn công”, chàng trai
mạnh dạn bao nhiêu thì khi đã
yêu, cô gái lại có tình cảm sâu
sắc bấy nhiêu. Chỉ qua tấm áo,
cái khăn cũng đủ thấy: “Chàng
về để áo lại đây/ Để đêm em
đắp, để ngày em trông”. “Áo

xông hương của chàng vắt
mắc/ Đêm em nằm em đắp
lấy hơi”. Khi đã “quen hơi bén
tiếng”  thì cái “hơi” của nhau
quan trọng lắm. Tôi cứ thầm
kính phục các cụ nhà mình
phát hiện ra “hơi”  trong tình
yêu, thật là tuyệt. Đã say nhau
rồi thì xa nhau khổ lắm. Nào
nhớ, nào thương, nào mong,
nào đợi  rồi tương tư… “Khăn
thương nhớ ai/ Khăn rơi
xuống đất/ Khăn thương nhớ
ai/ Khăn vắt lên vai/ Khăn
thương nhớ ai/ Khăn chùi
nước mắt…”. Cái khăn khi yêu
khổ thế đấy. Vì tình yêu, họ
sẵn sàng “Yêu nhau cởi áo cho
nhau/ Về nhà dối  mẹ qua cầu
gió bay”. Có tiếc gì nhau đâu.
Biết là lời nói dối thật vô lý
nhưng chẳng người mẹ nào lại
không bằng lòng. Đã thành vợ
chồng rồi, người phụ nữ lấy
thủy chung làm đầu: “Chồng
em áo rách em thương/ Chồng
người áo gấm xông hương mặc
người”. Chữ “mặc” cô vợ trẻ
dùng hay lắm vì nó mạnh mẽ
và dứt khoát. Nhất là cô nào
lấy được chồng đang theo
nghiệp đèn sách thì tất cả vì
chồng: “Sẵn tiền mua bạc mua
vàng/ Sẵn tiền sắm áo cho
chàng trẩy kinh”. Ngày chồng
đi thi, vợ lo cho bao nhiêu thứ:
“Tiền gạo Em xếp đã đầy/ Đồ
nai áo nịt, quần, giầy, thắt
lưng”. Người vợ đảm đang thế
là cùng. Công vợ thế là cùng.

Làm quen rồi tỏ tình diễn
ra thường xuyên trong đời
sống. Song không phải cuộc
nào cũng đi đến kết quả. Lý do
“tại anh, tại ả” hay “tại cả đôi
bên”. Chỉ biết rằng để lại trong
nhau sự luyến tiếc: “Người về
tôi đứng tôi trông/ Ước gì tôi
được khăn hồng trao tay”.
Tấm khăn hồng giờ đây còn
quý hơn vàng mười. Có anh
còn kỳ công hơn: “Chẻ tre đan
nón ba tầm/ Cho mình đi hội

(Xem tiếp trang 59)
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Tin hoạT động ngành

Sở VhTTDL có tân Phó giám đốc

Ngày 31/12, tại Sở VHTTDL, UBND tỉnh tổ
chức Hội nghị công bố quyết định về việc bổ
nhiệm đồng chí Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên
Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận
Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hải
Dương giữ chức Phó Giám đốc Sở VHTTDL thời
hạn 5 năm, kể từ ngày 01/01/2022.

Ông Nguyễn Trường Thắng sinh năm 1973,
quê quán tại xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ. Ông
đã có 22 năm tuổi đảng, từng trải qua các vị trí
công tác tại Thành đoàn Hải Dương; Ban tổ chức
Thành ủy; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND,
Bí thư Đảng ủy phường Trần Phú; Phó Trưởng
Ban Tuyên giáo Thành ủy; Chánh Văn phòng
Thành ủy; Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban
Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
thành phố Hải Dương.

X.T

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên
truyền kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc
kháng chiến

Ngày 19/12, tại Nhà triển lãm tỉnh Hải Dương
diễn ra cuộc “Triển lãm tranh cổ động tấm lớn

tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc
kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2021); ảnh tư
liệu thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm
2021 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải
Dương phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.

