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CáCh mạng tháng tám thành Công và bài họC 
về sự lãnh đạo tài tình Của đảng

vũ hoàng luyến

Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua
khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất

khôi phục nền kinh tế, phòng chống dịch
Covid-19. Quyết tâm lập nhiều thành tích chào
mừng kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám
thành công và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 –
2/9/2020), khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ
Cộng hòa, nay là CHXHCN Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám thành công đã để lại
cho chúng ta nhiều bài học vô cùng quý báu.
Trước hết là bài học về sự lãnh đạo tài tình của
Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh
của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được
thắng lợi vẻ vang. Chỉ trong vòng hai tuần lễ từ
19/8 đến 28/8/1945, dưới sự lãnh đạo của
Đảng, nhân dân cả nước đã đứng lên đánh đổ
chế độ thực dân, phong kiến giành chính
quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố với
thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền được
hưởng tự do, độc lập và sự thật đã trở thành
nước tự do, độc lập”.

Có thể nói cuộc khởi nghĩa tháng Tám diễn
ra rất mau lẹ và đã thành công rực rỡ.

Với tầm nhìn xa, mang tầm chiến lược. Từ
tháng 5/1941, Hội nghị TW 8 họp ở Pác Bó, Cao
Bằng dưới sự chủ trì của Hồ Chí Minh, hội nghị
nhận định: Nếu cuộc chiến tranh đế quốc lần
trước đã đẻ ra Liên Xô, một nước XHCN thì
cuộc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước
XHCN, do đó mà cách mạng nhiều nước sẽ
thành công. Hội nghị khẳng định: Trong lúc
này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc
giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho
toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể
quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu,
mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn
năm cũng không đòi lại được, “Hội nghị quyết
định tổ chức lực lượng vũ trang, thành lập các
đội tự vệ ở khắp nơi trong toàn quốc, phát động
toàn dân đoàn kết một lòng, đứng lên khởi
nghĩa.

Tháng 10/1944, Hồ Chí Minh gửi thư cho
đồng bào toàn quốc, chỉ rõ: phe xâm lược gần
đến ngày bị tiêu diệt. Các đồng minh sắp tranh

được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội cho dân tộc
ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm
rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm
nhanh”.

Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp. Đây
là thời cơ có một giành chính quyền về tay
nhân dân. Ngay lập tức, ngày 12/3/1945, TW
Đảng kịp thời có chỉ thị: “Nhật – Pháp bắn
nhau và hành động của chúng ta”. Các cơ sở
cách mạng nhận được chỉ thị, từ Bắc đến Nam,
cả dân tộc vùng đứng lên, xốc tới chuẩn bị
Tổng khởi nghĩa.

Ngày 2/5/1945, Liên Xô tấn công Béc Lin,
Béc Lin thất thủ. Một tuần sau phát xít Đức đầu
hàng. Tình hình thế giới diễn ra rất mau lẹ - Cả
nước sục sôi với khí thế của cuộc tổng khởi
nghĩa. Hồ Chí Minh chuyển tổng hành dinh từ
Cao Bằng về Tân Trào (Tuyên Quang) để lãnh
đạo cách mạng. Hồ Chí Minh nói với đồng chí
Võ Nguyên Giáp: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã
tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy
Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho
được độc lập”.

Trưa ngày 15/8/1945, Nhật Hoàng tuyên bố
đầu hàng quân đồng minh. Ngay lập tức, đại

Kỷ NiệM 75 NăM CáCH MạNg THáNg 8 Và QuốC KHáNH 2-9 (1945-2020)

Cuộc mít tinh phát động khởi nghĩa giành
chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại
Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945. Ảnh: TL
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hội quốc dân họp ở Tân Trào ngày 16/8 lập ra
Ủy ban khởi nghĩa, quyết định Tổng khởi nghĩa
toàn quốc. Ủy Ban ra quân lệnh số 1, có đoạn:
“Giờ khởi nghĩa đã đến! Cơ hội có một cho
quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền
độc lập của nước nhà. Cuộc thắng lợi hoàn
toàn nhất định sẽ về ta”.

Nhận được quân lệnh số 1, cả nước hừng
hực khí thế đứng lên làm cuộc Tổng khởi nghĩa
tháng Tám, 19/8 Hà Nội khởi nghĩa, cướp
chính quyền về tay nhân dân, 25/8 Sài Gòn,
28/8 Tổng khởi nghĩa trong cả nước đã thành
công. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba
Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên
ngôn Độc lập.

Nói về cuộc khởi nghĩa tháng Tám thành
công, nhận định của TW lúc bấy giờ: Thời khắc
từ 19/8 đến 2/9/1945 rất quan trọng. Nếu nổ ra
sớm hơn dễ bị thất bại vì lúc bấy giờ quân đội
Nhật còn đang mạnh. Nếu tuyên ngôn Độc lập
muộn hơn sau ngày 5/9, quân đồng minh nhảy
vào giải giáp quân Nhật, ta sẽ mất thời cơ. Khi
đã tuyên bố độc lập, với tư cách là nước chủ
nhà – nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đón
đồng minh, buộc tướng lĩnh Quốc dân đảng
Trung Hoa phải tôn trọng chính phủ lâm thời
đại diện cho nước VNDCCH.

Xét về bối cảnh nổ ra cách mạng tháng Tám
lúc đó, Tổng Bí thư Trường Chinh nói: “Mau lẹ,
kịp thời, nổ ra đúng lúc phải nổ”. Đó là sự lãnh
đạo tài tình của Đảng ta, nâng lên thành nghệ
thuật, bài học về thời cơ cách mạng. Để chuẩn
bị đón, chớp thời cơ, Đảng và Bác Hồ đã nhìn
sớm, tiên đoán diễn biến tình hình có lợi cho
ta, tích cực chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị khởi
nghĩa trong cả nước. Đồng thời nêu cao tinh
thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, cả nước
một lòng đi theo tiếng gọi của Đảng.

Tại Hải Dương, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy
Bắc Kỳ, Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ chủ
chốt họp ở Đông thôn xã Thanh Tùng (Thanh
Miện) từ 13 đến 15/8/1945, quyết định các địa
phương tổng khởi nghĩa. Mở đầu cuộc khởi
nghĩa ngày 17/8 ở huyện Cẩm Giàng. Sau đó là
các huyện Bình Giang, Kim Thành, Kinh Môn,
Gia Lộc… Tại tỉnh lỵ Hải Dương, ngày 18/8 khởi
nghĩa giành thắng lợi. Hải Dương là một trong
bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước
là: Hải Dương, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng
Nam.

Cách mạng tháng Tám thành công là bài
học rất sâu sắc về sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình
của Đảng – Đúng như Bác Hồ đã viết trong
“Đường Kách mệnh”: Cách mạng trước hết
phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng Kách

mệnh… Đảng có vững cách mạng mới thành
công”.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan
trọng lãnh đạo của Đảng trong mọi giai đoạn
cách mạng. Đảng, Bác Hồ luôn chăm lo đến
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới toàn
diện đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng lại
càng cực kỳ quan trọng, quyết định mọi thắng
lợi của cách mạng Việt Nam.

Sau hơn 30 năm Đổi mới, đất nước ta đã có
được vị thế, tiềm lực to lớn như ngày nay, trở
thành nền kinh tế đang phát triển, đời sống
nhân dân không ngừng được nâng cao, vị thế
trên trường Quốc tế ngày càng lớn.

Bước sang năm 2020, trước Đại dịch Covid-
19, dưới sự lãnh đạo của TW Đảng, Chính phủ,
cả nước đồng lòng quyết tâm phòng chống đại
dịch, đạt kết quả tốt, được thế giới ghi nhận,
đánh giá cao. Vừa phòng chống đại dịch Covid-
19, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập
trung vào ba nhiệm vụ có tính chiến lược là:
Đẩy mạnh đầu tư, chủ động đón đầu tư nước
ngoài, kích cầu nội địa và xuất khẩu, kết quả là
công nghiệp và các ngành kinh tế khác đang
hồi phục, nông nghiệp đang được đẩy mạnh,
nông sản xuất khẩu đạt khá, là “trụ đỡ” của nền
kinh tế.

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Chính
phủ thể hiện quyết tâm kiên trì bám sát các
mục tiêu, nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm
chế lạm phát, dồn nguồn lực hỗ trợ người dân,
doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh,
giải ngân vốn đầu tư công. Với tinh thần đó, kỳ
họp thứ 13 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI
cũng hạ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các
chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra,
không điều chỉnh các chỉ tiêu như đã dự kiến.
Tổng sản phẩm xã hội GRDP trên địa bàn tăng
8,5% trở lên. Tổng thu ngân sách đạt 13.645 tỷ
đồng, tăng 13,1%. Phấn đấu 100 xã đạt chuẩn
Nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,20%...
Thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa đẩy mạnh sản
xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch đạt
hiệu quả cao.

