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Đảng có vững 
cách mạng mới thành công

Vũ Hoàng Luyến

Trong tác phẩm "Đường Kách mệnh" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí
Minh xuất bản tháng 2 – 1927, tập hợp những bài giảng tại các lớp bồi dưỡng
chính trị từ năm 1925 đến năm 1927. Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng
định: "Đảng có vững, Kách mệnh mới thành công".

Trải qua 90 năm xây
dựng, trưởng thành của
một Đảng Mác-xít chân

chính – Đảng Cộng sản Việt
Nam đã khẳng định điều đó
bằng lãnh đạo nhân dân vùng
lên đấu tranh lật đổ chế độ
thực dân, phong kiến giành
thắng lợi vẻ vang trong cách
mạng giải phóng dân tộc,
thành lập Nhà nước Công-
Nông, tiến lên xây dựng Chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ vững
chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đặc biệt quan tâm đến
công tác xây dựng chỉnh đốn
Đảng. Trong tác phẩm "Sửa
đổi lối làm việc", Người nêu ra
12 điều xây dựng Đảng cách
mạng chân chính, làm bật mối
quan hệ mật thiết giữa Đảng
với dân, nêu cao tư tưởng lớn
"Dựa vào dân mà xây dựng
Đảng". Và, Người còn chỉ ra:
"Đảng sẽ không giữ vững được
địa vị lãnh đạo nếu quyền lực
bị tha hoá, cán bộ, đảng viên
bị chủ nghĩa cá nhân chi phối,
dẫn tới lộng quyền, tham
quyền... đánh mất niềm tin
của nhân dân, xa rời đạo đức
cách mạng". Trong tác phẩm
"Nâng cao đạo đức cách
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá
nhân". Chủ nghĩa cá nhân,
bệnh quan liêu, tham nhũng,
lãng phí trong Đảng được Chủ
tịch Hồ Chí Minh gọi là giặc
nội xâm, giặc ở trong lòng,

nguy hiểm hơn cả giặc ngoại
xâm, làm mất niềm tin của
nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp
đến sự tồn vong và phát triển
của Đảng. Nếu không giành
thắng lợi trong cuộc đấu tranh
chống giặc nội xâm, giặc ở
trong lòng thì sự nghiệp cách
mạng vô sản ở nước ta không
thể giành được thắng lợi, suy
đến cùng là cuộc cách mạng
"nửa vời", "không đến nơi".
Chủ tịch Hồ Chí Minh khái
quát: "Việc đấu tranh với kẻ
địch ở tiền tuyến bằng súng,
bằng gươm còn dễ, nhưng việc
đấu tranh với kẻ địch ở trong
người, trong nội bộ, trong tinh
thần là một khó khăn, đau
xót".

Có thể nói suốt cả cuộc đời
hoạt động cách mạng của Chủ

tịch Hồ Chí Minh, Người
thường xuyên quan tâm đến
công tác xây dựng Đảng. Giáo
dục, rèn luyện Đảng ta mà
người đã xác định: "Đảng có
vững, Kách mệnh mới thành
công". Trước lúc đi xa, trong
Di chúc để lại, đầu tiên Người
viết: Trước hết nói về Đảng
"Đảng ta là một Đảng cầm
quyền, mỗi đảng viên và cán
bộ phải thật sự thấm nhuần
đạo đức cách mạng, thật sự
cần - kiệm - liêm - chính, chí
công vô tư. Phải giữ gìn Đảng
ta thật trong sạch, phải xứng
đáng là người lãnh đạo, người
đầy tớ thật trung thành của
nhân dân".

Thực hiện lời dạy bảo ân
cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
trong những năm qua, Đảng

Khung cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
(Nguồn: Internet)
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thường xuyên quan tâm, chăm
lo đến công tác xây dựng
Đảng, coi công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ
trọng tâm xuyên suốt trong
tiến trình xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên
CNXH, lấy phát triển kinh tế-
xã hội là trung tâm, xây dựng
Đảng là then chốt. Xây dựng
Đảng vững mạnh về tư tưởng,
chính trị, tổ chức. Mối liên hệ
chặt chẽ giữa Đảng và nhân
dân ngày càng gắn bó vì Đảng
là đứa con nòi của nhân dân,
của giai cấp. Ngoài lợi ích của
giai cấp, của nhân dân, của
dân tộc, Đảng không có lợi ích
nào khác. Chủ tịch Hồ Chí
Minh còn chỉ rõ: "Kách mệnh,
trước hết là phải có Đảng kách
mệnh, Đảng có vững kách
mệnh mới thành công, Đảng
có vững phải có chủ nghĩa làm
"cốt". Đảng mà không có chủ
nghĩa cũng như người không
có trí khôn, tàu không có bàn
chỉ nam” và Người khẳng
định: "Bây giờ học thuyết
nhiều, chủ nghĩa nhiều,
nhưng chủ nghĩa chân chính
nhất, chắc chắn nhất, cách
mạng nhất là chủ nghĩa Lê-
nin: Có chủ nghĩa Lê-nin soi
sáng và phải có đội ngũ cán
bộ, đảng viên dám hy sinh,
dám chịu trách nhiệm trước
dân, phải hết lòng hết sức
phục vụ nhân dân, phục vụ
giai cấp, không tham quyền cố
vị, gương mẫu đi tiên phong.
Nghị quyết 26/NQ-TW tại Hội
nghị TW7 (khoá XII) đã chỉ rõ
"Tập trung xây dựng đội ngũ
cán bộ các cấp, nhất là cấp
chiến lược phải đủ phẩm chất,
năng lực, uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ". Như vậy, công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng tập
trung vào hai nhiệm vụ lớn là:
Kiên định giữ vững lập trường
tư tưởng chính trị của Đảng và
công tác tổ chức cán bộ.

Sau hơn 30 năm đổi mới,
đất nước ta đã đạt được nhiều
thành tựu quan trọng trên tất
cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội,
quốc phòng an ninh, đối
ngoại, vị thế của đất nước
không ngừng được củng cố,
nâng cao trên trường quốc tế
và khu vực, càng khẳng định vị
trí, tầm quan trọng, vai trò
lãnh đạo to lớn của Đảng
CSVN. Song cũng bộc lộ
những yếu kém, tồn tại, đòi
hỏi Đảng phải không ngừng
đổi mới, tự chỉnh đốn để đáp
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ
trong giai đoạn cách mạng
mới. NQTW4 (khoá XI), (khoá
XII) đã chỉ ra những yêu cầu
cấp bách về công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, những biểu
hiện suy thoái về tư tưởng,
chính trị, đạo đức lối sống, "tự
diễn biến", "tự chuyển hoá"
trong nội bộ. Đồng thời, NQ
cũng chỉ ra 27 biểu hiện "tự
diễn biến, tự chuyển hoá" của
cán bộ, đảng viên các cấp để
"tự soi, tự sửa". Đây là những
bài học vô cùng quý báu của
Đảng ta dám nhìn thẳng vào
sự thật, nói đúng sự thật và
kiên quyết sửa chữa những sai
lầm, khuyết điểm đó được thể
hiện trong đấu tranh quyết liệt
với tham nhũng, lãng phí
“Không có vùng cấm”. Gần 80
cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà
nước, kể cả Ủy viên Bộ Chính
trị, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Thủ tưởng, Bộ trưởng,
tướng lĩnh đã được xử lý
nghiêm minh theo pháp luật.
Đây được xem là những trận
đánh lớn “chống tham
nhũng”, “lợi ích nhóm” mà
Nghị quết TW4 (khóa XI) đã
chỉ ra: “Một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên, trong
đó có cả những đảng viên giữ
vai trò lãnh đạo, quản lý, kể cả
một số cán bộ cao cấp suy
thoái về tư tưởng, đạo đức, lối

sống với những biểu hiện khác
nhau về sự phai nhạt lý tưởng,
sa vào chủ nghĩa cá nhân…”,
làm trong sạch tổ chức Đảng,
bộ máy Nhà nước từ Trung
ương tới cơ sở, là tiền đề để
chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ
các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và
Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XIII với những trọng trách
rất to lớn của giai đoạn lịch sử
tiếp theo, tầm nhìn đến năm
2030 – 100 năm thành lập
Đảng và đến năm 2045 – 100
năm thành lập nước. Đảng
phải tiếp tục khẳng định được
vai trò lãnh đạo, làm tròn sứ
mệnh lịch sử của mình mà
nhân dân đã tin tưởng, ủy
thác, giao phó.

Chúng ta đang tiến hành
Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến
tới Đại hội XIII của Đảng. Chỉ
thị 35 của Bộ Chính trị đã nêu
rõ: “Đại hội Đảng bộ các cấp,
tiến tới Đại hội XIII của Đảng
là đợt sinh hoạt chính trị sâu
rộng trong phạm vi cả nước,
diễn ra trong bối cảnh nước ta
đã đạt được nhiều thành tựu
to lớn trong phát triển kinh tế
- xã hội, quốc phòng an ninh
được giữ vững, đối ngoại được
mở rộng và mang lại hiệu quả
thiết thực; công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng và đấu tranh
phòng chống tham nhũng,
tiêu cực đã đạt được nhiều kết
quả quan trọng, vai trò và vị
thế của đất nước ta trên
trường quốc tế và lòng tin của
nhân dân đối với Đảng ngày
càng được củng cố, tăng lên.
Tình hình thế giới và khu vực
tiếp tục diễn biến phức tạp,
khó lường. Các thế lực thù
địch tăng cường các hoạt động
chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Thời cơ thuận lợi và những
thách thức đan xen, nhưng
toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân ta đã và đang quyết tâm
cao, nỗ lực lớn, hành động



4 Số 02 tháng 04-2020 vhttdlhd.vn

hiện vì nó sẽ dẫn đến nhiều
vấn đề kinh tế xã hội khác mà
độ nguy hiểm cũng không
kém gì dịch bệnh. Hay việc các
quốc gia phong tỏa, cắt hết các
mối quan hệ cũng không thể
được, vì một mặt sẽ gây nên sự
khủng hoảng kinh tế thế giới,
mặt khác chính các nước cũng
phải phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau
để đề phòng và xử lý dịch
bệnh. Nhưng trong tình trạng
dịch bệnh ngày càng nguy
hiểm hơn thì nhiều quốc gia
đã chấp nhận con đường thắt
chặt kiểm soát sự di động xã
hội, hạn chế sự dịch chuyển
của con người để phòng

chống dịch bệnh, bất chấp
phải trả giá về kinh tế xã hội
bởi tính mạng con người là
trên hết. Tuy nhiên, tất cả
những phương pháp đó đều
thể hiện cho những nỗ lực của
các quốc gia trong việc phòng
chống bệnh tật và đó cũng là
những việc làm cần thiết trong
lúc chờ sẽ nghiên cứu và chế
tạo ra vaccine chống loại virus
nguy hiểm này. Bên cạnh đó,
chúng ta cũng phải nhận thức
được rằng, trong bối cảnh
toàn cầu hóa, việc phòng
chống dịch bệnh cũng không
đổ hết cho các tổ chức Nhà
nước mà còn cần sự ý thức,
trách nhiệm của mỗi con
người. Vì đây không còn là
chuyện cá nhân của riêng ai
mà nó ảnh hưởng đến toàn xã

hội. Toàn cầu hóa là cơ hội
cho con người ở nhiều quốc
gia, vùng lãnh thổ, nhiều vùng
khác nhau được tương tác với
nhau, chia sẻ với nhau những
thành tựu to lớn của nhân loại
trong quá trình phát triển,
nhưng nó cũng đưa con người
đối diện với những nguy cơ
hiểm họa rộng lớn hơn như là
ô nhiễm môi trường, là dịch
bệnh. Điều đó đòi hỏi con
người phải có trách nhiệm
nhiều hơn, không chỉ với bản
thân mà với cả xã hội, với
nhân loại. Sự chủ quan sẽ giết
chết rất nhiều người, sẽ không
có một quốc gia nào an toàn
và kiểm soát được dịch bệnh
khi mà những nước khác vẫn
còn dịch bệnhn

quyết liệt, hiệu quả để vượt
qua mọi khó khăn thách thức,
nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn
đấu thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội
XII của Đảng”.

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị
cũng đề ra những yêu cầu mà
Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại
hội lần thứ XIII của Đảng phải
đạt được về xác định mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế -
xã hội, quốc phòng an ninh,
công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, đấu tranh phòng chống
tham nhũng, lãng phí; những
sách lược, những giải pháp
trong giai đoạn cách mạng
mới, tiếp tục đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, thực hiện mục tiêu: dân
giầu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh.

Nói về Đại hội Đảng, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ
ra rằng: “Đại hội Đảng rất
quan hệ đến tương lai cách
mạng của Đảng ta và của nhân

dân ta. Đại hội sẽ làm cho
Đảng ta đã đoàn kết càng
đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và
hành động đã nhất trí, càng
nhất trí hơn nữa”. Người còn
chỉ ra: “Cán bộ là cái gốc của
công việc. Muốn việc thành
công hay thất bại đều do cán
bộ tốt hoặc kém”. Những
trọng trách đó đang đặt ra
những yêu cầu rất to lớn, nặng
nề cho Đại hội Đảng bộ các
cấp. Vừa xác định rõ mục tiêu,
nhiệm vụ, hướng đi, những
giải pháp… một cách cụ thể,
thiết thực “Văn kiện định
hướng chính trị để làm chứ
không phải chỉ để nói”. Chỉ thị
35-CT/TW của Bộ Chính trị
còn xác định rõ 6 yêu cầu, 6
nội dung phải đạt được trong
báo cáo chính trị và quy trình
sàng lọc, lựa chọn rất chặt chẽ,
khoa học công tác nhân sự cấp
ủy của Đại hội Đảng bộ các
cấp, Đại hội XIII của Đảng.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang có bài đăng trên Báo

Nhân Dân đã khẳng định tầm
quan trọng của công tác nhân
sự bầu cấp ủy trong Đại hội
Đảng: “Chúng ta đều biết công
tác cán bộ làm không tốt thì tự
ta lật đổ ta”. Đây là bài học rất
sâu sắc về công tác cán bộ.

“Đảng có vững, Kách mạng
mới thành công, cũng như
người cầm lái có vững thuyền
mới chạy”. Thực hiện lời dạy
của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong lúc chúng ta đang tiến
hành Đại hội Đảng bộ các cấp,
tiến tới Đại hội XIII của Đảng
sẽ củng cố thêm niềm tin, tăng
thêm sức mạnh, là động lực to
lớn vượt qua mọi khó khăn, trở
ngại làm cho Đảng ta ngày
càng vững mạnh, tiến lên
hoàn thành thắng lợi các mục
tiêu, nhiệm vụ mà cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời
kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội
(bổ sung, phát triển năm 2011)
và Nghị quyết Đại hội XII của
Đảng ta đề ran

Dịch bệnh trong...
(Tiếp theo trang 8)
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Ảnh minh họa.    Nguồn: Internet

Lạm bàn về vai trò làm chủ 
của nhân dân

MAI MỘng TƯỞng

Nhiều triều đại vua nước ta khi xưa đã thể
hiện sự kính trọng nhân dân, đề cao vai
trò làm chủ của nhân dân thể hiện bằng

những chiếu dụ rất hợp lòng dân, coi trọng cả
việc trực tiếp tiếp xúc với nhân dân bằng các
chuyến đột xuất vi hành. Như vua Trần Thái
Tông khi trị vì đã nhiều lần chỉ bảo với quần
thần rằng: “Trẫm muốn ra ngoài dạo chơi, lắng
nghe tiếng nói của dân, xem xét lòng dân… để
làm cho dân đỡ khổ”(1). Mô hình 3 cùng (cùng
ăn, cùng ở, cùng làm) đã được vua Trần Thái
Tông chỉ rõ rằng: “…may gối dài, trải chiếu
rộng, kê giường liền cùng ngủ”, thể hiện sự
khuyên răn của vua đối với quần thần là phải
biết gần gũi với sinh hoạt của cộng đồng dân
cư, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa các thành
phần xã hội.

Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương
Trần Quốc Tuấn cũng từng nêu lên quan điểm
về việc phát huy sức mạnh của nhân dân từ

quyền làm chủ: “Nguồn gốc sức mạnh của đất
nước chính là biết khoan thư sức dân, để làm
kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”.

Đặc biệt, đến thời đại Hồ Chí Minh càng tỏ
rõ việc coi trọng và phát huy quyền làm chủ
của nhân dân trong hai cuộc kháng chiến
chống quân xâm lược, quyết giành độc lập tự
do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, điều
đó càng làm cho chúng ta thấy rõ hơn vai trò và
giá trị về sức mạnh vô địch của nhân dân. Thực
tế cho thấy, trong quá trình lãnh đạo cách
mạng, điều hành việc xây dựng và phát triển
đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn lấy quan
điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân
làm kim chỉ nam cho mọi hành động cách
mạng, luôn lấy nghĩa vụ cao cả và quyền lợi
hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm nền
tảng chính trị, để vạch ra đường lối, chủ trương,
chính sách phù hợp nhằm đáp ứng nguyện
vọng của nhân dân, phù hợp với lợi ích của
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Đảng, Nhà nước và nhân dân, phù hợp với yêu
cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Trên báo Sự thật phát hành ngày 15-10-1949
có đăng bài “Dân vận” của Hồ Chí Minh, nội
dung bài báo thể hiện rất rõ quan điểm của
Người về vai trò to lớn của nhân dân, đó là:

“…Bao nhiêu lợi ích đều vì dân
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân
Công cuộc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm

của dân
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công

việc của dân
Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung

ương do dân cử ra
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ

chức nên
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở

nơi dân…”
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, trong quá

trình lãnh đạo cách mạng Đảng và Nhà nước ta
luôn quán triệt và thực hiện theo quan
điểm“lấy dân làm gốc”, thường xuyên đề cao
vai trò lịch sử của nhân dân, tích cực chăm lo
xây dựng bộ máy công quyền các cấp của dân,
do dân và vì dân, phát huy cao nhất và đầy đủ
quyền làm chủ của nhân dân. Theo đó đã khơi
dậy và cổ súy được tinh thần yêu nước và sự
đóng góp sức người, sức của của nhân dân qua
các giai đoạn thăng trầm cách mạng. Nhìn lại
chặng đường 45 năm giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước, thu non sông về một mối,
Bắc Nam sum họp một nhà, đặc biệt là thành
quả của ngót 35 năm thực hiện đường lối đổi
mới, chúng ta không khỏi tự hào và vững tin
vào tương lai của đất nước dưới sự lãnh đạo của
Đảng. Thực tiễn chứng minh rằng, không phải
bây giờ chúng ta mới hiểu, không phải bây giờ
chúng ta mới phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, bởi từ khi Đảng ta ra đời (3-2-1930),
trải qua 90 năm đồng hành cùng dân tộc cho
đến hôm nay đã chứng minh sự vận dụng sáng
tạo quan điểm quần chúng của Đảng và Nhà
nước ta. Mọi kết quả và thắng lợi của cách
mạng là do sự sáng tạo trong việc phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, không tách rời sự
đóng góp vô giá của nhân dân trong suốt quá
trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần hiểu rõ,
không ai khác, chính nhân dân vừa là chủ thể
sáng tạo, vừa là đối tượng, là nền tảng cơ bản
hình thành mọi quyết sách của Đảng và Nhà
nước ta. Rõ ràng khi nhân dân được tham gia
trực tiếp vào những vấn đề có tính “quốc kế

dân sinh”, chính là điều kiện thuận lợi để mỗi
công dân thể hiện rõ ý nguyện và khả năng của
mình. Theo đó, phương châm “dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được thực hiện
lâu nay, là cơ sở chính trị tạo ra mối quan hệ
cộng đồng lành mạnh hơn, mối quan hệ giữa
Đảng – Chính quyền và Nhân dân được bền
chặt hơn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết…

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở:
“Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của
Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều
là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc
chung cho dân, chứ không phải đè đầu dân
như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của
Pháp, Nhật.

Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”(2)

Tất nhiên, quá trình thực hiện quyền làm
chủ của nhân dân thì không thể tránh được
những sai sót, khuyết điểm không mong muốn,
song vấn đề hết sức quan trọng là có dám nhìn
thẳng vào sự thật hay không, có dũng cảm
chung tay đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi cái
xấu, cái sai hay không, có dám vạch trần các
ung nhọt đang mang mầm mống làm băng
hoại đạo đức xã hội hay không?… có thể tự trả
lời rằng, các câu hỏi trên đã được “trả lời” bằng
hàng loạt các hành động đấu tranh với thái độ
không khoan nhượng của Đảng và Nhà nước ta
đối với các đối tượng vi phạm kỷ luật Đảng, vi
phạm pháp luật từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần
thứ XII của Đảng cho đến nay. Đây là điều hết
sức đáng mừng, nhưng rõ ràng chúng ta không
nên chủ quan để rồi “dừng” hoặc “nghỉ” như
Trung ương đã cảnh báo. Do đó cần tiếp tục
nâng cao cảnh giác, dự lường cho hết những
khó khăn, phức tạp có thể nảy sinh từ cơ sở do
sự chống phá của các thế lực thù địch, để kịp
thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Trong
đó, cần đặc biệt lưu ý việc lợi dụng dân chủ để
gây tác hại cho lợi ích cộng đồng, sớm phát
hiện, có kế hoạch ngăn chặn các biểu hiện tiêu
cực, làm thất bại mọi ý đồ phá hoại sự nghiệp
cách mạng của chúng ta, tiếp tục phát huy cao
nhất quyền làm chủ của nhân dân trong tiến
trình đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng của nước
ta vững vàng tiến về phía trướcn

(1) Hợp tuyển Thơ văn Việt Nam, tập 2, trang 84.
(2) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, NXBCTQG, Hà Nội

1995, trang 56-57.
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Dịch bệnh trong bối cảnh toàn cầu hóa
bùI Hào

Trong hơn hai tháng đầu
tiên, Việt Nam đã làm
rất tốt trong việc phòng

chống dịch bệnh do virus
Corona chủng mới gây ra. 

Từ đầu tháng 3, theo các số
liệu được công bố chính thức,
16 người dương tính với virus
Corona chủng mới ở Việt Nam
đã được chữa khỏi. Và từ ngày
13/2/2020 đến ngày
05/3/2020, gần một tháng
không xuất hiện ca nào bị
nhiễm mới loại virus nguy
hiểm này. Đó là kết quả của
những nỗ lực không mệt mỏi
của chính quyền, của ngành y
tế, quân đội, công an và của
toàn thể người dân Việt Nam.
Những kế hoạch hậu phòng
chống dịch bệnh do virus
Corona chủng mới gây ra đang
được chuẩn bị, từ chuyện tiến
tới công bố kiểm soát dịch
bệnh, khôi phục lại nhiều hoạt
động công cộng, hoạt động
cộng đồng sau thời gian hạn
chế, đến việc chuẩn bị cho các
trường học mở cửa để đón học
sinh quay lại nhà trường, cho
đến các kế hoạch thực hiện
các chiến lược vĩ mô của nhà
nước nhằm khôi phục và phát
triển nền kinh tế… Thế
nhưng, có lẽ mọi thứ sẽ phải
thay đổi khi tình hình dịch
bệnh không như chúng ta vẫn
nghĩ. Và thực sự thì câu
chuyện tồi tệ đã xẩy ra theo
một kịch bản khó lường nhưng
lại phù hợp với thời đại chúng
ta đang sống - thời đại toàn
cầu hóa: ca nhiễm thứ 17 xuất
hiện tại Hà Nội sau một
chuyến đi châu Âu về và mọi
thứ thay đổi đột ngột. Sau
chưa đầy một tuần, số người

nhiễm virus Corona tăng hơn
gấp đôi và số người thuộc diện
cách ly thì tăng hàng trăm lần.
Và chưa đầy một tháng sau, số
người dương tính loại virus
này tăng hơn chục lần, còn số
người có nguy cơ lây nhiễm thì
tăng đến hàng vạn lần. Đến
sáng ngày 03/4/2020, đã có
233 người bị nhiễm virus
Corona. Trong đó, có nhiều
người bị lây nhiễm do có sự
tiếp xúc với ca nhiễm thứ 17
trên chuyến bay từ châu Âu về
hoặc tiếp xúc tại Hà Nội. Từ
đó, số lượng người có nguy cơ
bị lây nhiễm ở các thế hệ F2,
F3, F4… đang ngày càng tăng
lên nhanh chóng. Trước tình
hình đó, tâm lý con người
cũng thay đổi từ thái cực này
sang thái cực khác. Từ sự lạc
quan vì nghĩ tình hình dịch
bệnh được kiểm soát đến chỗ
hoang mang, tranh nhau đi
mua nhu yếu phẩm để tích trữ
hay tìm về những nơi chưa
phát hiện dịch bệnh, xa Hà

Nội để tránh dịch bệnh… Bên
cạnh đó, làn sóng người dân từ
nước ngoài về nước cũng
mang theo nhiều mầm mống
dịch bệnh khiến tình hình trở
nên vô cùng nghiêm trọng.
Điều đó khiến từ đầu tháng
4/2020, Chính phủ đã phải ra
chỉ thị cách ly toàn dân để
phòng chống dịch bệnh. Một
điều quan trọng mà chúng ta
rút ra được từ những chuyện
này là mọi người cũng không
thể chủ quan với dịch bệnh
nguy hiểm như viêm phổi do
virus Corona gây ra. Bởi chúng
ta đang sống trong thời đại
toàn cầu hóa, thời đại mà mọi
thứ sẽ thay đổi sau một cuộc
tiếp xúc. Không chỉ là những
cuộc tiếp xúc của các nhân vật
lớn có tầm ảnh hưởng đa quốc
gia, mà ngay cả những cuộc
tiếp xúc của những người dân
bình thường cũng ảnh hưởng
đến tầm quốc gia, nhất là
trong vấn đề phòng chống
dịch bệnh có nguy cơ lây lan

Cả thế giới cùng đối phó với đại dịch Covid-19.   (Nguồn: Internet)
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toàn cầu như virus Corona
chủng mới này. Chúng ta
không quá bi quan, nhưng
không được chủ quan. Hãy
hình dung một phụ nữ dương
tính với loại virus này, trong
mấy ngày qua cũng đã tiếp xúc
với nhiều người. Và những
người tiếp xúc với người phụ
nữ này sau đó cũng đã tiếp xúc
với rất nhiều người khác. Nó
lan truyền như một làn sóng
vậy và số người liên quan sẽ
tăng theo cấp số nhân. Không
phải tất cả những người tiếp
xúc đều bị lây nhiễm nhưng
cũng không thể chủ quan với
dịch bệnh. Và hàng ngày, hàng
giờ, những người ra vào Việt
Nam, ra vào Hà Nội cũng tăng
lên nhanh chóng. Từ khi
không phát hiện người nào bị
nhiễm dịch bệnh và những
người phát hiện trước đó cũng
được chữa khỏi đã tạo tâm lý
chủ quan cho một số người.
Thậm chí Nhà nước cũng cảm
thấy yên tâm và chờ ngày công
bố kiểm soát được dịch bệnh.
Nhưng nên nhớ, trong bối
cảnh toàn cầu hóa, sẽ chẳng
nước nào hoàn toàn bình yên
khi mà dịch bệnh chưa hoàn
toàn kiểm soát được ở mọi nơi.
Dù ở những nước cách xa
nhau và ít quan hệ với nhau
thì cũng không thể khẳng định
là an toàn. 

Dịch bệnh do virus Corona
gây ra xuất hiện ca đầu tiên ở
TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung
Quốc) từ ngày 31/12/2019, trải
qua hơn ba tháng đã lây truyền
ra bình diện toàn cầu. Tình
đến sáng ngày 03/4/2020, toàn
thế giới đã có 206 quốc gia và
vùng lãnh thổ ghi nhận có
người nhiễm virus Corona
chủng mới. Tổng số người bị
nhiễm là 1.029.454 người và đã
có 54.184 người tử vong. Trung
tâm dịch bệnh từ Trung Quốc
đã chuyển qua các nước châu

Âu và Mỹ, vốn là các nước mà
sự di động xã hội phổ biến và
tần suất mạnh mẽ hơn. Các
nước phát triển, đang phát
triển hay chậm phát triển đều
không tránh khỏi được nguy
cơ lây lan của dịch bệnh.
Những nền y học tiên tiến hay
những nền y học còn lạc hậu
cũng không thể khẳng định sẽ
kiểm soát được tình hình dịch
bệnh trong bối cảnh hiện nay.
Bởi trong bối cảnh toàn cầu
hóa, sự di chuyển của con
người ngày càng rộng lớn và
nhanh chóng. Có thể chỉ trong
một hai giờ đồng hồ con người
đã từ nước này qua nước khác.
Mức độ tiếp xúc của con người
cũng lên cao hơn, trong một
thời gian ngắn có thể đã tiếp
xúc với nhiều người. Và sự
tương tác của con người trong
các mạng lưới xã hội lại càng
mạnh mẽ. Hai người ở hai
mạng lưới vừa tiếp xúc nhau
thì sau một khoảng thời gian
ngắn, nhiều mạng lưới xã hội
đã tiếp xúc qua sự lan tỏa của
những người tham gia theo
nhiều mối quan hệ phức tạp.
Những người có điều kiện kinh
tế, có địa vị xã hội hay những
người làm ăn thành đạt trong
các lĩnh vực kinh tế thương
mại thì quan hệ xã hội của họ
càng phức tạp, mạng lưới xã
hội của họ càng rộng lớn và sự
di chuyển của những người
này cũng nhiều hơn. Sự lan tỏa
các vấn đề xã hội theo các
mạng lưới quan hệ xã hội là vô
cùng tận. Ví dụ một người bị
nhiễm bệnh nhưng chưa phát
hiện, trong một giờ có thể tiếp
xúc với 10 người khác. Một giờ
sau đó, 11 người đã tiếp xúc với
nhau có thể tiếp xúc thêm 110
người... Như vậy, chỉ sau mấy
giờ đồng hồ, số người nguy cơ
lây nhiễm tăng theo cấp số
nhân. Sự nguy hiểm của dịch
bệnh qua đường hô hấp như

virus Corona chính là không
lường trước và khó kiểm soát.
Con người ai cũng phải thở và
khi tiếp xúc rộng lớn thì ai
cũng có nguy cơ bị lây nhiễm
dịch bệnh.

Từ khi dịch bệnh do virus
Corona chủng mới xuất hiện,
nhiều quốc gia đã cảnh báo
người dân và cũng đưa ra
nhiều chiến lược để phòng
chống loại dịch bệnh nguy
hiểm này. Nhưng hàng ngày,
hàng giờ, số người nhiễm
bệnh liên tục tăng lên, số quốc
gia có người nhiễm bệnh cũng
liên tục tăng theo. Kể cả
những nước phát triển mạnh,
có nền ý tế tiên tiến, ý thức xã
hội và trình độ dân trí đều
thuộc vào diện hàng đầu thế
giới mà cũng không tránh khỏi
bị lây truyền dịch bệnh. Có
những nước có thể do lơ là,
chủ quan, nhưng cũng có
những nước đã chuẩn bị rất
tốt, mà vẫn bất lực với loại
dịch bệnh có tính lây truyền
cao. Có nhiều nguyên nhân,
nhưng chung quy vẫn là do sự
di chuyển của con người đã
trở nên nhanh chóng và rộng
lớn hơn gấp nhiều lần so với
trước. Nếu như trước đây,
những dịch bệnh nguy hiểm
cũng xuất hiện và lấy đi mạng
sống của hàng triệu người dân
trên địa cầu. Nhưng những
dịch bệnh đó, xuất hiện và lan
rộng ở các địa phương, các
quốc gia, nhiều nhất là ra châu
lục. Còn hiện nay, dịch bệnh
lây lan qua đường hô hấp nói
riêng và các dịch bệnh có tính
lây nhiễm cao nói chung một
khi bùng phát là sẽ dễ lan rộng
ra quy mô toàn cầu. Việc các
quốc gia, thậm chí các địa
phương tiến hành phong tỏa
toàn diện sự di chuyển của
con người là khó có thể thực

(Xem tiếp trang 4)
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Cần từ bỏ những thói quen xấu
đặng Trung công

Dù đất nước đã phát triển, đời sống con
người ngày một thay đổi, nhưng hiện
nay, một số người vẫn chưa từ bỏ

những thói quen xấu.
Hình ảnh minh chứng rõ rệt là hành động

vứt rác bừa bãi chốn công cộng. Nhiều thực
khách vào quán ăn, dù có sọt rác đặt dưới bàn
nhưng họ vẫn vô tư vứt rác vương vãi trên nền
gạch. Điều đó khiến cho quán ăn càng mất vệ
sinh vì ruồi nhặng kéo đến. Mà cho dù không
có sọt rác, chúng ta vẫn có nhiều cách giữ vệ
sinh nơi công cộng. Có thể xin chủ quán một
cái bao nylon, một cái đĩa riêng hoặc yêu cầu
chủ quán đặt một sọt rác, thay vì lấy lý do
không có sọt rồi liệng vô tội vạ. Thói quen xấu
đó còn mang cả trên đường về nhà. Nhiều quý
ông hút thuốc, tàn chưa tắt (dễ gây cháy nổ) là
liệng đại trên lề, lòng đường. Hành khách, ăn
xong không để vào sọt rác trên xe mà tiện tay
vứt ra cửa sổ, bất chấp người tham gia giao
thông tấp nập. Bực mình nhất là kiểu khạc nhổ
bữa bãi. Đã nhiều lần tôi bị "mưa" văng trúng
mặt mình vì người chạy trước phun nước bọt.
Những hộ dân ở gần sông, kênh, rạch hầu như
vứt rác xuống dòng nước khiến cho nguồn
nước đen ngòm ô nhiễm, gây dịch bệnh.

Xấu xí nhất là việc các quý ông vô tư tiểu
bậy, ói mửa (khi nhậu xong) ở những bức
tường, gốc cây trên phố. Đừng chống chế rằng
không thể nhịn khi buồn tiểu, rồi nào là quá ít
nhà vệ sinh công cộng. Rất nhiều cách để
chúng ta giải quyết vấn đề khó nói này. Ghé vào
một quán cà phê, siêu thị là xong ngay. Ở làng
quê, chuyện này hầu như là thường trực. Mọi
nơi đều đã lên thôn, phố, ấp văn hóa, nên nhà
nào cũng có nhà vệ sinh, nhưng thanh niên vẫn
cứ tiểu bậy, vứt rác khắp nơi. Ngoài ra, ở những
bến xe, dù có nhiều nhà vệ sinh, thậm chí là
miễn phí, nhưng người ta vẫn có thói quen đi
tiểu không đúng chỗ.