Nội dung trưng bày gồm ba phần. Phần I:
trưng bày 160 tác phẩm tranh cổ động tấm lớn
với chủ đề tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày
toàn quốc kháng chiến. Đây là tập hợp các tác
phẩm xuất sắc của nhiều tác giả trong cả nước
tham gia cuộc thi do Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch phát động sáng tác
được trưng bày tại khu vực sân Nhà triển lãm và
sân Trung tâm văn hóa Xứ Đông. Phần II: giới
thiệu bộ ảnh tư liệu “Vinh quang được là người
chiến sĩ!”, nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử, những
chiến công và truyền thống anh hùng của Quân
đội ta. Đặc biệt, giới thiệu quá trình trưởng
thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt
Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phần III: Trưng
bày 71 tác phẩm ảnh thời sự - nghệ thuật được
tuyển chọn từ 250 tác phẩm của các tác giả tham
gia Cuộc phát động sáng tác ảnh thời sự - nghệ
thuật tỉnh Hải Dương năm 2021 do Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học
nghệ thuật tỉnh Hải Dương tổ chức.

T.H

gặp mặt kỷ niệm 65 năm thành lập Thư
viện tỉnh

Ngày 15/12, Thư viện tỉnh Hải Dương tổ chức
chương trình gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày
thành lập Thư viện. 

Thư viện tỉnh Hải Dương được thành lập
tháng 12 năm 1956 (là một bộ phận trực thuộc
phòng Văn hóa quần chúng của Ty Văn hóa).
Suốt 65 năm xây dựng và trưởng thành, Thư viện
đã vượt qua khó khăn do cơ sở vật chất nghèo
nàn, khan hiếm sách báo, tài liệu, nhân lực thiếu
thốn… vươn lên trở thành một trung tâm thông
tin, văn hóa, giáo dục của tỉnh. Hiện, Thư viện
tỉnh Hải Dương đã có cơ ngơi khang trang, với
hơn 270.000 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. 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 nghìn lượt
bạn đọc và hàng vạn lượt sách, báo luân
chuyển… Ngoài những hoạt động tại thư viện
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trung tâm, mạng lưới thư viện cơ sở được duy trì,
phát triển và hoạt động khá hiệu quả với 12 thư
viện cấp huyện, 31 thư viện xã, 1.291 tủ sách cơ
sở và 03 tủ sách tư nhân phục vụ cộng đồng.

T.H

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 7 văn,
nghệ sỹ đoạt giải thưởng Văn học-Nghệ thuật
Côn Sơn

Ngày 16/12, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức
Lễ tổng kết và trao giải Văn học Nghệ thuật Côn
Sơn lần thứ VIII, giai đoạn 2015 - 2020 cho 79 tác
giả, diễn viên với 89 tác phẩm, cụm tác phẩm và
vai diễn. Hội đồng xét giải thưởng qua 2 lần
tuyển chọn đã có 69 tác phẩm, cụm tác phẩm,
vai diễn xuất sắc để đề nghị trao giải. Trong đó có
4 giải A, 13 giải B, 19 giải C và 33 giải khuyến
khích.

Tại đợt xét thưởng này, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch vinh dự có 7 văn, nghệ sĩ đoạt giải.
Trong đó có 1 giải A, 3 giải B, 1 giải C và 2 giải KK.

Thiện Tín

Khai mạc trưng bày đặc biệt về Nhà giáo
Chu Văn An

Ngày 29/12, Bảo tàng tỉnh Hải Dương phối
hợp với Trung tâm Hoạt động văn hóa- khoa học
Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội tổ chức trưng
bày chuyên đề: “Chu Văn An - Thượng tường Sơn
Đẩu”.

Trong không gian trưng bày, những tài liệu,
hiện vật, hình ảnh, hình vẽ được các họa sĩ người
Pháp và cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Hoạt
động văn hóa khoa học Văn miếu - Quốc Tử
Giám Hà Nội sắp đặt, diễn giải trong không gian
mở, tựa như một cuộn tranh dẫn dắt người xem
ngược thời gian hơn 6 thế kỷ trước qua 3 không

gian: Thanh Trì - quê hương của thầy Chu Văn
An; Thăng Long - Quốc Tử Giám nơi thầy dạy
học và Chí Linh - nơi thầy ở ẩn.

Không chỉ vậy, khi tham quan trưng bày, du
khách còn có cơ hội trải nghiệm viết chữ Hán
Nôm theo phương pháp hiện đại. Trưng bày tiếp
tục từ nay cho tới 28/2/2022.