Đứng trước tình hình phát triển kinh tế - xã
hội năm 2020 gặp nhiều khó khăn. Tình hình
thế giới có nhiều biến đổi khó lường. Song, với
tinh thần và khí thế cách mạng tháng Tám và
với thắng lợi của đại hội Đảng các cấp, tiến tới
đại hội XIII của Đảng; toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân ta quyết tâm vượt qua mọi khó khăn,
thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ đề ran
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VẬN ĐỘNG TRẠI BẢO AN BINH NỘP VŨ KHÍ ĐẦU HÀNG(*)
Hồi ký của nguyễn thế trường

…Nắm được âm mưu của
tổ chức thanh niên Phan Anh
dự định mít tinh nhằm ủng hộ
chính phủ bù nhìn Trần Trọng
Kim, ngay chiều ngày 17-8-
1945, lãnh đạo Việt Minh
thành Hải Dương đã tổ chức
và biến âm mưu trên thành
cuộc tuần hành, biểu dương
lực lượng của nhân dân hưởng
ứng lệnh Tổng khởi nghĩa
Cách mạng tháng 8-1945.
Đoàn người mang cờ đỏ sao
vàng, hô vang khẩu hiệu “ủng
hộ Việt Minh” qua nhiều
tuyến phố, đến đâu cũng được
nhân dân nhiệt liệt hưởng
ứng. Sau đó, Đoàn dừng tại
vườn hoa Bảo Đại (trước Bách
hóa tổng hợp bây giờ). Đồng
chí Bạch Năng Thi, đại diện
Việt Minh thành, được tự vệ
cảnh giới, đã đứng lên đọc 10
chính sách của Mặt trận Việt
Minh, tuyên bố xóa bỏ chính
quyền tay sai, thành lập chính
quyền cách mạng, kêu gọi
nhân dân ủng hộ Việt Minh.
Mấy ngàn người lắng nghe và
hoan hô vang dậy…

…Chiều hôm sau, 18-8,
đồng chí Nguyễn Kha, lãnh
đạo Việt Minh gặp đồng chí
Đinh Sĩ Hịch, một chỉ huy tự
vệ thành. Thời điểm đó, toàn
thành phố, từ các cơ quan đầu
não của chính quyền cũ đến
các công sở, ta đã tiếp thu hết.
Đồng chí Kha nói:

- Nhưng còn cái đồn Bắc-
Keng (tên cũ của trại Bảo an
binh-lính khố xanh ở khu vực
Tỉnh đội cũ sau này) nó vẫn
còn ương bướng lắm. Các cậu
quân sự tính sao? Hay là ta
dùng áp lực bắt chúng phải hạ
vũ khí?

Ngẫm nghĩ một lúc, đồng

chí Hịch nói:
- Chúng tôi sẵn sàng tuân

lệnh thượng cấp, nhưng sợ lực
lượng mình chưa đủ để đè bẹp
chúng. Hay là anh cho phép
tôi thực hiện kế hoạch “vào
nhỏ ra to”. 

Kế hoạch cụ thể được lãnh
đạo đồng ý, đồng chí Hịch liền
bắt mối ngay với một lính Bảo
An tên Tứ vẫn gác, phụ trách
trạm gác phụ, lối thông sang
bên Tòa sứ. Kế hoạch được
anh Tứ đồng ý cộng tác.

Thế là 10 giờ đêm hôm ấy,
sau khi đã bố trí anh em mai
phục bên ngoài, đồng chí Hịch
nai nịt gọn gàng, đeo súng lục,
cuộn một lá cờ Việt Minh nhỏ
vào túi và đến chỗ hẹn. Anh Tứ
đón và đưa đồng chí Hịch đến
gặp chỉ huy trại Bảo an binh
thường gọi là Hai Lạng. Ông ta
đang ngồi trong phòng làm
việc đứng lên chào và mời
khách ngồi đối diện. Anh Tứ
và một sĩ quan vẫn đứng
ngoài. Đồng chí Hịch bình
tĩnh nói cho Hai Lạng biết tình
hình Việt Minh đã khởi nghĩa,

chiếm giữ hết các công sở
trong và ngoài thành. Đối với
trại Bảo an binh, lực lượng
cách mạng cũng đủ sức chiếm
bằng vũ lực nhưng để tránh đổ
máu không cần thiết nên yêu
cầu Hai Lạng hãy giao trại và
vũ khí cho Việt Minh.

Hai Lạng nghe mặt thất sắc
và ấp úng nói sẽ trả lời yêu cầu
trên vào sáng mai, vì thời gian
cấp, không gặp được đại diện
Việt Minh. Đồng chí Hịch nói
ngay:

- Việt Minh đang chờ ông tỏ
thái độ thiện chí. Xin ông cho
lệnh mở cổng trại, đại diện
Việt Minh sẽ có mặt ngay!

Biết không thể lần lữa từ
chối, chỉ huy trại đành sai
người ra mở cổng. Đồng chí
Hịch rút lá cờ Việt Minh đưa
cho người lính làm ám hiệu
gặp Việt Minh, còn mình vẫn
ngồi tại chỗ cảnh giác đề
phòng Hai Lạng đột ngột thay
đổi thái độ. Lát sau, hai đồng
chí Nguyễn Kha và Thanh
bước vào. Hai Lạng đến gần

(Xem tiếp trang 13)

Bộ đội ta tiến vào tiếp quản thị xã Hải Dương. Ảnh: TL
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VăN HóA Hải DươNg
Ba phần tư thế kỷ, những chặng đường

KhúC hà linh

văn hóa thời mở đầu…
Bạn đọc trẻ bây giờ được

hưởng những thành quả của
nền văn hóa nghệ thuật tuyệt
vời, không thể biết rằng đất
nước đã trải qua những khó
khăn.  

Ngày đầu dựng nước
(1945), phương tiện làm công
tác văn hóa chỉ có chiếc loa
bằng mo cau, loa tay và tuyên
truyền miệng. Thời ấy trụ sở
cơ quan Ty Thông tin Hải
Dương phải ở nhờ nhà dân.
Khi kháng chiến bùng nổ
(1946), Ty rút về căn cứ,
thường xuyên di chuyển tránh
giặc càn quét. Ban đêm lại
chia nhau về các cơ sở rải
truyền đơn, gọi loa địch vận,
gần sáng lại về.

Thấm nhuần khẩu hiệu của
Chính phủ “Kháng chiến hóa
văn hóa, văn hóa hóa kháng
chiến”, Đội Tuyên truyền
xung phong (TTXP) của Ty đi
khắp các chợ, bến đò… để giải
thích chính sách đóng thuế
nông nghiệp, tòng quân, đánh
giặc giữ làng. Đội TTXP có
năm, sáu người, với chiếc đàn
ghi ta, nhưng đến đâu cũng
biểu diễn. Có lần về vùng địch
hậu, thì du kích đi bảo vệ và

khênh máy móc. 
Công tác tuyên truyền văn

nghệ được coi là mặt trận. Còn
Vũ khí là tranh ảnh, bản tin,
bài ca, nhưng có sức lan tỏa,
thức tỉnh lòng người vùng tạm
chiếm, đồng thời cảm hóa,
làm tan rã đội ngũ quân địch.
Thuở ấy, ở đâu có kháng
chiến, ở đó có văn hóa kháng
chiến. Những “Chiến sĩ văn
hóa” đã biết cách tổ chức công
tác tuyên truyền thành một
nghệ thuật, đồng thời đưa
nghệ thuật vào tuyên truyền. 

Năm 1953 tỉnh mới có Đội
văn công, với hình thức là một

đơn vị nghệ thuật tổng hợp:
ca, múa, nhạc, kịch, chèo. Đội
đi diễn các nơi và khơi nguồn
cho phong trào văn nghệ cơ sở
hình thành. Phải 10 năm sau
văn công tỉnh mới được quy
mô, bài bản. Được trang bị ô
tô di chuyển người và trang
thiết bị, thay thế cho những
chiếc xe bò mỗi khi lưu diễn.
Đến thời chống Mỹ cứu nước,
văn công mới trưởng thành,
xây dựng được các vở có nội
dung và chất lượng nghệ thuật
tốt, từng đi biểu diễn vùng
tuyến lửa .

Đội ngũ tác giả tỉnh ta cũng

Kỷ NiệM 75 NăM NgàY THàNH LậP NgàNH VăN HóA - THôNg TiN (28/8/1945-28/8/2020)

* Tuyên cáo ngày 28-8-1945 của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, đã cho ra đời Bộ Thông tin - Tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch ngày nay. Qua 75 năm thăng trầm sáp nhập, chia tách… mới có
tên gọi như bây giờ. Cùng với dân tộc, Văn hóa Hải Dương ba phần tư thế kỷ đã
đồng hành cùng dân tộc, lập nên biết bao kỳ tích.

* Ra khỏi lũy tre làng đi thoát ly, đến ngày cầm sổ  hưu và cho đến hôm nay,
dẫu từng làm nhiều công việc khác nhau, nhưng tôi tâm đắc nhất những tháng
năm công tác trong ngành văn hóa. Bởi ở đây đã lắng đọng nhiều kỷ niệm cùng
cuộc đời…

Ảnh: NT
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hình thành dần. Các bộ môn:
sân khấu, nhạc, họa, thơ, văn,
ảnh… có vị trí trong công tác
tuyên truyền trong đời sống
nhân dân. Từ đó hình thành
một đội ngũ văn nghệ sĩ khá
hùng hậu, là nòng cốt cho tỉnh
để thành lập Hội Văn học
Nghệ thuật năm 1978 sau này.

Thế là từ những loa tay, mo
cau hoặc vỏ quả bầu khô…
mấy chục năm sau các xã,
huyện có cơ sở truyền thanh,
phát thanh và lớn mạnh thành
một ngành riêng: Đài Phát
thanh Truyền hình tỉnh với hệ
thống ngành dọc xuống tận xã
phường.

Còn nhớ, trong giai đoạn
chống Mỹ cứu nước, chính
tiếng loa phát thanh đã tiếp
sức cho các phong trào “Tiếng
hát át tiếng bom”, phong trào
“Ba đảm đang”, “Ba sẵn sàng”,
“Thóc không thiếu một cân,
quân không thiếu một người”
hướng về nhiệm vụ giải phóng
miền Nam thống nhất đất
nước.