Nơi công cộng không phải là nhà riêng nên
mọi công dân, khi làm gì cũng cần phải nghĩ
đến lợi ích chung. Những thói quen xấu vừa
nêu không những ảnh hưởng đến mình (lối
sống) mà tạo nên tâm lý đám đông, gây ra hình
ảnh xấu đại trà trong xã hội. Con cái sẽ học
theo tính xấu từ cha mẹ, bạn bè học thói xấu
lẫn nhau. Khiến cho bộ mặt địa phương nói
riêng và quốc gia nói chung nhòe đi trong mắt
khách nước ngoài. Cần từ bỏ những thói quen
xấu ngay từ bây giờ, bất cứ nơi đâu, nhằm xây
dựng một đất nước văn minh toàn diệnn

Ảnh mang tính chất minh họa.   (Nguồn: Internet)
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Hội diễn
sân khấu

không
chuyên tỉnh
Hải Dương
năm 2018.                          

Ảnh: XT

HƯớNG DẫN NGHiệp Vụ VHTTDL Cơ Sở

tổ chức hội diễn Sân khấu không chuyên tỉnh hải dương năm 2020
Theo kế hoạch, Hội diễn Sân khấu không

chuyên tỉnh Hải Dương năm 2020 sẽ được triển
khai sớm, nhằm mục đích chào mừng Đại hội
Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII. Tuy nhiên, hiện nay do tình
hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến
phức tạp. Do vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch chưa ban hành kế hoạch chi tiết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ
chức Hội diễn Sân khấu không chuyên tỉnh Hải
Dương năm 2020, với những nội dung cụ thể
như sau:

1. Chủ đề
- Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất

nước; thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”; Tuyên truyền về chủ quyền Biển Đảo
Việt Nam;

- Ca ngợi những thành tựu kinh tế xã hội
trong 5 năm qua (2016 - 2020) của địa phương;

- Phản ánh cuộc sống lao động của các tầng
lớp nhân dân trong việc đẩy mạnh phát triển
kinh tế và thực hiện các chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

- Bảo tồn các giá trị di sản văn hóa quốc gia
và địa phương;

- Phản ánh phong trào "Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá", tích cực hưởng
ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Xây
dựng nhà văn hoá thôn, KDC và xây dựng các
thiết chế văn hoá ở cơ sở;

- Tích cực đấu tranh, phê phán những biểu
hiện tham nhũng và các tệ nạn xã hội, các hủ
tục lạc hậu, phòng chống bạo lực gia đình,
củng cố và giữ vững an ninh quốc phòng, an
toàn giao thông, bảo vệ môi trường, những vấn

đề, sự kiện có tính thời sự nóng bỏng của đất
nước và của địa phương, tạo ra không khí thi
đua sôi nổi, từng bước nâng cao chất lượng của
hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ
sở.

2. Thể loại
- Những tác phẩm sân khấu: Kịch nói, chèo,

tuồng, cải lương và kịch hát dân ca các miền.
- Thời lượng: Từ 30 - 35 phút. 
3. Đối tượng tham gia Hội diễn
- Các diễn viên không chuyên đang sinh

hoạt tại các CLB, Đội văn nghệ quần chúng ở
các xã, phường, thị trấn đại diện cho 12 huyện,
thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức
a, Thời gian:

- Hội diễn cấp huyện: Dự kiến kết thúc
trước ngày 15/8/2020 (các huyện, thị xã, thành
phố lựa chọn thời gian tổ chức cho phù hợp với
điều kiện cụ thể của địa phương).

- Hội diễn cấp tỉnh: Tổ chức trong 02 ngày
(khoảng từ 20-25/8/2020).

b, Địa điểm:
- Hội diễn sân khấu không chuyên tỉnh Hải

Dương được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá
Nghệ thuật tỉnh (số 08 đường Hồng Quang, TP
Hải Dương).

Vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông
báo để Phòng Quản lý Văn hóa,  Trung tâm Văn
hóa Nghệ thuật tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông
tin và Trung tâm: Văn hóa - Thể thao; Văn hóa,
Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố, thị
xã được biết.

KT.GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Trung
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Bữa cơm gia đình,
nhìn từ... góc độ văn hoá

nguyễn VIệT TIến

Từ xa xưa, dân tộc Việt
Nam ta là dân tộc sống
chủ yếu bằng nghề

nông: trồng cây, cấy lúa. Vẫn
cảnh: "con trâu đi trước, cái
cày theo sau". Các thành viên
trong gia đình sống chung
dưới một mái nhà gồm: ông
bà, cha mẹ, con cái... Có thể là
tam hoặc tứ đại đồng đường...
được phân công lao động chặt
chẽ: lớn làm việc lớn, bé làm
việc bé. Khoẻ làm việc nặng,
yếu làm việc nhẹ. Ốm đau
được nghỉ ngơi, gia đình tự
chăm sóc...

Về ăn uống. Cơm được nấu
trong những chiếc nồi đồng
hoặc nồi gang to, tuỳ theo số
lượng người. Có thể nồi đồng
30, nồi 50 (phân) hoặc to hơn,
tính theo đường kính miệng
nồi tương đương với cm bây
giờ. Sau này mới dùng đến đồ
nhôm. Cơm được dọn ra, hầu
hết đều được trải trên nền đất,
sân chạt hoặc gạch... Nhà khá
giả thì có mâm đồng, nhà
nghèo túng thì dùng bằng
sàng hoặc mẹt... Mãi sau mới
dùng đến bàn ăn. Bữa ăn chủ
yếu vẫn là các món rau (luộc,
nấu...), tương cà; sang một
chút thì có đĩa tôm rang chút
cá kho hay bát canh cua, ốc tự
bắt ngoài đồng về chế biến, cải
thiện. Việc mua bán là rất ít
bởi vẫn nếp sống tự cung, tự
cấp và thường rất khó khăn.

Hầu hết trong thời kì này
đều túng thiếu, đói kém. Do
lạc hậu trong sản xuất, do
giống cây trồng năng suất
thấp, do thiên tai, dịch bệnh,
do lũ lụt, vỡ đê mất mùa, chiến
tranh loạn lạc rồi thông
thương đường sá kém, nên có

nhiều nhà còn đứt bữa hoặc
phải cháo rau, hay ngô khoai
ăn trừ bữa qua ngày. Nhưng
vẫn giữ được thói quen
nhường nhịn. Chẳng hạn bố
mẹ ăn ít đi một chút để dành
cơm cho ông bà, con cái.
Người khoẻ ăn ngô khoai
nhường cơm cho người ốm
đau... 

Những nhà có nề nếp mâm
cơm được dọn ra dù sang hay
không sang đều được sắp đặt,
bày biện hợp lý đẹp mắt. Con
cháu được ông bà dạy cho rất
chu đáo như: phải so đũa
trước khi ăn, bát nước chấm
(tương hay mắm) phải đặt ở
giữa mâm. Đĩa thức ăn ngon
như thịt hay cá phải để gần
phía người già hoặc trẻ con để
những người này tiện bề dễ
gắp. Trông mâm cơm phải gọn
gàng, bát đũa phải sạch sẽ. Nồi
cơm được đặt ở đầu, chỗ sáng
để người lớn là cha, mẹ dễ lấy
(xới) cơm cho cả nhà. Ăn phải
có mời; người ít tuổi phải mời

người lớn ăn cơm. Ăn từ tốn,
nhai kĩ, không nói chuyện ồn
ào, không cười cợt nô nghịch
hay gõ mâm bát trong bữa ăn;
không đánh rơi, đánh vãi cơm
(vì cơm được ví là hạt ngọc
thực) như thế là phí của giời;
không ăn xó, mó niêu; ngồi ăn
không cúi gằm mặt xuống đất;
không đánh đổ tương mắm ra
mâm. Ăn xong phải đặt đũa
bát ngay ngắn, khi xong bữa
nếu có thể làm được thì đứng
dậy thu dọn giúp đỡ ông bà,
cha mẹ rửa bát đĩa sạch sẽ, úp
lên rổ sảo hay chạn đựng bát
để lần sau lại có cái dùng. Và
phải nhớ một điều, đó là: "Ăn
trông nồi, ngồi trông hướng".
Nghĩa là có nhiều ăn nhiều, có
ít ăn ít. Không ăn tham, ăn hết
cả phần người khác. Nếu nhà
có khách thì càng phải có ý tứ
trong bữa ăn. Ăn cũng phải có
tư cách y như mặc vậy. Về
phần này, người ta có thể
đánh giá được con nhà có giáo
dục, có được học hành tử tế

Đầm ấm bữa cơm gia đình.     Ảnh: Internet
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hay không?! Bên cạnh, việc
dạy ăn, cách ăn (ngậm miệng
khi nhai, nếu chẳng may buồn
hắt hơi thì phải cố gắng ra
ngoài, không hắt hơi, ho để
bắn bẩn vào mâm ăn, ảnh
hưởng tới người khác). Đứa trẻ
không chỉ được dạy ăn mà còn
được dạy nói (học ăn, học nói,
học gói, học mở) bắt đầu là từ
đây... nên khi lớn lên trở thành
người có ý thức ở ngoài xã hội.
Trong bữa ăn, người già được
ưu tiên trước, sau đó là trẻ
nhỏ. Vì người già là người đã
từng kinh qua cuộc sống gian
khổ nuôi nấng con cái, hoặc
các thành viên trong gia đình,
giờ tuổi cao sức yếu, nay ốm
mai đau nên phải được ưu tiên
để dưỡng sức. Những miếng
ngon, miếng nạc thì gắp cho
người già. Người trẻ có thể ăn
sau vì sống còn lâu dài, trong
khi người già thì như "chuối
chín cây", "sinh có hạn, tử bất
kì". Và sau đó mới nhường đến
con trẻ. Việc này diễn ra rất tự
nhiên mà ở đây không bao giờ
thấy có sự ghen tị. Cứ dần dần
tạo thành nếp sống văn hoá
"trên kính, dưới nhường" rất
nhân văn trong sự yêu thương
đùm bọc.

Cuộc sống dù có khó khăn
cỡ nào thì cấu trúc trong gia
đình vẫn cứ bền chặt, cứ
truyền hết đời này sang đời
khác; gian khổ cùng chịu, vui
sướng cùng chia. Ít có chuyện
vợ bỏ chồng, con cái bỏ bố mẹ.
Câu ca dao xưa đã nói nên
điều này: "Con không chê bố
mẹ khó, chó không chê chủ
nghèo" hay: "Chồng tôi áo
rách tôi thương/ Chồng người
áo gấm xông hương mặc
người". Từ vấn đề này nó làm
cho xã hội cũng đỡ phức tạp
hơn, tạo nề nếp ổn định.
Người ta vẫn lấy đạo lý con
người làm thước đo, làm cái
gốc để tu dưỡng rèn luyện; để

nhớ về nguồn cội; nhớ về tổ
tiên ông bà; "Cây có gốc mới
nẩy cành xanh ngọn/ Nước có
nguồn mới bể rộng sông sâu/
Người ta nguồn gốc từ đâu!?/
Có tổ tông trước rồi sau có
mình"...

Có những bữa ăn của
không ít gia đình (nhất là gia
đình công giáo), trước khi ăn
cơm các thành viên đều phải
chắp tay hoặc làm "dấu
thánh", cảm ơn người đã làm
ra hạt gạo để mình có cơm ăn,
để nuôi sống chúng sinh. Như
thế là biết trân quí sự vất vả
của người lao động, một nắng
hai sương còng lưng trên đồng
làm ra vật chất cho xã hội. Và
như thế mới thương yêu quí
trọng con người nên phải biết
tiết kiệm...

Ngày nay, cấu trúc gia đình
tam, tứ đại đồng đường còn
nhưng rất ít. Thay vào đấy là
gia đình hạt nhân (chỉ hai vợ
chồng) con cái tự lập sống
riêng. Do cuộc sống làm ăn xa,
do kế hoạch hóa gia đình
(KHHGĐ) nên số con giảm;
cuộc sống hiện đại cũng làm
cho bữa ăn gia đình có xu
hướng phai nhạt, ít tập trung
được các thành viên trong gia
đình. Đặc biệt là giờ đây có
người không còn coi bữa ăn là
quan trọng nữa. Không ăn ở
nhà thì ăn cơm ở hàng, quán
xá. Trong bữa ăn của không ít
gia đình không còn thấy tiếng
mời chào, không còn cảnh
nhường nhịn trong bữa ăn. Bởi
vật chất đã cho đủ mọi người.
Có những người vừa ăn, vừa
xem lướt trên điện thoại. Bữa
ăn thấy nhạt nhẽo về tinh
thần. Khi mà các thành viên
trong gia đình làm được tiền
thì không ít người mắc "bệnh"
tiền tôi, tôi tiêu, tiền ông, ông
tiêu. Có gia đình ông một niêu,
bà một niêu. Sống chung một
nhà xây tiện nghi, nhưng tình

cảm lại ghẻ lạnh, ông nằm một
xó, bà nằm một xó. Mặc dù
tiền của cả hai ông bà tiêu đều
rủng rỉnh. Tình cảm quan hệ
vợ chồng như người dưng.
Thường rơi vào những người
thiếu kiến thức, thấp về tầm
văn hoá hoặc có vấn đề về tâm
sinh lý...

Số vụ li hôn tăng, có người
đổ lỗi do cơ chế thị trường,
nhưng họ không biết rằng khi
đã không giữ được cấu trúc
của gia đình Việt Nam như xưa
nữa thì đã làm hỏng tính cách
của con người. Đối với phụ nữ
ngày trước đều được rèn tứ
đức: "công, dung, ngôn,
hạnh"; đối với nam giới được
rèn tới 5 đức đó là: "Nhân,
nghĩa, lễ, trí, tín". Đúng là có
rèn luyện có hơn.

Không rèn luyện, không
đưa mình vào khuôn phép,
sống tự do buông thả dễ dẫn
tới chơi bời vô độ, cờ bạc, ma
tuý, buôn gian bán lận, trộm
cắp hay ngổ ngáo phóng xe
gây tai nạn cho mình và cho
người khác là nguồn cơn gây
bất ổn xã hội; làm tan nát gia
đình...

Bữa cơm gia đình tuy đơn
giản, mộc mạc, gần gũi nhưng
chứa đựng rất nhiều tình cảm.
Ở đó, là sự gửi gắm thương
yêu, đồng cảm, chia sẻ vui
buồn, cũng là lúc tự giáo dục
lẫn nhau tránh xa cái xấu; gắn
kết tình cảm bền chặt trong
gia đình; mà thiếu nó gia đình
có thể bất ổn. Chỉ có những
người đi xa xứ ở nơi đất khách
quê người, mới thấy bữa cơm
gia đình Việt mới thật sự có ý
nghĩa của nó. Là nơi tận
hưởng sự thoải mái về tinh
thần, tình cảm của ông bà cha
mẹ dành cho mình và là nơi để
ta luôn luôn nhớ vền
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Nhớ lại ngày đó, chúng
tôi lên xe, khởi hành
từ Hà Nội đến Đảo Cò

(xã Chi Lăng Nam – Thanh
Miện – Hải Dương) chỉ mất
vài tiếng. Dân thành phố mà,
cứ mong mỏi đến cuối tuần
để được đắm mình trong
thiên nhiên tươi đẹp. Hôm
trước, vợ tôi bảo, nhất định
tôi phải cho bọn trẻ đến đây
để khám phá, để hiểu hơn về
thế giới xung quanh. Tôi cũng
đồng tình với quan điểm đó,
rồi lên kế hoạch để mấy gia
đình cùng đến chơi một
chuyến.

Thiên nhiên thật kỳ thú!
Nhìn hàng đàn cò, vạc đang
tung cánh, tôi mới biết kiến
thức của mình vẫn còn quá
hạn hẹp. Trước kia, tôi chỉ
biết cò và vạc chứ đâu biết có
các loại cò gì, vạc gì. Trí tưởng
tượng của con người cũng có
giới hạn, cũng như một chiếc
bình, trong đó có một lượng
nước, còn ngoài kia là cả một

đại dương mênh mông.
Ở đây, loài nào là hiếm

nhất? Tôi bâng quơ hỏi. Được
dịp, anh lái thuyền tuôn ra
kho kiến thức của một người
con của nơi đây, dù đó không
phải công việc của anh. Lạ
cái, anh nắm rõ số lượng của
từng loài, thứ mà tôi không
thể tìm thấy trên internet.
Quả là có trải nghiệm mới
biết cái hay. Hơn mười hai
ngàn chú cò và năm ngàn chú
vạc. Một khu vực cứ tưởng là
nhỏ bé lại là nhà của quần thể
sinh vật phong phú đến vậy. 

Cứ như bước ra từ trong
chương trình "Thế giới động
vật", cò và vạc thi nhau tung
cánh, đến và đi, đậu lên ngọn
cây rồi bay mất. Có người bạn
mách tôi một mẹo: cứ nhìn
tập trung, chăm chú vào một
con cò, rồi xem nó bay đi từ
đâu, đậu vào đâu, rồi bay đi
đâu, nó là con có vị trí nào
trong đàn. Cách đó thú vị đến
không ngờ. Trong đàn cò,

những chú cò phía trước
thường là con khỏe nhất, chịu
trách nhiệm che chắn, phía
sau là con yếu hơn, phía cuối
là con có nhiệm vụ “chốt”.
Tuy không “lề lối” như những
cánh hải âu nhưng cò và vạc
thể hiện tổ chức và xã hội
riêng của mình. 

Tôi mải mê ngắm những
cánh cò, cánh vạc đến quên
giờ về. Anh lái thuyền tốt
bụng biết chúng tôi thích nên
cố gắng đi chậm để khách
được thỏa sức khám phá.
Khoảng không gian dù có con
người đến vẫn không ảnh
hưởng đến nơi sinh sống của
quần thể độc đáo ấy. Thời
gian như ngừng trôi, chỉ còn
để lại những tiếng giao ca bất
tận, tiếng vỗ cánh mạnh mẽ.
Con thuyền tiếp tục lướt nhẹ,
vòng quanh rồi quay về điểm
xuất phát. Trời tối, hoàng hôn
buông xuống, những cánh cò
vạc dần mờ ảo, hòa vào bóng
trời đêm.

Đảo cò quả là một minh
chứng sống động cho sự
phong phú của thiên nhiên.
Nơi đây rất phù hợp cho
những người muốn tìm hiểu
về sinh vật, với hệ sinh thái đa
dạng, đây không chỉ là nơi
sinh sống của nhiều loài cò,
vạc quý hiếm như Cò lửa, Cò
ruồi, Cò bợ, Cò đen; Vạc xám,
Vạc xanh, Vạc đen… Đến Đảo
Cò, tôi có cơ hội được ngắm
nhìn cuộc sống của những
đàn chim đặc trưng đã đi vào
ca dao, dân ca của Việt Nam
vốn chỉ được thấy trên truyền
hình, sách báo. Vô vàn loài

Ảnh: XT (Xem tiếp trang 49)
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TRUNG TÂM VĂN HoÁ - THôNG TIN - THể THAo HUYệN NAM SÁCH

Nâng cao chất lượng hoạt động
P.T

Được thành lập từ tháng
10 năm 2006, Trung
tâm Văn hoá Thông tin

- Thể thao (VHTT-TT) huyện
Nam Sách là đơn vị sự nghiệp
trực thuộc UBND huyện Nam
Sách. Trong những năm qua
Trung tâm đã tham mưu giúp
Huyện ủy - HĐND - UBND
huyện thực hiện tốt việc
hướng dẫn chuyên môn,
nghiệp vụ và tổ chức các hoạt
động về văn hoá, thông tin,
thể thao trên địa bàn huyện.
Đặc biệt là giai đoạn 2015 -
2019, đơn vị đã nâng cao chất
lượng hoạt động với nhiều
thành tích xuất sắc được Ủy
ban Nhân dân tỉnh, Bộ
VHTTDL tặng bằng khen.

Trao đổi với chúng tôi, ông
Mạc Quốc Đông – Giám đốc
Trung tâm cho biết: Trong 05
năm qua, tập thể lãnh đạo và
cán bộ viên chức Trung tâm
làm tốt công tác tham mưu,
triển khai các Văn bản của
Trung ương, của tỉnh, của
huyện đến cơ sở và kế hoạch
thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn một cách đồng bộ và
hiệu quả. Đơn vị duy trì tốt
việc họp cơ quan để kiểm
điểm đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ theo từng tuần,
quý, năm để động viên kịp
thời cán bộ, viên chức hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao... Thường xuyên quan
tâm tới phong trào văn hóa,
văn nghệ, thể dục, thể thao cơ
sở; phân công cán bộ, viên
chức phụ trách xã để đôn đốc,
hướng dẫn phong trào cơ sở.
Chính vì vậy nhiều hoạt động
chuyên môn từ huyện xuống

cơ sở được nâng cao về chất
lượng. Từ năm 2015 đến năm
2019, Trung tâm đã làm tốt
công tác tuyên truyền các
nhiệm vụ chính trị của huyện,
những ngày lễ lớn của đất
nước, kỷ niệm của các ngành,
đoàn thể bằng các hình thức
như: tuyên truyền lưu động,
tuyên truyền trực quan, thông
qua hình thức sân khấu hóa.
05 năm qua đã phối hợp tổ
chức được 75 cuộc tuyên
truyền lưu động xuống cơ sở.
Tại Trung tâm huyện làm mới
50 lượt dàn tranh cổ động khổ
lớn và 100 lượt cụm tranh cổ
động với diện tích 12.500 m2,
in mới gần 1.000 panô, ban-
ner, trên 1.000 băng rôn tuyên
truyền qua đường... 

Cùng với công tác tuyên
truyền, các hoạt động văn hoá,
văn nghệ đều đạt được nhiều
kết quả đáng ghi nhận. Trung
tâm đã chỉ đạo tổ chức được
trên 1.000 lượt/năm giao lưu
văn hoá, văn nghệ, câu lạc bộ
thơ ở các xã, thị trấn, các cơ
quan đơn vị nhân dịp "mừng
Đảng - mừng Xuân", các dịp lễ
hội và kỷ niệm các ngày lễ lớn

của đất nước... Phối hợp với
các hội, đoàn thể tổ chức
thành công các Hội thi, hội
diễn, liên hoan cấp huyện
như: Hội diễn Sân khấu không
chuyên, Liên hoan Ca múa
nhạc Làng, khu dân cư văn
hóa, Liên hoan Ca múa nhạc
không chuyên, thu hút 100%
các xã, thị trấn tham gia. Qua
các Hội thi, hội diễn, liên hoan
đã đẩy mạnh đời sống văn hóa
văn nghệ từ huyện đến cơ sở,
qua đó nhiều hạt nhân văn
nghệ phong trào được phát
hiện và tuyển chọn vào đội
tuyển của huyện tham gia Hội
diễn, Liên hoan cấp tỉnh đạt
thành tích cao như: năm 2015
tại Liên hoan tuyên truyền cổ
động đạt giải Xuất sắc toàn
đoàn; năm 2016, tham gia Hội
diễn Sân khấu không chuyên
đạt giải A toàn đoàn…; năm
2019, tham gia Liên hoan Ca
múa nhạc không chuyên đạt
giải A toàn đoàn. 

Đối với công tác thể dục
thể thao (TDTT), những năm
qua Trung tâm đã lãnh đạo,
chỉ đạo đẩy mạnh phong trào
"Toàn dân rèn luyện thân thể
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theo gương Bác Hồ vĩ đại"
trong các tầng lớp nhân dân.
Tăng cường tổ chức các hoạt
động TDTT trong quần chúng
nhân dân nhân dịp kỷ niệm
các ngành, các ngày lễ lớn của
đất nước. Chú trọng phát triển
các môn thể thao truyền
thống: kéo co, vật, cờ tướng,
bóng đá, bóng chuyền, bóng
bàn. Ông Nguyễn Huy Dũng –
Phó Giám đốc Trung tâm cho
biết: Trong 5 năm, trung tâm
VHTT-TT huyện đã phối hợp
tổ chức 65 giải thể thao cấp
huyện (13 giải/năm). Đã có 15
giải sử dụng nguồn kinh phí xã
hội hóa. Đồng thời mỗi năm,
phối hợp tổ chức được trung
bình 15 lớp bồi dưỡng năng
khiếu thể thao tại huyện (võ
thuật, cầu lông, bóng bàn, cờ
vua, khiêu vũ, bơi). Mỗi năm,
đơn vị tham gia từ 13 đến 15
giải thể thao cấp tỉnh. Nhiều
môn thể thao luôn đạt thành
tích dẫn đầu toàn đoàn như
võ, cờ tướng, bơi… Đặc biệt,
năm 2018, trong khuôn khổ
Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII,
Trung tâm đã tham mưu cho
huyện tham gia 15 trong tổng
số 16 môn thi đấu. Kết quả đạt
19 huy chương vàng 12 huy
chương bạc và 18 huy chương
đồng (Tăng 9 huy chương
vàng, 3 huy chương Bạc và 8

huy chương đồng so với Kỳ
Đại hội trước). Xét về tổng sắp
huy chương thì huyện Nam
Sách đứng thứ 2 toàn tỉnh (Sau
thành phố Hải Dương). Với
thành tích đó đoàn Nam Sách
được Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, UBND tỉnh tặng Bằng
khen. 

Để khắc phục khó khăn
trong tổ chức các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao, nhiều năm qua, Trung
tâm VHTT-TT huyện đã tham
mưu Huyện ủy, UBND huyện
đẩy mạnh công tác xã hội hóa.
Các xã, thị trấn vận động được
hàng tỷ đồng mỗi năm chi cho
việc xây dựng các thiết chế văn
hóa, thể thao và tổ chức các
hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao. Riêng trung
tâm VHTT-TT đã thực hiện xã
hội hóa các hoạt động tuyên
truyền trực quan, các giải thể
thao với tổng kinh phí hàng
trăm triệu đồng mỗi năm.

Có được những kết quả
trên do đơn vị thường xuyên
được sự quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo của Huyện uỷ - HĐND
- UBND huyện, của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng
với đó là sự đoàn kết thống
nhất, khắc phục khó khăn với
việc làm cụ thể của tập thể cán
bộ, viên chức Trung tâm,

không ngừng tăng cường đổi
mới phương pháp quản lý, đổi
mới phương pháp huấn luyện,
hướng dẫn nghiệp vụ. Trong
quá trình hoạt động, với tinh
thần đoàn kết, sáng tạo, tập
thể và cá nhân Trung tâm đã
có những sáng kiến kinh
nghiệm áp dụng vào thực tiễn
đạt kết quả cao. Đặc biệt, công
tác tuyên truyền, giáo dục cán
bộ, viên chức thực hiện tốt
mọi chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước và quy định của
ngành, của địa phương được
Trung tâm làm tốt. Vì vậy,
trong những năm qua, Trung
tâm không có cán bộ, viên
chức vi phạm pháp luật và
mắc các tệ nạn xã hội. Chế độ
chính sách đối với người lao
động được thực hiện đầy đủ và
kịp thời. Đời sống vật chất và
tinh thần của cán bộ, viên
chức luôn được quan tâm và
ngày càng nâng cao. Các
phong trào thi đua diễn ra sôi
nổi, hoạt động của tổ chức
Đảng, đoàn diễn ra thường
xuyên. Công đoàn đạt vững
mạnh xuất sắc 100% gia đình
trong cơ quan đạt gia đình văn
hóa, cơ quan đạt cơ quan văn
hóa.

Với những thành tích đạt
được, Trung tâm VHTT-TT đã
vinh dự nhận được nhiều
danh hiệu như: Tập thể lao
động Tiên tiến cấp tỉnh, cấp
huyện; Bộ VHTTDL tặng Bằng
khen với các thành tích Xuất
sắc trong hoạt động văn hóa
thể thao và du lịch năm 2015;
Bằng khen của Bộ VHTTDL,
Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có
thành tích xuất sắc trong công
tác tổ chức Đại hội TDTT các
cấp lần thứ VIII, năm 2017-
2018 và nhiều giấy khen của
Ủy ban Nhân dân huyện và Sở
VHTTDLnTrụ sở Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao huyện Nam Sách
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Xây dựng gia đình văn hoá góp phần không nhỏ để huyện Tứ Kỳ
ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xác định vai trò quan trọng của gia đình văn hóa (GĐVH) trong xây dựng đời
sống văn hóa, những năm qua phong trào xây dựng GĐVH ở Tứ Kỳ được đẩy
mạnh và đã đạt được kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa
lành mạnh, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Từ những điển hình trong
phong trào

Gia đình anh Nguyễn Hữu
Doan, ở thôn Nghi Khê, xã Tân
Kỳ, là một trong gương điển
hình trong việc xây dựng mô
hình phát triển kinh tế. Hoạt
động từ năm 1999 với mô hình
nuôi trồng thuỷ sản nhỏ, diện
tích khoảng 3.000m2. Sau
nhiều năm tích luỹ kinh
nghiệm, tiền vốn, đến năm
2012, anh mạnh dạn đầu tư
mở rộng trang trại với diện
tích 11ha, nuôi các loại từ cá
giống tới cá thịt, doanh thu
mỗi năm đạt từ 5-6 tỷ đồng.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia
đình anh Doan còn là tấm
gương sáng trong xây dựng gia
đình ấm no, hạnh phúc. Việc
làm ăn tuy lúc thuận lợi, lúc

khó khăn nhưng các thành
viên trong gia đình luôn đạt sự
đồng thuận trong mọi công
việc. Không chỉ vậy, anh Doan
còn được người dân trong
thôn, trong xã yêu mến nhờ
vào việc sẵn sàng chia sẻ kinh
nghiệm, thông tin để cùng
nhau phát triển kinh tế, xoá
đói giảm nghèo. Gia đình anh
cũng luôn gương mẫu đi đầu
trong tham gia nhiều hoạt
động tại địa phương, điển
hình như việc đóng góp kinh
phí xây dựng các thiết chế của
thôn, của xã như cổng làng,
đường giao thông và tặng quà
cho các gia đình khó khăn...
Nhờ vậy mà nhiều năm liền
gia đình anh được bình chọn
là gia đình văn hóa tiêu biểu
của xã và của huyện. "Gia đình

tôi có được ngày hôm nay
cũng là nhờ sự hỗ trợ tích cực
của địa phương, nên khi kinh
tế phát triển thì cần phải biết
ơn và đóng góp để xây dựng
quê hương, giúp đỡ bà con
còn nghèo khó. Có như vậy
mới xứng đáng là người con
quê hương"- anh Doan chia
sẻ.

Không chỉ gia đình anh
Doan, nhiều gia đình khác của
xã Tân Kỳ trở thành những
gương sáng, tạo động lực thi
đua trong phong trào xây
dựng GĐVH, góp phần đưa
Tân Kỳ thực hiện thắng lợi
mục tiêu xây dựng nông thôn
mới và hướng tới xã nông thôn
mới nâng cao. Hiện nay, toàn
xã có 2.965/2.996 hộ đạt tiêu
chuẩn GĐVH, chiếm tỷ lệ

Tứ Kỳ -   Gắn phong trào xây dựng gia đình văn hoá 
với phòng chống bạo lực gia đình

P.V
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98,96%, 11 gia đình đạt danh
hiệu GĐVH tiêu biểu được
UBND xã khen thưởng năm
2019. Để có được điều này,
ông Phạm Việt Tiệp, Chủ tịch
UBND xã cho biết: Công tác
tuyên truyền luôn được đề cao
để giúp người dân hiểu được
lợi ích của phong trào "Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá", đặc biệt là xây
dựng gia đình văn hoá. Đồng
thời việc gắn phong trào thi
đua, khen thưởng của từng cá
nhân, tập thể với các chỉ tiêu
để đảm bảo tính công bằng,
công khai, đã tạo động lực để
mọi người dân, mọi gia đình
cùng cố gắng thực hiện. Xã
cũng đã duy trì thực hiện tốt
hoạt động của các CLB Gia
đình phát triển bền vững, các
Địa chỉ tin cậy, hướng dẫn các
thôn nắm bắt thông tin về tình
trạng bạo lực gia đình để kịp
thời ngăn chặn. Nên nhiều
năm liền trên địa bàn xã
không có vụ bạo lực gia đình
nào xảy ra. Người dân chăm lo
phát triển kinh tế, vun vén xây
dựng hạnh phúc gia đình, xây
dựng quê hương giàu đẹp. 

Xã Kỳ Sơn, nay sáp nhập
với xã Đại Đồng thành xã Đại
Sơn. Thời gian trước đây, xã Kỳ
Sơn là địa bàn có nhiều cặp vợ
chồng ly hôn và diễn ra tình
trạng bạo lực ở một số gia
đình. Nhận thức được tầm
quan trọng của công tác xây
dựng gia đình, năm 2008, khi
được chọn là một trong những
mô hình điểm của huyện, xã
đã thành lập 05 CLB xây dựng
gia đình phát triển bền vững
và 05 nhóm PCBLGĐ. Xã
thường xuyên chỉ đạo, đôn
đốc các CLB, các nhóm duy trì
sinh hoạt đều đặn theo kế
hoạch đề ra. Đồng thời làm tốt
công tác tuyên truyền, vận
động, nắm bắt sâu sát từng
khu dân cư. Khi thấy có biểu

hiện bạo lực gia đình thì kịp
thời đến tuyên truyền, hoà
giải, không để xảy ra các vụ
việc đáng tiếc, từ đó góp phần
ổn định tình hình an ninh trật
tự ở địa phương. Tính đến
năm 2018, Ban chỉ đạo xã đã
có hàng trăm lượt đến tuyên
truyền, vận động và hòa giải
thành công 46 vụ việc, trong
đó: 25 trường hợp xin ly hôn,
11 vụ gia đình có mâu thuẫn
về đất đai, 10 vụ liên quan đến
bạo lực gia đình. Đã có 318 cặp
vợ chồng tham gia sinh hoạt ở
05 câu lạc bộ. 5/5 CLB đã xây
dựng được quỹ tình nghĩa với
tổng sổ tiền trên 30 triệu
đồng/CLB.