X.T

Cử tạ hải Dương giành 18 huy chương, phá
2 kỷ lục quốc gia

Tại Giải vô địch cử tạ quốc gia và Giải vô địch
các CLB cử tạ quốc gia năm 2021. Đoàn Hải
Dương dự giải gồm 5 vận động viên, 3 trong số
đó thi đấu song song 2 giải, giành tổng cộng 18
huy chương, phá 2 kỷ lục quốc gia.

Lực sĩ Trần Đình Thắng được Tổng cục Thể
dục thể thao chứng nhận xác lập kỷ lục quốc gia
mới ở nội dung cử giật 152 kg và tổng cử 347 kg
tại Giải vô địch cử tạ quốc gia. 

P.T

Tuyên dương các đội tuyển bóng bàn hải Dương
Chiều 13/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

tổ chức gặp mặt tuyên dương các đội tuyển bóng
bàn nam, nữ Long Hải - Hải Dương giành thành
tích xuất sắc tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia
Báo Nhân Dân lần thứ 39.

Tại giải năm nay, đoàn Hải Dương tham gia
với 3 HLV, 15 VĐV, giành ngôi nhất toàn đoàn
với 9 huy chương gồm: 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.
Lần đầu tiên giành ngôi nhất toàn đoàn sau 39
năm tham dự giải. Với thành tích xuất sắc này,
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể
và cá nhân các HLV, VĐV đội tuyển bóng bàn
nam, nữ kèm theo tiền thưởng là 470 triệu đồng.
Công ty TNHH Long Hải - nhà tài trợ chính trao
tiền thưởng 330 triệu đồng; Công ty CP Kinh
doanh nước sạch Hải Dương, Công ty Xi măng
Vicem Hoàng Thạch trao tặng nhiều phần
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thưởng có giá trị khác.
P.T

Thành phố hải Dương tổ chức giải cờ Vua
học sinh tiểu học

Ngày 26/12, Ban tổ chức Đại hội thể dục thể
thao thành phố lần thứ IX đã tổ chức giải cờ vua
học sinh Tiểu học.

Giải đấu thu hút 230 học sinh đến từ 31
trường Tiểu học trên địa bàn thành phố. Các em
tranh tài nội dung: cá nhân và đồng đội theo thể
thức thi đấu hệ Thụy Sĩ 7 ván. Kết thúc, Ban tổ
chức đã trao 8 giải Nhất, 13 giải Nhì, 16 giải Ba
cho các cá nhân, đồng đội xuất sắc. Giải cờ vua là
một trong số ba môn thi đấu nằm trong khuôn
khổ Đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ
IX năm 2021 cùng với môn Bóng đá nam và
Aerobic.

T.H

Bầu chọn các hLV, VĐV thể thao tiêu biểu
tỉnh hải Dương năm 2021

Chiều 7/1/2022, tại Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, đại diện một số sở, ban, ngành; một số
nhà báo, phóng viên theo dõi thể thao đã tiến
hành bầu chọn huấn luyện viên (HLV), vận động
viên (VĐV) tiêu biểu của tỉnh Hải Dương năm
2021. 

Sau khi nghe Ban tổ chức nêu rõ ý nghĩa, mục

đích và tiêu chí bầu chọn, căn cứ danh sách và
kết quả tổng hợp thành tích của các HLV, VĐV
được đề cử, các đại biểu đã tiến hành bầu chọn
trực tiếp, bỏ phiếu kín để chọn ra 10 VĐV, 5 HLV
tiêu biểu nhất trong năm. 

Kết quả, 10 VĐV tiêu biểu gồm: Đoàn Bá
Tuấn Anh (Bóng bàn), Bùi Văn Hoàn (Đua
thuyền Rowing), Nhữ Đình Nam (Đua thuyền
Rowing), Trần Đình Thắng (Cử tạ), Nguyễn Đức
Tuân (Bóng bàn), Phạm Thị Thu (Lặn), Bùi Ngọc
Lan (Bóng bàn), Lê Thị Vân (Bơi), Phạm Hồng
Quân (Đua thuyền Canoeing), Nguyễn Thị Yến
Chi (Bắn cung).