Cũng là đặc biệt, ở Hải
Dương công tác Bảo tàng đã
hoạt động khá sớm và là dấu
ấn của miền Bắc bấy giờ. Chỉ
tính trong 41 năm (1962-
2003), tỉnh ta đã  có 133 di tích
lịch sử văn hóa được xếp hạng
quốc gia… Các thiết chế văn
hóa được củng cố và xây dựng:
Thị xã có Nhà hát Nhân dân,
Thư viện, rạp chiếu phim, có
phong trào bóng bàn cùng với
những vận động viên tài năng,
đoạt quán quân, lừng tiếng cả
miền Bắc. Và hàng trăm đội
văn nghệ quần chúng ở các
thôn xã, các cơ sở nhà máy, xí
nghiệp… đã hợp thành đội
quân hùng hậu, hoạt động,
đáp ứng nhu cầu hưởng thụ
nghệ thuật của nhân dân. Mỗi
kỳ Hội diễn văn nghệ không
chuyên, không chỉ có những
xã phường, mà còn thu hút rất
nhiều đơn vị nhà máy, hầm
mỏ, xí nghiệp, quân đội tham

gia…

văn hóa  vào đời sống
Ngày ấy đất nước còn

nghèo, một thời gian dài sống
trong thời chiến mà phong
trào đọc sách từ nông thôn
đến thành thị khá cao. Hầu hết
các làng quê có tủ sách Hợp
tác xã, có thư viện. 12 huyện
thị trong tỉnh đều biên chế
hiệu sách nhân dân và những
tổ bán sách lưu động ăn hoa
hồng. Người bán sách ra tỉnh
lĩnh các loại văn hóa phẩm,
tìm mọi cách đưa tận tay
người đọc. Doanh thu bán
sách được trừ 5%  coi như tiền
lương để sinh sống. Giá văn
hóa phẩm ngày ấy quá rẻ, một
tờ tranh 5 xu, một cuốn truyện
1 hào 2 xu, vì thế tiền hoa hồng
rất ít. Người bán sách rong
phải đến từng thôn xóm,
trường học, nơi tập trung đông
người, các hội nghị, các sân
chiếu bóng, hoặc đến công
trường đắp đê bán sách. Khi
dân công giải lao, thì tranh thủ
giới thiệu nội dung sách, có
khi viết câu thơ căng lên giây
ven đê, cho vui mắt:

Khi lao động vui câu hò,
tiếng hát

Lúc giải lao xem quyển
sách, tờ tranh.

Những năm chiến tranh,
các đội thông tin lưu động cơ
sở hoạt động rất sôi nổi, tham
gia tích cực sự nghiệp chống
Mỹ cứu nước: Những dàn
tranh lớn, nội dung hấp dẫn,
kèm theo hàng vạn bản tin, tờ
rơi… đi vào tận hang cùng ngõ
hẻm thúc giục lòng người.
Thời ấy ai cũng thuộc câu
khẩu hiệu có vần vè, dễ thuộc
dễ nhớ: “Ngày vui mắt, tối vui
tai, nhà nhà đều biết, người
người đều nghe”. Ở Hiệp Sơn,
Kinh Môn, nổi lên phong trào
“Vẽ tranh cổ động”. Người ta
tận dụng đầu hồi nhà, bờ
tường đất, tường gạch, sân
kho, trường học để vẽ tranh,
với nội dung hết sức phong
phú. Từ sản xuất chăm sóc lúa,
chăn nuôi gia súc, trồng điền
thanh, thả bèo dâu đến phong
trào “ba sẵn sàng” khi Tổ quốc
cần đến. Có những cơ sở vẽ
phim đèn chiếu, tối tối đem
chiếu ở sân kho cho xã viên
xem… Hải Dương được Bộ
Văn hóa phong tặng là “Xứ
tranh”, được các tỉnh thành
trong miền Bắc về tham quan
và học tập. 

Có một sự kiện đáng nhớ:
Trên sườn núi Ông Sư ở xã Cổ
Thành (nay thuộc tp Chí
Linh), người ta đã khoét núi,

Lễ hội ánh sáng Thành Đông năm 2019. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
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lấy đá xếp thành khẩu hiệu,
quét vôi trắng lóa “QUYẾT
TÂM ĐÁNH THẮNG GIẶC MỸ
XÂM LƯỢC”. Người ở  xa hàng
chục cây số vẫn đọc được. Các
phi công bay trên cao, vẫn có
thể nhận rõ dòng khẩu hiệu,
sừng sững ngang trời, tỏ rõ
lòng kiên cường đánh Mỹ của
nhân dân quê hương. 

một loại vũ khí sắc bén…
Cùng với tuyên truyền cổ

động bằng tranh vẽ, bằng đọc
sách, tỉnh ta có phong trào
xem phim và làm theo phim.
12 huyện thị đều có đội chiếu
bóng lưu động, hàng tháng về
tận hợp tác xã, chiếu những bộ
phim có nội dung ca ngợi tinh
thần chiến đấu ở tiền tuyến và
cuộc sống lao động sản xuất ở
hậu phương.

Ngày ấy phim ảnh là món
ăn tinh thần được quần chúng
yêu thích nhất. Nhân dân đi
bộ dăm bảy cây số để xem...
Có điểm dễ tới vài nghìn người
xem  Những năm ấy, mua
được một vé xem phim hay là
sướng lắm. Nhiều khi đang
xem, có máy bay địch bắn phá,
phải báo động, khán giả xuống
hào trú ẩn. 

Trong tỉnh lại có nhiều địa
điểm nhạy cảm về quân sự,
kinh tế được gọi là “tuyến lửa”,
thành trọng điểm của giặc Mỹ
bắn phá ác liệt. Vậy mà mỗi
tháng đội chiếu bóng về phục
vụ nhân dân một đến hai lần. 

Những năm chiến tranh
xem được một bộ phim cũng
gian khổ. Xung quanh bãi
chiếu phải có hầm hào tránh
máy bay giặc bắn phá ban
đêm. Đang xem, có báo động,
là kịp thời tắt máy, hướng dẫn
khán giả di tản xuống hầm hào
ngồi chờ. Khi máy bay đã qua
thì lại bật đèn, lại xem tiếp.
Ngày ấy có phong trào “học và
làm theo phim” được các HTX
nông nghiệp hưởng ứng và
sáng tạo ứng dụng vào đời

sống, vào kỹ thuật chăn nuôi,
trồng trọt, thâm canh. 

Chiếu bóng, điện ảnh -
nghệ thuật thứ bảy, không chỉ
là món ăn tinh thần, xây dựng
tâm hồn cao đẹp cho con
người, mà còn là vũ khí sắc
bén trong sự nghiệp chống Mỹ
cứu nước và xây dựng hòa
bình.

…và xiếc - đặc sản của hải Dương 
Hoạt động văn hóa ở Hải

Dương có nội dung phong phú
với nhiều phương thức. Ngoài
loại hình nghệ thuật như múa
rối nước, hát chầu văn, hát
chèo còn có một đặc sản: Đó
là Xiếc! 

Bắt nguồn từ cuộc sống,
phản ánh hiện thực cuộc sống,
xiếc là nghệ thuật tổng hợp sử
dụng xảo thuật kết hợp âm
thanh, ánh sáng, phục trang…
để tạo ra hình tượng bất ngờ,
đem đến cho người xem cái
đẹp cao cả, thẩm mĩ nhân văn;
khích lệ con người vươn lên
giành chiến thắng trước khó
khăn, nguy hiểm và phát huy
những phẩm chất tốt đẹp của
dân tộc.

Xiếc Hải Dương trải qua
thăng trầm, tan hợp nhưng
vẫn tồn tại không thể thất
truyền. Có một thời  khi về Hải
Dương, khách vẫn trầm trồ
ngợi ca và tôn vinh 3 đặc sản.
Đấy là “Vải thiều, Bóng bàn và
Xiếc! “

Từ chiếc nôi trong gánh
xiếc gia đình cụ Trương Văn
Sản ở Cao Thắng - Thanh
Miện, nghệ thuật xiếc ngày
càng nảy nở sinh sôi, hấp dẫn
khán  giả trong và ngoài tỉnh.
Xiếc cũng thăng trầm, trôi nổi.
Lúc cao trào có gần 20 đoàn,
còn bây giờ là 6 đoàn xiếc tư
nhân. Trong đó có đoàn xiếc
Đại Dương (một thời mang tên
Bông Hồng Trắng). Được biết
Xiếc Đại Dương có 12 người,
có trụ sở giao dịch tại phố
Trần Văn Giáp (tp Hải Dương).

Họ tự bươn chải, tự lập chịu sự
va đập khắc nghiệt của cuộc
đời. Tự trang trải chi phí, luyện
tập, xây dựng tiết mục, tìm
điểm diễn để  tồn tại. Họ say
mê nghề kế thừa truyền thống
cha ông: cha dạy con, anh dạy
em; vợ bảo chồng, truyền
nghề kiểu gia đình, dòng tộc.
Vé bán từ 20 đến 40 nghìn
đồng, có đêm diễn thu được 4
- 5 triệu đồng. Có khi còn ít
hơn. Vợ chồng diễn viên
Nguyễn Kiên - Nam Phương
cùng trong đoàn kể: Chồng
vừa làm diễn viên kiêm MC, vợ
vừa biểu diễn đu bay, ngậm
kiếm… Lưu động trong Nam
ngoài Bắc, lên rừng xuống bể,
đâu có điểm diễn là đến. Con
nhỏ, gửi ông bà chăm nuôi.
Gian nan khó nhọc, hiểm
nguy nhưng kiên quyết không
bỏ nghề. Tất cả vì đam mê vì
nhu cầu thưởng thức nghệ
thuật của nhân dân và cũng là
để mưu sinh.

người hai lần làm thủ
trưởng ngành văn hóa 

Ba phần tư thế kỷ (1945-
2020) vừa trọn 75 năm, nếu
tính cả 29 năm Hưng Yên và
Hải Dương sáp nhập, ngành
VHTTDL Hải Dương hôm nay
có hơn 20 vị thủ trưởng. Trong
đó có  một người làm thủ
trưởng 2 lần!. 