Sau khi sáp nhập, Đảng uỷ,
UBND xã Đại Sơn đã tăng
cường quan tâm, chỉ đạo tiếp
tục duy trì, nhân rộng các mô
hình CLB gia đình, nhóm
PCBLGĐ hoạt động hiệu quả
nhằm thúc đẩy phong trào xây
dựng GĐVH phát triển. Hiện
xã Đại Sơn có 06 CLB xây dựng
gia đình phát triển bền vững,
06 nhóm PCBLGĐ và 09 Địa
chỉ tin cậy. Đến nay, tỉ lệ các
gia đình đăng ký và đạt gia
đình văn hóa năm sau luôn
cao hơn năm trước, chất lượng
ngày một đi lên. Số hộ đăng ký
xây dựng “GĐVH” và đạt tiêu
chuẩn GĐVH hàng năm đều
đạt tỷ lệ trên 90%. 6/6 làng đều
giữ vững danh hiệu Làng văn
hóa và đạt Làng an toàn về
ANTT. 

Theo ông Nguyễn Văn
Tiệp, Chủ tịch UBND xã Đại
Sơn: lợi thế hiện nay của xã là
công chức văn hoá - xã hội và
cán bộ Hội Phụ nữ đều là
những người từng công tác tại
xã Kỳ Sơn, có nhiều kinh
nghiệm trong công tác tham
mưu thực hiện phong trào xây
dựng GĐVH và PCBLGĐ.
Trong thời gian tới, ngoài làm
tốt tuyên truyền, giáo dục về

công tác gia đình, xã sẽ tập
trung đẩy mạnh xoá đói giảm
nghèo, phát triển kinh tế,
nhằm góp phần mang lại cuộc
sống ổn định, ấm no, hạnh
phúc cho mỗi gia đình.

Lan toả phong trào
Triển khai thực hiện phong

trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”, BCĐ
huyện Tứ Kỳ đã đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận
động nhằm nâng cao nhận
thức của người dân về vai trò,
tầm quan trọng của phong
trào xây dựng GĐVH. Đồng
thời phối hợp với Sở VHTTDL
tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ
năng trong công tác tuyên
truyền, vận động thực hiện
xây dựng GĐVH cho đội ngũ
cán bộ văn hóa và Ban công
tác mặt trận ở địa phương.
Thường xuyên tổ chức tọa
đàm, giao lưu về chủ đề gia
đình tại các địa phương nhằm
nâng cao nhận thức của mỗi
người về trách nhiệm của các
thành viên trong việc xây dựng
gia đình no ấm, bình đẳng,
tiến bộ và hạnh phúc... Công
tác tuyên truyền về các tiêu
chí xây dựng GĐVH được tổ
chức lồng ghép thông qua các
buổi họp dân, các đợt sinh
hoạt của Hội Phụ nữ, Đoàn
Thanh niên, Người cao tuổi…
để hội viên, đoàn viên nắm bắt
và tích cực hưởng ứng. Nhiều
mô hình hoạt động của các
đoàn thể đã có tác dụng thúc
đẩy phong trào xây dựng
GĐVH phát triển mạnh mẽ. 

Giai đoạn 2008-2014, được
sự quan tâm của Sở VHTTDL,
phòng Văn hoá-Thông tin
huyện đã lựa chọn 13 xã, thị
trấn để xây dựng mô hình CLB
gia đình phát triển bền vững
và PCBLGĐ, mỗi CLB có 25 -
30 thành viên, xây dựng kế

(Xem tiếp trang 47)
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Lý Dương nỗ lực phấn đấu
trở lại danh hiệu Làng văn hóa

nAM HuỳnH

Trong thời kỳ đầu triển
khai phong trào xây
dựng Làng văn hóa

(LVH), có một thực tế nhiều
huyện có số làng phát triển
khá đồng đều, chỉ việc “áp”
tiêu chuẩn để công nhận LVH.
Song ở một số huyện trong
tỉnh, tỷ lệ xã “trắng” về LVH
vẫn khá cao do còn nhiều hạn
chế. Để khích lệ, phát triển
phong trào, vì mục tiêu xây
dựng một môi trường văn hóa
lành mạnh, Ban chỉ đạo “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”
(TDĐKXDĐSVH) tỉnh vẫn
kiểm tra và công nhận không
ít làng còn có những hạn chế
(không thuộc tiêu chí cứng) để
có cơ sở cho cán bộ và nhân
dân khắc phục hạn chế xây
dựng quê hương phù hợp định
hướng nông thôn mới (NTM)
phát triển bền vững. Làng Lý

Dương, xã Vĩnh Hồng, huyện
Bình Giang là một làng trong
số đó.

Làng Lý Dương xã Vĩnh
Hồng, là một trong những
làng được UBND tỉnh công
nhận là LVH từ rất sớm, năm
1996. Sau khi được nhận Bằng
danh hiệu LVH, thôn đã không
có kế hoạch duy trì danh hiệu,
do đó cán bộ và nhân dân
chưa chú trọng khắc phục
những hạn chế tồn tại trước
đó như: công tác vệ sinh môi
trường ở một số điểm không
đảm bảo; không ít hộ gia đình
trong thôn vẫn sử dụng hố xí
chưa hợp vệ sinh, thải trực
tiếp ra ao, hồ… làm ảnh
hưởng đến môi trường sống
của nhân dân; đường giao
thông nội thôn vẫn chất liệu
đá cộn chưa được cứng hóa
theo quy định. Nghiêm trọng
hơn, trong thôn để xảy ra tình

trạng người dân khiếu kiện
kéo dài, vượt cấp làm mất an
ninh trật tự địa phương…
Năm 2002, sau khi Đoàn kiểm
tra LVH của tỉnh về kiểm tra và
kết luận về những vi phạm,
khuyết điểm trên, UBND tỉnh
đã ra quyết định xóa danh
hiệu, thu hồi Bằng LVH Lý
Dương.

Về Lý Dương hôm nay,
chúng tôi cảm nhận được một
làng quê yên bình, đang trên
đường đổi mới, nhà cao tầng
mọc lên san sát; sải bước trên
con đường chuẩn NTM, rộng
thoáng có hệ thống thoát nước
hoàn chỉnh, xa xa những thửa
ruộng lớn với màu xanh mướt
của lúa đang “thì con gái”. Bí
thư chi bộ, Trưởng thôn Ngô
Đức Tuấn vừa đưa chúng tôi đi
thăm làng, vừa kể về những nỗ
lực của thôn khi phấn đấu trở
lại danh hiệu LVH: Lý Dương

Cổng Làng văn hóa Lý Dương.
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hiện có hơn 430 hộ với trên
1.300 nhân khẩu, là 01 trong
09 thôn của xã Vĩnh Hồng.
Những năm qua, phong trào
TDĐKXDĐSVH trong đó
phong trào “xây dựng làng,
KDC văn hóa” phát triển cả bề
rộng và chiều sâu. Qua phong
trào đã tạo dựng môi trường
văn hóa lành mạnh, giúp mỗi
người dân trong xã có điều
kiện nâng cao chất lượng cuộc
sống, đồng thời góp phần gìn
giữ, phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc (đến năm 2015 cả 9
thôn của xã Vĩnh Hồng đều
được công nhận LVH). Để có
được kết quả đó, có sự đóng
góp tích cực của Ban vận động
xây dựng LVH các thôn, trong
đó nổi bật là thôn Lý Dương đã
nỗ lực phấn đấu, tích cực phát
triển các phong trào và khắc
phục những tồn tại, yếu kém
trước đây, từng bước hoàn
thành các tiêu chí LVH. 

Việc đầu tiên là giải quyết
vấn đề khiếu kiện đông người,
bảo đảm an ninh trật tự làng,
xóm: Sau giải trình của chính
quyền xã, thôn, cấp trên đã cử
đoàn thanh tra vụ việc và sớm
có kết luận đảm bảo sự
nghiêm minh của luật pháp và

hợp lòng dân. Người dân trong
thôn đã yên ổn làm ăn không
tụ tập, a dua theo các phần tử
xấu kích động, khiếu kiện
đông người. Đồng thời tạo
điều kiện cho nhân dân được
tham gia giám sát việc thực
hiện quy chế dân chủ ở thôn
với phương châm “Dân biết,
dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra”, lắng nghe, tiếp thu và giải
quyết kịp thời, hiệu quả những
ý kiến, kiến nghị, góp ý của
nhân dân; phối hợp với công
an xã vận động từng hộ ký cam
kết thực hiện các biện pháp
xây dựng “Làng an toàn”. Vì
vậy nhiều năm liền thôn được
công nhận là làng, KDC an
toàn về an ninh trật tự, nhiều
năm không để xảy ra các vụ
việc nghiêm trọng hoặc gây
mất an ninh trật tự như: khiếu
kiện đông người, trộm cắp,
đánh cãi nhau; không có
người mắc các tệ nạn xã hội:
ma túy, mại dâm, văn hóa
phẩm độc hại, phong tục tập
quán ổn định, không có biểu
hiện mê tín dị đoan.

Cùng với việc ổn định đời
sống chính trị, đảm bảo về an
ninh trật tự, đời sống kinh tế
có những bước phát triển đột

phá qua việc mở rộng ngành
nghề. Bên cạnh các nghề
truyền thống như: mộc, cơ khi,
thợ nề, nay mở mang các dịch
vụ dân sinh, người trẻ làm
công ty và đi xuất khẩu lao
động, do đó thu nhập hằng
năm đều tăng, năm 2015 là
33,8 triệu đồng/người/năm
đến nay đã đạt trên 40 triệu
đồng/người/năm, tỷ lệ người
trong độ tuổi lao động có việc
làm luôn đạt trên 97%. Tỷ lệ
hộ nghèo dưới 2%, thôn không
còn nhà tạm, nhà tranh tre,
thay vào đó là nhà kiên cố, cao
tầng. Hưởng ứng phong trào
xây dựng NTM, 100% các hộ
gia đình đăng ký tham gia,
hiến đất, đóng góp sức người,
sức của cùng với hỗ trợ 20%
kinh phí của Nhà nước để xây
dựng công trình hạ tầng nông
thôn đã góp phần làm cho
thôn hoàn thành sớm việc dồn
điền, đổi thửa, 100% đường
làng, ngõ xóm được đổ bê-
tông và đường nội đồng cũng
được cứng hóa từ số tiền đóng
góp 250 nghìn đồng/sào của
người dân. 

Đời sống ổn định, người
dân tích cực tham gia phong
trào văn hóa, văn nghệ, thể
thao, thực hiện nếp sống văn
minh, gia đình văn hóa: thôn
có Nhà văn hóa rộng 220 m2

nằm trong khuôn viên hơn
1.300 m2, được trang bị đầy đủ
thiết bị như: âm thanh, loa
máy, quạt, bàn ghế, tủ sách…
đáp ứng được nhu cầu sinh
hoạt thường xuyên của 02 đội
văn nghệ với gần 50 thành
viên, 3 CLB: dưỡng sinh, thơ,
dân vũ với hàng trăm hội viên
sinh hoạt đều đặn hàng tuần;
tủ sách với hàng trăm cuốn
được mở cửa đón độc giả đến
đọc đều đặn 02 buổi/ tuần;
sân vận động được xây dựng
từ nguồn đất công điền dôi dưNhà văn hóa thôn Lý Dương.
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sau dồn ô đổi thửa, thôn huy
động các nguồn lực trong dân
để đổ đất, cát san lấp mặt
bằng, sau khi hoàn thành sân
có diện tích trên 2.500 m2 đáp
ứng được nhu cầu tập luyện và
thi đấu bóng đá các lứa tuổi,
do đó số người tham gia hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể
thao luôn đạt trên 50%. Việc
cưới, việc tang được tổ chức
theo nếp sống văn minh trang
trọng và tiết kiệm nhưng vẫn
giữ được phong tục tập quán
địa phương; số vụ tảo hôn
không còn, các hủ tục cũng
được bãi bỏ. Phong trào xây
dựng gia đình văn hóa được
duy trì tốt, đã có trên 90% gia
đình đạt gia đình văn hóa
trong đó có trên 60% đạt gia
đình văn hóa 3 năm liên tục.
100% bà mẹ mang thai và trẻ
em dưới 6 tuổi được chăm sóc
y tế định kỳ, các ca sinh mới
đều có tỷ lệ cân bằng giới tính.

Khắc phục triệt để công tác
vệ sinh môi trường: thôn có 01
tổ thu gom rác thải sinh hoạt,
thực hiện 02 lần/tuần, người
dân nghiêm túc chấp hành để
rác đúng nơi quy định. Cũng
như mọi khi, Nhà nước tiếp
tục hỗ trợ 20% kinh phí giao
cho các xóm cùng với nguồn
đóng góp của người dân xây
dựng rãnh thoát nước, cải tạo
ao tù, trồng cây xanh… sau khi
hoàn thành thôn giao cho các
hội, đoàn thể tự quản các
tuyến đường nội thôn, đoàn
thanh niên tổ chức thu gom vỏ
chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật
ngoài đồng tạo môi trường
xanh – sạch – đẹp từ trong làng
ra đến đồng. 100% hộ dân
được dùng nước sinh hoạt hợp
vệ sinh; nhà tắm, nhà vệ sinh
đảm bảo tiêu chuẩn.

Cùng với việc đẩy mạnh
công tác XHH để xây dựng cơ
sở hạ tầng, các thiết chế văn

hóa, thể thao và vận động
người dân xây dựng các công
trình dân sinh phù hợp với
nếp sống văn minh. Công tác
quan tâm chăm sóc gia đình
chính sách, người có công với
cách mạng và khuyến học,
khuyến tài được cán bộ và
nhân dân trong thôn đặc biệt
quan tâm. Hằng năm, nhân
dân đóng góp qũy văn hóa – xã
hội được hàng chục triệu
đồng, đáp ứng nhu cầu thăm
hỏi các gia đình chính sách
vào các dịp lễ, Tết. Hiện thôn
không còn gia đình có công có
mức sống dưới mức bình quân
chung của huyện. Bên cạnh
đó cán bộ và nhân dân trong
thôn tích cực tham gia hưởng
ứng các phong trào như: giúp
đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt;
nạn nhân chất độc da cam,
người khuyết tật… Thôn có
chi hội khuyến học, các dòng
họ có ban khuyến học, quỹ
khuyến học của thôn hiện có
trên 30 triệu đồng dành
thưởng cho các cháu có thành
tích xuất sắc trong học tập và
thi đỗ vào các trường đại học,
cao đẳng.

Với những thành tựu đạt
được, năm 2014 Lý Dương
đăng ký xây dựng LVH. Qua
công tác kiểm tra, Đoàn kiểm
tra của Ban chỉ đạo
“TDĐKXDĐSVH” huyện Bình
Giang đánh giá cao sự nỗ lực
phấn đấu của thôn trong
những năm qua, các tiêu chí
để được công nhận danh hiệu
LVH đều đạt, có nhiều tiêu chí
vượt. Đầu năm 2015, Lý Dương
chính thức được UBND huyện
Bình Giang công nhận là LVH.

Qua trường hợp của LVH Lý
Dương cũng như một số LVH
khác trong tỉnh bị xóa danh
hiệu, thu hồi bằng cho ta một
bài học kinh nghiệm. Sau khi
thôn được công nhận LVH, xã

phải chỉ đạo thôn xây dựng kế
hoạch duy trì, phát huy danh
hiệu LVH và thường xuyên
kiểm tra, đôn đốc. Cùng với đó
BCĐ xã cũng phải thường
xuyên tuyên truyền nâng cao
nhận thức của cán bộ và nhân
dân trong thôn về ý nghĩa của
việc xây dựng và được công
nhận danh hiệu LVH. Qua đó
xây dựng niềm tự hào và ý thức
duy trì phát huy danh hiệu.
Việc làng Lý Dương phấn đấu
trở lại và được công nhận danh
hiệu LVH là hoàn toàn xứng
đáng, vì chính quyền và nhân
dân nơi đây sớm nhận thức
được lợi ích và tác dụng của
LVH đối với việc nâng cao đời
sống tinh thần và vật chất cho
người dân và xây dựng NTM.

Xây dựng và duy trì danh
hiệu LVH là phong trào mang
tính toàn dân, toàn diện và lâu
dài, do vậy chính quyền cơ sở
cũng cần biết tập hợp, khơi
dậy và phát huy được sức
mạnh tổng hợp của toàn dân.
Ở địa phương nào lãnh đạo có
tầm nhìn về công tác VH-XH
và có kế hoạch triển khai hiệu
quả, luôn đổi mới về nội dung
và phương thức hoạt động,
đồng thời quan tâm đến nhu
cầu, nguyện vọng, đời sống
của nhân dân thì nơi đó phong
trào được giữ vững và phát
triển mạnh mẽ. Còn LVH Lý
Dương qua việc phấn đấu
khắc phục hạn chế để được
“tái” công nhận LVH sẽ có
thêm kinh nghiệm về việc duy
trì phát huy danh hiệu, qua đó
tiếp tục phấn đấu vươn lên xây
dựng quê hương thành điểm
sáng trong phong trào xây
dựng đời sống văn hóa, phù
hợp định hướng xây dựng
NTM phát triển bền vững của
xã Vĩnh Hồng nói riêng và
huyện Bình Giang nói chungn
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Điểm sáng một khu dân cư văn hóa
nguyễn TrƯờng

"Đồng thuận" là điều mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu dân cư (KDC)
số 11, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương đã và đang có được để xây dựng
khu dân cư trở thành điểm sáng trong việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC".

Theo giới thiệu của ông
Bùi Dương Nghĩa,
Trưởng phòng Văn hoá-

Thông tin TP Hải Dương, tôi
có dịp được gặp gỡ, trao đổi
với bà Nguyễn Thị Nhàn – Bí
thư chi bộ, Trưởng KDC số 11,
phường Bình Hàn về việc xây
dựng đời sống văn hóa ở KDC.
Khi biết tôi muốn tìm hiểu về
KDC của mình, bà Nhàn niềm
nở đưa tôi đi tham quan một
vòng để nắm bắt tình hình và
tới thăm một số gia đình tiêu
biểu của khu.

KDC số 11 phường Bình
Hàn hiện có 212 hộ với gần
800 nhân khẩu. Người dân ở
đây có nghề nghiệp đa dạng
như: công nhân, viên chức,
hưu trí, kinh doanh, làm nghề
thủ công và một số ít hộ nuôi
trồng thuỷ sản. 

Theo bà Nhàn, trước đây
đời sống nhân dân trong khu
khá khó khăn, khu lại nằm bên
cạnh trục đường 5 nên xuất
hiện nhiều tệ nạn như cờ bạc,
nghiện ma tuý và tình trạng an
ninh-trật tự khá bất ổn. Trước
tình trạng đó, KDC tổ chức
họp bàn, vận động các gia
đình có người nghiện đưa vào
cơ sở cai nghiện, đồng thời tạo
điều kiện để họ tái hoà nhập
cộng đồng sau khi cai nghiện
thành công. Bên cạnh đó, các
đoàn thể trong KDC cũng
quan tâm, hỗ trợ để các gia
đình còn khó khăn, phấn đấu
thoát nghèo, xây dựng kinh tế
gia đình ổn định, phát triển
bền vững. Đến nay, đời sống
nhân dân trong khu đã từng

bước được cải thiện. Năm
2019, thu nhập bình quân đầu
người đạt 48,5 triệu
đồng/người/năm, trong đó số
hộ giàu đạt 42%, hộ khá giả đạt
45%, hộ nghèo chỉ còn 02 hộ, ở
mức 0,4%, 100% số hộ có nhà
ngói, nhà cao tầng.

Khi đời sống kinh tế phát
triển, cán bộ KDC vận động
người dân thực hiện tốt phong
trào "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở
KDC", tham gia đóng góp xây
dựng, chỉnh trang KDC ngày
càng sạch đẹp, văn minh.

Bà Nhàn cho biết: Để cuộc
vận động "Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa" đi
vào cuộc sống, cán bộ KDC đã
xây dựng chương trình cụ thể,
tranh thủ sự chỉ đạo của cấp
phường, thành phố, phối hợp
với cấp ủy chi bộ và các đoàn
thể triển khai đầy đủ các nội
dung của cuộc vận động đến
từng người dân qua nhiều

cách thức tuyên truyền. Trong
đó cán bộ, đảng viên là hạt
nhân của phong trào. Cùng
với đó, việc thực hiện quy chế
dân chủ trong cộng đồng dân
cư được thực hiện tốt. Mọi
việc đều được công khai bàn
bạc và gắn liền lợi ích của Nhà
nước với lợi ích của nhân dân.
Từ đó nhận được sự tin cậy,
đồng thuận của nhân dân
trong việc triển khai thực hiện
cuộc vận động.

Kết quả, phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở KDC” đã tạo
nên những nét đẹp văn hóa
trong nếp sống của mỗi người
dân và tạo động lực để nhân
dân đóng góp xây dựng KDC
ngày càng phát triển, văn
minh. 

Nếu như những năm trước
đây, các tuyến đường ngõ,
xóm trong khu hầu hết là
đường đất, đường gạch,
thường xuyên ngập úng vào

Biểu diễn văn nghệ tại Nhà văn hoá khu.
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mùa mưa, ảnh hưởng lớn đến
sinh hoạt của người dân. Để
thoát khỏi cảnh này, cán bộ
KDC vận động người dân sinh
sống tại đây cùng đóng góp
kinh phí, hiến đất, công sức để
xây dựng đường bê tông khang
trang, sạch sẽ. Đến nay, ngoài
các tuyến đường chính được
thành phố đầu tư xây dựng
theo chương trình chỉnh trang
đô thị, thì các tuyến đường
ngõ, xóm trong khu đã được
bê tông hóa và được lắp hệ
thống chiếu sáng 100%, góp
phần lớn vào việc thay đổi bộ
mặt KDC xanh, sạch, đẹp. 

Bà Đỗ Thị Quy, người dân
trong khu cho biết: Trước đây
gia đình tôi nằm trong đường
ngõ rất thấp nên thường
xuyên bị ngập vào mùa mưa,
ảnh hưởng tới đi lại và gây mất
vệ sinh. Năm 2015, khi KDC có
kế hoạch chỉnh trang đường
ngõ, xóm, hai vợ chồng tôi
cùng cán bộ KDC đi vận động
bà con trong xóm đóng góp
kinh phí hơn 30 triệu đồng để
làm đường bê tông có rãnh
thoát nước. Đến nay, từ đường
nhỏ tới đường lớn đều sạch
đẹp, thuận tiện đi lại nên ai
cũng rất phấn khởi".

KDC số 11 có Nhà văn hoá
xây dựng từ năm 2000, được tu
sửa, mở rộng thêm vào năm
2012 tổng diện tích gần 700 m2

với đầy đủ trang thiết bị do
nhân dân đóng góp và một số
doanh nghiệp trên địa bàn tài
trợ. Đây ngoài là nơi tổ chức
các cuộc họp, hội nghị của
khu, vừa là nơi sinh hoạt của
các đoàn thể, các CLB văn
nghệ, thể thao. Trong đó tiêu
biểu là CLB thơ-văn nghệ với
20 thành viên, thường xuyên
sinh hoạt và biểu diễn vào các
ngày lễ, kỷ niệm do khu và
phường tổ chức. Các CLB
dưỡng sinh, bóng bàn, đội
bóng đá thiếu nhi... thường

xuyên hoạt động, thu hút
đông đảo người dân tham gia
và được các doanh nghiệp hỗ
trợ kinh phí để động viên các
CLB hoạt động tích cực. Nhờ
vậy, phong trào văn hoá, văn
nghệ của khu luôn dẫn đầu
các KDC trong phường, nhiều
năm liền được UBND phường
khen thưởng.

Cùng với các hoạt động văn
nghệ, TDTT, công tác khuyến
học, khuyến tài được Ban công
tác Mặt trận KDC quan tâm,
kịp thời động viên, khen
thưởng, tặng quà cho học sinh
giỏi, giáo viên giỏi và học sinh
nghèo vượt khó. Phong trào
xây dựng gia đình văn hóa
được nhân dân trong khu
hưởng ứng tích cực, tỷ lệ gia
đình đạt tiêu chí gia đình văn
hoá đạt 95%. Trong đó nhiều
gia đình được công nhận danh
hiệu "Người cao tuổi gương
mẫu", "gia đình tiêu biểu
trong các phong trào thi
đua"...

Một trong những điều đáng
ghi nhận nhất ở KDC số 11
phường Bình Hàn là thực hiện
nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang. Từ năm 2014
đến nay, KDC luôn duy trì tốt
việc tổ chức việc cưới, việc
tang văn minh với "bốn
không": không mở loa đài
khuya, không dựng rạp gây
cản trở giao thông, không
khóc mướn và không rải vàng
mã khi đưa tang. Quy định này
được nhân dân đồng thuận,
duy trì thực hiện tốt, là điểm
sáng để các KDC khác trên địa
bàn phường noi theo.

Qua việc thực hiện phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá”, đến
nay đời sống vật chất của
nhân dân KDC số 11 phường
Bình Hàn được nâng cao, đời
sống văn hoá ngày càng phong
phú, nhân dân đoàn kết, giúp

đỡ lẫn nhau trong cuộc sống,
đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự
bình yên trong cộng đồng dân
cư.

Nhận xét về KDC văn hóa
số 11, ông Phan Trọng Khang -
Phó Bí thư Thường trực
phường Bình Hàn cho biết:
KDC số 11 có an ninh trật tự
ổn định, kinh tế phát triển,
cán bộ và nhân dân có sự đoàn
kết, chấp hành tốt các chủ
trương, chính sách, đường lối
của Đảng, Nhà nước. Các
đoàn thể có sự phối hợp trong
các hoạt động, đem lại nhiều
kết quả tích cực trong việc
triển khai các phong trào, các
cuộc vận động, được Đảng uỷ,
UBND phường ghi nhận và
đánh giá cao. Đây là những
yếu tố để KDC số 11 trở thành
KDC văn hóa tiêu biểu của
phường, của thành phố và là
động lực để người dân cùng
chung sức xây dựng KDC ngày
càng giàu đẹp, văn minh.

Theo bà Nhàn, Bí thư chi
bộ, Trưởng KDC số 11 phường
Bình Hàn: Giữ vững và tiếp tục
phát huy tốt danh hiệu KDC
văn hóa là mong muốn của
toàn thể cán bộ và nhân dân
KDC. Để làm được điều này,
trong thời gian tới KDC sẽ tiếp
tục thực hiện tốt sự chỉ đạo
của phường, tuyên truyền
người dân nắm được ý nghĩa
thiết thực của phong trào
"Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa". Từ đó thực
hiện tốt phong trào và xây
dựng nếp sống văn minh trên
địa bàn KDC. Đồng thời, cán
bộ và nhân dân KDC sẽ tiếp
tục giữ vững truyền thống
đoàn kết, đồng thuận cùng
thực hiện các mục tiêu. Tất cả
cùng hướng đến một mục đích
đó là xây dựng KDC văn minh,
giàu đẹp và cuộc sống nhân
dân ấm no, hạnh phúcn
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THƯ ViệN THôN TrạCH Xá Làm TốT CôNG TáC Xã Hội Hóa

góp phần phát triển văn hóa đọc
nguyễn bá gIAng

Công tác xã hội hóa
(XHH) trong lĩnh vực
thư viện thời gian qua

đã đạt được nhiều kết quả khả
quan. Ngành thư viện từ tỉnh
tới cơ sở đã huy động được các
nguồn lực to lớn, sự hỗ trợ,
quyên góp đáng kể về vật chất
và tinh thần cho sự phát triển
thư viện. Thư viện thôn Trạch
Xá, xã Tân Hồng, huyện Bình
Giang là một trong những điển
hình làm tốt công tác XHH đã
góp phần tích cực phát triển
văn hóa đọc tại địa phương.

Từ tủ sách gia đình phục
vụ cộng đồng

Thôn Trạch Xá là một trong
bốn thôn của xã Tân Hồng,
huyện Bình Giang với hơn 900
nhân khẩu, đời sống người
dân chủ yếu là làm nông
nghiệp. Người dân nơi đây cần
cù chịu khó, hiếu học, tìm tòi
nâng cao dân trí qua tài liệu,
sách, báo… Nhận thấy được
điều đó, năm 2001, cụ Vũ
Dương Thạc – người con của
làng, từng công tác trong
ngành giáo dục đã thành lập
tủ sách tại gia đình phục vụ
nhân dân. Tủ sách đã góp
phần xây dựng mô hình xã hội
tự học tập nâng cao kiến thức
cho người dân thôn Trạch Xá.
Tủ sách lúc này đã có hơn
2.000 cuốn được gia đình cụ
sưu tầm, tích cóp trong nhiều
năm, với nhiều thể loại như:
chính trị, kinh tế, văn hóa – xã
hội, giáo dục, y tế, khoa học
thường thức… cụ dành riêng
một gian nhà để trưng bày,
bảo quản và phục vụ nhân
dân, đặc biệt là giới trẻ đến
đọc và mượn, tất cả đều được
miễn phí. Hiện trong thư viện
thôn Trạch Xá vẫn còn lưu giữ

nhiều bút tích tâm huyết của
cụ Thạc để lại cho thế hệ sau.

đến công tác xã hội hóa
thành lập thư viện

Theo ông Dương Ngọc Vân
– nguyên Bí thư Chi bộ, trưởng
thôn Trạch Xá: nhận thấy mô
hình tủ sách tại gia đình cụ
Thạc hoạt động hiệu quả và
được nhân dân đón nhận,
năm 2011 thôn quyết định
dành một khu đất trống trong
khuôn viên Nhà văn hóa để
xây dựng thư viện thôn, đồng
thời vận động người con quê
hương trong nước và nước
ngoài ủng hộ xây dựng cơ sở
vật chất, trang thiết bị và cung
cấp sách, báo… cho thư viện.

Hưởng ứng lời kêu gọi, đã
có nhiều người tham gia ủng
hộ, trong đó có PGS, Tiến sĩ Vũ
Dương Huân – nguyên Tổng
lãnh sự quán Việt Nam tại Liên
bang Nga, người con quê
hương tài trợ gần 200 triệu
đồng xây dựng thư viện với
diện tích gần 60 m2. Ngay sau
khi thư viện thôn được hoàn

thành và đi vào hoạt động, gia
đình cụ Thạc đã tự nguyện
chuyển toàn bộ sách, báo…
hiện có trong tủ sách gia đình
tặng thư viện và bước đầu giúp
thôn quản lý hoạt động, khai
thác. Bên cạnh đó thư viện
còn nhận được nhiều loại
sách, báo của các đồng chí
lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa
phương và 500 cuốn sách của
gia đình ông Dương Công Phú
gửi tặng. Hai gia đình ông
Dương Hữu Nội và Dương
Công Cát tài trợ 01 bộ gồm tivi,
amly loa máy trị giá gần 10
triệu đồng. Đến nay thư viện
đã có trên 3.000 đầu sách, báo
các loại, từ truyện dành cho
thiếu nhi đến kinh tế - chính
trị, văn hóa – xã hội, khoa học
- kỹ thuật, sách về Chủ tịch Hồ
Chí Minh… Được sự hướng
dẫn nghiệp vụ của Thư viện
tỉnh, số sách, báo trên được
sắp xếp trong các tủ kính và
bài trí gọn gàng, ngăn nắp
theo chủ đề giúp độc giả dễ
dàng tìm đọc và trả sách, báo;
phòng đọc được trang bị 04

Độc giả say sưa đọc sách, báo tại thư viện.
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bàn và 30 nghế, quạt điện, ánh
sáng đầy đủ. Cùng với nguồn
huy động XHH, thư viện thôn
Trạch Xá còn nhận sách luân
chuyển từ thư viện tỉnh, huyện
theo chu kỳ hằng năm, đáp
ứng được yêu cầu đa dạng
nguồn tài liệu phục vụ nhu
cầu đọc và thưởng thức văn
hóa của độc giả.

Trụ sở khang trang, nguồn
tư liệu phong phú, thư viện
thôn Trạch Xá mở cửa 02
buổi/tuần, thu hút gần 2.000
lượt độc giả đến đọc, mượn và
trả sách/năm. Bên cạnh đó để
gắn kết và quy tụ những người
có sở thích đọc, thư viện đã
thành lập CLB đọc sách với
gần 40 thành viên, ông Dương
Hữu Nội làm chủ nhiệm. CLB
sinh hoạt định kỳ vào ngày
đầu của tháng và vào những
ngày lĩnh lương hưu. Trong
các buổi sinh hoạt, các thành
viên CLB trao đổi thông tin,
kiến thức, kinh nghiệm với
nhau qua việc đọc sách; được
nghe, nói chuyện thời sự về
tình hình kinh tế, chính trị,
văn hóa – xã hội, an ninh trật
tự, quân sự… trong nước và
quốc tế qua đó giúp cho các
thành viên nâng cao sự hiểu
biết, thư giãn, giải trí lành
mạnh và giúp nhau phát triển
sản xuất, chăn nuôi xóa đói,
giảm nghèo tại địa phương.
Ngoài sở thích đọc sách, các
thành viên CLB còn gắn kết
chia sẻ niềm vui, nỗi buồn
trong cuộc sống bằng việc
thành lập quỹ để thăm nom,
ốm đau, hiếu hỷ… Theo anh
Dương Văn Thiện – Công chức
văn hóa – xã hội xã Tân Hồng,
hiện các thôn trong xã đều có
tủ sách, tuy nhiên để duy trì
hoạt động đều đặn thường
xuyên, nguồn sách phong phú
và thu hút được đông đảo
người dân đến đọc, chỉ có thư
viện Trạch Xá, không chỉ trong
xã mà còn trên địa bàn huyện

Bình Giang.