5 HLV tiểu biểu gồm: Nguyễn Thị Hựu (Đua
thuyền Rowing), Nguyễn Văn Thuần (Bóng bàn),
Phạm Đăng Khoa (Lặn), Nguyễn Thị Thiết (Cử
tạ), Lê Thị Vân (Đua thuyền Canoeing).

P.T

hộp thư cộng tác Viên
Trong  năm 2021, Bản tin Văn hóa Thể thao

và Du lịch Hải Dương đã nhận được bài, ảnh,
thơ, của các tác giả: Khúc Hà Linh, Vũ Hoàng
Luyến, Đặng Văn Lộc, Huy Chương, Nguyễn
Thị Lan, Văn Duy, Trịnh Công Quyền, Lê Thị
Thoa, Nguyễn Văn Thụy, Hồng Cờ, Lê Thị Dự,
Lê Xuân Thọ, Hoàng Thị Nết, Nguyễn Văn Cử,
Nguyễn Minh Hoan, Chu Đức Tiến, Phạm
Huynh, Vũ Cẩn Thận, Hoàng Hương, Nguyễn
Minh Hoan, Nguyễn Cường, Tăng Bá Hoành,
Huy Thực (Hải Dương). PGS.TS Phạm Văn
Tình, Hoàng Bích Nga, GS. Trịnh Sinh, Bùi
Cao Thế, Chu Mạnh Cường, Nguyễn Anh
Hùng (Hà Nội). Mai Diên, Nguyễn Việt Tiến,
Lê Hồng Thiện, Lê Đình Tiến (Hưng Yên). Lý
Thị Minh Châu (Lâm Đồng), Lê Hứa Huyền
Trân (Bình Định). Phan Thành Minh (Đà Lạt).
Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Mỹ Liên,

Nguyễn Thị Ánh Huyền, Nguyễn Ánh Tuyết
Trinh (Quảng Nam). Nguyễn Ngọc Hưng
(Quảng Ngãi). Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng).
Nguyễn Thị Lâm, Nguyễn Thùy Trang, Thái
Hoa Tiên, Bùi Văn Hiên (Hà Tĩnh). Vũ Trọng
Chế (Thái Bình). Nguyễn Trọng Đồng (Dak
Lak). Trương Thanh Liêm, Phan Thị Anh Thu
(Cần Thơ). Nguyễn Đức Trung (Huế). Bùi Vũ
Liêm, Trịnh Minh Thuyết (Thanh Hóa).
Nguyễn Thanh Vũ, Đặng Trung Thành,
Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Thiên, Trần
Thanh Thoa, Nguyễn Quốc Nguyên (Thành
phố Hồ Chí Minh).

Chúng tôi đang tiếp tục xem xét sử dụng.
Xin chân thành cảm ơn và rất mong tiếp tục
nhận được sự cộng tác của các bạn.

bản tin Văn hoá thể thao và Du lịch hải Dương
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Văn hóa & ngôn ngữ

Hai thành ngữ năm con Hổ
PgS TS PhạM VăN TìNh

Năm 2022 theo lịch can chi là năm Nhâm Dần, còn gọi là năm con Hổ. Nhâm là
tên thứ 8 trong 10 tên của Thiên Can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỉ, Canh, Tân,
Nhâm, Quý). Dần là tên thứ 3 trong 12 tên Địa Chi (Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị,
Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Hổ - Chúa tể rừng xanh - một con vật hung dữ,
hay gây tai họa, Nhân dịp năm Dần, chúng ta cùng tìm hiểu hai thành ngữ trái
nhau về ngữ nghĩa, liên quan tới chú Hổ.

Điệu hổ li sơn
Các bạn đọc sách chắc đã nghe tới thành

ngữ “điệu hổ li sơn”? Chẳng hạn: “Các ông ấy
cừ thật, dùng kế điệu hổ li sơn, dử cho tướng
giặc chạy tít ra xa mà nộp đầu” (Chu Thiên,
Bóng nước Hồ Gươm), hay “Quân ta nghi binh
giả như đánh Pleiku và Kon Tum, làm bọn địch
kéo hết binh lực về
đây phòng thủ. Thế
là chúng mắc kế
“điệu hổ li sơn”.
Quân giải phóng tiến
đánh dễ dàng và
chiếm được Buôn
Ma Thuột” (Báo
Quân đội Nhân dân). 