Vị thủ trưởng đáng nhớ ấy
là ông Nguyễn Cấp, quê xã
Quyết Thắng, Thanh Hà, nay
thuộc thành phố Hải Dương.

Lần đầu vào năm 1953-
1954, ông Nguyễn Cấp giữ
chức Trưởng ty.

Thời kỳ chuẩn bị tiếp quản
thị xã Hải Dương (1954), trụ sở
của Ty còn ở nhờ nhà dân
thôn Trúc Lâm, xã Hoàng Diệu
(Gia Lộc). Nhận được lệnh,
Trưởng ty Nguyễn Cấp giữa
đêm 29 - 10 chỉ đạo cho cả cơ
quan cấp tốc gồng gánh máy
chữ, tài liệu về thị xã. Ban đầu
ông đưa nhân viên vào tiếp
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quản Phòng Thông tin Tuyên
truyền của địch (số nhà 30 phố
Trần Hưng Đạo, thị xã Hải
Dương). Tối hôm đó, một
chương trình biểu diễn nghệ
thuật chào mừng ngày thị xã
giải phóng tại sân Vọng Cung.
Rồi khi chuẩn bị thành lập Bộ
Văn hóa vào năm 1955, ông
được điều chuyển về Hà Nội
công tác. Đến những năm
1958-1960, ông lại về Hải
Dương, giữ chức vụ Trưởng ty
Văn hóa. Đây là lần thứ hai
làm lãnh đạo ngành. Ông là
người quyết tâm chỉ đạo xây
dựng câu lạc bộ, lần đầu tiên
cho tổ chức triển lãm đấu
tranh chống mê tín dị đoan, tổ
chức bán vé 5 xu cho nhân dân
đến xem. Ông cũng cho mở
các lớp tập huấn hát chèo, sưu
tầm ca dao xuất bản thành
sách để tuyên truyền tới thôn
xóm. 

Ông là cán bộ từng trải, làm
nhiều việc: Có khi về cơ sở làm
Bí thư  huyện ủy, khi lên tỉnh
đội làm Chính trị viên, rồi lên
Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ

nhiệm kiểm tra và Trưởng ban
Tuyên huấn.

Từ những ngày đầu, vỏn
vẹn có gần hai chục người, với
trang thiết bị thô sơ, lạc hậu…
75 năm đồng hành cùng đất
nước, đến nay Sở VHTTDL ở
cấp tỉnh hiện có 08 phòng
quản lý nhà nước, 10 đơn vị sự
nghiệp trực thuộc, với tổng số
hơn 500 cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động; Cấp
huyện: Sở VHTTDL chịu trách
nhiệm hướng dẫn về chuyên
môn, nghiệp vụ đối với 12
phòng Văn hóa - Thông tin
thực hiện chức năng quản lý
nhà nước và 6 Trung tâm Văn
hóa - Thông tin - Thể thao, 6
Trung tâm Văn hóa - Thể thao
thực hiện chức năng hoạt
động sự nghiệp; Cấp xã:
235/235 xã, phường, thị trấn
có cán bộ công chức văn hóa
cơ bản được đào tạo nghiệp vụ
chuyên môn từ cao đẳng trở
lên. Công tác tổ chức, bộ máy
của ngành được tinh giản,
kiện toàn; cơ sở vật chất từng
bước được tăng cường đầu tư.

Công tác Quản lý Nhà nước
được đẩy mạnh; các hoạt động
sự nghiệp văn hoá, thể thao và
du lịch phát triển, hướng về cơ
sở, đáp ứng, nâng cao mức
hưởng thụ đời sống văn hoá
tinh thần cho nhân dân và góp
phần quan trọng vào việc phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua Ba phần tư thế kỷ,
những chặng đường, Văn hóa
Hải Dương đã vinh dự nhận
được nhiều phần thưởng cao
quý của Đảng, Nhà nước như:
Huân chương Độc lập hạng
Nhì năm 2010, Chính phủ tặng
Cờ thi đua xuất sắc 2009, 2011,
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ
VHTTDL 2015, 2019; Bằng
khen do Bộ VHTTDL 2015,
2016, 2017, 2018 và nhiều
Bằng khen UBND tỉnh trao
tặng. Đón nhận những cơ hội
và thách thức đang hiện ra
phía trước, ngành VHTTDL
Hải Dương phấn khởi hướng
về 75 năm ngày truyền thống
của mìnhn

"Vàng thì thử lửa thử than/
Chuông kêu thử tiếng người
ngoan thử lời".

Như thế, lời nói là vô cùng
quan trọng trong cuộc sống.
Lời nói hay thì làm yên ấm cửa
nhà. Nhưng cũng vì lời nói
không hay mất mặn mất nhạt
mà làm tan cửa, nát nhà. Ở
trong gia đình rất cần "Chồng
giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi
nhỏ lửa chẳng rơi hạt nào". Ra
ngoài xã hội lời nói hay, cách
xử sự tử tế thì đem lại sự vui vẻ
yên bình. Nhưng lời nói xấc
xược (của đám trẻ mới lớn và
người thiếu hiểu biết pháp
luật) thì có thể dẫn đến xô xát,
đâm chém nhau gây án mạng.
Như chúng ta thường thấy
nhiều vụ việc đã xảy ra trong

cuộc sống.
Muốn nói được hay rất cần

phải học. Học nhiều, đọc sách
nhiều, suy ngẫm những điều
mẹ cha khuyên dạy và trong
sách đã chỉ bảo cũng là cách
học để nói được hay; nói
chuyện có duyên. Nói sao cảm
hóa được người nghe. Muốn
vậy, phải nói từ gan ruột, tim
óc mình. Có nghĩa là không
nói hời hợt, nói năng khúc
chiết, khiêm tốn, không nói
bừa, nói hão. Nói hay là phải
nói thành thật, không tâng
bốc, nịnh nọt. Trung thành với
chân lý của cái đúng. Dám
phản bác cái sai, cái lừa bịp
con người. 

Nhờ việc nói năng cẩn
trọng, bởi "Sểnh chân dễ chữa,
sểnh miệng khó chữa". Những
người ứng xử tốt trong xã hội
là những người có học thức, có

văn hóa có ý thức tôn trọng kẻ
khác. Họ là những người luôn
được người khác ngưỡng mộ,
kính trọng, thêm vào đấy là
nếp sống giản dị, tính khiêm
nhường. Bởi họ luôn biết
"Khôn không qua lẽ, khoẻ
không qua lời". "Ngọc bất trác
bất thành khí/ Nhân bất học
bất chi lý" (Ngọc không dũa
không mài không thành ngọc.
Người không học không biết lý
lẽ).

Nói năng, ứng xử có văn
hóa làm cho gia đình, xã hội
êm ấm vui tươi, còn nói năng
cư xử thiếu văn hóa sẽ là cội rễ,
nền tảng làm bất ổn gia đình
và cả xã hội. Nhất là khi kẻ đó
coi thường pháp luật, không
cần biết đến nguyên tắc sống
cơ bản để xây dựng một nền
văn minh trong cuộc sống
hiện đạin

Ứng xử văn hóa...
(Tiếp theo trang 10)
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HướNg DẫN NgHiệP Vụ VHTTDL Cơ Sở

TRIểN KHAI các BIệN PHáP PHòNG, cHốNG dịcH BệNH cOVId-19 VÀ cÀI ĐặT, 
sử dụNG ứNG dụNG BlUezONe TRêN THIếT Bị dI ĐỘNG THôNG mINH

Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy số 1902-TB/TU ngày 06/8/2020 về tiếp tục
tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2832/UBND-
VP ngày 06/8/2020 của UBDN tỉnh về việc triển khai
cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di
động thông minh về tiếp tục tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải
Dương và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu trưởng các phòng
quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa -
Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao
các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý các di tích,
khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn
hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương
triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Trưởng các phòng quản lý Nhà nước, các đơn
vị sự nghiệp thuộc Sở

- Triển khai thực hiện quyết liệt các văn bản chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch về công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; kích hoạt lại toàn bộ các hoạt động phòng,
chống dịch bệnh như thời điểm tháng 4/2020. Tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới công
chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị và người
thân nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh tư tưởng chủ
quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; không
tập trung đông người tại các địa điểm công cộng; tuân
thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế, đặc biệt phải
đeo khẩu trang khi ra đường.

- Chỉ đạo, yêu cầu toàn thể công chức, viên chức,
người lao động của phòng, đơn vị cài đặt ứng dụng
Bluezone trên thiết bị di động thông minh cá nhân; cử
người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào, ra của
người đến làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, yêu cầu
mọi người đến làm việc phải cài đặt và sử dụng ứng
dụng Bluezone. Đăng hướng dẫn cài đặt ứng dụng
Bluezone lên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình
quản lý (nếu có); in nội dung tuyên truyền cài đặt, sử
dụng ứng dụng Bluezone và dán nơi công cộng, điểm
đông người.

- Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể
thao quản lý chặt chẽ đội ngũ vận động viên tại ký túc
xá Trung tâm, không để tình trạng các vận động viên
rời khỏi đơn vị khi không có sự cho phép; đồng thời
thường xuyên kiểm tra chặt chẽ về sức khỏe, hạn chế
tối đa việc tiếp xúc với bên ngoài, không tụ tập đông
người. Tạm dừng đi tập huấn dã ngoại đối với các đội
tuyển thể thao thuộc Trung tâm trong tình hình dịch
bệnh đang diễn biến phức tạp, thời gian từ ngày
08/8/2020 đến khi có thông báo của cơ quan chức năng
có thẩm quyền công bố kết thúc dịch bệnh.

- Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu
trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19
tại phòng, đơn vị mình. Cơ quan, đơn vị thực hiện
không nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và để
xảy ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý kỷ luật theo
qui định.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn
hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin -
Thể thao các huyện, thị xã, thành phố

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã,
thành phố tham mưu UBND cấp huyện triển khai thực
hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại
các bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam
thắng cảnh theo tinh thần Công văn số
1118/SVHTTDL-QLDSVH ngày 07/8/2020 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các
câu lạc bộ, nhà văn hóa, địa điểm tập luyện thể thao
trên địa bàn theo hướng dẫn của ngành Y tế.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
văn hóa, thể thao trên địa bàn tăng cường phổ biến,
khuyến nghị khách hàng cài đặt ứng dụng Bluezone
khi sử dụng dịch vụ hoặc ra, vào địa điểm hoạt động
kinh doanh; cập nhật nội dung tuyên truyền cài đặt ứng
dụng Bluezone bằng hình ảnh và dán nơi công cộng,
điểm đông người.

3. Ban quản lý di tích; Ban quản lý các khu,
điểm du lịch; Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn
hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh

- Đề nghị toàn bộ cán bộ, công nhân viên, người lao
động cài ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động
thông minh; phân công bộ phận thường trực theo dõi
mọi người đến làm việc, khách tham quan du lịch thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch và cài đặt, sử
dụng ứng dụng Bluezone.

- Tại khu vực công cộng, điểm đông người yêu cầu
tuyên truyền và dán các tờ in nội dung hướng dẫn
khách cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện
thoại thông minh khi sử dụng dịch vụ hoặc ra vào địa
điểm hoạt động kinh doanh. Các đơn vị có bảng điện
tử tại nơi công cộng, điểm đông người đề nghị cập
nhập nội dung tuyên truyền bằng hình ảnh các biện
pháp phòng dịch và cách cài đặt, sử dụng ứng dụng
Bluezone.

- Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và tài
liệu tuyên truyền xem tại địa chỉ:
www.bluezone.gov.vn

Trên đây là một số yêu cầu của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch về công tác phòng, chống dịch Covid-
19 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị nghiêm túc
triển khai, thực hiện.

GIÁM ĐỐC
NGUYỄN MINH HùNG
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XâY DựNg Đời SốNg VHTTDL Cơ Sở

Ứng xử văn hóa từ việc… nói năng
nguyễn việt tiến

Nói năng có vai trò vô
cùng quan trọng trong
đời sống. Qua phép

hành xử nói năng; cử chỉ ngôn
ngữ cơ thể; thái độ thể hiện
trên khuôn mặt mà người ta
biết người đó thuộc diện nào:
tốt hay xấu, có học hay thất
học, có văn hóa hay vô văn
hóa. Bản thân người đó có
được rèn luyện, giáo dục trong
gia đình có nề nếp hay không
!?...

Từ những việc ứng xử này,
ta thấy nó tạo thành thói quen
và đem lại kết quả tức thì: ứng
xử tốt thường gặt hái được
thành quả tốt. Ứng xử xấu (tồi)
thì gặt hậu quả xấu. Đây cũng
như phép nhân quả: "gieo quả
gì, gặt quả nấy"; "tích thiện
phùng thiện, tích ác phùng
ác".

Chính vì vậy mà từ xa xưa
trong lễ giáo phong kiến,
người ta rất chú trọng dạy lễ
nghĩa cho con người. Con
người từ nhỏ đã được: học ăn,
học nói, học lễ nghĩa, đạo đức
rồi mới được học về kiến thức
văn hóa. Ăn ở đây là một phạm
trù rất sâu rộng; chỉ cần biết:
"ăn phải có nhai, nói phải có
nghĩ". Có nghĩa rằng ăn cũng
phải nghiền ngẫm: nên ăn cái
gì, không ăn cái gì và ăn như
thế nào để không "quá khẩu
thành tàn". Vì "miếng ăn"
không cẩn thận có khi là
"miếng nhục". Đại loại là
không ăn tham, ăn bẩn không
ăn mồ hôi nước mắt của người
khác. Như thế, kẻ nào thuộc
loại "phàm phu tục tử" ăn nói
vô độ là kẻ xấu.

Tại sao nói phải nghĩ. Nếu
nói mà không suy nghĩ thì rất
có thể sẽ mang họa cho người
khác và có thể mang họa cho
chính mình. Câu danh ngôn

của các cụ truyền lại: "Bệnh từ
miệng mà vào, họa từ miệng
mà ra" là vì thế.

Như vậy, trong giao tiếp ăn
nói cần phải trung thực. Có gì
nói thế, không nói điêu, nói
rước, không suy diễn, bịa đặt.
Lời nói cần mềm mỏng, nhẹ
nhàng, khiêm nhường trong
cách ăn nói. Cái gì cần nói, cái
gì không nên (hoặc không
được phép) nói thì không nói.
Suy nghĩ kĩ trước khi nói nó sẽ
hay hơn rất nhiều. Đối tác
nghe được lời nói có văn hóa,
phép tắc sẽ cảm thấy thoải
mái, mãn nguyện và có ấn
tượng tốt với người đối thoại.
Tình cảm tốt này sẽ còn được
lưu giữ mãi mãi về sau. Ngược
lại với lời nói có văn hóa là lời
nói vô văn hóa. Có nghĩa là nói
năng hàm hồ, ăn không nói
có, vu oan giá họa, hách dịch,
cửa quyền, "cả vú lấp miệng
em". Không phân biệt trắng
đen, phải trái: "Được cãi cầm,
thua cãi cố", "Sư nói sư phải,
Vãi nói vãi hay". Thái độ thì kẻ
cả, mắt trợn ngược, mồm sùi
bọt mép. Nói hết cả phần của

người khác. Nói không để
người khác nói, không thèm
nghe người khác nói, rồi cướp
lời, chặn họng cử chỉ nói năng
lỗ mãng, tục tĩu, thiếu văn
hóa. Những loại người này
chắc chắn một điều đây là loại
thất học. Loại này mà đưa vào
làm quan ở bất kì vị trí nào thì
rồi cũng chỉ là loại hại dân, hại
nước mà thôi chứ khó làm nên
trò trống gì.

Thái độ ngạo mạn, coi
thường; lời nói xấc xược. Gặp
người hiền tử tế thì người ta bỏ
qua không chấp hoặc lảng
tránh. Gặp kẻ nóng nẩy là xảy
ra đánh đấm xung đột. Hậu
quả nhỡn tiền là thiệt đến
thân. Nếu làm quan dù có ô
che thì rồi vẫn bị người đời
khinh ghét và còn có thể nuôi
sự thù oán đến lâu dài. Cho
nên dân gian xưa có câu ca
dao vẫn răn dạy rằng: "Lời nói
chẳng mất tiền mua/ Lựa lời
mà nói cho vừa lòng nhau".
Hay: "Chẳng được miếng thịt
miếng xôi/ Hãy được lời nói
cho tôi bằng lòng". Cũng như:

Ảnh minh họa.                      Nguồn: Internet

(Xem tiếp trang 8)
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Thề, nét văn hóa độc đáo của dân gian
văn Duy

Thề là phong tục của
người Việt Nam đã có từ
lâu đời. Ngôi đình

Lương Sử   (ở ngõ Lương Sử
phố Ngô Sĩ Liên, quận Đống
Đa, Hà Nội) thờ Thần Thành
hoàng Phạm Cự Lượng. Ngôi
đình ban đầu là đền được xây
cách đây gần một ngàn năm.
Sách “Việt điện u linh” của Lý
Tế Xuyên (đầu thế kỷ XIV) kể
về sự tích Phạm Cự Lượng như
sau: Thời vua Lý Thái Tông
(1028 - 1054) ở Đô hộ phủ có
nhiều việc hình án, kiện tụng
không thể xử được. Vua bèn
cho lập đền thờ ở ngay trong
Phủ để bên nguyên, bên bị
đều đến trình xem trắng đen
ra sao. Song chọn vị thần nào
để thờ?. Qua giấc mơ, vua biết
Thái úy Phạm Cự Lượng là
tướng thời vua Đinh sau phò
Lê Hoàn và được Hoàng đế
phong cho làm “Thái úy Đại
Vương”. Ông là một vị quan
công bằng, thanh liêm thẳng
thắn. Sau khi chết, Thượng Đế
bổ làm quan ở Nam Tào cục,
coi việc xử án dưới trần gian.
Tối hôm sau nhà vua lại mộng
thấy một người xưng là Phạm
Cự Lượng đến quỳ xin nhận
nhiệm vụ. Vua chấp nhận và
phong cho làm “Hồng Thánh
Trung Vũ Tá Trị Đại Vương”,
ngự tại ngôi đền.

Ngôi đền sau thành đình
nổi tiếng thiêng. Ai có việc gì
khó phân xử đều đến đền để
thề và được Thần phân giải
ngay. Vì thế đền ấy xưa gọi là
“Đền thề”.