Phát triển văn hóa đọc ở
địa phương

Đến thư viện thôn Trạch Xá
vào một ngày cuối tuần,
chúng tôi không khỏi ngỡ
ngàng khi phòng đọc đã
không còn chỗ trống, mọi
người say sưa đọc sách, báo…
từ các cụ cao niên đến các
cháu học sinh cấp I, II. Tôi
quan sát một lượt, thấy một cụ
đang cầm trên tay cuốn Bản
tin VHTTDL số mới ra tháng
02/2020, điều làm chúng tôi
ngạc nhiên là mặc dù chữ in
trong Bản tin không to nhưng
thấy cụ đọc chăm chú mà
không cần đeo kính. Hỏi ra
mới biết đó là cụ Vũ Thiên
Bính – 87 tuổi, ngồi cạnh là cụ
Dương Công Xuyên – 85 tuổi,
hai cụ đều là thành viên tích
cực CLB đọc sách của thôn. Cả
hai đều có sở thích đọc sách,
báo và coi nó như món ăn tinh
thần, tư duy trí não giúp minh
mẫn, vui khỏe. Đại diện nhóm
các cháu học sinh, em Quang
Thị Bích Hằng – 12 tuổi cho
chúng tôi biết: các ngày thư
viện mở cửa chúng cháu đều
có mặt, như thói quen sau
những giờ học vất vả trên lớp
chúng cháu cùng nhau đến
đây để đọc sách, báo, truyện…
qua việc đọc, giúp chúng cháu
cập nhật được nhiều kiến thức
bổ ích, bổ trợ cho việc học tập
và đặc biệt là chúng cháu được
thư giãn, gặp mặt, gắn kết
những bạn cùng sở thích. Tiếp
lời các cháu, bà Dương Thị
Oanh, được thôn giao quản lý,
trông coi thư viện, nói trong
niềm tự hào: “Những năm gần
đây, năm nào thôn cũng đều
có hàng trăm cháu đạt học
sinh giỏi và hàng chục cháu đỗ
vào các trường đại học, cao
đẳng. Các cháu đều được thôn
tặng thưởng những phần quà
giá trị động viên và tổ chức
trao trang trọng tại thư viện

thôn”. Nói về thư viện thôn
Trạch Xá, ông Bùi Đức Cảnh –
Giám đốc Thư viện tỉnh nhận
xét: nhờ làm tốt công tác XHH,
thư viện thôn Trạch Xá ngày
càng thu hút đông đảo người
dân tham gia ủng hộ cả vật
chất và tinh thần, giúp thư
viện mở cửa đều đặn và luôn
đổi mới, qua đó góp phần vào
sự phát triển hệ thống thư viện
của tỉnh và duy trì thói quen
đọc sách trong cộng đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông
Dương Đức Việt – Bí thư Chị
bộ, trưởng thôn cho biết: hiện
các cháu nhà trẻ chuyển ra
trường mầm non tập trung
của xã, nên khu nhà trẻ, bên
cạnh thư viện, thời gian tới
chúng tôi sẽ cho cải tạo, nâng
cấp và chuyển thư viện lên
trên đó. Khu nhà cao, thoáng
và có diện tích rộng hơn thư
viện bây giờ, sẽ giúp cho việc
kê tủ, bài trí sách, báo dễ dàng
hơn và đặc biệt giúp người đọc
có không gian thoáng đãng,
mát mẻ, sạch sẽ. Chúng tôi
cũng mong huyện, tỉnh ngoài
việc cung cấp và luân chuyển
sách, báo cũng tạo nguồn hỗ
trợ kinh phí cùng với nguồn
huy động XHH ở địa phương
để chúng tôi sửa chữa, mua
sắm trang thiết bị cho thư viện
mới, giúp cho thư viện phục
vụ ngày một tốt hơn nhu cầu
đọc của nhân dân.

Với những đóng góp tích
cực nhằm nâng cao tri thức
cho cộng đồng, năm 2006 tủ
sách thôn Trạch Xá được Sở
Văn hóa – Thông tin (nay là Sở
VHTTDL) tặng Giấy khen “Đã
có thành tích xuất sắc trong
công tác thư viện 5 năm 2001-
2006” và năm 2015, thư viện
thôn Trạch Xá tiếp tục được Sở
VHTTDL tặng Giấy khen “Đã
có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua yêu nước
của ngành VHTTDL Hải
Dương giai đoạn 2010-2014”n
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Nhiệt huyết của những nghệ sĩ trẻ
TrƯờng THànH

Bước trên con đường nghệ thuật đầy khó khăn, nhưng những nghệ sĩ trẻ của
Đoàn Nghệ thuật thuộc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Hải Dương vẫn luôn
tràn đầy nhiệt huyết, khao khát được sáng tạo, cống hiến cho nghệ thuật sân
khấu để giành được tình yêu mến của khán giả.

Sau ánh hào quang sân khấu
Đoàn Nghệ thuật được

thành lập sau hợp nhất Trung
tâm Văn hoá, Trung tâm Nghệ
thuật và Tổ chức biểu diễn,
Tạp chí Văn hoá, Thể thao và
Du lịch thành Trung tâm Văn
hoá Nghệ thuật tỉnh. Hiện
nay, đoàn có 28 nghệ sĩ gồm:
08 ca sỹ, 8 diễn viên múa, 05
nhạc công và 07 diễn viên
kịch. Các nghệ sĩ hầu hết đang
ở độ tuổi trẻ. Sau hợp nhất
đơn vị, do thiếu cơ sở vật chất
nên đoàn vẫn giữ nguyên nơi
làm việc tại Nhà hát Nhân Dân
Hải Dương.

Dịp này, trên sân khấu cũ
của Nhà hát được xây dựng từ
năm 1972, các nghệ sĩ của
Đoàn Nghệ thuật đang miệt
mài tập luyện cho chương
trình phục vụ Đại hội Đảng
các cấp. Đã từ nhiều năm nay,
bất kể trời mưa rét hay nắng
nóng, đây vẫn là nơi tập luyện
thường xuyên của họ. Để đảm
bảo an toàn sức khoẻ cho các
nghệ sĩ trong đợt phòng chống
dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo
Trung tâm yêu cầu các nghệ sĩ
phải đeo khẩu trang khi tập
luyện.

Theo ông Phạm Minh Đức,
Phó Giám đốc Trung tâm Văn
hoá Nghệ thuật - phụ trách
Đoàn Nghệ thuật, thì phòng
tập luyện cho các nghệ sĩ đủ
tiêu chuẩn cần tách riêng giữa
các phòng chuyên môn ca-
múa-nhạc. Phòng thu cho ca
sĩ và nhạc công phải đảm bảo
đủ trang thiết bị âm thanh,
phòng múa phải đủ diện tích,

có điều hoà, gương lớn để các
diễn viên có thể tự điều chỉnh
động tác..., sau đó mới khớp
lại trên sân khấu thì việc tập
luyện các tiết mục sẽ đỡ mất
thời gian và đạt hiệu quả cao.
Tuy nhiên hiện nay các nghệ sĩ
đều phải tập luyện cùng một
nơi, là sân khấu của Nhà hát
cũ, vừa xuống cấp, vừa bị chi
phối bởi thời tiết, lại thiếu
thốn trang thiết bị nên cũng bị
ảnh hưởng khá nhiều tới chất
lượng của chương trình. Cùng
với đó thời gian tập luyện cũng
kéo dài hơn, để hoàn thành
một chương trình biểu diễn họ
phải tập luyện liên tục cả
tháng, có khi kéo dài tới hai,
ba tháng cho những chương
trình lớn. Vậy nên việc ăn,
nghỉ tạm bợ ngay tại nơi tập
luyện bất kể thời gian nào đã
trở thành thói quen của các
nghệ sĩ.

Không chỉ vất vả trong tập
luyện, sau khi các tiết mục
được hoàn thành, họ sẽ có
những chuyến lưu diễn ở các
địa phương trong tỉnh, ngoài
tỉnh theo kế hoạch. Có những
chuyến đi vài ngày, nhưng
cũng có những chuyến dài đến
cả tháng, nên các nghệ sĩ cũng
thường xuyên phải làm quen
với việc xa nhà, xa gia đình.

Chia sẻ về sự khó khăn, các
nghệ sĩ trong đoàn nhắc tới kỷ
niệm trong chuyến lưu diễn
kéo dài từ tháng ba đến tháng
tư tại tỉnh Phú Yên kết nghĩa
và một số tỉnh miền Trung Tây
Nguyên năm 2019 vừa qua.
Trên chiếc xe cũ rong ruổi từ
Hải Dương tới các tỉnh miền
Trung, dù đã thấm mệt vì vừa
phải liên tục di chuyển và biểu
diễn, đã vậy chiếc xe đã gắn bó
với họ nhiều năm lại hỏng
ngang đường, giữa rừng núi

Một tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật.
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vắng vẻ vào đêm muộn, ít xe
qua lại. Vừa mệt mỏi, vừa lo
sợ, họ phải chờ tới nhiều giờ
đồng hồ mới nhờ được người
gọi xe cứu hộ, và phải thuê
chiếc xe khác để đưa đoàn đi
biểu diễn ở những điểm tiếp
theo. Thế nhưng niềm vui của
họ là mỗi khi tới điểm biểu
diễn lại được đông đảo khán
giả chào đón, đồng thời nhiệt
tình tán thưởng sau mỗi tiết
mục. Đó là động lực để họ
quên đi khó khăn, tiếp tục
cống hiến vì nghệ thuật.

Anh Đinh Hữu Tài, đã mười
năm trong nghề ca sĩ thuộc
Đoàn Nghệ thuật chia sẻ: "Đã
theo nghệ thuật thì ngày lễ,
ngày Tết cũng là lúc chúng tôi
bận rộn nhất, phải chấp nhận
hi sinh niềm vui sum họp bên
gia đình để phục vụ khán giả.
Ngần ấy năm theo nghề cũng
là ngần ấy năm tôi không có
mặt cùng gia đình trong đêm
giao thừa. Quen với việc phải
thường xuyên xa gia đình,
nhưng khi biểu diễn, mang lời
ca, tiếng hát đến khán giả,
được mọi người yêu mến thì
chúng tôi cũng được an ủi
phần nào".

Chị Vũ Thị Thuý, Phó
trưởng đoàn nghệ thuật cho
biết: "Hiện nay tôi vừa làm
biên đạo múa và kiêm luôn
diễn viên múa khi có những
chương trình lớn cần nhiều
người tham gia. Với đặc trưng
công việc, tôi thường xuyên
phải xa nhà, xa con nhỏ và
phải nhờ tới sự giúp đỡ của
ông bà chăm sóc, dạy dỗ cháu
mỗi dịp phải đi lưu diễn, đồng
thời thường xuyên gọi điện
động viên, nhắc nhở cháu.
May mắn là cháu được cô giáo
đánh giá nhanh nhẹn, hoạt
bát và biết nghe lời nên tôi
cũng yên tâm tập trung cho
công việc. Ngoài đam mê thì
gia đình chính là động lực để
tôi tiếp tục cố gắng trên con

đường nghệ thuật".

Hết mình vì nghệ thuật
Theo lời mời tham gia biểu

diễn tại Lễ hội văn hóa
Hwaseong Suwon lần thứ 56
của tỉnh Suwon, Hàn Quốc
vào tháng 10 năm 2019 vừa
qua. Đoàn nghệ thuật Hải
Dương với 10 nghệ sĩ, biểu
diễn các tiết mục múa dân
gian mang đậm bản sắc văn
hóa Việt Nam để tham gia
trình diễn, giao lưu văn hóa
trong khuôn khổ lễ hội. Được
biết, lễ hội được tổ chức 2 năm
một lần nhằm giao lưu văn
hoá giữa thành phố Suwon với
10 tỉnh, thành phố kết nghĩa ở
các quốc gia trên thế giới,
trong đó có tỉnh Hải Dương.

Theo đuổi nghệ thuật đã 7
năm, diễn viên múa Tiêu
Hoàng Chính thuộc Đoàn
Nghệ thuật tỏ ra khá tâm đắc
với chuyến lưu diễn tại thành
phố Suwon, Hàn Quốc. "Là lần
thứ hai được cùng đoàn tham
gia lễ hội tại Suwon, Hàn
Quốc, nhưng mỗi lần lại mang
tới một cảm giác, một sự trải
nghiệm mới. Tôi rất vinh dự và
tự hào khi được cùng các nghệ
sĩ đại diện cho tỉnh nhà tham
gia biểu diễn ở một đất nước
khác. Ngoài việc giúp quảng

bá văn hoá Hải Dương nói
riêng, Việt Nam nói chung qua
các tiết mục thì đây còn là dịp
để tôi có thể mở mang, học hỏi
văn hoá của các quốc gia khác,
rất bổ ích cho việc nâng cao
chuyên môn của tôi sau này."
– anh Chính chia sẻ. Đây cũng
là cảm xúc chung của các nghệ
sĩ trong đoàn biểu diễn. Được
giao lưu, biểu diễn với văn hoá
các vùng miền, các tỉnh thành
trong nước, quốc tế, không chỉ
là giới thiệu văn hoá Hải
Dương và đón nhận tình cảm
của khán giả mà còn là dịp để
họ tiếp cận, học hỏi các nền
văn hoá đa màu sắc, từ đó có
thể giúp cho nghệ sĩ có thể
sáng tạo hơn trong nghệ thuật.

Chuyến lưu diễn tại Suwon,
Hàn Quốc là một trong hàng
trăm chuyến lưu diễn của
đoàn trong năm vừa qua.
Trong mỗi chuyến đi dù gần
hay xa, dù nhiều khó khăn vất
vả nhưng các nghệ sĩ vẫn phục
vụ biểu diễn theo kế hoạch đã
đề ra, đồng thời luôn để lại
những dấu ấn tốt đẹp, nhận
được sự mến mộ của khán giả
ở mỗi nơi đoàn đến. Để vượt
qua khó khăn trong nghề, các
nghệ sĩ của đoàn luôn nâng
cao tinh thần đoàn kết, coi

Buổi tập luyện của các nghệ sĩ tại sân khấu Nhà hát Nhân dân.

(Xem tiếp trang 28)
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Có một cặp đôi Nghệ sĩ Ưu tú…
KHúc Hà LInH

Bốn năm trước, chồng được vinh danh Nghệ sĩ Ưu tú. Bốn năm sau, vợ lại
được phong tặng. Đó là cặp đôi NSƯT Kim Hoàn – Hạnh Bẩy (Nhà hát Chèo Hải
Dương). Có những bông hoa nở muộn, nhưng vẫn gửi cho cuộc đời những vị
hương lành.

bươn chải nhọc nhằn…
Hạnh Bẩy là con gái một gia đình nông dân

ở xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải
Dương, vùng quê có truyền thống hát chèo.
Người cha hoạt động trong đội văn nghệ xã,
nên thuở nhỏ Bẩy thường theo cha đi xem diễn
chèo. Tiếng hát chèo, tiếng sáo lâu dần ngấm
vào máu thịt cô bé, để rồi khi học hết bậc phổ
thông, cô dấn thân vào nghề ca hát. Bươn chải
khắp nơi học nghề, học việc, thi tuyển… cuối
cùng  năm 1993 cô được chọn vào Đoàn chèo
Hải Hưng (nay là Nhà hát Chèo Hải Dương).

Làm diễn viên một đoàn chèo chuyên
nghiệp, là chấp nhận một sự lao động nghệ
thuật có đủ cả vinh quang, ánh sáng và nỗi khó
nhọc khắc nghiệt khác hẳn đời thường…
Không chỉ đam mê, tâm huyết là đủ mà còn có
những duyên may, lợi thế sở trường thanh sắc
do thiên bẩm. Bẩy tự nhận mình không có
nhiều lợi thế  như diễn viên khác, ít được chằm
bặp chú ý, cô chỉ có thể sắm các vai cá tính, nội
tâm trong khuôn khổ hẹp, ít đất diễn. Vì thế,
dẫu đã sắm vai trong vài chục vở diễn, nhưng
chỉ là các vai phụ, hoặc thứ chính, không mấy
nổi bật…

Năm 1995 Bẩy lấy chồng, là một nhạc công
trong đoàn. Thời ấy cuộc sống của nghệ sĩ còn
khổ lắm. Hạnh Bẩy lùi vào hậu phương, giống
như nép vào cánh phông để lo cho chồng, con
ăn học, thi thố, nhưng không quên nhiệm vụ
của một diễn viên. Bốn năm liền (2008- 2012),
Kim Hoàn, chồng đi học đại học “sáng tác chỉ
huy âm nhạc kịch hát dân tộc” ở Hà Nội, thì đôi
vai người nữ diễn viên càng trĩu nặng, trước
toan lo cuộc mưu sinh. 

Các con khôn lớn dần, chồng học xong đã về
đoàn công tác, Hạnh Bẩy vơi đi gánh nặng. Cô
tập trung hơn vào nghề nghiệp, xốc lên vai
trách nhiệm của người diễn viên. Không phải là
nghệ sĩ xuất sắc, người khác phấn đấu có thể dễ
dàng, nhưng với cô thì xác định nỗ lực nhiều
lần mới đạt được mong muốn. Điều cơ bản
nhất là Bẩy có tố chất của một diễn viên
chuyên nghiệp, năng lượng tiềm tàng trong
người, giống như ngọn lửa cháy âm ỉ, chỉ chờ

khi có đủ điều kiện là sẽ bùng phát, tỏa sáng… 
Năm 2013, Nhà hát Chèo Hải Dương dựng

vở “Chuông ngân rừng trúc” (tác giả Tiến sĩ
Trần Đình Ngôn). Đạo diễn NSND Bùi Đắc Sừ
chọn Hạnh Bẩy sắm vai Quạc, một nhân vật
phụ đầy cá tính. Bẩy vừa mừng vừa lo, trước sự
chọn lựa giao vai của đạo diễn bậc thầy. Máu
nghề nghiệp, niềm đam mê và lòng tự trọng, đã
khích lệ cô tìm một lối đi riêng cho mình, bứt
phá, không giống ai nhưng đầy sức sống. 

Hoa nở muộn
Hội diễn Sân khấu Chèo toàn quốc tổ chức

tại đất cảng Hải Phòng. Giữa ánh sáng rực rỡ và
âm thanh sân khấu chuyên nghiệp, giữa những
tên tuổi nghệ sĩ cây cao bóng cả, chỉ cần  xướng
danh lên, khán giả đã thấy dào dạt niềm tin
yêu, ái mộ. Khi ấy Hạnh Bẩy, một nghệ danh lạ
lẫm, sắm vai một nhân vật phụ, có tính hài,
tránh sao không một chút tự ti…? Thế nhưng ở
đây lại tạo ra một cú sốc khi nhân vật Quạc xuất

Niềm vui sau đêm diễn (Hạnh Bẩy người
đứng vấn khăn ôm hoa).
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hiện trên sân khấu. Cú sốc gây bất ngờ, làm
“sôi” lên cả khán phòng đang đắm chìm trong
không gian nghệ thuật. Những tràng pháo tay,
những trận cười bung ra làm nghiêng ngả
người xem… 

Tổng kết hội diễn, nghệ danh Hạnh Bẩy
được nhắc đến nhiều lần cùng với tên nhân vật
Quạc. Phó Giáo sư Tất Thắng, nhà nghiên cứu
và phê bình sân khấu, Trưởng ban Giám khảo
đã khen ngợi lối diễn rất ấn tượng, cá tính mà
dân dã của Bẩy. Khán giả ngoài sảnh nhà hát
Hải Phòng nói với nhau: “Vai Quạc ở hội diễn
này, có lẽ hài nhất Việt Nam, các vị ạ”. Nghe
thấy thế lòng cô diễn viên tràn ngập niềm vui.

Hạnh Bẩy đoạt Huy chương vàng (HCV) Hội
diễn, khiến cho bạn bè đồng nghiệp cả nước rất
mừng vui và thán phục. Sau này nghĩ lại, hóa ra
diễn viên không cứ sắm vai chính hay phụ, mà
cốt  nhất là hợp vai, để hóa thân, diễn xuất, gây
xúc cảm và lay động trái tim công chúng. 

Năm ấy cả nước có 24 vở diễn, chỉ có 3 vở
được trao HCV, trong đó có một vở của Nhà hát
chèo Hải Dương. Có 42 tấm HCV cho cá nhân,
thì Hạnh Bẩy chiếm một tấm. 

Hội diễn năm 2013, là một bước ngoặt trong
chặng đường nghệ thuật của Hạnh Bẩy. Ba
năm sau (2016), Hội diễn Sân khấu Chuyên
nghiệp toàn quốc tổ chức ở Ninh Bình. Trong
vở chèo “Kỳ ngộ lương duyên”. Hạnh Bẩy sắm

vai Vương Bà, được tặng Huy chương bạc.
Đó là những “tấm vé” để cô bước dần đến

Nhà hát lớn mùa Thu năm 2019, nhận danh
hiệu NSƯT.

Vào nghề 19 tuổi, gắn bó với sân khấu chèo
gần 30 năm, Hạnh Bẩy khiêm tốn nhận mình là
người không nổi tiếng, thành công đến chậm.
Để có thành công ấy, với các nghệ sĩ khác thì họ
cố gắng phấn đấu chỉ một phần, nhưng cô phải
phấn đấu gian khổ nhọc nhằn  gấp hai phần. 

Đó là lời tâm sự chân thành nhưng sâu xa
nỗi niềm… Tôi bỗng nghĩ tới loài hoa. Có
những bông hoa nở muộn, nhưng nó vẫn gửi
cho cuộc đời những vị hương lành.

Vun đắp gia đình và đam mê sự nghiệp, trải
muôn nỗi gian nan khó nhọc, bây giờ cô là
người hạnh  phúc. Chỉ trong 4 năm (2015-2019)
cả hai vợ chồng lần lượt được phong danh hiệu
NSƯT.  Kim Hoàn được phong năm 2015, hiện
là nhạc sĩ Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải
Dương. Con gái lớn tốt nghiệp Đại học sư phạm
Nghệ thuật TW, tiếp tục du học Hàn quốc. Con
nhỏ đang theo học nghệ thuật tại  trường Trung
cấp Văn hóa Nghệ thuật Du lịch tỉnh Hải
Dương.

Những ngày nghỉ, chồng lái xe riêng đưa vợ
con về Gia Lộc và Thanh Miện thăm  ông bà,
cha mẹ  đôi quê… Và con đường nghệ thuật
đang mở ra phía trướcn

nhau như người thân trong gia
đình, cùng giúp đỡ nhau hoàn
thành tốt công việc. 

"Trong những chuyến lưu
diễn dài ngày, bản thân tôi
phải tự cố gắng đảm bảo sức
khoẻ cho mình, nhất là vấn đề
về giọng hát nên đặc biệt
không được sử dụng các chất
kích thích như rượu bia, thuốc
lá... Đồng thời, anh em nghệ sĩ
trong đoàn cũng bao bọc, giúp
đỡ, chia sẻ cho nhau từ miếng
ăn, chỗ nghỉ, hay cùng ăn đồ
ăn vặt cho qua bữa là những
việc khá quen thuộc. Miễn sao
các tiết mục biểu diễn thành
công, được khán giả đón
nhận."- Anh Đinh Hữu Tài, ca
sĩ thuộc Đoàn nghệ thuật chia

sẻ.
Hiện nay, việc tuyển chọn

các nghệ sĩ trẻ vào đoàn gặp
nhiều khó khăn. Vì những sinh
viên tốt nghiệp Đại học chính
quy thường không chọn về
tỉnh do chế độ đãi ngộ thấp,
chưa có cơ chế đặc thù để thu
hút nhân tài. Bên cạnh đó, thu
nhập của các nghệ sĩ trong
đoàn còn ở mức thấp, tuổi
nghề của họ lại ngắn, nên để
tăng thu nhập trang trải cho
cuộc sống và tích luỹ cho sau
này, họ thường phải đi làm
thêm vào các buổi tối trong
tuần hay dịp cuối tuần khi đơn
vị không có lịch biểu diễn. 

Qua trao đổi với ông Phạm
Minh Đức, được biết: Trong
thời gian tới, Trung tâm sẽ xúc
tiến việc xét tuyển viên chức
cho những nghệ sĩ còn đang

làm việc theo hợp đồng để họ
yên tâm công tác. Đồng thời sẽ
tạo điều kiện để các nghệ sĩ trẻ
có cơ hội học tập nâng cao
trình độ chuyên môn, đáp ứng
yêu cầu ngày càng cao trong
nghệ thuật biểu diễn. 

Lãnh đạo Trung tâm cũng
mong muốn tỉnh, Sở VHTTDL
quan tâm đầu tư nâng cấp
trang thiết bị, cơ sở vật chất
cho đoàn, bổ sung kinh phí
xây dựng các chương trình
nghệ thuật lớn. Cùng với đó,
cần có những cơ chế, chính
sách đặc thù để thu hút các
nghệ sĩ trẻ tài năng và tạo
động lực để các nghệ sĩ phấn
đấu, vững bước trên con
đường mình đã chọn, tiếp tục
cống hiến cho nghệ thuật tỉnh
nhàn

nhiệt huyết...
(Tiếp theo trang 26)
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Hạt nhân tiêu biểu
trong phong trào văn hóa thể thao ở cơ sở

Hoàng nếT

Những năm qua, phong
trào văn hóa, văn
nghệ, thể thao ở xã

Lam Sơn, huyện Thanh Miện
phát triển sâu rộng, thu hút
đông đảo các tầng lớp nhân
dân tham gia. Là hạt nhân
tiêu biểu trong phong trào
văn hóa, văn nghệ, thể thao
của thôn Thọ Trương, ông
Trương Văn Thưởng đã đứng
ra tuyên truyền vận động
thành lập, duy trì hiệu quả 12
câu lạc bộ (CLB), góp phần
thúc đẩy phong trào “xây
dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư” ngày càng đi vào
chiều sâu. 

Sinh năm 1955, ông
Thưởng cho biết mình có
niềm đam mê đặc biệt với
môn bóng đá. Thời điểm
những năm 1980 ông đã tham
gia vào CLB bóng đá của
thôn, song lúc này điều kiện
kinh tế, đời sống dân trí còn
thấp nên phong trào phát
triển chưa mạnh. Kể từ năm
2004, ông Thưởng tham gia
vào đội sản xuất, tiếp đó được
bầu làm Phó thôn, ông đã
tham mưu thành lập các CLB
văn hóa, văn nghệ, thể thao ở
từng tổ đội sản xuất. Vốn có
niềm đam mê với phong trào
này, nên khi ông Thưởng
đứng ra vận động, đều nhận
được sự đồng tình, nhất trí
cao từ mọi người. Để giúp các
CLB hoạt động hiệu quả,
ngoài việc xây dựng nội dung,
quy chế, ông còn nhiệt tình
hướng dẫn các thành viên tập
luyện, trực tiếp huấn luyện
đội bóng đá mini của thôn,
tích cực vận động hội viên,

con em xa quê, các doanh
nghiệp đóng trên địa bàn ủng
hộ quỹ cho phong trào, các
CLB của thôn. Theo ông
Thưởng việc xây dựng quỹ có
ý nghĩa quan trọng để các
CLB mua sắm trang phục
biểu diễn, quần áo thi đấu, tổ
chức liên hoan, tổng kết…
Hiện nay, Thọ Trương có hơn
3.000 dân, trong đó thôn
thành lập được 12 CLB như:
bóng đá, bóng chuyền, cầu
lông, bóng bàn, dưỡng sinh,
văn nghệ… thu hút hơn 500
người ở mọi lứa tuổi tham gia.
Chỉ tính riêng bóng đá đã có 7
CLB, bao gồm: thiếu nhi,
thanh niên, trung niên, dòng
họ… Kể từ khi thành lập, các
CLB này đều duy trì việc tập
luyện thường xuyên với 25-30
người, nguồn quỹ dao động từ
30-70 triệu đồng/CLB. Do số
lượng người tham gia các
phong trào đông, ông tham

mưu với địa phương huy động
nguồn lực xã hội hóa xây
dựng thành nhiều điểm để
đáp ứng nhu cầu vui chơi của
nhân dân. Vì vậy ngoài 3 sân
bóng đá, thôn Thọ Trương
còn có 4 sân cầu lông, 4 sân
bóng chuyền… Vào buổi
chiều hàng ngày, tại các sân
thể thao của thôn luôn rộn rã
tiếng cười, tiếng hò reo của
các thành viên tham gia tập
luyện. Không chỉ tích cực
trong việc vận động thành
lập, giúp đỡ các CLB phát
triển, ông Thưởng còn trực
tiếp tham gia vào nhiều CLB,
trong đó CLB Văn nghệ của
ông hiện có 70 triệu đồng tiền
quỹ. Không chỉ duy trì tập
luyện hằng ngày để rèn luyện,
nâng cao sức khỏe, các CLB
còn thường xuyên được mời
đi biểu diễn giao lưu với các
CLB trong và ngoài xã, hoặc

Ông Trương Văn Thưởng ngoài cùng bên trái tại giải bóng đá
phong trào thôn Thọ Trương năm 2019.

(Xem tiếp trang 31)
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Gia đình văn hóa tiêu biểu xã Định Sơn
nAM gIAng

Trong 20 năm qua, phong
trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn

hóa” trên địa bàn huyện Cẩm
Giàng được triển khai rộng
khắp, nhận được sự hưởng
ứng mạnh mẽ của các tầng lớp
nhân dân. Từ đó xuất hiện
nhiều tấm gương gia đình văn
hóa tiêu biểu, nhiều năm liền
được công nhận Gia đình văn
hóa (GĐVH), góp phần thiết
thực thúc đẩy phong trào xây
dựng đời sống văn hóa ở thôn,
khu dân cư. Gia đình ông Bùi
Văn Phong (SN 1955) – bà
Trần Thị Tư (SN 1960) thôn
Tân An, xã Định Sơn là một
trong những GĐVH tiêu biểu
của huyện.

Những năm đầu kết hôn,
cuộc sống ông bà gặp vô vàn
khó khăn, vất vả, các con còn
nhỏ, kinh tế thiếu thốn đủ
đường. Theo ông Phong, để
xây dựng gia đình trở thành
GĐVH, no ấm, bình đẳng, tiến
bộ, hạnh phúc trước hết cần
tập trung phát triển kinh tế gia
đình. Những năm 1990, cả gia
đình 04 nhân khẩu chỉ dựa vào
mấy sào ruộng, nên ông bà
đầu tư mua máy xay xát phục
vụ bà con trong thôn và chăn
nuôi gà, lợn... Những năm tiếp
theo do sức khỏe và việc nuôi
gia súc, gia cầm bấp bênh,
hiệu quả kinh tế không cao,
ông bà chuyển sang nuôi thả
cá, thời điểm đó nuôi cá cho
thu nhập tốt, cuộc sống gia
đình cũng dần ổn định và
vươn lên khá giả. Tuy vất vả,
nhưng ông vẫn thường xuyên
động viên vợ chăm chỉ lao
động, nuôi các con ăn học.
Thấu hiểu những hy sinh, vất
vả của bố mẹ, các con ông

không chỉ ngoan ngoãn, hiếu
thảo, giúp đỡ bố mẹ việc nhà,
mà còn nỗ lực trở thành
những học sinh giỏi. Ông bà
sinh được hai người con trai
(SN 1985 và 1988) đều đỗ và
tốt nghiệp đại học, anh lớn
học trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội, anh thứ hai
học trường Sư phạm Kỹ thuật
Hưng Yên, hiện cả 2 đều là kỹ
sư làm việc tại Nhật Bản. Anh
lớn đã xây dựng gia đình và
sinh được một cháu sống cùng
ông bà. Hiện tuy đã ngoài 60
tuổi, ông bà vẫn cấy 08 sào
ruộng, đấu thầu 01 ao rộng
hơn 2.500 m2 thả các loại cá có
năng suất, chất lượng cao, cho
thu nhập hàng trăm triệu
đồng/năm. Song song với phát
triển kinh tế, nuôi con ngoan,
học giỏi, ông còn giáo dục con
cháu đoàn kết, thương yêu,
giúp đỡ nhau, biết kính trên,
nhường dưới, luôn thắt chặt
tình làng nghĩa xóm, chấp
hành tốt chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp

luật của Nhà nước; nâng cao
trách nhiệm bản thân trong
vấn đề giữ gìn trật tự xã hội,
ứng xử văn minh, lành mạnh,
chan hòa với xóm giềng.

Nói về gia đình ông Bùi Văn
Phong, ông Vũ Văn Cải – Công
chức văn hóa – xã hội xã Định
Sơn (nguyên Chủ tịch UBND
xã Cẩm Định) cho biết: Gia
đình ông Phong không chỉ là
hộ GĐVH tiêu biểu mà bản
thân ông Phong trước đây khi
còn là Trưởng ban công tác
mặt trận, phó ban phát triển
thôn Tân An, luôn được đánh
giá là người tận tuỵ, có trách
nhiệm với công việc. Ông
thường xuyên cùng Ban lãnh
đạo thôn giải quyết kịp thời
các ý kiến, kiến nghị của người
dân; tham mưu cho lãnh đạo
thôn nhiều ý kiến tâm huyết
trong công tác lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp trên và được nhân
dân tin tưởng, do đó nhiều đợt
bầu cử ở thôn ông đều được
nhân dân tín nhiệm bầu làm
tổ trưởng. Sau khi nghỉ công

Vợ chồng ông Phong cùng con, cháu.
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tác, ông và gia đình tiếp tục
phát huy vai trò gương mẫu,
nhiệt tình tham gia các phong
trào của địa phương.

Trong gần 10 năm làm
Trưởng ban công tác mặt trận,
phó ban phát triển thôn, ông
Phong cùng gia đình thường
xuyên vận động các hộ gia
đình trong thôn thực hiện tốt
hương ước, quy ước của thôn,
các cuộc vận động, phong trào
xây dựng GĐVH, giữ gìn phát
huy danh hiệu Làng văn hóa
(thôn Tân An được công nhận
Làng văn hóa năm 2010) tại
khu dân cư; tuyên truyền
người dân thực hiện tốt
chương trình xây dựng nông
thôn mới như hiến đất, đóng
góp tiền, ngày công dồn ô, đổi
thửa, làm đường giao thông
nông thôn, mương máng nội
đồng, quy hoạch xây dựng
nghĩa trang nhân dân, vận
động các hộ gia đình trong
thôn ủng hộ kinh phí xây dựng
ao bơi hợp vệ sinh nông thôn. 

Bên cạnh đó, ông Phong
tích cực vận động các thành
viên trong gia đình, bạn bè,
người dân thực hiện tốt nếp
sống văn minh trong việc cưới,
việc tang, lễ hội, mừng thọ và
tham gia vào các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao, các CLB gia đình phát

triển bền vững và nhóm
phòng, chống bạo lực gia đình
của thôn… Không chỉ năng
nổ, gương mẫu đi đầu trong
các hoạt động, phong trào ở
địa phương, ông Phong và Ban
lãnh đạo thôn cũng thường
xuyên đến thăm hỏi, động
viên và giúp đỡ những gia đình
gặp khó khăn hoạn nạn bằng
cả vật chất và tinh thần. 