Điệu hổ li sơn là
một thành ngữ Hán
Việt 4 yếu tố. Điệu:
đưa, tách; hổ: (con)
hổ; li: khỏi; sơn: núi.
Nghĩa đen của tổ
hợp là “đưa hổ ra
khỏi núi”. Chúng ta
biết, hổ (còn gọi là cọp, hùm, kễnh, khái hay
ông ba mươi) là một loài thú lớn, cùng họ với
mèo, lông màu vàng hoặc trắng có vằn đen,
chuyên sống nơi rừng núi. Tuy cùng họ với mèo
nhưng hổ là con vật to lớn, dữ tợn. Hổ chuyên
bắt các loài thú trong rừng để ăn thịt nên được
coi là “chúa sơn lâm”. Rừng núi là môi trường
sống quen thuộc của hổ. Vì vậy, nếu tách hổ ra
khỏi nơi này thì hổ không những không thể
phát huy được sức mạnh mà còn dễ bị người
hay động vật khác tiêu diệt. Dân gian đã tận
dụng đặc điểm này để sáng tạo nên thành ngữ
điệu hổ li sơn, có nghĩa là “tách kẻ mạnh ra
khỏi địa bàn hay hoàn cảnh có lợi để dễ bề
chinh phục hoặc tiêu diệt”.

Lùi lại lịch sử xa xưa, ta thấy cha ông ta đã
biết sử dụng kế này để nhử địch và đánh địch.

Tương truyền, tướng quân Lê Lợi (sau này là
vua Lê Thái Tổ, 1385-1433), khi chiến đấu
chống giặc Minh ở vùng Lam Sơn Thanh Hóa,
đã dùng chính kế “li gián” để đánh lại bọn địch,
cầm đầu là viên tướng Trần Trí. Trần Trí cậy
binh hùng tướng mạnh vây ép nghĩa quân Lam
Sơn chạy dạt vào núi rồi tìm cách tiêu diệt. Lê

Lợi bèn tính kế nhử
Trần Trí dẫn quân
ra khỏi trại. Quân
Lam Sơn theo lệnh,
đốt hết doanh trại,
giả vờ rút đi, thực
ra là ngầm theo
đường vòng đi
ngược trở lại, đặt
mai phục sẵn đón
đánh quân Minh.
Trần Trí hay tin
mừng thầm, chắc
mẩm quân Lam
Sơn đã hết lương
thực và buộc phải
rút. Hắn bèn cho

quân tức tốc đuổi theo, muốn thừa thế truy
kích quân ta. Nào ngờ tướng giặc trúng kế “điệu
hổ li sơn”. Đại quân Lam Sơn mai phục dày đặc
ở Bồ Ải, chỉ chờ toàn đội hình quân Minh tiến
vào, phục binh nhất tề nổi lên đánh tập hậu.
Quân tướng nhà Minh chạy ngược ra sông,
nhưng không kịp lên thuyền vì mọi ngả đường
đều do quân Lam Sơn kiểm soát. Quân Minh
phần chết trận nơi triền núi, phần bị lùa xuống
sông chết rất nhiều. Sách Đại Việt sử kí toàn
thư mô tả: “Thuyền giặc trôi ngổn ngang, xác
chết đuối nghẹn tắc khúc sông, khí giới vứt đầy
cả rừng núi.” (theo: 1thegioi.vn)

Điệu hổ li sơn là một thành ngữ thể hiện
thái độ, cách ứng xử thông minh của ông cha ta
trước hiện thực. Đó là triết lí “biến thế yếu
thành thế mạnh”, “biến không thành có” trong

Minh họa: hUY ChƯƠng
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những hoàn cảnh cụ thể, đem lại lợi thế và
chiến thắng cho mình.

Hổ kia ra khỏi rừng già
Sẽ là cơ hội cho ta bắt về.