Ngày tết Nguyên đán ở
huyện Kiến Thụy - Hải Phòng
hiện nay vẫn giữ được một
phong tục là tổ chức “Hội
minh Thề”. Người ta vẽ xuống

đất một vòng tròn, đường kính
chừng 2m. Ở tâm vòng tròn
đặt một hũ rượu, cắm một con
dao. Chọn giờ đẹp, người tổ
chức cắt tiết 1 con gà trống
cho chảy tiết vào hũ rượu,
quấy đều lên. người vào thề là
bất kỳ ai từ quan chức đến dân
thường, bước vào đứng trong
vòng tròn, được uống một li
rượu rồi nói to lời thề với mọi
người và trời đất rằng không
gian tham, hiểm độc, tàn ác,
sống thật thà... Nếu sai sẽ bị
thần vật chết.

Dấu tích của thề còn in
đậm trong ca dao từ Bắc đến
Nam: Ở vùng Hàm Luông
Nam Bộ có câu “Chừng nào
cầu đá rã tan/ Sông Hàm
Luông lấp cạn mới quên lời
thề”. Ở Đồng Nai thì “Bao giờ
cạn lạch Đồng Nai/ Nát chùa
Thiên Mụ mới sai lời nguyền”.
Ở miền Bắc thì “Trăm năm thề
những bạc đầu/Chẳng ham
phú quý đi cầu trăng hoa”.
Hoặc “Xưa kia nói nói thề thề/
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho

ai!”... Phong tục thề vào truyện
Kiều của Nguyễn Du khoảng
mười lần, chủ yếu là trong tình
yêu của Thúy Kiều với Kim
Trọng. Xin dẫn mấy câu:
“Trăng thề còn đó trơ trơ/
Dám xa xôi mặt mà thưa thớt
lòng” (câu 541 - 542); “Đã
nguyền hai chữ đồng tâm/
Trăm năm Thề chẳng ôm cầm
thuyền ai” (câu 555, 556); “Thề
hoa chưa ráo chén vàng/ Lỗi
thề thôi đã phụ phàng với
hoa” (câu 701,702; “Cùng
nhau thề thốt đã nhiều/
Những điều vàng đá phải điều
nói không” (câu 2813, 2814)
hoặc “Xót người lưu lạc bấy
lâu/ Tưởng thề thốt nặng cũng
đau đớn nhiều” (câu 3167,
3168)...

Trong lịch sử chống giặc
Nguyên, các binh sĩ của ta đã
thích vào cánh tay một lời thề
ngắn gọn mà vô cùng mạnh
mẽ: “ Sát Thát” (giết giặc Thát
tức giặc Nguyên). Vào trận
Bạch Đằng đầu năm 1288,
Hưng Đạo Vương Trần Quốc

Các bô lão, chức sắc trong thôn Hoà Liễu thực hiện nghi thức
thề tại Lễ hội Minh Thề, Hải Phòng.                       Ảnh: Internet
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Tuấn đứng trước ba quân, rút
gươm trỏ xuống sông Hóa
Giang mà thề rằng. “Trận này
không phá xong giặc Nguyên
thì không về đến sông này
nữa”. Rồi ông dẫn quân tiến ra
Bạch Đằng (sông Rầng). Trong
đời sống các thôn làng truyền
thống (trước năm 1945) khá
phổ biến các lễ “minh thề”;
Hội đồng kỳ mục, Lý dịch
cùng người dân thực hiện nghi
thức thề trước Thánh, Thần
Thành hoàng mỗi khi “Làng
vào đám”. Thề không ăn gian,
nói dối; nếu làm sai lời thề, xin
thần linh vật chết…

Trong cuộc kháng chiến
chống Pháp, vào năm 1946 khi
lực lượng vũ trang bảo vệ Thủ
đô xuất hiện, những người
lính quyết tử bảo vệ Hà Nội đã
nêu một lời thề “Quyết tử cho
Tổ quốc quyết sinh”.

Ngày nay quân đội ta có 12
lời thề. Tân binh nào cũng
phải học thuộc để thực hiện.
Trong các buổi lễ kết nạp
Đảng viên, người được kết nạp
cũng phải đứng lên thề, trước
cờ Đảng và mọi người. Trong
sinh hoạt, trong các mối quan
hệ, người ta vẫn sử dụng hình
thức Thề của dân gian.

Như vậy, nhìn tổng thể thì
thề do dân gian sáng tạo ra từ
lâu đời. Thề vẫn tồn tại cho
đến tận bây giờ. Đó là hiện
tượng mang tính văn hóa đáng
để chúng ta nghiên cứu.

Trước hết xét về khái niệm
ngôn ngữ: Thề là lời nói hứa
một cách chắc chắn, lấy cái
quý giá như tính mạng, danh
dự hoặc lấy cái thiêng liêng
của thần thánh làm điều đảm
bảo cho lời nói ấy. Thề có mức
độ tin cậy cao hơn hứa. Trong
dân gian dùng nhiều từ đồng
nghĩa với thề như “thề bồi”;
“thề ước”; “thề nguyền”; “thề
non hẹn biển”; “thề thốt”; “thề

sống thề chết”; “thề độc”. Các
từ trên cũng có nghĩa thề
nhưng mức độ ý nghĩa có khác
nhau đôi chút.

Thời gian thề có hai điểm
thích hợp, một là trong một
buổi lễ như lễ ra quân, lễ kết
nạp hay lễ viếng có không khí
trang nghiêm, thường người ta
thề. (Buổi lễ viếng Chủ tịch Hồ
Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn
thay mặt toàn Đảng, toàn dân
đã đọc lời thề). Hai là vào thời
điểm nhạy cảm như lúc chia
tay nhau đi xa lâu ngày hoặc
tranh luận về một vấn đề gì đó
đã đến phút căng thẳng mà cả
hai bên không có cách giải
quyết thì cũng dùng đến lời
thề. Chẳng hạn như có một
anh đi nước ngoài lao động ba
năm. Trước khi đi, anh dẫn vợ
đến trước ban thờ và yêu cầu
vợ thề trước linh hồn bố mẹ
rằng ở nhà sống chung thủy.
Hoặc hai người tranh cãi nhau
về chuyện nộp tiền. Người nộp
bảo rằng đã nộp. Người nhận
bảo chưa. Mãi không phân
đúng sai, người nộp đứng lên
thề độc với người nhận. Khi
Thúy Kiều và Kim Trọng đính
ước, thì cùng nhau thề “Vầng
trăng vằng vặc giữa trời/ Đinh
ninh hai miệng một lời song
song”.

Cấu trúc lời thề thường
ngắn gọn và có bố cục 3 phần:
phần một là khẳng định vấn
đề, phần hai là lời thề, phần ba
là hậu quả. Thí dụ một người
trả tiền mà người nhận nói là
chưa trả (tất nhiên mức độ
nhỏ trong sinh hoạt chưa
dùng đến giấy tờ văn bản), hai
bên nói đi nói lại mãi, người
trả sẽ thề rằng: “Số tiền ấy tôi
đã trả rồi, vào lúc... Tôi xin thề
nếu tôi nói sai thì tôi sẽ chết
không trông thấy con cái”
(Cũng có khi người nhận cất
lên lời thề). Sau khi thề, cả hai

cùng yên tâm, không tranh cãi
nữa (với lời thề của một tổ
chức, có nghi lễ thì không có
phần ba).

Về hình thức thề của dân
gian thường có hai dạng: Thứ
nhất là chọn một không gian
thiêng như bàn thờ ở gia đình,
đền, chùa, miếu, điện để thề.
Thứ hai là chọn vật gì có ý
nghĩa sáng sủa, quang minh
như mặt trời, ngọn đèn để thề.
Những sự linh thiêng và trong
sáng ấy thành “nhân vật trung
gian” chứng kiến cuộc thề của
hai người. Nhân vật ấy sẽ có
trách nhiệm phán quyết một
cách nghiêm khắc nếu một
trong hai người không giữ
đúng lời thề. Ngoài hình thức
chung ấy, mỗi vùng, mỗi dân
tộc, mỗi việc... lại có những
hình thức riêng như: dân tộc
Mông ở Tây Bắc trong lễ ăn thề
phải có con gà trống cắt cổ lấy
tiết vào hai bát rượu, mỗi người
uống một bát. Thiếu nữ thì
buộc chỉ cổ tay để thề với người
yêu. Có người lấy đinh đóng
vào cột nhà hoặc lấy dao chém
vào cây, vào đá tạo dấu vết ghi
lời thề. Những vật chứng ấy
luôn nhắc nhở người thề hãy
giữ đúng lời mình đã thề.

Lời thề, hành động thề bắt
nguồn từ sự sáng tạo của dân
gian từ lâu đời. Nó được vận
dụng linh hoạt trong mọi nơi,
mọi lúc tùy hoàn cảnh và con
người cụ thể, với những nội
dung cụ thể. Thề luôn là một
phong tục có nhiều ý nghĩa tốt
đẹp. Trước hết là tự khẳng
định ý chí, nghị lực, nhân cách
của người thề. Lời thề “Sát
Thát” của người lính Đại Việt
thời nhà Trần; Lời thề của
Trần Hưng Đạo cũng như sau
này bao lời thề của cán bộ, bộ
đội thề trả thù cho quê hương,
cho gia đình bị quân giặc tàn
phá, giết hại đã trở thành sức
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mạnh chiến đấu và chiến
thắng. Trong các việc khác
cũng vậy, người thề phải biết
mình như thế nào trước công
việc thì mới dám thề chứ. Đặc
biệt là thề có ý nghĩa giáo dục
rất lớn. Đó là giáo dục nhân
cách, giáo dục lòng tự trọng.
Dù khó đến đâu cũng phải làm
bằng được vì đã thề rồi mà
không làm thì còn mặt mũi
nào nữa? Mọi người sẽ nhìn
mình như thế nào đây? Uy tín
của mình còn hay mất? Một ý
nghĩa tốt đẹp nữa của thề là

ngăn chặn tiêu cực như tính
tham lam, hành vi côn đồ, bạo
lực, thói lười biếng gian trá...
qua đó hướng người thề vào lẽ
sống trung thực thẳng thắn,
nhân hậu.