“Luôn giữ gìn gia đình
hạnh phúc, nền nếp, nuôi dạy
con, cháu chăm ngoan học
giỏi, gương mẫu và nhiệt tình
đóng góp cho các phong trào
của thôn, xóm” là nhận xét
của bà Nguyễn Thị Soạn hàng
xóm, khi nói đến gia đình ông
Phong - bà Tư. Với vai trò là
cụm trưởng cụm dân cư xóm
Trại Đồng Gia, ông cùng gia
đình vận động nhân dân trong
cụm góp công, góp của làm
đường xóm gọn gàng, sạch sẽ
đáp ứng tiêu chuẩn nông thôn
mới; huy động mọi người
dành thời gian 02 buổi/năm
khơi thông, dọn rác tồn đọng
trong hệ thống cống rãnh
thoát nước, việc này giúp xóm
giữ gìn vệ sinh môi trường,
đường thông thoáng. Để mọi
hoạt động đi vào nề nếp ông
cùng các hộ gia đình xây dựng
nội quy, quy chế của cụm, quy
định cụ thể quyền lợi, nghĩa

vụ và trách nhiệm của mỗi gia
đình, từ việc tham gia đóng
quỹ, đến việc hiếu, việc hỷ,
liên hoan, gặp mặt, tiền điện
đường... từ đó mọi chủ trương,
phong trào của cụm đều được
thực hiện suôn sẻ, xóm giềng
đoàn kết, vui vẻ “tối lửa tắt
đèn có nhau”. 

Với sự cần cù, chịu khó, giữ
gìn lối sống lành mạnh, giản
dị, tích cực tham gia các
phong trào của địa phương,
ông Bùi Văn Phong và gia đình
được UBND huyện Cẩm Giàng
chứng nhận “đạt danh hiệu
GĐVH tiêu biểu giai đoạn
2013-2015”, UBND xã tặng
Giấy khen “Gia đình có thành
tích biêu biểu 5 năm liền 2015-
2019”; cá nhân ông được
UBND xã tặng giấy khen “đã
có thành tích tiêu biểu trong
phong trào xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2011-2015”
và vinh dự được 02 lần báo cáo
điển hình phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” của xã vào các
năm 2016 và 2018. Tấm gương
xây dựng gia đình hạnh phúc,
có trách nhiệm đối với cộng
đồng trong khu dân cư như gia
đình ông Phong đáng để học
tập và nhân rộng không chỉ
trên địa bàn xã Định Sơn mà
cả huyện Cẩm Giàngn

được chọn đi thi đấu và đã
giành được nhiều thành tích
cao. 

Để phong trào văn hóa,
văn nghệ, thể thao ở thôn Thọ
Trương phát triển sâu rộng, là
nền tảng rèn luyện thể lực,
nâng cao sức khoẻ, đời sống
tinh thần cho nhân dân hăng
say lao động sản xuất, thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội của địa
phương, hằng năm thôn Thọ
Trương đều tổ chức các giải
như: bóng chuyền “Bông lúa
vàng”, giao lưu giữa các CLB
bóng đá, cầu lông, văn nghệ…
nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ
niệm hoặc lễ hội mùa Xuân
của làng. Đóng góp tích cực
vào các phong trào đó, ngoài
ông Trương Văn Thưởng còn
có sự tham gia của các thành
viên trong gia đình. Trung
bình mỗi năm, gia đình ông

đều động viên, ủng hộ các
CLB và phong trào văn hóa,
thể thao ở thôn từ 15-20 triệu
đồng. Ghi nhận những đóng
góp đó, nhiều năm gia đình
ông được tặng danh hiệu “Gia
đình văn hóa tiêu biểu”, “Ông
bà, cha mẹ mẫu mực, con
trung hiếu, cháu thảo hiền”,
được đề nghị Sở Văn hóa Thể
thao và Du lịch tỉnh tặng giấy
khen về điển hình tiên tiến
giai đoạn 2015-2020n

hạt nhân tiêu biểu...
(Tiếp theo trang 29)
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Ngôi đình thờ ba vị Thành hoàng
có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc

đặng THu THơM

Tọa lạc trên một mảnh
đất cao ráo, thoáng rộng
tại trung tâm thôn, đình

Phú Xá là di tích lịch sử thuộc
xã Tân Trường (huyện Cẩm
Giàng), được UBND tỉnh Hải
Dương ra quyết định xếp hạng
di tích cấp tỉnh số 4479/QĐ-
UBND ngày 23 tháng 12 năm
2019.

Theo các cụ cao niên tại địa
phương cho biết, đình xưa xây
dựng trên một khu đất cao,
thoáng rộng, mặt tiền quay
hướng Tây, nhưng từ đó, có
hiện tượng con trai trong làng
khi lớn lên không chí thú làm
ăn, luôn gây gổ, đánh nhau
dẫn đến đời sống ngày một
khó khăn, cơ cực. Dân làng
họp bàn cho rằng, vị trí của
ngôi đình không đẹp, hướng
không thuận nên ảnh hưởng
đến sự hưng thịnh của làng.
Do vậy, vào năm Kỷ Mùi
(1919), làng di chuyển ngôi
đình ra vị trí mới và quyết định
xoay hướng về phía Đông. Từ
đó, con trai trong làng lớn lên
ngoan ngoãn, chí thú làm ăn,
không còn gây gổ, đánh nhau
nữa. Năm Bảo Đại 8 (1933),
ngôi đình bị mưa bão mà hư
hại nên bản xã tu sửa lại đình
vũ cho khang trang, mới mẻ
hơn. Trong xã, có các vị hậu
hiền, mỗi người bỏ ra 40 quan
tiền, ruộng hai mẫu thành tâm
cung kính tiến dâng cho bản
xã. Công việc hoàn thành, bản
xã cho khắc bia dựng tại đình,
ghi họ tên, số ruộng tại các xứ
đồng và ngày mất của các vị để
lưu truyền đến muôn đời sau.
Ngôi đình có kiến trúc kiểu
chữ Đinh (J) gồm 5 gian đại bái

và 3 gian hậu cung, chất liệu
gỗ tứ thiết chắc khỏe. Tòa đại
bái xây đao dĩ, kết cấu khung
vì kiểu chồng rường, giá
chiêng, hệ thống cột cái, cột
quân kê trên đá quả bồng. Tại
bảy hiên, vì kèo có nhiều bức
chạm khắc nghệ thuật theo đề
tài tứ linh, tứ quý. Trước đình
là một khoảng sân rộng rãi,
đăng đối hai bên là hai dãy tả,
hữu mạc (giải vũ), mỗi dãy 3
gian. 

Trong những năm cuối của
thời kỳ kháng chiến chống
thực Pháp (1952 - 1954), thực
dân Pháp bắt dân làng xây
dựng bốt dã chiến trước cửa
đình và tổ chức nhiều đợt càn
quét, bắn đạn pháo vào làng,
gian hồi phía Nam tòa đại bái
và hai dãy giải vũ cũng hư hại.
Năm 1978, 5 gian đại bái cũng
hạ giải lấy nguyên vật liệu xây
dựng các công trình phúc lợi.
Do sự biến động của lịch sử,
toàn bộ diện tích sân đình
phía trước, bên trái (phía Bắc)

và sau hậu cung nay là đất ở
của dân. Năm 2015, với mong
muốn mở rộng diện tích nơi
thờ tự và có địa điểm tổ chức
lễ hội, trò chơi dân gian.  Được
sự nhất trí của các cấp có thẩm
quyền, nhân dân địa phương
lấp một phần ao đình và trùng
tu, tôn tạo lại ngôi đình khang
trang như hiện nay.

Đình Phú Xá là nơi thờ tự,
tôn vinh, tưởng niệm ba vị
Thành hoàng có mối liên hệ
gắn bó ruột thịt trong một gia
đình là Thiện Hành Đại
vương, Côn Nương và Ngõ
Lang Công, trong đó Côn
Nương là vợ, Ngõ Lang Công là
con trai của Thiện Hành Đại
vương.

Sự tích ba vị Thành hoàng
được ghi chép lại rằng, vào
năm Giáp Ngọ (34), Thái thú
Tô Định được cử đến Giao Chỉ
thay Tích Quang. Đây là một
tên quan nổi tiếng gian tham
và tàn bạo. Chính sách áp bức
bóc lột của nhà Đông Hán đối

Đình Phú Xá.
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với người dân Giao Chỉ ngày
một tàn tệ. Người dân không
những bị cướp ruộng đất, còn
phải nộp các loại thuế muối,
thuế sắt, thuế sản vật… dưới
hình thức nộp cống. Các quan
lại cấp huyện dòng dõi các Lạc
hầu, Lạc tướng bị thu hẹp về
quyền lực chính trị và kinh tế,
bị thúc ép, đè nén nên rất bất
bình. Bất chấp sự khác biệt
trong phong tục tập quán và
truyền thống của người Việt,
Tô Định đã sử dụng luật nhà
Hán làm công cụ trấn áp,
khủng bố sự phản kháng của
các quan lại địa phương và
người dân Giao Chỉ.  

Ở châu Tự Long (Tuyên
Quang) có gia đình ông Trần
Danh Quang cùng vợ là Hà Thị
Quân vốn người nhân đức,
khoan dung, độ lượng, sinh hạ
được một trang nam tử có
diện mạo khôi ngô tuấn tú,
khác hẳn người thường, đặt
tên là Thiện. Năm 13 tuổi,
Thiện công võ nghệ tinh
thông, đến năm 20 tuổi không
may bố mẹ đều qua đời. Thái
thú Tô Định cho Thiện công
giữ chức quan Thi Tụng, sai
làm Huyện Doãn huyện Cẩm
Giàng, phủ Hồng Châu. Khi đi
kinh lý trong huyện, đến làng
Phú Xá thấy phong cảnh đẹp,
dân phong thuần hậu, Thiện
công bèn lập một dinh thự để
ở. Bấy giờ, làng Phú Xá có gia
đình ông Lợi Danh Quỹ, vợ là
Nguyễn Thị Phúc có một
người con gái tên là Côn
Nương phong tư yểu điệu,
xinh đẹp tuyệt trần, công dung
ngôn hạnh, văn võ song toàn.
Thiện công bèn xin kết duyên
với Côn Nương. Ngày qua
tháng lại, Côn Nương có thai
và bất ngờ đẻ rơi ở cổng làng
một người con trai, nên đặt
tên là Ngõ Lang Công. Năm 18

tuổi, Ngõ Lang Công đã tinh
thông văn võ. Tô Định nghe
tin cả nhà Thiện công đều là
những người tài giỏi, lo sợ bất
trắc bèn cho người vu khống
gia đình ông có ý tạo phản và
đem quân đến làng Phú Xá để
bắt. Cả nhà ông tìm nơi trú ẩn,
khi đến động Sài Sơn, phủ
Quốc Oai, xứ Sơn Tây thấy Bà
Trưng khởi binh đem quân
đánh Tô Định, Thiện công bèn
đem cả vợ con đến xin theo trợ
giúp. Bà Trưng phong cho
Thiện công là “Đại Đô nguyên
súy”, Côn Nương là “Lợi Gia
tham tán”, Ngõ Lang Công là
“Dương hương tướng quân”
và lệnh xuất binh đánh thẳng
vào thành Tô Định đại chiến
một trận. Tô Định thua chạy.
Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng
Trắc lên ngôi vua, Thiện công
cùng vợ con xin trở về quê
hương bản quán sinh sống, có
bao nhiêu bổng lộc đem chia
hết cho nhân dân. Một hôm,
không bệnh mà cả gia đình
Thiện công tự nhiên đều hóa
(mất). Trưng Vương nghe tin
vô cùng thương xót cho quan
về tế và phong là “Đại vương,
công chúa”, cho làng Phú Xá
thờ tự.

Do có công lao với dân, với
nước, trải qua các triều đại
phong kiến, các vị Thành
hoàng đều được ban tặng sắc
phong. Tuy nhiên, trải qua
thời gian và chiến tranh, hiện
nay, tại đình Phú Xá chỉ còn
lưu giữ được 05 đạo sắc phong
cho Thành hoàng Thiện Hành
Đại vương niên đại thời
Nguyễn vào năm Tự Đức 11
(1858), Tự Đức 33 (1880),
Đồng Khánh 2 (1887), Duy Tân
3 (1909) và Khải Định 9 (1924). 

Để tưởng nhớ công đức của
các vị Thành hoàng làng, vào
ngày mồng 9, 10 tháng Giêng

hàng năm, nhân dân Phú Xá
lại tổ chức lễ hội truyền thống.
Trong lễ hội, phần lễ được tổ
chức trang trọng, phần hội có
một số trò chơi dân gian và
giao lưu văn nghệ với thôn
Tràng Kỹ, Tân Kỳ và Quý
Dương trong xã. Đặc biệt, vào
ngày mồng 3 Tết, tại sân đình
có tổ chức thi chọi gà, người
đến xem, reo hò cổ vũ rất đông
nên quy mô diễn ra không chỉ
đơn thuần là một cuộc thi mà
còn được coi là một lễ hội. Đây
là nét sinh hoạt văn hóa độc
đáo có từ trước Cách mạng
tháng 8 năm 1945 và được duy
trì đến ngày nay có ý nghĩa
tinh thần lớn, khuyến khích
phát triển chăn nuôi đồng thời
góp phần tạo không khí vui
tươi, gắn kết cộng đồng vào
đầu Xuân mới.

Khác với trước Cách mạng
tháng 8 năm 1945, lễ hội chọi
gà đình Phú Xá hiện nay chỉ
còn thi “gà công” (gà thờ).
Ngay khi hội thi của năm trước
kết thúc, Ban tổ chức họp với
trưởng các dòng họ trong thôn
để chọn 8 người nuôi gà
(thường từ 16 tuổi trở xuống)
và giao tiền (20.000
đồng/người) mua gà giống.
Vào ngày 25 tháng Chạp, Ban
tổ chức đi kiểm tra và ấn định
các gà tham gia. Nếu gà nào
không thực hiện đúng quy
định (giống gà trống ta,
chuồng trại sạch sẽ, thoáng
mát) sẽ bị loại và phải tìm gà
khác thay thế. Khi thi theo
hình thức bốc thăm chia cặp,
đấu loại trực tiếp, “gà công”
nào đạt giải nhất được thưởng
100.000 đồng; giải nhì 70.000
đồng và giải ba 50.000 đồng.
Kết thúc thi chọi gà, dù thắng
hay thua, các chủ gà đều mang
về làm thịt, luộc chín đem ra

(Xem tiếp trang 35)
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Xã Yết Kiêu tích cực xây dựng phong trào
“ToàN DâN ĐoàN KếT XâY DựNG Đời SốNG VăN Hoá”

Hoàng Hà

Hưởng ứng phong trào
“Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn

hoá” (TDĐKXDĐSVH), thời
gian qua, xã Yết Kiêu, huyện
Gia Lộc đã tập trung chỉ đạo,
đẩy mạnh công tác xây dựng
đời sống văn hóa cơ sở với các
nội dung: Nâng cao chất lượng
các phong trào xây dựng “Gia
đình văn hóa”, “Khu dân cư
văn hóa”; xây dựng môi trường
văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh
xã hội hóa tạo nguồn lực hoàn
thiện hệ thống nhà văn hóa
thôn; phát triển phong trào
văn nghệ, thể thao; tăng cường
quản lý, phát huy giá trị các di
tích lịch sử - văn hóa, lễ hội,
góp phần nâng cao đời sống
tinh thần cho nhân dân.

Phó Chủ tịch xã Yết Kiêu
Trần Đình Biên cho biết: xã có
16 thôn với trên 5.000 hộ. Xác
định tầm quan trọng của công
tác xây dựng đời sống văn hóa
đối với sự ổn định về chính trị,
sự phát triển kinh tế - xã hội,
Ban chỉ đạo phong trào
TDĐKXDĐSVH của xã chỉ đạo
các thôn, các tổ chức đoàn thể
tăng cường tuyên truyền, vận
động cán bộ, hội viên, nhân
dân chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước.
Những năm qua, việc xây
dựng đời sống văn hóa được
gắn liền với xây dựng nông
thôn mới nên sau một quá
trình thực hiện, hệ thống
đường làng ngõ xóm, trạm y
tế, trường học, điểm sinh hoạt
văn hóa tập trung tại các khu
dân cư được quan tâm đầu tư
xây dựng, cải tạo, đáp ứng tốt
nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui

chơi của con em và nhân dân
địa phương. Tình hình an ninh
trật tự, an toàn giao thông
được giữ vững.

Theo ông Đỗ Hữu Sứ, công
chức văn hoá - xã hội xã Yết
Kiêu: trong việc thực hiện xây
dựng đời sống văn hóa, xã xác
định điểm nhấn là xây dựng
gia đình văn hóa, cần phải
phát huy được vai trò, sức
mạnh của người dân tham gia
vào các phong trào, nhiệm vụ
cụ thể. Khi nhận thức được giá
trị của gia đình văn hoá, họ
chấp hành tốt chủ trương của
Đảng và chính sách, pháp luật
của Nhà nước cũng như
hưởng ứng các phong trào do
địa phương phát động.

Việc triển khai, đăng ký xây
dựng gia đình văn hoá theo
các tiêu chí được phát động
đến từng hộ dân. Hằng năm,
việc bình xét danh hiệu gia
đình văn hoá bảo đảm khách
quan, trung thực. Các thành
viên trong mỗi gia đình không
chỉ sống có trách nhiệm với

nhau mà còn tích cực tham gia
các hoạt động xã hội, tương
thân tương ái giúp đỡ nhau lúc
khó khăn, hoạn nạn. Đến nay,
toàn xã gần 96% số gia đình
được công nhận gia đình văn
hoá.

Cùng với số gia đình văn
hoá tăng theo từng năm, đến
nay 16/16 thôn đều đã đạt
danh hiệu Làng văn hoá và
luôn nỗ lực giữ vững danh
hiệu. Từ đó, người dân nêu
cao tinh thần trách nhiệm,
thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang và lễ
hội, tạo bước chuyển trong
nếp sống, hình thành môi
trường văn hóa lành mạnh. Sự
thay đổi trong nếp nghĩ của
phần lớn người dân đã góp
phần loại trừ các yếu tố mê tín
dị đoan, phô trương, lãng phí
trong đời sống, phù hợp hơn
với xu thế của thời đại, giúp
các phong trào, lễ hội ở địa
phương được duy trì theo
hướng thực chất hơn. 

Từ phong trào đó người

Nhà văn hóa thôn Khăn, xã Yết Kiêu.
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dân đã tích cực góp công, góp
sức làm đường giao thông,
khơi thông thủy lợi, xây dựng
các thiết chế văn hoá, lắp đặt
hệ thống điện chiếu sáng, bảo
vệ môi trường… 

Ông Sứ cho biết thêm: tất
cả các thôn đều có nhà văn
hoá, sân vận động... hiện xã có
14 câu lạc bộ (CLB) thể thao,
16 CLB văn nghệ, 3 CLB thơ...
thu hút hàng trăm người mọi
lứa tuổi tham gia sinh hoạt.
Nổi bật phải kể đến CLB bóng
đá thôn Bát Đại, đội bơi
thuyền chải thôn Hoàng Kim,
CLB văn nghệ thôn Lương
Nham…

Ngoài các CLB thể thao,
văn nghệ, xã Yết Kiêu còn có
các CLB khác như: CLB liên
thế hệ tự giúp nhau thôn
Lương Nham thu hút hàng
chục thành viên tham gia. Các
thành viên chủ yếu là người
cao tuổi, còn lại là cựu chiến
binh, phụ nữ, thanh niên, sinh
hoạt trong CLB các thành viên
sẽ chia sẻ với nhau về vốn,
cách làm kinh tế, chuyển giao
khoa học, kỹ thuật, góp phần
tăng thu nhập. Sức khỏe của
các thành viên cũng sẽ tốt lên
do rèn luyện và được hướng
dẫn kiến thức tự chăm sóc bản

thân. Người già neo đơn được
tình nguyện viên đến nhà
chăm sóc, khám bệnh miễn
phí, giúp đỡ khi gặp khó
khăn… Cũng theo ông Sứ xã
còn có mô hình “Địa chỉ tin
cậy” thành lập từ năm 2014,
với sự tham gia của 5 thành
viên để hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ
các vấn đề liên quan đến bạo
lực gia đình. Với mục tiêu
nâng cao chất lượng môi
trường sống cho người dân, tại
các khu dân cư, công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân
tham gia bảo vệ, gìn giữ môi
trường cũng được xã đẩy
mạnh. Đến nay, tất cả các
thôn đều có tổ thu gom rác
thải. Nhiều mô hình bảo vệ
môi trường cũng ra đời như
mô hình “xách làn đi chợ”.
Nhiều chị em phụ nữ đã thực
hiện phân loại rác thải ngay tại
gia đình... 

Không chỉ trong thôn, tại
gia đình, các cấp Hội trong xã
còn thực hiện tốt việc thu gom
rác thải đồng ruộng bằng việc
đặt các khoanh cống tại khắp
các xứ đồng. Xã chỉ đạo các
thôn, tổ chức đoàn thể tăng
cường tuyên truyền, vận động
nâng cao nhận thức cho hội
viên, nhân dân trồng và chăm

sóc cây xanh xung quanh bãi
rác tập trung, trồng cây hoa
trên các trục đường chính của
xã và các thôn, tạo nên bức
tranh làng quê đa sắc màu. 

Bên cạnh đó, công tác bảo
tồn, phát huy giá trị các di tích
lịch sử văn hóa trên địa bàn
cũng được chính quyền và
nhân dân chú trọng. Xã đã vận
động nhân dân, con em xa
quê, nhà hảo tâm đóng góp
kinh phí hàng tỷ đồng, hàng
trăm ngày công để xây mới
đình Thanh Khơi (thuộc thôn
Trịnh Thanh Vân) và đình
Khăn. Ông Biên cho biết thêm:
Với sự nỗ lực của cả hệ thống
chính trị và người dân, phong
trào xây dựng đời sống văn
hóa gắn với nông thôn mới ở
Yết Kiêu ngày càng đi vào
chiều sâu, khơi dậy tinh thần
đoàn kết, ý thức trách nhiệm
sống vì cộng đồng. Để đời
sống văn hóa tinh thần của
người dân ngày càng phong
phú, cấp ủy, chính quyền, các
tổ chức đoàn thể xã Yết Kiêu
tiếp tục chú trọng tuyên
truyền, nâng cao nhận thức về
mục đích, ý nghĩa của việc gìn
giữ, phát triển các giá trị văn
hóa song song với phát triển
kinh tến

đình dâng lên các vị Thành
hoàng, sau mới thụ hưởng và
nộp lại số tiền là 20.000 đồng
(tương đương với một con gà
giống) để Ban tổ chức phát
cho những người chọn nuôi
vào năm sau. 

Các cụ cao niên trong làng
cho biết, tục thi chọi gà không
biết có từ bao giờ, chỉ tương
truyền rằng, thôn Phú Xá ngày
nay được thành lập bắt đầu từ

dòng họ Lợi, sau đó, các dòng
họ Đỗ Danh, Trần Xuân, Mai
Thế, Vũ Khắc tiếp tục về khai
hoang, sinh sống. Nhằm tạo
không khí vui tươi đầu Xuân
mới, các dòng họ thống nhất
tổ chức thi chọi gà vào ngày
mồng 3 Tết hàng năm. Đối với
người dân Phú Xá hiện nay
việc được chọn nuôi gà tham
gia lễ hội là niềm vinh dự, tự
hào không chỉ đối với người
nuôi mà là cả dòng họ. Do đó,
cả dòng họ có trách nhiệm từ
việc chọn gà giống đến chăm
sóc, huấn luyện đảm bảo theo

đúng quy định của Ban tổ
chức đặt ra. 

Các hoạt động diễn ra tại
đình Phú Xá đã đáp ứng nhu
cầu tín ngưỡng của nhân dân
trong thôn, ngoài xã, tạo sự
gắn bó, tinh thần tương thân,
tương ái. Từ đó, tiếp tục giữ
gìn những giá trị văn hóa
truyền thống của cha ông đã
sáng tạo trong quá trình lao
động, đấu tranh dựng và giữ
nước, góp phần vào việc thúc
đẩy kinh tế - xã hội địa phương
trong thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóan

ngôi đình thờ ba vị...
(Tiếp theo trang 33)
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Khẳng định vị thế thể thao tỉnh Đông
PHƯơng THAnH

Qua gần 25 năm, thể
thao tỉnh nhà đã có
bước phát triển vượt

bậc. Vị thế thể thao tỉnh Đông
được khẳng định trên các đấu
trường quốc gia và quốc tế.

Vị thế trong tốp 10 cả nước
Còn nhớ năm 1995, kỳ Đại

hội Thể dục thể thao (TDTT)
cuối cùng trước khi tái lập
tỉnh, đoàn thể thao Hải Hưng
có 46 vận động viên (VĐV)
tham gia thi đấu 9 môn: đá
cầu, taekwondo, điền kinh,
bơi, bóng chuyền, bóng bàn,
bắn súng, bơi vượt sông, việt
dã. Kết thúc Đại hội, các VĐV
giành được 5 huy chương vàng
(HCV), 4 huy chương bạc
(HCB), 4 huy chương đồng
(HCĐ). Kết quả này giúp Hải
Hưng xếp thứ 10 trong số 56
tỉnh, thành, ngành tham dự.

Từ đó đến nay, hơn hai
thập kỷ đã qua, tiếp nối truyền
thống, đoàn thể thao Hải
Dương đã và đang không
ngừng trưởng thành, lớn
mạnh. Thành tích thể thao
chuyên nghiệp của Hải Dương
luôn trong tốp 10 toàn quốc.
Đặc biệt, các kỳ Đại hội TDTT
toàn quốc lần thứ 6 (năm
2010), 7 (năm 2014), đoàn Hải
Dương đã vươn lên vị trí thứ 7
trên bảng tổng sắp. Tại Đại hội
TDTT lần thứ 7, đoàn Hải
Dương cử lực lượng hùng hậu
tham dự với gần 200 VĐV, 42
huấn luyện viên, thi đấu 20
môn. Kết thúc Đại hội, đoàn
đoạt 25 HCV, 24 HCB, 36 HCĐ.
Tại Đại hội lần thứ 8 (2018),
Hải Dương giành 22 HCV, 28
HCB và 30 HCĐ; đã xác lập và
phá 13 kỷ lục quốc gia cá nhân
và đồng đội; đoàn xếp thứ
8/65 tỉnh, thành, ngành tham
dự Đại hội. Ngoài ra, hằng

năm, các VĐV Hải Dương còn
mang về từ 60 đến 80 HCV ở
các giải trong nước và quốc tế.
Thành quả này khẳng định thể
thao tỉnh Đông đã có những
hướng đi mới, sự đầu tư đúng
đắn cho các môn thể thao
truyền thống, có thế mạnh.

Ông Nguyễn Văn Chinh –
Phó Giám đốc Trung tâm Đào
tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể
thao tỉnh chia sẻ: “Những năm
qua, thể thao thành tích cao
của tỉnh đã khẳng định vị thế
trên đấu trường quốc gia,
quốc tế. Tại các kỳ đại hội và
giải vô địch châu Á, Đông Nam
Á, có nhiều VĐV Hải Dương
tham dự và góp phần quan
trọng vào thành tích chung
của đoàn thể thao Việt Nam.
Tiêu biểu như tại SEA Games
lần thứ 28 năm 2015, Hải
Dương có số lượng VĐV tham
dự đông, với 16 VĐV và đạt
thành tích rực rỡ nhất từ trước
đến nay với 9 HCV. Hay như
tại SEA Games gần đây nhất
lần thứ 30 năm 2019 đoàn Hải
Dương đã xuất sắc giành 2
HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, đóng
góp đáng kể vào bảng tổng sắp
huy chương của đoàn thể thao

Việt Nam. Trong đó, VĐV
Nguyễn Hoàng Phi Vũ giành
HCV nội dung bắn cung 1 dây
đôi nam nữ ở cự ly 70 m; VĐV
Đoàn Bá Tuấn Anh giành HCV
ở môn bóng bàn nội dung đôi
nam. Trong đó VĐV Nguyễn
Hoàng Phi Vũ trở thành niềm
tự hào của bắn cung Hải
Dương khi đạt vô địch  giải
bắn cung châu Á năm 2019 và
giành suất tham dự Thế vận
hội mùa hè năm 2020 (Do ảnh
hưởng dịch Covid 19 nên
chuyển sang 2021) tổ chức tại
Tokyo. Trước đó Hải Dương
cũng đã có 3 VĐV góp mặt tại
đấu trường Olympic là:
Nguyễn Đức Uýnh, Trần Quốc
Cường (bắn súng), Nguyễn Thị
Thiết (cử tạ)”.

Và còn rất nhiều những
VĐV xuất sắc đại diện cho
tỉnh, quốc gia thi đấu thành
công trên các đấu trường quốc
tế như: danh thủ bóng đá một
thời Lê Thế Thọ; những tay vợt
Nguyễn Ngọc Phan, Nguyễn
Đức Long, Vũ Mạnh Cường và
giờ đây là những Đoàn Bá
Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân
đã làm vang danh bóng bàn
tỉnh Đông. Rồi những Vũ Thế

Thể thao Hải Dương luôn trong tốp 10 đơn vị đứng đầu toàn quốc.
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Hoàng, Lê Sĩ Kiên, Trần Đình
Nam... môn Pencak Silat;
Nguyễn Văn Huệ, Lê Văn
Hân… môn điền kinh; Lê Thị
Bích, Trần Thị Len... môn đấu
kiếm và còn rất nhiều, rất
nhiều những VĐV nữa đã,
đang và sẽ viết tiếp vào trang
sử vàng của thể thao xứ Đông.

Cùng với thể thao thành
tích cao, phong trào TDTT
quần chúng của tỉnh cũng
phát triển mạnh mẽ. Năm
2002, tỉnh mới có 17% số
người dân tập luyện TDTT
thường xuyên, 9% số gia đình
thể thao, trên 1.200 điểm,
nhóm tập thì đến nay cả tỉnh
có trên 3.500 CLB, nhóm tập
luyện TDTT thường xuyên,
100% các xã, phường, thị trấn,
gần 80% các thôn, làng, khu
phố có câu lạc bộ thể dục, thể
thao, trên 1.200 sân tập luyện
cầu lông, hơn 500 nhà tập cầu
lông, gần 500 sân bóng đá các
loại...). Hàng năm, các huyện
tổ chức được hàng trăm giải
thể thao; cấp cơ sở xã, phường
cũng tổ chức được trên 2.300
giải thể thao thu hút hàng
chục nghìn người tham gia thi
đấu... thu hút 30% tỷ lệ dân số
toàn tỉnh tham gia tập luyện
thể thao thường xuyên,
khoảng 25% số gia đình thể
thao. Những vinh quang thể
thao Hải Dương lập nên thời
gian qua không chỉ thể hiện
quyết tâm, nỗ lực của các
VĐV, huấn luyện viên, cán bộ
quản lý ngành thể thao mà
còn cho thấy sự quan tâm đầu
tư đúng hướng của tỉnh và sự
phối hợp, hỗ trợ hiệu quả từ
các ngành. Mà kết quả này
cũng là niềm mơ ước của
nhiều tỉnh, thành phố có tiềm
lực kinh tế và đầu tư lớn cho
thể thao.

đầu tư và phát triển toàn diện
Hơn 20 năm trước, để bắt

nhịp với xu hướng phát triển

thể thao thành tích cao, Hải
Dương đã có những quan tâm
đầu tư xây dựng và mở rộng
quy mô, chất lượng đào tạo,
cùng với đó là nhiều chính
sách, sự đầu tư từ tỉnh đến cơ
sở để phát triển thể thao
phong trào. Từ cơ sở vật chất,
trang thiết bị, dụng cụ tập
luyện của thể thao chuyên
nghiệp còn nghèo nàn. Cả tỉnh
chỉ có Trường Nghiệp vụ
TDTT làm công tác tuyển
chọn, đào tạo VĐV năng khiếu
của những năm đầu tái lập
tỉnh đến sự hình thành của 3
đơn vị làm nhiệm vụ này là
Trung tâm Đào tạo, huấn
luyện thể thao, Trung tâm Đào
tạo, huấn luyện và thi đấu thể
thao dưới nước, Trung tâm
Bóng bàn. Các trang thiết bị,
dụng cụ tập luyện cơ bản đáp
ứng yêu cầu. Nhiều bộ môn
được đầu tư hiện đại. Và giờ
đây là Trung tâm Đào tạo,
Huấn luyện và Thi đấu thể
thao được thành lập trên cơ sở
hợp nhất 3 Trung tâm trên đã
sớm ổn định cơ cấu tổ chức,
tăng cường đoàn kết nội bộ để
tạo nên sức mạnh tổng hợp
thực hiện tốt mọi nhiệm vụ
được giao. Cùng với việc mở
rộng quy mô, chất lượng đào
tạo, tỉnh đã đầu tư xây dựng
Nhà Thi đấu TDTT, nhà tập
luyện đa năng, nâng cấp các
Câu lạc bộ Bóng bàn và Bắn
súng.

Ở mấy kỳ đại hội TDTT khi
mới tái lập tỉnh, tỉnh ta tham
gia 5 môn là bóng bàn, bắn
súng, bơi trong bể, bóng
chuyền nữ, điền kinh với vài
chục VĐV, đến nay lực lượng
đã phát triển mạnh mẽ. Tại
Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao hiện
có gần 500 VĐV ở 24 môn thể
thao với 4 VĐV kiện tướng
quốc tế, 58 VĐV kiện tướng, 12
dự bị kiện tướng và 69 VĐV
cấp I. Nhiều môn mới nhanh

chóng trở thành thế mạnh của
Hải Dương trên đấu trường
quốc gia, quốc tế như cử tạ,
Pencak Silat, đua thuyền
Rowing, đấu kiếm, bắn cung,
bóng đá nhi đồng... Công tác
tuyển chọn, đào tạo, huấn
luyện được thực hiện chuyên
nghiệp. Quy trình đào tạo
phân cấp rõ ràng với các tuyến
nghiệp dư, luân huấn, mục
tiêu. VĐV không chỉ tập huấn
ở trong nước mà còn đi nước
ngoài. Một số môn thuê
chuyên gia nước ngoài huấn
luyện như bóng bàn, bóng
chuyền, cử tạ, đấu kiếm.
Trong điều kiện còn khó khăn,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch đã đẩy mạnh hợp tác với
các địa phương có thế mạnh
về thể thao thành tích cao để
gửi VĐV đến tập. Đồng thời
tỉnh đã quan tâm cải thiện chế
độ chính sách nhằm động viên
huấn luyện viên, VĐV yên tâm
tập luyện, gắn bó lâu dài.
Những VĐV đạt đẳng cấp
quốc gia, quốc tế được trả
lương hằng tháng. Các VĐV
đều được đóng bảo hiểm xã
hội và được khen thưởng khi
giành thành tích cao ở các giải
vô địch quốc gia, quốc tế. Các
trung tâm bố trí việc làm cho
một số VĐV xuất sắc khi hết
thời kỳ đỉnh cao, cử đi học
chuyên nghiệp.