Thả hổ về rừng
Đó một câu thành ngữ rất quen thuộc trong

tiếng Việt. Quen thuộc vì bản thân ngữ nghĩa
của tổ hợp 4 tiếng (4 âm tiết) này đều rất tường
minh, rõ ràng. Ai đó đã “đem con hổ trả về
rừng” thế nhỉ? Hổ thì nhiều em đã biết qua
sách báo và tranh ảnh. Đó là con vật cùng họ
với mèo, nhưng to lớn và hung dữ hơn nhiều.
Hổ là loài ăn thịt và gần như tất cả các con vật
sống trong rừng núi (hay cả trung du, đồng
bằng) đều có thể trở thành mồi của hổ. Ngay cả
con người khôn ngoan là thế, nhiều khi mất
cảnh giác cũng trở thành đối tượng để hổ tấn
công. Người ta thường nói “ác như cọp (hổ)”,
“ác như hùm beo” đấy thôi.

Cho nên, có con hổ nào đó mà bị bắt, người
ta thường giết chết (để làm thịt, nấu cao) hoặc
nuôi nhốt trong cũi sắt (để tiêu khiển, làm
xiếc…), chứ nếu để sổng ra thì thật là nguy
hiểm.

Ấy vậy mà có ai đó lại đem con hổ kia thả về
rừng. Hành động này có thực sự đáng khuyến
khích không nhỉ? 

Hiện tại, đang phân tán hai cách hiểu, hai
cách dùng thành ngữ “thả hổ về rừng”.

Nghĩa thứ nhất, thành ngữ này dùng để chỉ
hành động ai đó “tạo điều kiện cho những
người đang sống ở những nơi xa lạ, gò bó trở về
với nơi quen thuộc, tự do, ví như đưa hổ trở lại

môi trường quen thuộc để nó có thể tự do tung
hoành, phát huy hết thế mạnh của nó”. Ví dụ:
“Cậu là dân cày đường nhựa (ý bảo tôi quen
sống ở thành phố) đợt này về dã ngoại nông
thôn, bằng thả hổ về rừng còn gì” (Tạp chí Văn
nghệ Quân đội, 2-1969); “Mấy anh văn phòng
quen ngay lưng mới hoảng, còn chúng tôi ấy à,
cho phục viên bằng thả hổ về rừng” (Nguyễn
Khải, Hãy đi xa hơn nữa).

Nghĩa thứ hai, thành ngữ trên dùng để chỉ
một việc làm liều lĩnh, dại dột khi ai đó tự nhiên
“tạo điều kiện cho kẻ mạnh, thậm chí kẻ xấu có
một điều kiện để tiếp tục hành vi xấu, không
hay, có hại cho xã hội”.  Làm như vậy, vô hình
trung người đó đã dung dưỡng cho hành vi bất
lương của kẻ ác. Ví dụ: “Hắn đang bị quản chế
mà thủ trưởng lại cho hắn ra vùng tự do, khác
nào thả hổ về rừng đâu. Rồi hắn sẽ mang họa
cho quân ta” (báo Gia đình Việt Nam, 7-2004).
“Thằng Hiều ba lần phạm tội, ba lần bị bắt, vậy
mà không hiểu sao cán bộ huyện lại cho hắn
về. Thế là thả hổ về rừng đó” (Truyện ngắn
chọn lọc 1945-1975).

Hiện nay, cách dùng thành ngữ “thả hổ về
rừng” theo nghĩa thứ hai là phổ biến, tức là
nghiêng về nghĩa tiêu cực, không hay. Đây là
bài học, nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn đề
phòng với những kẻ xấu. Không thể mất cảnh
giác mà chính từ một hành động dễ dãi sẽ đem
lại những hậu quả không hay.

Tự nhiên thả hồ về rừng
Thế là tai họa xem chừng thêm lo.

hôm Rằm tháng Giêng” để hi
vọng được cô gái cho lọt vào
“mắt xanh”. Khổ nhất là chàng
trai nào gặp những cô gái quá
sắc sảo, thích đùa. Mới gặp
nhau ở nơi lễ hội, cô đã hát:
“Hôm qua em mất váy thâm/
Hôm nay em thấy chàng cầm
ô đen”. Ác quá! Câu ca chả nói
gì cụ thể nhưng lại xui người
nghe liên tưởng cái váy thâm
với cái ô đen; cái che nửa dưới
của cô với cái che đầu của
chàng. Liệu hai cái ấy có phải
từ cái nọ thành cái kia không?