Những ý nghĩa giáo dục ấy
rất tự giác và sâu sắc vì người
thề tự nói ra, không ai bắt
buộc lại có người khác chứng
kiến, có không gian thiêng, vật
linh thiêng làm chứng. Vả lại
nếu làm sai lời thề có thể sẽ
chịu hậu họa. Mặc dù chính
cái đó tạo nên sức mạnh có khi

chỉ là tưởng tượng.
Thề là một nét đẹp của văn

hóa dân tộc cần được vận
dụng. Ngày nay nếu các thủ
trưởng của mọi cơ quan từ cấp
thôn xã trở lên khi được cấp
trên bổ nhiệm, cùng với lễ
nhận quyết định, người được
nhận nhiệm vụ phải thề trước
cơ quan hoặc nhân dân. Việc
làm ấy góp phần ngăn chặn
những tiêu cực sau này, giúp
cho đội ngũ cán bộ công chức
chúng ta trong sáng hơn. Nên
chăng?n

chào hỏi, mời thuốc nước và lễ
độ hỏi:

- Xin quý vị cho biết là tôi
đang được tiếp đón ai?

Anh Thanh là lãnh đạo Việt
Minh thành tự giới thiệu mình
và hướng về  đồng chí Nguyễn
Kha đại diện cho Việt Minh
Bắc Bộ. Sau đó, đồng chí Kha
giải thích cho Hai Lạng hiểu rõ
tình hình chính trị, quân sự
trong nước, trong tỉnh, vận
động Hai Lạng nên ủng hộ
Việt Minh bàn giao doanh trại
và vũ khí cho lực lượng quân
sự của Việt Minh. Đồng chí
cũng nói rõ chính sách khoan
hồng của cách mạng, bảo đảm
an toàn tính mạng và tài sản
cho ông ta cũng như binh lính
và khuyến khích họ tham gia
bảo vệ chính quyền cách
mạng…

Tuy vậy, Hai Lạng vẫn còn
phân vân, lấy cớ là chờ lệnh
cấp trên. Đồng chí Thanh
nghiêm khắc:

- Đến nước này mà ông còn
do dự là hết sức nguy hiểm
cho ông! Nhật đầu hàng rồi,
chính phủ Trần Trọng Kim

cũng không còn, Tỉnh trưởng
Dương Thiệu Tường đã chạy
trốn, hỏi ông còn đợi lệnh ai?
Ngay Hà Nội cũng sắp về tay
Việt Minh hoàn toàn…

Không còn đường nào chối,
Hai Lạng đành chịu nhưng
vẫn xin khất đến ngày hôm
sau để tập hợp binh lính và
kiểm kê khí giới. Đồng chí
Thanh ra điều kiện:

- Chúng tôi chiếu cố tình
cảnh của ông, nhưng xin ông
giữ đúng cam kết. Nếu ông
làm sai, buộc chúng tôi phải
hành động. Để làm tin, chúng
tôi yêu cầu ông phải giao ngay
10 khẩu súng trường. Còn bao
nhiêu, bảy giờ sáng mai (19-8-
1945) lực lượng chúng tôi sẽ
vào tiếp nhận hết.

Hai Lạng gọi người thu của
lính gác vừa được 10 khẩu
súng trường Mút-cơ-tông và
Anh-đô-xi-noa giao cho ba
người. Hai đồng chí Kha và
Thanh mỗi người khoác ba
khẩu; đồng chí Hịch trẻ khỏe
hơn mang bốn khẩu. Xong
việc, đồng chí Thanh ký giấy
biên nhận với Hai Lạng. Ba
người ra khỏi trại lúc nửa đêm.

Sáng hôm sau, đội tự vệ do
đồng chí Hịch phụ trách lại

nhận nhiệm vụ mới; còn việc
tiếp nhận trại Bảo an binh
chuyển cho đội danh dự do
đồng chí Mạc Ninh thực hiện.
Hai Lạng  không dám sai lời
cam kết, cho mở rộng cổng
trại, đón quân ta vào. Binh
lính trại nộp gần hai trăm
khẩu súng và đạn dược, khí tài
kèm theo. Chỉ huy trại lui về
nhà riêng và sau này Hai Lạng
được mời tham gia Ủy ban
nhân dân cách mạng lâm thời.
Còn binh lính, nhiều người xin
tham gia quân đội cách mạng,
số còn lại được cấp tiền tầu xe
về quê quán làm ăn sinh sống. 

Thế là bằng mưu lược khôn
khéo, kiên trì binh vận tài giỏi,
kế hoạch “vào nhỏ ra to” do
đồng chí Đinh Sĩ Hịch và được
lãnh đạo cũng như tập thể
thực hiện, Việt Minh thành
Hải Dương đã nhanh chóng
chiếm được trại Bảo an binh,
không mất một viên đạn; trái
lại, còn lấy được nhiều vũ khí,
đạn dược để trang bị cho lực
lượng tự vệ, bộ đội của ta
trong giai đoạn đầu vừa giành
và giữ chính quyền non trẻ
còn nhiều khó khăn, thiếu
thốn…n

(*)Theo Đồng chí Đinh Sĩ Hịch
tại  Trại viết Hồi ký cách mạng 1995.

Vận động trại...
(Tiếp theo trang 4)
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Ngôi làng hai lần vinh dự được đón
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm

nguyễn tiến
BBT: Để kỷ niệm về cố TBT

Lê Khả Phiêu, BBT Bản tin
VHTTDL Hải Dương đăng lại
bài viết của Nhà báo Nguyễn
Tiến Quang năm 2013. Đã hơn
sáu năm trôi qua, Kim Bảng
giờ đây đã nhiều đổi thay.
Song khi đăng lại bài viết, BBT
vẫn giữ nguyên những số liệu
phản ánh đời sống KT - VH –
XH của quê hương Kim Bảng ở
thời điểm hai lần TBT Lê Khả
Phiêu về thăm để đảm bảo
tính chân thực, khách quan.

Xin trân trọng giới thiệu!

Làng Kim Bảng xưa có tên
nôm là làng Báng – tên
một loài cây mọc rất

nhiều ở vùng đất này mà bây
giờ có tìm còn khó hơn kiếm
“lá Diêu bông”. Từ làng Báng
xưa và nay là làng Kim Bảng là
cả hành trình lịch sử gắn với 7
dòng họ khai khẩn, lập làng:
Nguyễn, Hoàng, Phạm, Vũ,
Ngô, Phan, Trần. Thời gian
trôi cùng với bao đổi thay.
Làng Kim Bảng vẫn là một
miền quê hữu tình. Một cây
cầu cong như chiếc lược ngà
chải xuống dòng sông mềm
như một suối tóc của người
thiếu nữ; một làng quê thanh
bình mướt một màu xanh cây
trái và những người dân bao
đời được biết đến với những
phẩm chất đoàn kết, lao động
cần cù, anh dũng trong đấu
tranh. Những phẩm chất tốt
đẹp đó đã kết thành nội lực
trong hành trình dựng xây và
phát triển. Khởi đầu của
những thành quả tốt đẹp là
năm 1996 Kim Bảng được
công nhận danh hiệu Làng
văn hóa. Bốn năm sau khi
được công nhận làng văn hóa
(1996 – 1999) cái tên Kim Bảng
giàu mạnh, yên vui là giật tít

của nhà báo lão thành Hoàng
Lâm (quê gốc An Bình – Nam
Sách) giới thiệu Kim Bảng
trong sách “Làng văn hóa ở
Hải Dương” (1994 -1999): qua
4 năm nhận tấm bằng Làng
văn hóa, Kim Bảng không chỉ
tiến bộ về nếp sống yên vui
thắm đượm tình làng nghĩa
xóm, trật tự an ninh được giữ
vững mà dân làng ngày càng
giàu thêm. Đến nay Kim Bảng
đã có 70% hộ khá và giàu,
không còn hộ nghèo. Xuyên
suốt làng là con đường đổ bê
tông dài 2,2 km. Hôm nay, đi
trên con đường bê tông nhẵn
bóng lại có điện thắp sáng, hai
bên là nhà cao tầng soi mình
xuống ao nước trong cá lượn,
càng thấy sự trù phú của Kim
Bảng”. Và thật vinh dự cho
làng quê đẹp như bức họa đồ
đó, năm 2000 được đón Tổng
Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm.
Vị Tổng Bí thư sát dân, gần
dân sau khi đi gần hết chiều

dài con đường bê tông, trở về
Nhà văn hóa thôn nghe
Trưởng thôn Nguyễn Tiến Đức
báo cáo kết quả phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội sau 5
năm được công nhận Làng
văn hóa. Khi trưởng thôn Tiến
Đức báo cáo mức thu nhập
bình quân năm 2000 đạt 4,5
triệu, Tổng Bí thư hứa “Bao giờ
thu nhập đầu người đạt 9
triệu, Bác sẽ lại về thăm”. Hôm
nay đây, đất Kim Bảng vẫn in
dấu chân Tổng Bí thư; lời căn
dặn của Người vẫn là mục tiêu
phấn đấu của quê hương Kim
Bảng. Mới đó mà đã 10 năm
(2000 - 2010), đầu năm 2011,
năm Kim Bảng đón Huân
chương lao động hạng 3 do
Chủ tịch nước trao tặng, cũng
là năm quê hương đón Bác Lê
Khả Phiêu về thăm lần thứ hai.
Mười năm phấn đấu thực hiện
lời hứa trước Người, Kim Bảng
không ngừng đổi mới. Do sớm
chuyển đổi cơ cấu nông