Có thể khẳng định, sự quan
tâm đầu tư, chăm lo cho sự
nghiệp TDTT, nhất là xây
dựng cơ sở vật chất, trang thiết
bị, chế độ, chính sách cho
VĐV là "liều thuốc" trợ lực cho
các VĐV, huấn luyện viên,
giúp họ nỗ lực hết mình trong
tập luyện, thi đấu. Nhờ đó,
tỉnh đã giữ vững thành tích và
ngày càng vươn lên chinh
phục những đỉnh cao mới tại
các kỳ Đại hội thể thao toàn
quốc và những giải đấu khác,
qua đó khẳng định vị thế thể
thao tỉnh Đôngn
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Bắn cung Hải Dương:
Vừa chăm “ngọn” vừa bón “gốc”

THAnH Trần

Bắn cung đã “lặng lẽ” trở
thành môn thể thao thế
mạnh của Hải Dương từ

vài năm trở lại đây. Trong các
giải đấu quốc gia, khu vực,
châu lục, tranh vé tham dự
Olympic đều có sự góp mặt
của các cung thủ Hải Dương.

Thành công nối tiếp 
Là môn thể thao được đưa

vào huấn luyện từ tháng 8
năm 2011 cùng với võ thuật,
boxing, cầu lông… Việc thành
lập đội tuyển bắn cung cho
thấy khát khao vươn xa của
thể thao Hải Dương trên sân
chơi quốc gia, khu vực và quốc
tế. Từ chỗ chỉ là đội xếp trong
tốp 6-7 toàn quốc những năm
trước đây, bắn cung Hải
Dương lặng lẽ vươn lên, trở
thành một trong những đơn vị
mạnh nhất của cả nước. Từ
năm 2013 đến nay, đội tuyển
bắn cung tỉnh năm nào cũng
đóng góp những vận động
viên xuất sắc cho đội tuyển
quốc gia tham dự các giải đấu
quốc tế. Năm 2018, cung thủ
Lê Phương Thảo từng giành
HCV đồng đội nội dung cung 3
dây nữ tại Giải bắn cung châu
Á. Tại Đại hội Thể thao toàn
quốc lần thứ VIII năm 2018,
đội tuyển thi đấu ấn tượng,
giành 2 HCV, 9 HCB và 3 HCĐ,
vượt chỉ tiêu đề ra.

Nhưng có lẽ, năm 2019 vừa
qua là năm đội tuyển bắn
cung Hải Dương gặt hái được
nhiều thành công và để lại dấu
ấn đậm nhất. Tại Giải vô địch
các câu lạc bộ bắn cung toàn
quốc năm 2019, tổ chức vào
tháng 5, đội đã giành 10 HCV,
6HCB và 4 HCĐ, xếp thứ hai
toàn đoàn (sau Hà Nội). 5
tháng sau đó, tại Giải vô địch
bắn cung toàn quốc năm 2019,

đội tuyển bắn cung Hải Dương
dù không có nhiều cung thủ
tham gia nhưng vẫn xuất sắc
giành tới 7 HCV, 4 HCB và 3
HCĐ, xếp thứ hai toàn đoàn
(sau Hà Nội). Đây là thành tích
tốt nhất từ trước tới nay đội
giành được tại giải này. Và tại
SEA Games 30 năm 2019 tổ
chức tại Philippines, đội tuyển
bắn cung tỉnh cũng có 2 vận
động viên được triệu tập là Lê
Phương Thảo và Nguyễn
Hoàng Phi Vũ và đều thi đấu
thành công mang về những
tấm huy chương cho thể thao
Việt Nam.

Niềm vui mà bắn cung Hải
Dương giành được trong 2
năm gần đây không chỉ dừng
lại ở những thành tích trên.
Tại Giải vô địch bắn cung châu
Á năm 2019 diễn ra tại Thái
Lan từ ngày 21-29 tháng 11,
cung thủ Nguyễn Hoàng Phi
Vũ của Hải Dương đã thi đấu
xuất sắc, giành HCV nội dung
cung 1 dây nam cự ly 70 m.
Thành tích ấn tượng này giúp
Vũ giành suất tham dự Thế
vận hội mùa hè năm 2020 (Do
dịch Covid 19 nên hoãn sang

năm 2021) tổ chức tại Tokyo
(Nhật Bản). Với thể thao Hải
Dương, trước Vũ chỉ có 3 vận
động viên từng được tham dự
Thế vận hội là Nguyễn Thị
Thiết (môn cử tạ) và Nguyễn
Đức Uýnh, Trần Quốc Cường
(môn bắn súng).

cần sự đầu tư trọng điểm
Trong gần 10 năm, bắn

cung đã trở thành môn thể
thao Olympic mũi nhọn của
Hải Dương. Mặc dù những
năm qua, đội tuyển được đầu
tư khá khiêm tốn, cơ sở vật
chất phục vụ vừa thiếu, vừa
yếu. Toàn đội có 22 cung thủ
nhưng chỉ có 5 bộ cung để tập
luyện. So với một số đội mạnh
của cả nước, đội tuyển bắn
cung tỉnh ít được đi tập huấn
nước ngoài... Và điều bất ngờ
nữa khi biết được, huấn luyện
viên trưởng bộ môn bắn cung
của tỉnh hiện nay từng là huấn
luyện viên môn bắn súng.

Tuy nhiên, bắn cung Hải
Dương vẫn tiến bộ từng ngày,
không chỉ thi đấu ấn tượng mà
còn đào tạo ra những cung thủ

Một buổi tập luyện của các cung thủ trẻ.

(Xem tiếp trang 40)
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Có một “Cặp đôi vàng”
bóng bàn Hải Dương

P.V

Đó là đôi vận động viên Nguyễn Đức Tuân
- Bùi Ngọc Lan, hiện đang là cặp đôi “bất
khả chiến bại” nội dung nam nữ của đội

tuyển bóng bàn Vicem Hoàng Thạch Hải
Dương. 

đặt dấu ấn
Nói đến bóng bàn Hải Dương, người hâm

mộ nghĩ ngay đó là cái nôi của bóng bàn cả
nước. Và thực tế bóng bàn Hải Dương có được
rất nhiều thành công trong quá khứ với những
tay vợt hàng đầu góp phần hình thành một thế
hệ các cây vợt “vàng” như Nguyễn Ngọc Phan,
Nguyễn Đức Long, Vũ Mạnh Cường và giờ đây
là Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Bùi
Quang Hiền… đã lập nên nhiều chiến tích ở các
giải đấu lớn trong nước và khu vực. Nhưng đó là
thế mạnh ở các nội dung đơn nam, đồng đội
nam, còn ở các nội dung khác như đơn nữ,
đồng đội nữ thì có thể nói bóng bàn Hải Dương
chỉ ở dạng “vừa vừa” mà thôi.

Ba năm gần đây, bóng bàn Hải Dương có
thêm thế mạnh ở nội dung đôi nam nữ với
thành công của cặp đôi Đức Tuân - Ngọc Lan.
Cặp đôi này thi đấu xuất sắc, giành nhiều thành
tích ấn tượng trong nhiều giải đấu, đặc biệt là
các giải Vô địch quốc gia. Dấu ấn đáng nhớ và
ấn tượng nhất của cặp đôi này là tấm huy
chương vàng lịch sử tại Đại hội Thể thao toàn
quốc lần thứ VIII năm 2018. Trong trận chung
kết nội dung đôi nam nữ, Đức Tuân - Ngọc Lan
của Vicem Hoàng Thạch Hải Dương đã thi đấu
xuất sắc, giành thắng lợi 3-2 trước 2 tay vợt đẳng
cấp Đinh Quang Linh - Vũ Thị Hà (Quân đội),
mang về tấm huy chương vàng (HCV) quý giá
cho đoàn thể thao Hải Dương. Lần đầu tiên Hải
Dương giành được HCV nội dung đôi nam nữ
môn bóng bàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Phối hợp ăn ý và hiểu nhau trong thi đấu,
bước sang năm 2019, tại 2 giải đấu danh giá của
Việt Nam là: Giải vô địch bóng bàn toàn quốc và
Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc, Đức
Tuân - Ngọc Lan tiếp tục gặt hái thành công và
bước lên bục cao nhất của nội dung đôi nam
nữ. Tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo
Nhân Dân tranh Cúp PetroVietNam - Đạm Cà
Mau, tổ chức vào tháng 5 ở Khánh Hòa, cặp đôi
đã đánh bại Nguyễn Tiến Đăng Vũ - Mai Hoàng
Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh) với tỷ số
3-2, qua đó giành HCV. 5 tháng sau, tháng 10

năm 2019, cặp đôi này lại giành HCV tại Giải
bóng bàn các đội mạnh toàn quốc tổ chức ở
Tiền Giang, sau khi đánh bại 2 tay vợt mạnh
Đinh Anh Hoàng - Trần Mai Ngọc (Hà Nội T&T)
trong trận chung kết với tỷ số 3-1. Trước đây,
Đức Tuân và Đinh Thị Huệ cũng từng là cặp đôi
thi đấu khá thành công của bóng bàn Hải
Dương với tấm HCV tại Giải vô địch bóng bàn
toàn quốc năm 2017. Đây cũng là lần đầu tiên
bóng bàn tỉnh ta giành được HCV nội dung đôi
nam nữ tại giải này. Tuy nhiên, giới chuyên
môn và người hâm mộ cho rằng sự kết hợp giữa
Đức Tuân và Ngọc Lan hiệu quả hơn nhiều.

Với những chiến thắng liên tục, có thể nói
Nguyễn Đức Tuân - Bùi Ngọc Lan hiện đang là
cặp đôi “bất khả chiến bại” của đội tuyển bóng
bàn Hải Dương trong toàn quốc, đây là kết quả
của sự đầu tư bài bản, khoa học của những
người làm thể thao Hải Dương những năm qua.

Kết hợp ăn ý để “bất khả chiến bại”
Những thành công liên tiếp của cặp đôi này

kể từ sau Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ
VIII đến nay đã minh chứng cho quyết định
sáng suốt của Ban huấn luyện đội tuyển bóng
bàn Hải Dương. Trước khi đặt dấu ấn tại Đại hội
Thể thao năm 2018, ít có ai biết rằng Đức Tuân
- Ngọc Lan mới chỉ bắt đầu ghép đôi tập luyện

Đức Tuân – Ngọc Lan trên bục vinh danh tại
Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018.
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trước thềm Đại hội đúng 3
tuần. Mặc dù trước đó Tuân và
Huệ đã có kinh nghiệm thi đấu
với nhau, nhưng trong chuyến
tập huấn của toàn đội tại Triều
Tiên. Do có sự tham vấn của
các chuyên gia nước bạn nên
ban huấn luyện đội tuyển
bóng bàn tỉnh đã quyết định
cho Đức Tuân kết hợp với
Ngọc Lan mà không phải Đinh
Thị Huệ. 

Việc thường xuyên trao đổi,
chia sẻ kinh nghiệm trong quá
trình tập luyện đã giúp cặp đôi
này càng hiểu nhau hơn trong
thi đấu và không ngừng tiến bộ
vượt bậc. Nói về sự kết hợp
giữa cặp đôi này, huấn luyện
viên đội tuyển bóng bàn Vicem
Hoàng Thạch Hải Dương
Nguyễn Văn Thuần đánh giá:
"2 tay vợt bổ trợ cho nhau rất
tốt trong thi đấu, qua đó tạo
nên chiến thuật công thủ toàn
diện bất khả chiến bại cho tới
thời điểm hiện tại. Trong thi

đấu, Đức Tuân luôn làm tốt
nhiệm vụ bao sân trong khi
Ngọc Lan phát huy được các
phẩm chất kỹ thuật cơ bản,
chắc chắn và không ngừng tiến
bộ trong thi đấu nội dung đôi
nam nữ". 

Trong những trận đấu lớn,
gặp các đối thủ nhiều kinh
nghiệm của Quân đội, Hà Nội
T&T hay Petrosetco TP Hồ Chí
Minh, Đức Tuân đều thể hiện
vai trò đàn anh, động viên
Ngọc Lan thi đấu tập trung, cố
gắng cho từng séc đấu. Đức
Tuân cũng thừa nhận giữa anh
và Ngọc Lan có sự kết hợp ăn ý
khi thi đấu, anh chia sẻ: Trong
những trận đấu gặp đối thủ
mạnh, chúng tôi thường áp
dụng lối đánh nhanh, mạnh,
tích cực tấn công ngay từ đầu.
Lan chỉ cần đánh chuẩn vào
bàn, còn tôi sẽ là người kết
thúc. Lan thi đấu sung, kỹ
thuật cơ bản tốt, nhất là những
cú giật phải luôn có độ chuẩn

xác cao. Đó là tiền đề để tôi có
thể tấn công ăn điểm. Trong
khi đó, được thi đấu bên cạnh
đàn anh đã giúp Ngọc Lan
ngày càng bản lĩnh hơn. "Bước
vào những trận chung kết gặp
các đối thủ dày dạn kinh
nghiệm, tôi khá run nhưng
anh Tuân luôn động viên.
Nhiều khi bị đối thủ dẫn điểm
sâu, anh ấy bảo tôi phải giữ
vững tinh thần, không được bỏ
cuộc. Từ ngày thi đấu ghép đôi
với anh ấy, tôi thấy kỹ thuật,
kinh nghiệm và bản lĩnh thi
đấu của mình được nâng lên
nhiều", Ngọc Lan chia sẻ.

Năm nay, Đức Tuân bước
sang tuổi 23, Ngọc Lan mới chỉ
tuổi 18, là độ tuổi đang “chín”
và sung sức trong sự nghiệp
của VĐV, hứa hẹn sẽ còn tiếp
tục gặt hái được nhiều thành
công cho bản thân cũng như
bóng bàn Hải Dương trong
tương lain

đầy chất lượng. Huấn luyện
viên trưởng đội tuyển bắn
cung tỉnh Nguyễn Xuân
Thành cho biết: trên thực tế
trong suốt thời gian qua,
chúng tôi đã luôn trăn trở,
dành nhiều thời gian để
nghiên cứu các lộ trình, giải
pháp phát triển môn bắn cung
và xây dựng lực lượng vận
động viên trong tương lai. Và
nguyên nhân cốt lõi để bắn
cung Hải Dương từng bước
vươn lên và khẳng định được
vị thế là do tuyển chọn được
những vận động viên có nhiệt
huyết, đam mê, bản lĩnh, tâm
lý vững vàng và có tâm với quê
hương. Trong số 22 cung thủ
của đội tuyển có tới 17 người
đạt cấp 1 và kiện tướng cấp
quốc gia. Những cung thủ đều
còn trẻ và chắc chắn sẽ còn
tiến bộ trong tương lai.

Bên cạnh đó, sự ham học
hỏi, sáng tạo, làm việc trách
nhiệm của đội ngũ ban huấn
luyện đã giúp "chèo lái" đội
tuyển đi đúng hướng. Trong
giai đoạn 2011-2014, trong
điều kiện tập luyện còn hạn
chế về nguồn ngân sách và cơ
sở vật chất như: cung, tên, bia
tập luyện, đội liên tục đi tập
huấn tại Hà Nội, Hải Phòng và
liên hệ với các chuyên gia nhờ
tư vấn, giúp đỡ. Ông Nguyễn
Văn Chinh  - Phó Giám đốc
Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao cho
biết: khó khăn lớn nhất đội
tuyển bắn cung gặp phải là
không thể mua được dụng cụ
thi đấu vì yếu tố độc quyền
của đơn vị cung cấp. Ngân
sách đầu tư cho môn thể thao
này còn thấp, năm 2019 dừng
ở mức 650 triệu đồng. Việc tổ
chức tham gia các giải đấu
quốc tế, tập huấn nước ngoài
rất hạn chế. Chế độ khen
thưởng cho các vận động viên

còn eo hẹp. Ví dụ: Hà Nội
thưởng cho cung thủ đạt giải
châu Á 70 triệu đồng/HCV
nhưng tỉnh ta không có. Vận
động viên đạt HCV Giải vô
địch bắn cung toàn quốc, Hà
Nội thưởng 35 triệu đồng, còn
tỉnh ta chỉ thưởng 5 triệu
đồng. So sánh với địa phương
mạnh như Hà Nội là khập
khiễng nhưng nói như thế để
thấy rằng chúng ta nên quan
tâm hơn nữa tới vận động viên
thể thao để họ toàn tâm, toàn
ý cống hiến. Về lâu dài, tỉnh
cần mời gọi được các "Mạnh
thường quân" đầu tư trọng
điểm cho các môn thế mạnh
nói chung, bắn cung nói
riêng".

Hiện đội tuyển bắn cung có
nhiều VĐV sáng giá và còn rất
trẻ, tuy nhiên, về lâu dài cũng
phải có sự đầu tư đột phá cho
lực lượng này, có như vậy
chúng ta mới có quyền hy
vọng một dấu ấn vươn tầm
của bắn cung Hải Dươngn

Bắn cung hải Dương...
(Tiếp theo trang 38)
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Thơm ngon bánh Chả
KIM Xuyến

Trên đất nước Việt Nam, ở
mỗi miền quê đều có
một loại đặc sản riêng,

Thái Bình có bánh cáy, Nghệ
An có bánh cu đơ, Thanh Hoá
nổi tiếng với chè lam... Nhưng
chưa đâu tôi thấy nhiều loại
đặc sản như ở Hải Dương.
Nằm ở vị trí địa lý thuận lợi,
trung tâm của đồng bằng châu
thổ sông Hồng, mưa thuận,
gió hoà, tạo nên cho mảnh đất
Hải Dương nhiều sản vật
ngon, góp phần vào kho tàng
ẩm thực của nước ta những
món ăn nổi tiếng. Ngoài vải
thiều, chả rươi, canh bánh đa
cá rô, Hải Dương còn có rất
nhiều loại bánh ngon như
bánh gai, bánh đậu, bánh
khảo...

Những năm gần đây, giới
thưởng thức bình dân, nhất là
học sinh, sinh viên không
quên được một loại bánh có
hương vị rất đặc biệt, đó là
bánh chả. Bánh chả từng là
món ăn vặt gắn với tuổi thơ
của bao người, nhưng dường
như ngày nay đang bị rơi vào
quên lãng giữa vô vàn những
loại thực phẩm hiện đại. Để
tìm được món bánh chả ngon
đúng vị ngày xưa cũng chẳng
phải dễ. Theo như một số chủ
hiệu sản xuất bánh kẹo ở tỉnh
ta, bánh chả tiêu thụ tốt, sản
xuất quanh năm nhưng chưa
phải là mặt hàng chính yếu,
chủ yếu họ để tâm nhiều đến
bánh Trung Thu (bánh nướng,
bánh dẻo), bánh đậu, bánh
khảo và các loại mứt tết. 

Bánh chả gợi hình viên chả
thịt băm nướng trên lò than
củi, gợi mùi vị chả ở thành
phần mỡ lợn trong nhân bánh.
Bánh chả có thứ hương rất đặc
trưng, ấy là mùi lá chanh. Có
thể nói không có lá chanh
không thành bánh chả.

Thưởng thức bánh chả là
thưởng thức sự cộng hưởng
hài hòa giữa bột, đường, mỡ
lợn và lá chanh. Sự thừa thiếu
của bất cứ nguyên vật liệu nào
cũng làm bánh thiếu hấp dẫn.

Tuy nhiên, do nhu cầu đa
dạng của khách hàng, mỗi cơ
sở sản xuất có thể gia giảm
thêm nguyên vật liệu. Nhưng
ngoài 4 loại nguyên liệu chính
đã nói ở trên, khi làm bánh có
thể thêm lạp xưởng vào nhân,
vỏ bánh có thể thêm trứng
hoặc không (cái này còn liên
quan đến giá thành sản
phẩm).

Nguyên liệu làm bánh chả
Vỏ bánh gồm: bột mì,

đường, (có thể thêm trứng gà),
muối, dầu ăn, bột nở, nước.

Nhân bánh gồm: thịt mỡ
(có thể có thêm lạp xưởng), lá
chanh, bột mì, đường.

Cách làm
- Bỏ đường, trứng gà vào

âu đánh cho tan, sau đó đổ
dầu ăn vào. Tiếp theo lấy rây
rây bột mì, bột nở vào, sau đó
vừa nhào bột, vừa đổ thêm
nước (bột không dính tay là
được). Để bột nghỉ tầm 30
phút.

- Thịt mỡ và lạp xưởng thái
hạt lựu, lá chanh thái chỉ,

thêm đường trộn đều.
- Cán bột thành từng dải

dài, cho nhân vào giữa, cuộn
vỏ cho kín rồi lăn nhẹ cho
chắc, dùng dao cắt thành từng
miếng nhỏ.

- Xếp lên vỉ nướng 180 độ
đến khi bánh chín vàng là
được. Thường thì bánh nướng
trong khoảng thời gian từ 30-
60 phút.

- Để bánh nguội, rồi đóng
vào bao bì sản phẩm. Hiện
nay, ta thường thấy bánh chả
chỉ được đóng vào túi ni lông,
khối lượng từ vài trăm gam trở
lên. 

Là món bánh được người
tiêu dùng ưa chuộng, ngày nay
bánh chả có mặt ở hầu hết
trong Nam, ngoài Bắc. Nhưng
theo đánh giá của hầu hết
khách hàng, thì bánh chả Hà
Nội của nhãn hàng Đinh Thìn,
Bảo Minh là ngon. Còn ở Hải
Dương có bánh chả của Sặt -
Bình Giang, Hữu Bình (TP Hải
Dương). Bánh chả theo chân
du khách là Việt Kiều về thăm
quê, những khách du lịch, các
bạn học sinh, sinh viên xa nhà.
Trong vô vàn những loại quà
bánh, bánh chả Hải Dương
vẫn là loại  quà "độc" được
nhiều người yêu thíchn

Nguồn: Internet
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Kinh Môn: vùng du lịch núi rừng,      
hang động kỳ thú

Văn duy

Cách đây vừa tròn 20
năm (tức là năm 1998),
huyện Kinh Môn đã

được Ủy ban Dân tộc và Miền
núi (Quốc hội) công nhận là
huyện miền núi. Núi ở Kinh
Môn có nhiều dạng tạo nên
nhiều điều mới mẻ đáng để du
khách đến tham quan, nghiên
cứu, khám phá.

Từ rất xa, nhìn về Kinh
Môn đã thấy hiện trên nền trời
dãy núi mờ mờ. Đó là dãy núi
đất An Phụ nằm theo hướng
Tây Bắc - Đông Nam chạy dài
hơn 20km, qua 13 xã thị trấn
của huyện. Hàng chục ngọn
núi nhấp nhô. Cao nhất là
đỉnh An Phụ cao 243,8m (so
với mặt nước biển) tạo cho dãy
núi mang dáng rồng uốn khúc.
Hàng trăm quả đồi nhỏ bám
hai bên. Từ chân đến đỉnh núi
là rừng cây bao phủ. Những
xóm làng yên tĩnh và trù phú;
Những vườn na, ổi, dứa, nhãn,
vải... sum suê tươi tốt, tất cả
tạo thành lá phổi xanh khổng
lồ mang khí lành cho vùng đất
này. Cả dãy núi An Phụ còn là
cái xương sống vững vàng của
đất Kinh Môn. Những ai đã
từng ở nơi đô hội hay vùng
công nghiệp ồn ào, về với xóm
núi này, uống bát nước chè
đồi, ăn củ khoai lang núi hoặc
nhâm nhi chén rượu nhắm
thịt gà ri thả nơi vườn đồi đều
sẽ thấy khỏe ra, thư thái, nhẹ
nhàng hơn.

Kinh Môn không chỉ có núi
đất mà còn có nhiều núi đá
vôi. Núi đá nằm ở 6 xã và
phường, tập trung chủ yếu ở
khu Nhị Chiểu. Những núi đá
vôi đỉnh nhọn hoắt, vách dựng
đứng, lởm chởm tai mèo sắc

như dao là kết quả của hàng
triệu năm phong hóa. Mặc dù
vậy, cây nhỏ, dây leo vẫn bám
vào hốc đá tạo thành tấm áo
choàng xanh phủ kín để lưu
giữ, nuôi sống bao nhiêu cây
thuốc quý, bao nhiêu chim
muông, rắn rết. Đó là quê
hương của bầy khỉ, của dê núi,
dơi, cú mèo, diều hâu, chim
sáo... rất quý giá. Núi đá Kinh
Môn còn là kho của quý cho
con người. Đá làm ra xi măng,
đá cho xây dựng, đá cho công
việc giữ đê chống lụt... Bao
nhiêu đình chùa, lăng mộ, bao
cột đá, sập đá, bia đá, bờ tường
đá, cây đèn, tượng... ở khắp
đất nước này đều có đá Kinh
Môn góp sức. Chả thế mà ngay
sau khi thống nhất đất nước,
ngày 19/5/1977 tiếng mìn phá
đầu tiên đã nổ, mở đầu cho
việc khởi công xây dựng Nhà
máy Xi măng Hoàng Thạch
lớn nhất vùng Đông Nam Á. Đi

sâu vào vùng núi đá, du khách
sẽ gặp những "thung", "áng"
nguyên sơ, rất ít dấu tích của
con người. Chốc chốc lại nghe
vẳng tiếng chim rừng gọi nhau
khắc khoải.

Song, cái quý giá nhất mà
núi đá vôi mang đến cho du
lịch là các hang động kỳ thú, lạ
mắt. Ước tính cả vùng núi đá
vôi có tới hàng trăm hang
động. Riêng những hang động
đã được đặt tên thì ở phường
Duy Tân có 20, phường Minh
Tân có 19. Còn vô số hang
chưa có tên và những hang
động chưa biết. Đó chính là
những ẩn số cần khám phá.
Trong số hang động ấy phải kể
đến những hang động lớn, nổi
tiếng. Trước hết là cụm hang
động Kính Chủ. Động Kính
Chủ nằm ở độ cao 20m (so với
chân núi). Đây là một động rất
đẹp do bàn tay khéo léo của tự
nhiên đẽo gọt hàng triệu năm.

Kỳ thú hang động Kinh Môn.
Ảnh: PV
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Trong động có chùa thờ Phật
và thờ Vua Lý Thần Tông.
Vách động còn trên 50 tấm bia
ghi thơ, văn của vua chúa, thi
sĩ, sư sãi, quan chức... Động
Kính Chủ vừa được Nhà nước
cấp hai bằng: Bằng di tích cấp
Quốc gia đặc biệt và Bằng
công nhận các bia Ma Nhai
trong động là Bảo vật quốc gia.
Động Kính Chủ  còn có một
động thấp quay cửa hướng
Tây cũng rất đẹp. Về phía
Đông chừng hai trăm mét là
động Ngũ nước rồi các hang
như hang Trâu, hang Luồn...
Vượt qua sông Kinh Thầy là đò
Trại Xanh thuộc phường
Phạm Mệnh vào phường Duy
Tân, nơi có chùa Nhẫm Dương
nổi tiếng. Ngay sau chùa là
hang Thánh hóa. Nơi đây
ngành khảo cổ đã tìm được
nhiều xương hóa thạch của
người Việt cổ cùng nhiều
xương thú cũng đã hóa đá.
Ngoài ra là rất nhiều đồ gốm,
tiền đồng thời xa xưa. Hiện
nay một số hiện vật đã được
trưng bày tại chùa phục vụ du
khách. Rồi đây, trong tương
lai, Nhà nước sẽ tiến hành khai
quật với quy mô. Chắc chắn
nhiều hiện vật sẽ được phát lộ

và Nhẫm Dương có thể sẽ
thành địa chỉ khảo cổ không
kém gì Núi Đọ, Bắc Sơn, Hòa
Bình, Phùng Nguyên, Sơn Vì...
Hang Thánh hóa còn là nơi
lưu giữ huyền thoại về Sư Tổ
đệ nhất Thủy Nguyệt của
thiền phái Tào Động của nước
ta đã đắc đạo và nhập niết bàn
tại đây như thế nào. Đi lên
lưng chừng núi, du khách vào
với động Tĩnh Niệm rộng và có
vòm nóc cao vút. Hơi đá mát
lạnh. Nước rơi tí tách gợi về xa
xăm. Ra khỏi động, đi qua
cánh đồng nhỏ, quay về hang
Viện Bẩy. Đây là một hang sâu
thăm thẳm nằm ngay chân
núi. Cửa hang rộng. Thời
chống Mỹ, bộ đội đã cải tạo
nền hang cho phẳng và quân y
Viện Bẩy đã sơ tán về đây. Bao
thương binh đã được cứu chữa
nhờ bàn tay bác sĩ và sự che
chở của chiếc hầm đá thiên
tạo khổng lồ này. Vì thế người
ta gọi tên hang là hang Viện
Bẩy.

Từ Duy Tân vượt đèo sang
Tân Dân để thăm hang Chùa
Mộ. Hang Chùa Mộ khá dài và
quanh co ngay dưới chân núi.
Hang có nhiều cửa: chân núi
có, lưng chừng núi có. Ngắm

vách đá, ta như nghe thấy
tiếng sóng nước thời tiền sử
vẫn còn vỗ mãi theo thời gian
để tạo nên những ngấn đá
mềm mại và rất đỗi tự nhiên,
không một bàn tay điêu khắc
nào sánh nổi.

Rời Hang chùa Mộ, xe đưa
ta sang với cụm ba hang động
nổi tiếng thuộc phường Minh
Tân. Đó là động Hàm Long,
Tâm Long và Đốc Tít. Động
Hàm Long nằm ở ngay chân
núi đá, mái động không cao.
Trong động có nhiều ngách.
Vách đá, nhũ đá rất kỳ thú. Cả
động như miệng con rồng
khổng lồ. Trong động có ban
thờ Phật, đèn nến sáng lấp
lánh trông xa như miệng rồng
sắp nhả ngọc. Quành sang bên
núi phía sau, leo lên cao
chừng hơn chục mét để vào
động Tâm Long. Cửa động
nhỏ nhưng vào trong rất rộng.
Đá nhũ có nhiều hình thù cho
con người tha hồ tưởng tượng.
Cột đá lấp lánh như giát vàng.
Gõ vào phát ra âm thanh trong
trẻo. Tiếng nhạc của đá. Tiếng
đàn của núi của trời chào đón
du khách. Ra cửa hang đi
xuống chân núi, vào sâu
chừng trăm mét là hang Đốc
Tít. Trước có tên là hang Dơi.
Đây là nơi ông Đề Tít, người
quê Hiệp An Kinh Môn chọn
làm nơi đóng của bộ chỉ huy
nghĩa quân chống Pháp. Hang
rộng vô cùng và cao thăm
thẳm. Tít trên ấy, có gờ đá nhô
ra. Đấy là nơi ông thường nằm
nghỉ ngơi và nghĩ mưu kế
đánh giặc. Đến thời chống Mỹ,
hang này thành kho quân khí
của bộ đội.

Vào thăm vùng hang động
này, lúc trở ra gần khu hang
động, du khách không thể
không tham quan trại nuôi đà
điểu rộng mênh mông đủ sứcHang Đốc Tít (Minh Tân, Kinh Môn).

Ảnh: PV (Xem tiếp trang 45)
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Thung lũng tình yêu – Đà Lạt.                       Ảnh: Internet

VăN HọC - NGHệ THuậT

“Nơi em gặp anh có hoa vàng rực rỡ. Có
khung trời mộng mơ… Nơi em gặp anh có đêm
nồng lặng lẽ. Có trưa hồng tuổi thơ. Bình minh
xôn xao từng cơn gió mới. Nơi em gặp anh nước
sông trôi thảnh thơi. Tiếng ca mang nhịp đời
vui. Cánh chim bay lượn trên lưng trời”… Dù
không gắn với một địa danh nào cụ thể nhưng
không hiểu sao mỗi khi nghe ca khúc “Nơi em
gặp anh” của nhạc sỹ Hoàng Hiệp tôi lại liên
tưởng đến Đà Lạt. Bởi thành phố này đẹp và
bình yên như một giấc mơ cổ tích. Đó là thành
phố của những câu chuyện tình đã hóa thành
huyền thoại. Là nơi ấp ôm những mối tình bất
diệt, lay động lòng người, trở thành chất men
say ngọt ngào nuôi dưỡng và thăng hoa tình
yêu đôi lứa. Có lẽ vì thế mà Đà Lạt từ lâu được
ca tụng là thành phố của tình yêu và nỗi nhớ.

Không chỉ bị hút hồn bởi những cảnh quan
thiên nhiên tươi đẹp, Đà Lạt còn níu lòng người
bởi những câu chuyện tình gắn liền qua từng
địa danh để đến lúc chia tay mỗi người đều
miên man nỗi nhớ. Trong những nỗi niềm khắc
khoải ấy người ta nhớ đến câu chuyện tình đau
thương giữa chàng Lang và nàng Biang xinh
đẹp. Cao nguyên LangBiang – ngọn núi mang
tên đôi tình nhân này được xem là biểu tượng

cho một Tây Nguyên bất tử. Chuyện kể rằng,
chàng Lang và nàng Biang, ở hai bộ tộc khác
nhau, gặp gỡ và đem lòng yêu thương nhau.
Nhưng vì phong tục và luật lệ nơi đây đã ngăn
cấm hai người đến với nhau nên họ phải đưa
nhau lên đỉnh núi sinh sống, xa lánh dân làng.
Cuộc sống đang hạnh phúc, êm đềm thì nàng
Biang mắc bệnh, chàng Lang liều mình xuống
núi với hy vọng tìm được người cứu chữa cho
căn bệnh của nàng Biang. Tuy nhiên, dân làng
không những phản đối mà còn đuổi đánh.
Nàng Biang đã dũng cảm thay chàng đỡ lấy
mũi tên tẩm độc rồi qua đời. Chàng Lang vô
cùng đau thương, nước mắt anh đã rơi chảy
thành một dòng suối. Ngày nay, dòng suối ấy
được gọi là Suối Vàng, còn nơi mà hai người đã
nằm xuống, hóa thành hai ngọn núi nằm cạnh
gọi là LangBiang hay núi Mẹ. 