Có phải anh đã lấy không? Gặp
một cô gái thuộc dòng dõi Hồ
Xuân Hương thì thật là khổ rồi!
Có anh chàng còn tặng yếm
cho người yêu và đã được
người yêu nhận. Tưởng chắc
ăn. Ai ngờ cô gái vẫn bỏ anh để
lấy người khác. Chàng bực
quá, đòi yếm: “Hoa cúc vàng
nở ra hoa cúc tím/ Em đã lấy
chồng, trả yếm cho anh”. Rất
là có lí. Vậy mà có cô gái vẫn
cãi được: “Hoa cúc vàng nở ra
hoa cúc xanh/ Yếm của em em
mặc, yếm gì anh, anh đòi?”. Cô
gái cãi tài thật, một lý rất chặt
chẽ. Cái yếm của em đang mặc
lấy bằng chứng gì anh bảo là
của anh mà đòi. Theo tôi, khi

anh đã rơi vào “tình ngay lý
gian”, thôi cứ về đi cho khỏe.
Các cụ  đã bảo  “Bắc thang lên
hỏi ông trời/ Mất tiền cho gái
có đòi được chăng”.

Còn nhiều câu ca dao
thành ngữ nói về y phục và
qua y phục nói đến vẻ đẹp của
con người Việt Nam, nhất là
người phụ nữ với tình yêu lứa
đôi, với những tình cảm sâu
sắc, tế nhị… Rõ ràng văn hóa y
phục của dân tộc ta đã thành
vẻ đẹp độc đáo, đầy bản sắc. Y
phục ngày nay càng quan
trọng nhất là chức năng giao
tiếp và thẩm mỹ. Làm thế nào
y phục Việt Nam vẫn là Việt
Namr

Văn hóa y phục...
(Tiếp theo trang 54)



Thơ - nhạc

Lê XuÂN Thọ

Một ngày

Chiều tà để tím hoàng hôn

Trăng tà để ánh nghiêng luồng qua sông

Đêm dài để lại nhớ mong

Một ngày để lại tiếng lòng vấn vương

Một đời để mấy yêu thương

Khi vui, vui rộn, lúc buồn, buồn tênh.

NguyễN VăN Cử

Xuân nhớ

Xuân về mài bén chữ: Yêu!

Treo cao chữ tín, gom nhiều chữ tâm!

Dốc lòng chữ hiếu – Ôm cầm

Sẻ san bầu bạn thăng trầm vào thơ.

NguyễN Thị LÂM

Mừng Xuân Nhâm Dần

Tân Sửu vượt qua bão lũ rồi

Đón Nhâm Dần đến gắng lên thôi

Nông thôn phát triển nhanh toàn diện

Thành thị vươn mình đẹp khắp nơi

Đổi mới tư duy đi đúng hướng

Nâng tầm trí tuệ tiến theo thời

Đấu tranh loại bỏ phường tham nhũng

Nước mạnh dân giàu mãi thắm tươi.

hồNg Cờ

Ấm lòng

Nhớ Xuân Tân Sửu

Biết bao tiền của mồ hôi

Ngày đêm sương nắng của người xứ Đông

Quanh năm cày cuốc vun trồng

Đồng xanh ngằn ngặt mà không bóng người.

Covid - tái lại rối bời(*)

Bỗng đâu thiện nguyện giúp đời chuyển giao

Người bán không giá chẳng hào

Người mua mua cả  tình cao nghĩa nồng.

Rách lành gói lại ta mong

Đói no san sẻ ấm lòng Hải Dương!...

(*) Dịch covid-19 

NguyễN Thế TrườNg

Đêm xuân nghe ca trù 
(Tặng ca nương N.)

Đêm xuân nghe em hát ca trù

Anh như thấy mẹ về cầm phách

Xưa đời mẹ nghèo, đói cơm, áo rách

Nhưng không bao giờ thiếu lời ca…

Đến một ngày – khi mẹ đã già

Người dạy em bắt tròn, nhả chữ(*)

Em luyến huê tình, lại sang bất chợt

Bà con nghe ngồi chật hiên nhà...

Và Xuân này- mẹ đã đi xa

Trên sân khấu em ngồi chiếu mẹ

Hồn xưa lắng sâu lời ca trẻ

Mãi còn trong máu thịt quê ta…

Đêm đầu Xuân

(*) Những làn điệu và nghệ thuật ca trù
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