Trót say lòng với thành phố ngàn hoa này,
nơi mà người ta vẫn gọi là góc bình yên của
những kẻ mộng mơ, nên dù mới chỉ đến có một
lần nhưng Đà Lạt đã để lại trong tôi những dư
vị ngọt ngào khiến tôi đắm say, ngây ngất. Có
quá nhiều lý do khiến ai đó yêu Đà Lạt. Đà Lạt
níu chân du khách bởi thiên nhiên đẹp đến nao
lòng với những thung lũng bình yên, những
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ngọn núi mang trong mình vẻ đẹp huyền bí, cả
cánh rừng thông bạt ngàn và hàng trăm loài
hoa đủ sắc màu rực rỡ… Điều thú vị là quanh
năm ở đây đều có nắng, khí hậu miền núi ôn
hòa và dịu mát. Nhờ khí hậu tuyệt vời đó mà cả
thành phố như một vườn hoa trăm hương,
ngàn sắc. Ở Đà Lạt, có thể nhìn thấy hoa ở mọi
lúc, mọi nơi. Hoa  trong vườn, trong chậu, hoa
trên cây lâu năm, hoa dại mọc vệ đường, leo
trên hàng rào... với đủ loại, rực rỡ đủ sắc màu:
màu hồng của hoa đào, hoa tường vi; màu tím
của hoa cúc Nhật Bản, phượng tím, lavender;
màu vàng của cúc đại đóa, hoa thiên lý; màu đỏ
của dâm bụt; màu trắng của hoa sứ, hoa huệ,
trà mi; rồi những hoa bướm, lồng đèn, cẩm tú
cầu, phong lan... Về đêm, hương thơm ngào
ngạt và dịu dàng tỏa ra từ hoa dạ lan, hoa lài,
hoa hồng... làm cho núi rừng cao nguyên càng
thêm thơ mộng và quyến rũ.

Đà Lạt không nhiều khu vui chơi giải trí hiện
đại. Thứ chạm vào cảm xúc mỗi người chính là
cảnh đẹp. Cảnh Đà Lạt gợi nhớ, gợi mơ, gợi cả
những tâm tình thật riêng và sâu lắng. Đà Lạt đi
đâu cũng thấy đẹp. Dù là lang thang nơi rừng
thông xanh ngắt, hay dạo bước bên Hồ Xuân
Hương dịu dàng, rồi quanh quẩn trong Thung
lũng Tình yêu rực rỡ... Mỗi góc của Đà Lạt đều
trở nên lãng mạn đến lạ. Chỉ cần nắm tay người
thương dạo bước trên từng góc an yên đến thế,
chậm rãi sống, chậm rãi yêu, chậm rãi hít hà để
thấm dần những lãng mạn, ngọt ngào ấy là cảm
xúc yêu thương đã đong đầy. 

Sở hữu một vẻ đẹp rất riêng, Đà Lạt kiêu sa
nhưng lại gần gũi, mộc mạc. Nếu ví Sài Gòn
giống như một cô gái năng động trẻ trung, thì
Đà Lạt giống như một thiếu nữ mới lớn, e ấp
dịu dàng, trong sáng và tinh khiết như giọt
sương mai trên cành lá khiến đôi khi người ta
chỉ lặng yên ngắm nhìn chứ không dám chạm
vào. Nép mình sau những rặng thông, không

phô trương, không hào nhoáng, nhịp sống ở
đây cứ chậm rãi, nhẩn nha chẳng vội vàng.
Chắc chẳng ai nỡ vội vàng chen chúc vì nơi này
bình yên quá đỗi, mọi thứ cứ yên ả chậm trôi
theo ngày tháng.

Không kể thời gian, mỗi thời điểm Đà Lạt
đều có những vẻ đẹp và đặc trưng riêng, nhưng
có lẽ mùa Thu Đà Lạt để lại vấn vương nhiều
nhất. Mỗi độ Thu về, Đà Lạt lại khoác lên mình
một màu áo mới, một vẻ đẹp đằm thắm dịu
dàng, thứ có thể khiến bao trái tim đôi lứa như
tan chảy, hòa quyện trong nhau. Mùa Thu Đà
Lạt không nồng nàn hương hoa sữa như mùa
Thu Hà Nội, nhưng từng góc phố, từng cung
đường đều trải đầy nắng. Nắng đấy nhưng vẫn
lạnh. Tiết trời cuối Thu, sáng sớm và chiều tối
sương mờ giăng lối mang đến cái lạnh se sắt.
Cái ướt lạnh ấy khiến những người đang yêu
muốn gần nhau hơn, những người chưa yêu
mong tìm một bàn tay ấm áp, những người đã
yêu bồi hồi nhớ về quá khứ ngọt ngào. Mùa
Thu Đà Lạt còn là mùa của những trái hồng
chín mọng, mùa của những bông hoa dã quỳ
nhuộm vàng lối sườn đồi và bên kia nương hoa
cải trắng bắt đầu nở rộ, mùa của loài hoa
mimosa kiều diễm, e ấp…

Trải nghiệm một ngày Đà Lạt với bốn mùa
giữa thế giới của ngàn hoa, của sương mù và
thông reo, tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo
chất men ngọt lịm say đắm lòng người. Chỉ đơn
giản là đi và tận hưởng cảm giác được hòa mình
vào thiên nhiên hiền hòa nơi đây, sớm tinh mơ
thức dậy đưa tay mơn trớn những cành lá đầy
sương, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn những
áng mây lững lờ thả mình trong không gian mờ
ảo. Và chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để tưới mát
những tâm hồn cằn cỗi và xoa dịu những trái
tim dù đang lạnh lẽo. Một lần đến Đà Lạt thôi
cũng đủ cảm nhận tình yêu đẹp biết nhường
nào!n

chứa hàng ngàn con. Rồi sang
cửa hàng ẩm thực thưởng thức
các món ăn từ đà điểu và dê
núi, đặc sản của đất Kinh
Môn.

Tất cả những sự kỳ thú của
núi rừng, hang động Kinh
Môn sẽ trở nên hấp dẫn hơn,

có ý nghĩa sâu sắc hơn nếu có
sự tác động của con người.
Chẳng hạn trên dãy núi An
Phụ cần có tên để người ở xa
đến Kim Thành trông sang đã
biết đó là điểm du lịch. Các
hang động cần có tên. Chữ
làm to gắn ở lưng chừng núi.
Kinh Môn cần có bản đồ du
lịch đặt ở ba lối vào chính: Phú
Thái sang; Mạo Khê sang và
trên bến Tuần Mây. Có thể 3

nơi ấy làm ba cổng to và đẹp
gây ấn tượng với khách. Mỗi
điểm du lịch cần có lời giới
thiệu và người giới thiệu.
Đồng thời phải nghĩ đến du
khách xem xong được ăn gì,
mua gì của Kinh Môn về làm kỉ
niệm. Có như vậy du khách
mới nhớ và rồi lại muốn đến
với Kinh Môn cùng với hi vọng
đến du lịch Kinh Môn luôn tìm
ra cái mới, cái lạ, cái bổ íchn

Kinh Môn...
(Tiếp theo trang 43)
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Phố với bao ngổn ngang
xô bồ, bao vội vã chóng
vánh, đâu đó vẫn giữ cho

riêng mình những khoảng
lặng thuộc về tâm hồn. Một
góc ban công hướng ra thênh
thang trời xanh mây trắng,
nắng loang loáng đậu trên
những cánh hoa. Ở nơi ấy nhịp
sống như bánh xe lăn chậm
rãi, nhẫn nại. Một ánh nhìn
mơ hồ, bâng quơ trước màu
hoàng hôn man mác cũng đủ
khiến lòng dịu lại, miên man
theo tiếng gió hát du dương và
tiếng chim lích chích chuyền
cành. Để sợi dây cảm xúc ngân
rung từng nốt trầm tĩnh lặng,
mà vá víu tâm hồn sau những
bức bối cuốn xoay gió bụi
đường đời. Góc ban công vẫn
đợi người về nhen nhóm
những bình yên.

Có những sớm mai tôi ngồi
ở ban công lặng nghe tiếng trở
mình của thời gian. Chùm hoa
giấy đằm thắm thắp lên
khoảng trời từng đốm lửa
hồng bé nhỏ, rung rinh khe
khẽ trong làn gió lành lạnh.
Những dây Thường xuân
biêng biếc, quấn quýt nhau
dệt thành một tấm thảm xanh
cheo leo quanh cánh cửa sổ
khép hờ. Tôi ngồi một mình
để những đốm nắng tinh khiết
đầu ngày vương trên tóc, chảy
xuống vai, xuống bàn tay đang
nâng niu từng cánh hồng
nồng nàn, ngan ngát. Những
buổi bình minh có lẽ là món
quà vô giá dành riêng cho
những người có thói quen dậy
sớm, thích tận hưởng cảm giác
thanh bình, tự tại, điềm nhiên.
Ở góc ban công, bốn bề chỉ có
nắng gió, chim muông, lá hoa

bầu bạn, quanh mình ngập
tràn niềm thanh thản, tiếng
nhạc từ đâu vọng về réo rắt, tất
cả như xoa dịu một tâm hồn
âm ỉ những ưu phiền.

Tôi ở phố bao năm, chiều
tan tầm chỉ muốn về với căn
gác trọ thân thuộc chất chứa
vui buồn đã qua, nhấp một
ngụm trà nóng ngồi ở ban
công đọc một trang sách, gói
một món quà, nghe ký ức ùa
về thủ thỉ. Loay hoay đào đất
gieo những hạt giống mới mua
về của một loài hoa đẹp, lòng
cứ ngỡ như đang gieo cả niềm
thương nhớ mảnh vườn xanh
mát ở quê nhà. Ban công được
vun vén, tưới tắm cho những
vạt rau cải, mồng tơi lên xanh
mỡ màng, những bụi ớt, cà
chua lúc lỉu đắm mình trong
nắng. Tôi ngồi dưới giàn mướp
khiêm nhường ra hoa vàng
chúm chím, thầm cảm ơn góc
ban công đã cho tôi được gần
hơn với quê hương, được thỏa
thuê nỗi quay quắt trở về
mảnh vườn nhà thấp thoáng

dáng mẹ tần tảo. Có những
mảnh hồn quê bình dị vẫn
lặng thầm nép sau bao lộng
lẫy của phố, nhắc nhớ lòng
người tha hương về nguồn cội
nghĩa tình. 

Từ ban công, tôi nhìn
xuống con hẻm nhỏ mà nao
lòng thương những phận
người mưa nắng mưu sinh.
Ngồi lặng yên nghe tiếng rao
chiều lẻ loi vang lên giữa
những tòa nhà kín cổng cao
tường, mỗi tiếng rao đi qua lại
để lại trong tôi một niềm riêng
man mác. Chỉ cần nghe tiếng
rao “Đậu hủ đây…” vọng về
khắc khoải, là tâm trí tôi lại
hiện lên bóng hình bà lão lam
lũ với vành nón trắng tất tả
cùng đôi gióng đơn sơ, dáng
người nhỏ bé lọt thỏm giữa
tấp nập phố phường. Tiếng
rao trầm đục của người đàn
ông bốn mùa phơi gió phơi
sương cùng nồi ngô luộc, của
cô ve chai gồng mình đạp
chiếc xe cút kít, của chị hàng
hoa quả áo đẫm mồ hôi… Mỗi

Nguồn: Internet

Góc ban công yên bình
Trần Văn THIên
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tiếng rao vọng về, dù già hay
trẻ, dù đêm hay ngày, đều tạc
vào lòng tôi những thân phận,
những trầm lắng cuộc đời…

Góc ban công cho tôi phút
giây sống chậm lại, đối diện
với chính mình, biết trân quý
từng khoảnh khắc được hòa
trong những yêu thương bình
dị, ấm áp. Miên man cùng
những điều được mất đã qua,
để nhận về mình bao lẽ sống
thấm thía sau thử thách, vấp
ngã, mà trái tim vẫn không
thôi thổn thức từng nhịp đập

có dáng hình của những người
thân yêu. Ngồi ở ban công
hướng mắt ra xung quanh, tự
vẽ trong lòng mình một bức
tranh nơi góc nhỏ phố thị với
bao mảng màu, vui có, buồn
có, ấm cúng và cô đơn, xót xa
và hạnh phúc… Một gia đình
nhỏ quấn quýt bên nhau,
những đứa bé ríu rít bên người
mẹ đang phơi quần áo. Một
thiếu nữ ngồi bó gối ở ban
công nhìn xa xăm như vẫn đợi
chờ ai. Một cậu nhỏ cắm cúi
vào màn hình điện thoại cùng

những trò chơi bất tận,… Tất
cả tạo nên một nhịp sống vẫn
đều đặn từng ngày. Ban công
là nơi tôi đồng điệu cùng phố.

Góc ban công của tôi, nơi
tôi vẫn ngồi ngắm trăng
những ngày rằm, hát vu vơ để
dặn lòng quên đi nỗi buồn
những tháng năm tuổi trẻ. Nơi
lặng thầm gắn bó cùng tôi qua
bao chông chênh giữa xứ
người xa lạ, để mỗi lần rời phố
về quê, lòng vẫn nao nao nhớ
một góc nhỏ yên bình…n

hoạch, ban hành Quy chế hoạt
động và tổ chức sinh hoạt định
kỳ. Hướng dẫn các xã, thị trấn
xây dựng 126 Địa chỉ tin cậy ở
cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ
kịp thời cho nạn nhân bị bạo
lực gia đình về nơi tạm lánh
nhằm tránh rủi ro về sức khỏe,
tính mạng, giảm thiểu được
hậu quả của bạo lực gia đình.
Đến nay, 23 xã, thị trấn trên
địa bàn huyện đều xây dựng
được các CLB PCBLGĐ và Địa
chỉ tin cậy tại các thôn, KDC.
Thông qua hoạt động của các
CLB PCBLGĐ, Địa chỉ tin cậy
đã tích cực làm giảm các tệ
nạn xã hội như cờ bạc, rượu
chè, hạn chế xảy ra các vụ bạo
lực gia đình. 

Với sự tập trung chỉ đạo và
cách làm sáng tạo của các cấp
uỷ Đảng, chính quyền, phong
trào xây dựng GĐVH trên địa
bàn huyện Tứ Kỳ đã thu hút
đông đảo nhân dân tham gia,
góp phần giữ vững ổn định
chính trị, xã hội, giữ gìn bản
sắc văn hóa dân tộc. Việc tổ
chức đăng ký và bình xét danh
hiệu GĐVH hàng năm diễn ra
công khai, dân chủ góp phần
làm tăng số lượng và chất

lượng GĐVH ngày càng được
nâng lên. Kết quả, tính đến
năm 2019, số gia đình đạt tiêu
chuẩn gia đình văn hoá trên
địa bàn huyện là
52.417/58.339 (đạt tỷ lệ
89.8%). Trong quá trình triển
khai thực hiện phong trào, tùy
theo đặc điểm mà mỗi địa
phương có cách làm khác
nhau, nhưng tất cả đều cùng
hướng tới mục tiêu là nâng
cao nhận thức của mỗi người
dân về vai trò, vị trí của gia
đình đối với xã hội; trách
nhiệm của gia đình trong việc
thực hiện pháp luật về hôn
nhân và gia đình; bình đẳng
giới, PCBLGĐ, ngăn chặn sự
xâm nhập của các tệ nạn xã
hội vào gia đình. Xây dựng
GĐVH trên cơ sở kế thừa, phát
huy các giá trị truyền thống tốt
đẹp và tiếp thu có chọn lọc các
giá trị tiên tiến của thời đại về
gia đình...

Bà Trương Thị Toan,
Trưởng phòng VHTT huyện
Tứ Kỳ cho biết: Trong thời gian
tới, phòng sẽ tích cực phối hợp
với các ban, ngành, đoàn thể
trong huyện đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, phổ biến chủ
trương, chính sách, pháp luật
của Đảng và Nhà nước về lĩnh
vực gia đình, các kiến thức cơ
bản về gia đình, phòng chống

bạo lực gia đình, Luật Bình
đẳng giới,… Tiếp tục triển
khai mô hình phòng chống
bạo lực gia đình, lồng ghép với
phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn
hóa” để phong trào triển khai
đạt hiệu quả thiết thực. Đồng
thời mong muốn cấp ngành,
cấp tỉnh bố trí kinh phí thực
hiện nhiệm vụ phòng, chống
bạo lực gia đình cho các
huyện, các xã, thị trấn và có cơ
chế hỗ trợ kinh phí cho đội
ngũ cộng tác viên làm công tác
gia đình ở cơ sở. 

Để phong trào xây dựng
GĐVH phát triển bền vững,
thời gian tới, các cấp ủy Đảng,
chính quyền huyện Tứ Kỳ cần
tiếp tục làm tốt công tác tuyên
truyền, giáo dục cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp nhân dân
thấy được ý nghĩa tốt đẹp, lợi
ích thiết thực của phong trào
xây dựng GĐVH đối với cộng
đồng và mỗi gia đình. Ban chỉ
đạo phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” cần tăng cường kiểm
tra, hướng dẫn bình xét phân
loại, công nhận và khen
thưởng danh hiệu “GĐVH” ở
các địa phương, tạo động lực
để đẩy mạnh, nâng cao chất
lượng phong trào xây dựng
GĐVHn

tứ Kỳ...
(Tiếp theo trang 17)
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Vẻ đẹp hoàn mỹ 
của chiếc ấm gốm Chu Đậu

gIáo SƯ TrịnH SInH

Trong số hàng vạn đồ gốm Chu Đậu được
khai quật trong con tàu đắm ở vùng biển
Cù Lao Chàm (Quảng Nam), có nhiều

hiện vật đẹp, điển hình là chiếc bình gốm có
hình con Thiên Nga, đã được Nhà nước xếp
hạng Bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012. Còn
nhiều đồ gốm đẹp nữa, cũng xứng đáng là Bảo
vật. Một trong những số đó là chiếc ấm gốm có
hình chim Phượng. 

Chiếc ấm có chiều cao 26cm; đường kính
miệng 1,4cm. Ấm có hình chim Phượng đang
đứng, mỏ ngắn quặp lại như mỏ vẹt, mắt nổi rõ,
có mào và hình chòm lông dài sau gáy. Cổ chim
dài. Chim có thân thon, lông chim hình lá phủ
đầy trên mình. Chân chim được vẽ, cao và có cả
4 móng với vuốt nhọn. Phần đáy của ấm được
làm phẳng cho việc để ấm không bị nghiêng
đổ. Cái khéo của người thợ gốm Chu Đậu là tạo
hình chiếc ấm này có sự kết hợp nhuần nhuyễn
cả hai phương pháp: tạo tượng (ở phần đầu
chim và thân chim) và tạo văn (ở phần chân
chim được vẽ), tức là cho người xem cả không
gian ba chiều và cả không gian hai chiều đặc tả
cùng một chủ thể. 

Chiếc vòi ấm cũng cong vút, uốn theo chiều
cong của cổ chim và cũng có dáng thanh thoát
hình đầu chim. Trên thân vòi còn có hoa văn
hình mây cuốn. Phần đuôi chim cong dài được
cách điệu thành bộ phận của quai ấm để cầm
trong khi rót nước. Quai có hình cong tròn và
cũng được trang trí hình mây xoắn, hoa. 

Về mặt tạo hình, người Chu Đậu đã khéo léo
kết hợp cái dáng thanh thoát của chim Phượng
để làm chiếc ấm, tạo ra tác phẩm vừa là tượng
chim, lại vừa là ấm với bố cục có cả vòi ấm đặt
trước ngực chim và quai ấm ở phía sau đuôi
chim. 

Chiếc ấm có công dụng đựng chất lỏng.
Người Chu Đậu đã khoét lỗ trên đỉnh đầu chim
để đổ nước vào và vòi dài để rót nước ra. Có thể
chiếc ấm này là để đựng rượu hơn là để đựng
nước trà. 

Cái cách tạo hình như vậy được gọi là mỹ

thuật ứng dụng, đã được nghệ nhân thời văn
hóa Đông Sơn áp dụng cách thời đại ấm Chu
Đậu gần 2.000 năm. Họ đã thể hiện các đồ vật
khéo léo kết hợp với tạo hình dáng của động vật
hay người khá đẹp. Ví dụ, họ đã tạo ra được
chiếc ấm đồng có vòi là hình đầu chim khá dài,
trên cổ chim lại có tượng 3 người đàn ông ngồi
vắt vẻo, hay trên cán muôi đồng lại có tượng
voi, trên chuôi dao găm đồng lại có tượng
người…

Dường như không phải ngẫu nhiên mà
phong cách tạo hình của ấm Chu Đậu lại khá
giống phong cách nghệ thuật Đông Sơn. Có thể
nghệ thuật Đông Sơn đã thấm sâu vào bản sắc
văn hóa Việt trong nhiều năm sau đó. Tạo ra
các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng này, người
Việt phải có trình độ thẩm mỹ cao, giàu sự

Ấm gốm hình chim Phượng được khai quật từ
con tàu đắm Cù Lao Chàm, niên đại thời Lê Sơ,
thế kỷ 15. 



49Số 02 tháng 04-2020Bản tin văn hóa, thể thao và Du lịch hải Dương

tưởng tượng phong phú giữa hình dáng đồ vật
thực dụng với các khối tượng ghép vào một
cách nhuần nhuyễn. Điều đó đã thể hiện tài
năng của các nghệ sĩ tạo hình người Việt đã có
truyền thống lâu đời và ngày nay cũng để lại di
sản nghệ thuật quý giá cần phải phát huy trong
nghệ thuật hiện đại.

Chiếc ấm gốm Chu Đậu còn có chất liệu
men khá đẹp, phổ biến trong thời Lê Sơ: men
xanh lam trên nền men trắng. Các nghệ nhân
Chu Đậu đã có nhiều nét vẽ trên men tinh tế.
Cho đến nay, các cơ sở sản xuất ở chính làng
nghề Chu Đậu cũng lấy chất men cổ xanh lam
để làm màu men chủ lực làm hàng gốm xuất
khẩu càng chứng tỏ vẻ đẹp trường tồn của nghệ
thuật và kỹ thuật gốm Chu Đậu xưa.

Trong số những chiếc ấm gốm có tượng
chim ở sưu tập Cù Lao Chàm, có những chiếc
ấm có tượng mang rõ nét của loài vẹt với đặc
điểm cái mỏ quặp vào. Vì thế, có thể ấm chim
Phượng cũng là cách điệu từ hình dáng của loài
vẹt chăng? Vả lại, trong văn hóa Việt Nam và
thế giới, chim Phượng là loài vật thiêng trong tứ
linh “Long, ly, quy, phượng”, trong đó có thể
con rồng và con phượng đều là con vật truyền
thuyết. Con Phượng trong nghệ thuật phải
chăng là sự ghép lại của hình tượng con

Phượng hoàng, con công và cả con vẹt nữa?
Lại nói, chiếc tàu buôn chở chiếc bình gốm

hình chim Phượng trong số 240.000 cổ vật, đã
không may bị chìm ở độ sâu 70-72m và nằm im
trong khoảng 500 năm dưới đáy Biển Đông.
Nhờ có cuộc khai quật khảo cổ của nhiều quốc
gia mà nước chủ nhà là Việt Nam, đã giải mã
được nhiều vấn đề lịch sử: Thế kỷ 15 là thế kỷ
thương mại nhộn nhịp ở Biển Đông. Đây là
tuyến đường biển giao lưu từ Đông Bắc Á, Việt
Nam đến tận vùng Trung Cận Đông. Trong số
hàng hóa chủ lực của thời Lê Sơ là đồ gốm. Từ
các đồ gốm được khai quật, các nhà khoa học
đã lần ra được quê hương của nó chính là làng
Chu Đậu, nay là một thôn của xã Thái Tân,
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

Kho di sản khổng lồ từ con tàu đắm quả là
quý giá, chứa đựng trong đó nhiều đồ gốm đẹp
mà chúng ta chưa khai thác và phát huy giá trị
cho đúng tầm. Vẻ đẹp của chiếc ấm gốm có
hình chim Phượng khá độc đáo, hy vọng sẽ
được xếp vào Bảo vật quốc gia như chiếc bình
gốm cũng nằm trong con tàu đắm là bình gốm
có hình Thiên nga mà nay đã được chính thức
là Bảo vật quốc gia rồin

cây tô điểm thêm cho bức
tranh phong cảnh sống động.
Đến Đảo Cò, chúng ta cảm
thấy tâm hồn rộng mở hơn,
có cách nhìn trân trọng đối
với thiên nhiên đất nước tươi
đẹp và có ý thức giữ gìn bảo
vệ môi trường.

Đảo Cò đã được công nhận
là vùng sinh thái quý hiếm
của Hải Dương. Đây không
chỉ là tài sản vô giá với hệ
sinh thái phong phú mà còn
là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa
độc đáo của người dân nơi
đây. Vùng đất của những
người dân chất phác, bình dị
nhưng đầy chất phóng
khoáng. Vùng đất của tình

cảm con người, hiền hòa,
mến khách đang hòa chung
với khí thế phát triển của cả
dân tộc. 

Người Hải Dương, mang
trong mình tinh thần cố gắng
trong lao động sản xuất, ngày
nay luôn làm hết mình giữ gìn
bản sắc văn hóa quê hương.
Đó chính là hương vị ngọt
ngào của những đặc sản
phong phú, là tình người, tình
đất, tình quê. Tất cả những
điều đó tạo nên một nền tảng
văn hóa rất riêng, không lẫn
vào đâu được, và cứ tự nhiên
như thế, văn hóa lan tỏa muôn
nơi, không ồn ào, ồn ã mà
thấm dần, dung dị, nồng thắm.

Đảo Cò ngày càng được
biết đến nhiều hơn bởi du
khách trong và ngoài nước, và
điều chúng ta cần làm là sớm

đưa vào khai thác mạnh, đầu
tư thêm các dịch vụ du lịch,
các chuyến tham quan tìm
hiểu. Chúng ta cần xây dựng
phong cách du lịch tôn trọng
thiên nhiên, nơi tất cả vẻ đẹp
tự nhiên đều được nâng niu
như một sự biết ơn với vị ân
nhân đã đối đãi tốt với con
người. Đó là nét văn hóa đáng
trân trọng, không chỉ với con
người nơi đây mà còn làm
cho du khách có cảm tình sâu
sắc với đất và người Hải
Dương. Người muôn phương
đến nơi này, luôn được đối xử
như thượng khách nhưng
cũng thân thiết như người
thân trong gia đình, chính
điều ấy mới làm du khách có
cảm tình chứ không phải là sự
xa hoa, sang trọngn

Đảo cò tôi đến
(Tiếp theo trang 13)
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Ký ức về bài thơ năm ấy…
KHúc gIA TrAng

Trong cuộc đời làm thơ của nhiều người, có những đề tài được viết nhiều lần.
Nhưng đối với tôi có một bài thơ, một đề tài, trở thành ấn tượng, kỷ niệm nhớ
mãi không quên.

Tấm vé Hà Nội - Sài Gòn
Giữa những tấm biển thân quen
Ga Hà Nội hôm nay có thêm biển mới 
Nền tươi sắc xanh sông núi 
Nét chữ vàng chói lọi ước mong. 

Tôi thấy dòng người mua vé rất đông
những con mắt vui nhoè lệ
tay nâng niu tấm vé 
ngỡ mình sống giữa chiêm bao…

Má ơi, cho con xem tấm vé chút nào 
Ôi tấm vé xinh xinh trìu mến 
vuông vắn giản đơn, thoảng hương thơm 

giấy mịn
sao lạ lùng sao thấy thiêng liêng.

Má về đâu, Rạch Giá, Tây Nguyên?
Về Sài Gòn má đi đâu nữa?
Đêm Tháp Mười triệu hoa sen thắp lửa  
Hay Cần Thơ muôn thuở nắng xôn xao?

Đường đã nối liền tới mũi Cà Mau
Dòng Bến Hải lành vết đau chia cắt 

Con đường Một đã thành đường Thống Nhất
Cả Việt Nam là một con đường.

Mặt trời lên sáng rực Phương Đông 
Tàu thổn thức, kéo hồi còi da diết 
Má lên đi! Hãy chùi nước mắt
Cuộc đời vui quá cũng nghẹn ngào.

Ga Hà Nội, tháng 2 năm 1977
Ngày 30/4/1975, Sài Gòn giải phóng. Sông

Bến Hải lành vết đau chia cắt, cầu Hiền Lương
chắp nối đôi bờ. Nhưng phải 20 tháng sau, tức
là ngày 31/12/1976, mới có chuyến tàu đường
sắt đi suốt Bắc Nam. 

Tôi đã chứng kiến những chuyến tàu Thống
Nhất đầu tiên, những cảnh tượng giản dị đời
thường, nhưng vô cùng cảm xúc, đã chạm vào
trái tim của con người.  

Cách đây đã hơn 40 năm, đất nước vừa thoát
khỏi cảnh chiến tranh, vẫn trong thời bao cấp,
các tuyến giao thông đường sắt ở phía Bắc đã ít,
với tuyến đường vào Nam lại càng ít hơn. 

Thời ấy, số chuyến thì ít, lượng hành khách
đi tàu lại nhiều, vậy nên cảnh nhỡ tàu, đợi tàu
là thường xuyên, gian khổ lắm. Ở mỗi cửa bán
vé, nhà ga phải dựng những khung sắt làm

Ga Hà Nội chuyến tàu Thống Nhất.
Ảnh: TL
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thành đường dẫn, đủ để xếp “hàng một”, nhằm
hạn chế cảnh chen lấn, xô đẩy, hỗn loạn.
Những tấm biển treo trên cửa bán vé các tuyến
đường phía Bắc từ Hà Nội đi các tỉnh thành:
Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên... đã quen
thuộc, cũ kỹ, mài mòn nắng gió… Tôi bỗng
nhận ra sân ga Hà Nội có thêm “Cửa bán vé tàu
Bắc Nam Thống Nhất”. Tuy cũng chỉ là người
xếp hàng mua vé, nhưng đấy là những khuôn
mặt có cảm xúc thật khó tả. Không chỉ những
anh bộ đội trả phép trở về đơn vị, những cán bộ
đi công tác, còn có những khuôn mặt già nua,
nhăn nheo. Tôi để ý tới một bà mẹ khoác khăn
rằn, vận áo bà ba đang xếp hàng giữa dòng
người. Trên khuôn mặt héo hắt kia, giọt nước
mắt ứa ra lăn trên gò má. Trên tay bà  tấm vé
tàu mới mua, cứ run run…

Ngày ấy vé tàu được in trên giấy nện cứng,
màu xanh lam, xinh xắn, hình chữ nhật, diện
tích gần bằng hai ngón tay. Có lẽ nhà ga thiết kế
tấm vé dày dặn như thế để hành khách sử dụng
không bị rách hỏng, nhàu nát sau một chặng
đường dài. Thời ấy, chuyến tàu Thống Nhất vào
Nam chạy mất 80 giờ, gần 4 ngày đêm. Có khi
phải dừng nghỉ dọc đường.

Tiếng loa phóng thanh nhắc hành khách lên
tàu nghe giục giã, nghe thân thương. Tội
nghiệp bà cụ, chẳng có ai đưa tiễn. Thỉnh
thoảng bà lại móc túi giở ra xem tấm vé tàu, và
tờ giấy ghi địa chỉ được người thân gửi từ miền
Nam, sau mấy chục năm tưởng là vô vọng.

Tôi đứng trong sân ga, nghe con tàu kéo một
hồi còi, rồi bánh xe rùng mình chuyển động.
Phương Đông mặt trời ửng hồng. Chuyến tàu
Thống Nhất năm ấy đã rời ga trong cảnh bình
minh lên.

Mấy ai biết rằng, sau 7 tháng, kể từ khi miền
Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 14/11/1975,
Chính phủ đã ra quyết định khôi phục tuyến
đường sắt Bắc Nam. Đã phải mất hơn 1 năm,
có hơn 10 vạn lượt cán bộ, công nhân, bộ đội và
nhân dân đã tham gia khôi phục công trình. Để
rồi sau hơn 400 ngày đêm, nắng mưa, thiếu
thốn, gian nan vất vả… tuyến đường sắt Bắc
Nam dài hơn 1.730 km đã được nối liền. Cũng
mấy ai biết rằng, chặng đường này đã vượt qua
20 km cầu lắp đặt mới, có khoảng 660km đường
ray mới, và kéo gần 1.700 km dây thông tin.
Người ta phải đào đắp gần 3 triệu m3 đất và khai
thác 7 vạn m3 gỗ để làm đường...

Thời gian và tinh thần lao động sáng tạo của
con người đã làm nên một sự kiện lịch sử: 6 giờ

sáng ngày 31/12/1976, đoàn tàu Thống Nhất
kéo hồi còi vang động trong không gian,
chuyển bánh xuất phát hướng về phía Sài Gòn,
sau hơn hai chục năm  chia cắt. Cái giờ phút ấy
mãi mãi đi vào lịch sử Đường sắt Việt Nam. Sau
này được biết, 200 hành khách trên chuyến tàu
đặc biệt này phần lớn là lãnh đạo cấp cao của
Đảng, Chính phủ, lãnh đạo ngành giao thông
vận tải, khách quốc tế và khách mời danh dự…

Thời ấy, đường mới khôi phục sau 30 năm
tiêu thổ kháng chiến, nên chất lượng nhiều
đoạn còn kém, tốc độ chạy tàu rất thấp. Có
cung đường chỉ dài 180 km cũng mất 6-7 giờ.

Thời ấy, chuẩn bị cho chuyến tàu Thống
Nhất rất công phu, có một đầu tầu rỗng chạy
trước tiền trạm, mở đường và đề phòng bất
trắc; có cả đội công nhân sửa chữa và những
vật tư thông thường mang theo đề phòng gặp
sự cố dọc đường… 

Đặc biệt, hôm ấy không chỉ có chuyến tàu
khởi hành từ Hà Nội vào Nam mà còn một con
tàu mang tên Thống Nhất xuất phát từ ga Sài
Gòn trở ra Hà Nội. Thế là có hai con tàu cùng ra
Bắc vào Nam, cùng bắt đầu hành trình nối liền
Bắc - Nam đầu tiên. Đây cũng là thỏa nguyện
của dân tộc, non sông một dải, Bắc Nam một
nhà. Dọc đường, những nơi tàu đỗ, nhân dân
gần đó đã chờ sẵn hân hoan chào đón, tặng
hoa… Cảm động nhất là giây phút hai đoàn tàu
gặp nhau ở Đà Nẵng. Thật là mừng tủi nhớ
thương vô cùng…

Tôi đi tàu về Hải Dương. Còn người mẹ
miền Nam về đâu? Tới ga Sài Gòn, rồi đi đâu
nữa? Chiến tranh bom đạn mấy chục năm, bao
nhiêu lần giặc dồn dân đổi ấp, làm sao người
thân của bà vẫn còn chỗ cũ? Đôi chân gầy guộc
rồi còn đi đâu? Lên Tây Nguyên, hay về miền
Đông, hay lên Đà Lạt? Cuộc chiến tranh đâu chỉ
lấy đi sinh mệnh con người, còn hủy hoại cả
niềm tin và hy vọng? 

Đêm ấy tôi mất ngủ, loay hoay trước ngọn
đèn và con chữ hiện dần lên thành một bài thơ.
Nói đúng hơn là một ghi chép còn thô nháp tả
cái cảm xúc giữa sân ga. 

Bài thơ gửi Báo Giải Phóng, Cơ quan của
Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt
Nam. Báo được đăng, tòa soạn đã gửi báo biếu
kèm theo thư cảm ơn tác giả. Thời gian quá lâu,
sau mấy lần chuyển nhà, bài báo thất lạc, chỉ
còn tấm bì thư kẹp trong cuốn sổ đã nhàu.

Cứ mỗi lần nhắc về ngày giải phóng miền
Nam, tôi lại nhớ hình ảnh trên sân ga và bài thơ
về tấm vé tàu Thống Nhấtn
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Thế là anh đã về với mẹ.
Mẹ ra tận xe đón anh.
“Là con đây ư?” Mẹ

nghẹn ngào ôm cái bọc vải đỏ
từ tay người con gái. Ngày anh
đi mẹ cũng ôm anh trong bộ
quần áo lính còn thơm mùi vải
mới. Anh lừng lững như cây
chuối hột đầu ngõ. Thế mà
bây giờ anh lại bé bỏng vậy
trong vòng tay khô héo còn
hơi ấm của mẹ, còn nhỏ hơn
cả cái hồi lẫm chẫm, khóc đòi
theo bố đi “trả phép” ở đơn vị
bộ đội phòng không. Mẹ ôm
thật lâu cái bọc vải đỏ đến nỗi
nước mắt trào ra thấm ẩm…

- Thôi mẹ về đi kẻo lạnh, lại
ho…-  Người con gái đỡ tay mẹ
- Từ nay anh con sẽ luôn ở bên
mẹ kia mà…

Phải, từ nay, nó sẽ luôn ở
bên mẹ. Anh đã xa mẹ gần bốn
mươi năm. Ngày ấy trên đầu
mẹ tóc hãy còn xanh. Ngày ấy,
bố anh vừa hy sinh trong một
trận đánh máy bay Mỹ để bảo
vệ cây cầu bắc ngang thị xã.
Chỉ tròn một tháng sau ngày

bố hy sinh, anh rút đơn thi đại
học để vào bộ đội. Chủ tịch rồi
xã đội trưởng băn khoăn lắm.
Họ hỏi ý kiến mẹ. Nhưng mẹ
bảo tùy tâm nguyện của anh.
Thế là anh đi một mạch, huấn
luyện nhanh ở mạn Chí Linh
rồi hành quân vào mặt trận
Đường 9 - Nam Lào. Anh gan
góc chẳng khác nào bố. Không
thư từ, không nhắn nhủ cho ai,
kể cả cô bạn hàng xóm cùng
học thân thiết chẳng mấy ngày
không sang chơi với mẹ. Mãi
đến một hôm cô gái sang khoe
với mẹ rằng có một anh
thương binh mới ra điều
dưỡng. Anh nói đã gặp con mẹ
ở Quảng Trị. Thế là đêm đêm,
hai bác cháu cứ thay nhau gắn
tai vào chiếc máy ga-len mà
anh làm từ hồi đi học, hy vọng
biết tin chiến sự từ thành cổ
Quảng Trị. Càng nghe, càng
nhớ, càng thương…

Mỏi mòn chờ đợi rồi chiến
tranh kết thúc. Rồi lại hy vọng,
đợi chờ. Cho đến gần đây, sau
nhiều lần tin đi, thư lại, mới

biết anh đã được quy tập về
một nghĩa trang bên dãy
Trường Sơn. Những đồng đội
trong khi làm nhiệm vụ đã tìm
thấy trong di vật của anh một
cái lọ nhỏ đựng thuốc tây,
trong có đựng mẩu giấy ghi họ
tên cùng quê quán. So với lúc
anh đi, chỉ thay đổi mỗi chữ
lót là chính tên cô bạn hàng
xóm cùng học ngày nào…

Lễ truy điệu anh được tổ
chức trang trọng ngay tại trụ
sở xã. Mẹ được mời lên ô tô
cùng đi. Vừa xuống xe, mẹ đã
thấy một thiếu phụ ra dìu vào
phòng. Nhìn kỹ, mẹ 

nhận ra:
- Là con đấy ư? Làm sao ở

xa thế mà cũng  biết tin?
Người thiếu phụ gục đầu

vào vai mẹ:
- Con về quê có việc tang,

biết tin mẹ đón anh về… Chị
xúc động không nói được nữa,
quay ra vẫy các con:

- Vào lạy bà đi, lễ bác đi!
Những đứa con ngoan

ngoãn làm theo lời mẹ chúng.
Mẹ hết nhìn người thiếu phụ,
lại âu yếm nhìn lũ trẻ quây
quần quanh mình mà nhớ lại
mùa Hè con trai vào mặt trận,
hai bác cháu nghe chung chiếc
máy ga- len… Như hiểu được
tâm trạng mẹ, chị ôm lấy đôi
vai gầy: “Từ nay, anh đã về,
con xin phép mẹ cho con và
các cháu được năng về thăm
mẹ và hương khói cho anh…”.
Mẹ lại giơ cánh tay gầy guộc
ôm vai chị, khiến những người
trong phòng xúc động, lặng lẽ
quay đi…n

Về với mẹ
Tản văn nguyễn THế TrƯờng
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Hỏi Đáp Về LĩNH VựC VHTTDL

Ngày nay, vấn đề gia
đình đang trở thành
quan tâm của toàn xã

hội. Nhiều công trình nghiên
cứu, nhiều cuộc hội thảo,
nhiều buổi nói chuyện chuyên
đề của các học giả. Tất cả đều
thống nhất một nhận định:
Gia đình Việt Nam hiện nay
đang bị “ô nhiễm” văn hóa, với
những biểu hiện tiêu cực xuất
hiện nhan nhản trên báo chí
hàng ngày mà cách nay ba,
bốn chục năm người có tuổi
không thể tưởng tượng được
như: cha mẹ mất phẩm chất;
ngoại tình và li dị phổ biến;
con cái đối với cha mẹ tệ bạc;
người già cô đơn; anh chị em
đánh chém giết nhau vì tiền,
tranh giành đất cát phải đưa
nhau ra tòa; số thanh niên
nghiện hút, nạn trộm cắp,

cướp giật ngày càng tăng.
Thậm chí có những chuyện
đau lòng ông cưỡng dâm
cháu, bố cưỡng dâm con gái,
nạn ấu dâm… Trước những
biểu hiện tiêu cực đó, người ta
quy kết do chiến tranh, mặt
trái nền kinh tế thị trường, ảnh
hưởng lối sống phương Tây là
nguyên nhân chính gây nên sự
bất ổn gia đình hiện nay.

Nhận xét đó đúng, song
không phải là tất cả. Còn một
thời chúng ta nhận thức lệch
lạc về vai trò và vị trí của gia
đình đối với sự phát triển của
xã hội, phát triển con người.
Sau cách mạng tháng Tám, ta
đã lên án gia đình phong kiến
nhằm giải phóng người phụ
nữ; sau thống nhất đất nước
năm 1975, ta đã cường điệu
hóa vai trò của tập thể, coi nhẹ

cá nhân, “quay lưng” với gia
đình. Chúng ta chỉ được dạy
“yêu tổ quốc, yêu đồng bào”;
trong các môi trường giáo dục
nhà trường, đội, đoàn không
hề giáo dục bổn phận với gia
đình. Cho đến mãi gần đây
mới được đề cập. Đến nay,
nhiều giá trị của gia đình
truyền thống đang bị mai một,
mất đi trong khi chúng ta vẫn
loay hoay đi tìm giá trị chuẩn
mực cho gia đình trong bối
cảnh đất nước đang hội nhập
sâu vào nền kinh tế toàn cầu
và một quá trình tiếp biến văn
hóa sâu rộng. Kết quả, trong
đời sống xã hội đã hình thành
ba hệ văn hóa gia đình khác
nhau: cố duy trì gia đình
truyền thống với tôn ti, trật tự
đề cao uy quyền gia trưởng,
gọi là hệ văn hóa gia đình bảo

Gia đình ngày nay cần tiếp thu gì từ
gia đình truyền thống?

nguyễn TIến QuAng

Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2019.
Ảnh: TH
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thủ; cắt đứt hoàn toàn với
những giá trị của gia đình
truyền thống, đề cao chủ
nghĩa cá nhân, thực dụng, coi
đồng tiền là thước đo những
giá trị tinh thần. Gọi là gia
đình hãnh tiến; kết hợp những
giá trị tốt đẹp của gia đình
truyền thống với giá trị tốt đẹp
của hệ gia đình (cả phương
Đông lẫn phương Tây). Đó là
gia đình Kế thừa – phát triển.

Trước những đợt “triều
cường” dẫn đến nguy cơ tan
vỡ gia đình, buộc chúng ta
phải nhìn nhận lại một số khái
niệm về gia đình truyền thống
vốn ăn sâu vào tiềm thức của
bao thế hệ người Việt. Gia
đình ngày nay vẫn cần có vai
trò gia trưởng điều hành gia
đình trên cơ sở tôn trọng
quyền tự do cá nhân và tạo
dựng không khí dân chủ trong
gia đình. Chữ “hiếu” trước kia
giàng buộc con cái không
được đi xa cha, mẹ, ngày nay
người ta dễ dàng chấp nhận
cho con cái đi xa. Quanh quẩn
ở nhà ăn bám cha mẹ không
thể gọi là có “hiếu”. Trong

quan hệ anh em, không phải
bao giờ em cũng nghe theo
anh, anh em nhường nhau vô
điều kiện. Ngày nay nhà đông
con không còn là “phúc” mà
đôi khi còn là “họa”. Mô hình
đề cao tôn ti trật tự, quan niệm
bố mẹ bao giờ cũng đúng, coi
thường phụ nữ, đề cao phụ
quyền gia trưởng vốn chỉ thích
hợp với nền kinh tế tự cung tự
cấp và nền chính trị chuyên
chế thì cũng khó nói đến
chuyện dân chủ, đổi mới. Mô
hình gia đình bảo thủ tiềm ẩn
mâu thuẫn quan điểm sống và
nguy cơ xung đột thế hệ.

Còn gia đình “hãnh tiến”
thường chỉ giới hạn trong một
số gia đình trẻ mới thành đạt
về kinh tế. Một số khác trong
giới kinh doanh do làm ăn bất
chính mà phất lên; một số gia
đình là những cô, cậu “con
trời”. Thiểu số này thường tập
trung ở những thành phố lớn.
Ở những gia đình này, người ta
sùng bái những giá trị thực
dụng phương Tây, con cái tiêu
tiền như phá. Quan hệ vợ
chồng bị chi phối bằng vật

chất hơn là bằng tình cảm.
Người ta dễ dàng chấp nhận ly
hôn, chấp nhận hiện tượng
ngoại tình như một việc bình
thường không thuộc phạm trù
đạo đức. Tình trạng bố mẹ lo
làm giàu bằng mọi cách, “phó
mặc” con cái cho nhà trường –
xã hội. Ở những gia đình này,
chuyện con cái tệ bạc, ruồng
rẫy bố mẹ khi về già không còn
là chuyện hiếm.

Qua so sánh những mô
hình gia đình trên để thấy:
Duy trì một cách mù quáng
những giá trị văn hóa gia đình
truyền thống cũng như phủ
định sạch trơn những giá trị
của nó là điều dễ dẫn đến sự
đổ vỡ gia đình. Vậy việc lựa
chọn hệ giá trị văn hóa gia
đình kế thừa – phát triển sẽ
mở ra những triển vọng tốt
đẹp và thuận lợi nhất cho việc
củng cố gia đình. Và khi gia
đình được củng cố, xây dựng
được nhiều chuẩn mực phát
triển bền vững, tất nhiên sẽ
ảnh hưởng tới sự phát triển xã
hội. Song đặt vấn đề kế thừa –
phát triển thì kế thừa những

Ấm cúng
bữa cơm gia

đình.

Ảnh: TH
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dân, ít khi được bày biện trong bữa cơm thịnh
soạn dành cho khách khứa (ai lại mời khách
món quê mùa thế!).

Nhưng dù sao, dân gian vẫn coi canh tập
tàng là món độc đáo, ngon miệng, hợp khẩu vị
đã có từ xa xưa.

Có lẽ là từ đặc trưng ngữ nghĩa này mà
người đời tiếp tục bổ sung vế thứ hai: "Con tập
tàng thì khôn". Nhưng "con tập tàng" nên hiểu
thế nào và sao chúng lại khôn nhỉ?

Có ý kiến cho rằng, con tập tàng là "tập hợp
các con" trong một gia đình nào đó. Trước hết
phải đông (từ 3 trở lên), có thể có cả trai lẫn gái
nhưng xuất xứ các con này không giống nhau.
Có thể là cả con nuôi, con đẻ. Có thể là các anh
chị em này cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ
khác cha. Anh chị em đó sống "cộng sinh"

trong một mái nhà. Và do đặc thù hoàn cảnh
phải "cạnh tranh", tự lập, thường lũ trẻ lớn lên
đều dạn dày, tháo vát và khôn ngoan.

Lại có ý kiến cho rằng, "con tập tàng" là kết
quả của một quá trình lang chạ của ai đó
(thường là phụ nữ). Bởi ở đời, cũng có thể có cô
gái nào đấy, vì một hoàn cảnh nào đấy, hoặc có
tính lẳng lơ, hoặc quen biết nhiều đàn ông,
từng quan hệ tình dục với họ. Thế nào cô nàng
lại có thai. Nhưng để biết đích xác bố đứa trẻ là
ai thì chính bản thân cô cũng chịu. Thế là đứa
bé "oẳn tà roằn" kia được gọi là "con tập tàng".
Cũng từ hoàn cảnh khác người mà đứa trẻ lớn
lên có những phẩm chất khác hẳn: rắn giỏi
khỏe mạnh, dễ thích nghi và tinh khôn hơn
nhiều trẻ khác. Vậy là:

Canh em là canh tập tàng
Con em, con của cả làng góp công...

giá trị gì từ gia đình truyền
thống cũng như tiếp thu
những giá trị gì từ hệ gia đình
phương Đông và phương Tây?
Trong các cuộc hội thảo về Đề
tài gia đình, có học giả nêu
quan điểm cần coi trọng việc
giữ gìn truyền thống của tổ
tiên, dòng họ, khơi dậy niềm
tự hào gia đình cho các thế hệ;
ý kiến lại cho rằng cần duy trì
những tập quán đẹp của gia
đình như: thờ tổ tiên, đề cao
danh dự dòng họ, xây dựng tộc
phả, giỗ tết, thanh minh. Và
những chuẩn mực: vợ chồng
hòa thuận, con cháu hiếu
thảo, anh chị em hòa thuận
yêu thương nhau với tinh thần
đùm bọc, sẻ chia, sướng khổ,
vui buồn có nhau. Đó là
những giá trị đã trở thành bản
sắc của gia đình truyền thống
cần được chuyển giao kết hợp
với những giá trị mới từ hệ gia
đình hiện đại phương Đông và
phương Tây như: sự tôn trọng
tự do cá nhân, tinh thần dân
chủ, bình đẳng vươn lên làm
chủ tri thức và định hướng
phát triển kinh tế đúng đắn là

cơ sở để xây dựng nên những
chuẩn mực mới cho gia đình
hiện nay, đáp ứng được mục
tiêu xây dựng gia đình no ấm,
bình đẳng, tiến bộ và hạnh
phúc.

Trên đây, chúng ta đã đề
cập đến mô hình gia đình kế
thừa – phát triển. Song để mô
hình gia đình ấy trở thành
hiện thực, phát huy tác dụng
trong việc xây dựng một xã hội
tốt đẹp thì Nhà nước cần có
những chính sách cụ thể để
gia đình phát triển. Xưa gia
đình truyền thống được Nhà
nước phong kiến quan tâm thể
chế hóa từ quan hệ cha con, vợ
chồng, anh em; con cháu
giàng buộc với cha mẹ, ông bà
qua chữ “hiếu”. Ngoài ra, Nhà
nước còn ban hành sách “Gia
huấn ca” (Những điều giáo
huấn về gia đình được thể
hiện dưới dạng diễn ca).
Những gia đình có nề nếp gia
phong tiêu biểu được tặng
bảng vàng “Mĩ tục khả phong”
hay “Văn hiến truyền gia”
(tương đương gia đình văn hóa
bây giờ, chỉ khác là tỷ lệ gia

đình văn hóa bây giờ rất lớn
nhưng còn có ý kiến cho rằng
việc xét công nhận danh hiệu
còn biểu hiện của bệnh thành
tích). Những quan tâm của
Nhà nước phong kiến đã góp
phần củng cố gia đạo nhằm
duy trì trật tự gia đình, trật tự
xã hội. 

Mượn xưa để nói nay. Vậy
trong chiến lược xây dựng gia
đình hướng tới mục tiêu no
ấm, bình đẳng, tiến bộ và
hạnh phúc, Nhà nước cũng
cần có những chính sách quan
tâm hỗ trợ gia đình phát triển.
Trong đó việc kế thừa một
cách có chọn lọc những tinh
hoa của nhà nước phong kiến
trong việc xây dựng những
chuẩn mực gia đình truyền
thống để đảm bảo trật tự gia
đình, trật tự xã hội phải là một
trong những quan tâm hàng
đầu. Có như vậy gia đình mới
thật sự phát huy vai trò “Nhà
là gốc của nước” (Nho giáo) và
“Nhiều gia đình tốt thì xã hội
mới tốt” như lời Hồ Chủ tịch
lúc sinh thời đã phát biểun

canh tập tàng... (Tiếp theo trang 58)
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ngành VHTTdL chung tay cùng huyện
Thanh Miện phòng, chống dịch coVId-19

Ngày 22/3, tại UBND huyện Thanh Miện, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí
Nguyễn Thị Việt Nga – TUV, Giám đốc Sở dẫn
đầu đến chia sẻ, động viên và ủng hộ huyện
Thanh Miện phòng, chống dịch COVID-19.
Đoàn đã trao tặng huyện Thanh Miện: 5.000
khẩu trang y tế, 500 đôi găng tay, 50 chai cồn
sát trùng và 10 triệu đồng tiền mặt, đây là tấm
lòng, tình cảm của ngành VHTTDL, BQL Di tích
Côn Sơn – Kiếp Bạc và nhà tài trợ Công ty Cổ
phần HTC Hà Nội.

Đồng chí Đồng Dũng Mạnh – TUV, Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhận và cảm
ơn sự quan tâm, ủng hộ của ngành VHTTDL,
BQL Di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc và Công ty Cổ
phần HTC Hà Nội dành cho nhân dân huyện
Thanh Miện. 

BG

Khu di tích côn Sơn - Kiếp bạc tạm dừng
đón khách 

Ngày 14/3, Sở VHTTDL có văn bản đồng ý
cho Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tạm
dừng đón khách tham quan, chiêm bái tại khu
di tích quốc gia đặc biệt này từ ngày 16-24/3.
Tiếp đó, BQL tiếp tục chấp hành tốt công văn
số 884/UBND-VP của UBND tỉnh ngày 24/3 về
việc tạm thời đóng cửa các di tích lịch sử, danh
thắng trên địa bàn tỉnh cho đến khi có thông
báo mới được hoạt động trở lại. Việc tạm thời
đóng cửa di tích để bảo đảm an toàn tuyệt đối
cho du khách và cộng đồng trong khi dịch
Covid-19 đang lây lan.

Sở VHTTDL giao Ban Quản lý di tích Côn
Sơn - Kiếp Bạc vệ sinh, khử trùng các điểm di
tích, các khu vực dịch vụ hàng quán, bến bãi đỗ
xe và chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị

để bảo đảm đón và phục vụ khách tham quan
sau dịch bệnh được an toàn, chu đáo.

Trồng thêm 3.000 m2 hoa tại khu di tích
côn Sơn-Kiếp bạc

Trong thời gian tạm dừng đón khách để
phòng chống dịch Covid-19, Ban Quản lý di
tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đã huy động nhân viên,
đặc biệt là đoàn viên thanh niên tổng vệ sinh
môi trường, dọn vệ sinh xung quanh hồ Kiếp
Bạc, trồng 1.000 cây xanh và khoảng 3.000 m2

các loại hoa như: dã quỳ, đỗ quyên, sim,
muông... tại 2 khu di tích.

Hiện Ban Quản lý đang phối hợp với UBND
xã Hưng Đạo vận động các tiểu thương kinh
doanh trước cổng đền Kiếp Bạc thu dọn hàng
quán để chuẩn bị di chuyển ra vị trí mới gần đê
sông Lục Đầu.

P.V

Trung tâm đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu
thể thao tỉnh: các đội tuyển thể thao ngừng
tập luyện

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu
thể thao tỉnh có 24 đội tuyển với 63 huấn luyện
viên và 530 vận động viên các tuyến. Để bảo
đảm an toàn tuyệt đối trong khi dịch Covid-19
đang lây lan, các đội tuyển thể thao của Trung
tâm đã tạm ngừng việc tập luyện từ chiều tối
31/3.

Trong những ngày các đội tuyển thể thao
dừng hoạt động, đơn vị này cũng cho viên
chức, người lao động ở các phòng trực thuộc
được làm việc tại nhà, trao đổi thông tin bằng
điện thoại, mạng xã hội và chỉ đến cơ quan khi
lãnh đạo triệu tập. Trung tâm xây dựng lịch

TiN HoạT ĐộNG NGàNH
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trực lãnh đạo tại cơ quan hằng ngày để tiếp
nhận chỉ đạo từ cấp trên và xử lý những việc
liên quan. Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng
khuôn viên, trụ sở làm việc, hệ thống nhà tập
đa năng, nhà ở của vận động viên vẫn được
thực hiện thường xuyên.

P.V

Trung tâm đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu
thể thao: đại hội chi bộ lần thứ I

Ngày 24/3, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện
và Thi đấu thể thao tỉnh đã tổ chức Đại hội chi
bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chi bộ Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và
Thi đấu thể thao tỉnh được thành lập trên cơ sở
hợp nhất giữa ba chi bộ Trung tâm Bóng bàn,
Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thể thao và
Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể
thao dưới nước. Ngay sau thành lập, Chi bộ đã
sớm ổn định tổ chức, xây dựng Nghị quyết chi
bộ để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đến
nay, chi bộ Trung tâm có 45 đảng viên chính
thức và 3 đảng viên dự bị, là chi bộ có số lượng
đảng viên nhiều nhất trong các chi bộ thuộc
Đảng bộ Sở VHTTDL.

Sau báo cáo Chính trị trình Đại hội, Đại hội
cũng đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu ra Ban Chi uỷ
khoá mới nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 05 đồng chí.
Trong đó, đồng chí Cao Thị Như Lan - Giám
đốc Trung tâm được bầu làm Bí thư chi bộ,
đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Phó Giám đốc
Trung tâm được bầu giữ vị trí Phó Bí thư chi bộ.
Đồng thời thông qua Đại hội cũng đã bầu ra
đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cấp
trên.

P.V

chi bộ Thư viện tỉnh Hải dương: đại hội lần
thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Ngày 03/3/2020, Chi bộ Thư viện tỉnh Hải
Dương tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm
kỳ 2020 – 2022.

Tại Đại hội, sau khi nghe báo cáo chính trị
của Chi bộ Thư viện tỉnh, đồng chí Nguyễn
Thành Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám
đốc Sở VHTTDL ghi nhận những thành tích mà
chi bộ đã đạt được trong thời gian qua đồng
thời chỉ ra phương hướng hoạt động của Chi bộ
trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy (nhiệm kỳ 2020
- 2022) gồm 05 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu

đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa Thể
thao và Du lịch. Đồng chí Bùi Đức Cảnh - Giám
đốc Thư viện tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư
chi bộ nhiệm kỳ mới.

P.V

Trung tâm VHnT tổ chức đại hội chi bộ lần
thứ nhất 

Ngày 28/2, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật
tỉnh tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ nhất nhiệm
kỳ 2020-2022.

Sau khi hợp nhất, Chi bộ Trung tâm VHNT
được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa chi bộ
Trung tâm Văn hoá và Trung tâm NT&TCBD,
đồng thời sớm ổn định tổ chức, xây dựng Nghị
quyết chi bộ để thực hiện các nhiệm vụ được
giao. Đến nay, chi bộ Trung tâm VHNT có 26
đảng viên (1 đảng viên dự bị) trong tổng số 73
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,
là chi bộ có số lượng đảng viên nhiều thứ 3
trong các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở VHTTDL.

Tại Đại hội, sau khi nghe báo cáo chính trị
của chi bộ Trung tâm VHNT, đồng chí Nguyễn
Thị Việt Nga, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở thay
mặt Ban thường vụ Đảng uỷ Sở đã chúc mừng
và biểu dương những thành tích mà chi bộ
Trung tâm VHNT đã đạt được trong năm vừa
qua, đồng thời bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo
tại Đại hội. 

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu ra Chi uỷ khoá
mới nhiệm kỳ 2020-2022 với 05 đồng chí. Đồng
chí Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Trung
tâm được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Đỗ
Thị Mai Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm được
bầu giữ vị trí Phó Bí thư chi bộ. Đồng thời thông
qua Đại hội cũng đã bầu ra 13 đồng chí làm đại
biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

NT
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VăN Hóa & NGôN NGữ

Canh tập tàng thì ngon...
PgS TS PHạM Văn TìnH

"Canh tập tàng thì ngon,
con tập tàng thì khôn". Câu
tục ngữ này hiện tại còn ít
người biết và hiểu đúng nghĩa.
Đến nỗi, Từ điển tục ngữ Việt
(Nguyễn Đức Dương, NXB
Tổng hợp TP Hồ Chí Minh,
2010) có thống kê nhưng lại để
trống phần giải nghĩa và chua
là "Chưa rõ nghĩa". 

Gần đây, đi các nhà hàng,
chúng ta rất hay gặp món rau
tập tàng (nấu canh, xào hay
luộc) vừa lạ vừa thu hút thực
khách. Nó trở thành món độc
đáo và hấp dẫn trong thực đơn
trên bàn gọi, nhất là vào dịp
mùa hè nóng nực, lại ăn nhiều
món thịt cá chế biến nhiều
dầu mỡ.

Trước hết, ta thử tìm hiểu
nghĩa của vế thứ nhất: Canh
tập tàng thì ngon.

"Tập tàng" chỉ có trong kết
hợp "rau tập tàng". Từ điển
tiếng Việt (Trung tâm Từ điển
học, NXB Đà Nẵng, 2017) giải
nghĩa, đây là loại "(rau) lẫn lộn
nhiều loại, thường là những
loại rau mọc dại, dễ kiếm".  Ở
miền Bắc, rau tập tàng thường
là rau dền cơm, rau sam, rau
má, rau ngót, rau đay... Còn ở
miền Nam, theo Trần Bá
T h o ạ i
(https://dulich.tuoitre.vn/am
-thuc/rau-tap-tang-dinh-
duong-tot-1104943.htm) thì
rau tập tàng là tên gọi chung
của một tập hợp nhiều loại rau
như: rau má, rau dền gai, rau
sam, mã đề, mồng tơi, bồ ngót,
lá lốt, rau trai, ngò tàu, rau
ngổ, rau éo... Giải nghĩa từ
nguyên, ông dẫn lời của
Hoàng Phủ Ngọc Tường, cho
chữ “tàng” thuộc bộ thảo, là
cỏ hoang,  “tập tàng” - tập hợp

nhiều loại rau cỏ. Còn người
Huế thì cho "tập tàng" là đọc
trại âm của "thập tàng" (thập
là "mười", hàm ý "nhiều loại
rau cỏ hợp lại").

Dù hiểu thế nào thì rau tập
tàng cũng là loại cây rau chủ
yếu mọc dại, mọc tự nhiên rải
rác trong vườn mỗi nhà. Với
tính chất "hoang dại", sinh
trưởng "được chăng hay chớ"
như vậy mà tập tàng trở thành
món rau bất đắc dĩ mỗi khi
nhà nào đó bất đồ thiếu rau (vì

chưa kịp thu hái rau trồng
trong vườn hoặc mua ở chợ).
Món thực phẩm mang tính
"giải pháp tình thế" này hóa ra
lại hay. Rau tập tàng chế biến
thường tổng hợp của nhiều
hương vị rau hợp lại: ngọt, hơi
chua, nhần nhận đắng... Luộc
cũng ngon và nấu canh (nhất
là nấu với tôm tép hoặc cua)
lại càng ngon. Chỉ có điều, do
tính dân dã, rẻ tiền mà món
rau tập tàng được coi là bình

(Xem tiếp trang 55)
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THơ - NHạC

nguyễn VIệT TIến

Tìm câu hát xưa

Đi tìm câu hát ngày xưa

Lời ru của mẹ… võng đưa ngày nào

Mồng tơi leo khắp bờ rào

Có con chuồn ớt… đậu vào sáng nay.

Ta nằm êm lắm võng đay

Nghe hồn non nước… mộng say nồng nàn

Ngợn trời ve cứ râm ran

Mênh mang gió cuốn… ngập tràn lả lơi.

Đằng đông thấp thoáng mưa rơi

Bóng gạo đỏ ối… phía trời xa xa

Tiếng mẹ là bản hòa ca

Nghe buồn man mác… ngân nga giữa làng.

Tiếng đàn ai tích tình… tang

Chiếu chèo ngày hội… bên đàng còn ngân

Thế rồi… hội vãn hết Xuân

Đường quê ta thấy… vang ngân tiếng lòng

Lê Xuân THọ

Xuân này

Em gửi tặng tôi một khóm mai

Xuân này lộc nảy lá đan cài

Nhìn cây như thấy người năm ấy

Ngắm cảnh càng thêm nhớ dáng ai.

Yếm đỏ khăn màu ngày hội mở

Giữ gìn bản sắc chẳng hề phai

Ngàn hoa đua nở trong sương sớm

Rạo rực lòng Xuân một khúc hoài.

cHu ngọc

Bên cầu

Lâu lắm mới về thăm quê mẹ

Thấy dòng sông giờ đã có cầu

Nhà mới xây thêm đường mới mở

Đò ngang vắng bóng sóng về đâu…

Bên trăng nghiêng bên cầu thơ mộng

Nụ hôn đầu nhớ thuở Tiên Dung

Chợt nhớ bao mùa Xuân về bến

Sóng nhận ra, sóng ngượng ngùng…

nguyễn THế TrƯờng

Thoáng trong Thành cổ

Tôi lướt nhẹ chân trong Thành cổ

Mỗi lá cây như đôi mắt các anh nhìn

Mỗi ngọn cỏ như tóc người gần đó

Khiến bàn chân không dám bước mạnh thêm…

Tôi “gặp” lại anh trong Đài tưởng niệm

Hành trang người lính thật đơn sơ

Chiếc mũ tai bèo, đôi dép cao su

Mà thắng cả vạn ngàn tấn bom đạn…

Tôi lặng lẽ qua cầu Thạch Hãn

Hoa tặng các anh rực rỡ sắc màu

Như tuổi thanh xuân là vĩnh viễn

Trong tình thương yêu cả nước đến muôn sau…
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ngoại tình
Thấy cô bạn thân ngồi suy tư một mình, cô

gái lại gần hỏi:
- Cậu có chuyện gì mà có vẻ đăm chiêu thế ?
- Tớ mới đọc trên báo người ta bảo: “Cứ ba

người thì sẽ có một người ngoại tình”.
Cô gái vỗ vai bạn mình cười ha hả:
- À, thì ra là bạn mình đang lo chồng ngoại

tình đấy à ?
Cô bạn vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu đáp:
- Không phải, tớ đang không biết chồng hay

bạn trai tớ, ai mới là người ngoại tình.
- !?!

Thắng ở nước cuối
Hai cha con nhà kia vốn là dân chơi cờ

tướng chuyên nghiệp, sau ngày thi đầu tiên của
con trai, ông bố hỏi:

- Con trai ! Hãy nói cho bố nghe hai môn thi
hôm nay con làm bài thế nào ?

- Bố tin vào con chứ ? Thắng thua ăn nhau
vào cờ cuối bố nhỉ ?

- Chính xác, con trai ạ. Có khi ta thua trắng
ván đầu mà vẫn chiến thắng ở hai ván cuối
cùng vẫn là thắng đó con trai.

- Vâng ! Nghe lời bố, con cũng để trắng giấy
thi môn đầu, dồn sức vào thi hai môn cuối vào
ngày mai đó bố.

- !!!

Tới lúc đó hãy tính
Cuối tháng bí tiền, Tĩnh hỏi Tồ:
- Này Tồ cuối tháng đói quá, cho tớ vay ít

tiền tiêu đi.
Tồ lườm Tĩnh rồi đáp:
- Mấy lần trước cậu vay mà đã trả được đồng

nào đâu, nên lần này đợi tớ hỏi ý kiến của vợ tớ
đã.

Tĩnh trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Nhưng cậu đã lấy vợ đâu.
Tồ nhún vai:
- Thế nên chuyện đó đợi tới lúc tớ có vợ hãy

tính.
- !!!

Khi trộm giả mèo
Hai tên trộm chui qua ống khói đột nhập

vào một nhà triệu phú. Không may, hôm đó
ông chủ lại thức khuya đọc báo. Nghe thấy
động, ông hỏi:

- Ai đó?
Tên trộm thứ nhất bèn giả giọng mèo để

đánh lạc hướng:
- Meo... meo...
Tưởng mèo thật, chủ nhà yên tâm tiếp tục

nằm đọc.
Tên thứ hai gây tiếng động mạnh hơn, làm

chủ nhà bật hẳn dậy:
- Ai?
- Lại một con mèo khác thôi mà, thưa ông.
- !?!

BG(st)

Bị đảm đang.