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trò chuyện với nhân dân làng Kim
Bảng năm 2000.                                                                         Ảnh: TL
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nghiệp, dồn điền đổi thửa, quy
hoạch lại các vùng sản xuất,
tiếp tục mở rộng quy mô trang
trại chăn nuôi gia súc, gia cầm
theo hướng vừa và nhỏ nuôi gà
công nghiệp, gà Tam hoàng,
lợn nái, lợn thịt, cá rô phi
giống mới, cá Điêu hồng; hiệu
quả kinh tế cao và ổn định,
nhiều hộ mỗi năm cho thu
nhập từ 80 đến 120 triệu đồng.
Lĩnh vực ngành nghề, phát
triển kinh tế dịch vụ được mở
rộng. Đặc biệt Kim Bảng đã
nhạy bén trong việc tổ chức
cho con em đi làm kinh tế xa
quê.  Đến nay làng đã có trên
200 lao động đi làm kinh tế
trong và ngoài nước, cho thu
nhập bình quân mỗi năm đạt
từ 200 - 300 triệu đồng, cá biệt
có hộ từ 700 - 800 triệu đồng.
Sự phát triển đột phá trên các
lĩnh vực khẳng định việc phát
triển kinh tế của làng đã đi
đúng hướng và vững chắc.
Đến nay tỉ lệ hộ giàu và khá đã
đạt 77%; niềm vui quê hương
đổi mới còn thể hiện ở những
chỉ số phản ánh đời sống dân
sinh: 98%  hộ có nhà xây kiên
cố và cao tầng; 12 hộ gia đình
có xe ô tô làm phương tiện đi
lại và vận tải, kinh doanh dịch
vụ vận chuyển hàng hóa; 100%
số hộ dùng điện sinh hoạt, có
xe máy. 100% số hộ đều có
phương tiện nghe nhìn... Kinh
tế phát triển là tiền  đề để
người dân tích cực tham gia
đóng góp sức người, sức của
cùng sự hỗ trợ của nhà nước
xây dựng các công trình phúc
lợi của làng như: đường giao
thông trong làng và ngoài
đồng đạt chuẩn; công trình
cổng làng; kiên cố hóa kênh
mương; khu trung tâm văn
hóa, các thiết chế tâm linh;
đường điện phục vụ sinh hoạt
của nhân dân. Nhưng không vì
mải mê phát triển kinh tế mà
lãng quên việc bồi đắp cho
văn hóa làng. Toàn dân vẫn tự
giác chấp hành qui ước, quy

ước của làng từ năm 1996 đến
nay đã 3 lần sửa đổi. Các
phong trào xây dựng Gia đình
văn hóa, thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới - việc
tang; công tác dân số kế hoạch
hóa gia đình... tiếp tục được
duy trì, nâng cao chất lượng.

Hôm nay, khi tôi ngồi viết
những dòng này, tên làng Kim
Bảng vẫn sáng lên trong báo
cáo tham luận của Ủy ban Mặt
trận tổ quốc xã Phú Điền tại
Hội thảo nâng cao chất lượng
làng văn hóa do Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tổ chức
tháng 11 năm 2013. Kim Bảng
vẫn là một trong những địa
phương đi đầu trong thực hiện
chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới,
tập trung vào những khâu
mang tính đột phá như: hiến
đất làm đường giao thông
trong làng, nội đồng được
toàn dân hưởng ứng mạnh
mẽ, có hộ hiến hàng trăm m2;
phong trào xây dựng công
trình nước sạch; xây dựng
cánh đồng thu nhập cao, cả
trồng màu và cấy đạt 80 triệu
đồng trên ha đất canh tác;
phong trào dồn ô đổi thửa; xây
dựng hệ thống điện thắp sáng
ban đêm đến tận đường xóm;
thành lập tổ thu gom rác thải,
xây dựng đường ra bãi rác, giải
quyết tốt vấn đề vệ sinh môi
trường, một trong những vấn
đề nan giải ở khu vực nông
thôn hiện nay. Điều đặc biệt là
trong các công trình đó có sự
đóng góp không nhỏ của
những người con Kim Bảng xa
quê. Đó là những gương mặt
thành đạt như: anh Phạm Văn
Cự, anh Hoàng Văn Tường,
cựu trưởng thôn Nguyễn Tiến
Đức đều là những tỉ phú trẻ
trong ngành điện lạnh ở Hà
Nội; anh Trần Văn Hà, ông
"vua gà" một thời tưởng bị phá
sản nhưng bằng ý chí, nghị lực
đã vươn lên hiện là Giám đốc
công ty kem số 1 Tràng Tiền.

Ly nông để tìm kiếm cơ hội
làm giàu, nhưng các anh
không Ly hương, vẫn đau đáu
tấm lòng với quê hương,
"hằng sản hằng tâm" cho
những công trình theo tiếng
gọi của quê hương yêu dấu.
Chính các anh đã góp phần
không nhỏ trong việc quê
hương đạt 15/19 tiêu chí quốc
gia xây dựng nông thôn mới.

Là thành viên của Ban chỉ
đạo Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa tỉnh,
tôi luôn tự hào là người hiểu
sâu sắc về quê hương Kim
Bảng; bởi quá trình từ công tác
kiểm tra công nhận Làng văn
hóa đến khi làng đón Bằng và
hai lần làng Kim Bảng vinh dự
được đón Bác Lê Khả Phiêu về
thăm tôi đều được tham dự.
Nhưng tôi thật sự đã không
hiểu hết dụng ý của Nhà báo
Quang Minh, của anh Nguyễn
Ngọc Lân (nguyên Trưởng
phòng Dân số - văn xã, Cục
Thống kê) hai người con của
Kim Bảng. Hai anh đã đôi lần
nhã ý mời tôi về thăm quê
hương, nhưng do bận công
việc nên tôi chưa có dịp đáp lại
thịnh tình đó. Chỉ hôm nay,
khi về Kim Bảng lấy tư liệu để
viết bài, tôi mới hiểu dụng ý
của hai anh. Họ muốn "khoe"
thành tích của quê hương đây
mà! Nhưng niềm "tự hào
ngầm" ấy cũng có cơ sở. Một
quê hương luôn trong tốp đầu
của các cuộc vận động xã hội
của huyện Nam Sách và của
tỉnh; bao lần được tham gia
báo cáo điển hình tại các Hội
nghị của tỉnh, của Trung ương;
được tặng thưởng Huân
chương lao động hạng ba của
Chủ tịch nước và hai lần được
đón Bác Lê Khả Phiêu về
thăm. Một làng quê như thế
xứng đáng để mà vinh dự, mà
tự hào lắm chứn
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Kỷ niệm những lần được gặp bác
Lê KHẢ PHIêU

Bài và ảnh: trương thế Dùng

Bác Lê Khả Phiêu có dáng người nhỏ nhắn
xong rất nhanh nhẹn, tính cách Bác bình
dị, đi đến cơ sở nào, điều đầu tiên Bác ân

cần thăm hỏi bà con, hỏi thăm đời sống của
mọi người thế nào, sản xuất dịp này ở địa
phương có tốt không? Như chỉ chờ được Bác
hỏi, nhân dân đồng thanh trả lời "Dạ tốt ạ!".

Một lần Bác đến thăm làng Kim Bảng, xã
Phú Điền, huyện Nam Sách. Đây là một trong
những Làng văn hoá đầu tiên của tỉnh Hải
Dương. Các đồng chí lãnh đạo xã, các cụ già
cùng bà con ra đứng hai hàng nồng nhiệt đón
Bác. Bác rất vui bắt tay mọi người, rồi thấy có
một nông dân đang bắt ách trâu để cày, Bác ra
chỗ người đó bảo người nông dân này nhường
cho Bác cày một đoạn, rồi vui vẻ cầm cày dong
trâu xuống ruộng. Mọi người khá ngạc nhiên và
cảm phục thấy Tổng Bí thư  trong bộn bề công
tác lãnh đạo Đảng lại thuần thục công việc nhà
nông. Bác nói với mọi người: đã lâu rồi tôi mới
được xuống ruộng cày đấy. Bác hỏi mọi người:
Tôi cày có thẳng không? Tất cả đều nói: Thẳng
lắm ạ. Bác dừng lại ngắm đường cày và cười rất
mãn nguyện. Bác nói: vẫn chưa thẳng lắm, lâu
rồi cày thế này là tốt rồi.

Một lần vào dịp xuân Canh Thìn năm 2000,
Bác đi chúc tết tại Quân khu 3 rồi về Hải
Dương, trên đường đi Bác ghé thăm đền thờ An
Sinh Vương Trần Liễu và tượng đài Trần Hưng
Đạo tại núi An Phụ, Kinh Môn. Bác gặp một
cháu thiếu niên đi bán hàng rong, Bác chỉ vào
tượng đài Trần Hưng Đạo hỏi:

- Ngài đang đứng là ai?
Cháu nói:
- Ngài Đức Thánh Trần.
Bác lại hỏi:
- Ngài là con ai?
Cháu lắc đầu không trả lời được:
Bác Phiêu nói: Ngài là con ngài Trần Liễu,

đền thờ ở trên cao kia kìa.
Cháu gật đầu, Bác bảo là mỗi cháu bán hàng

ở đây, mỗi người dân ở địa phương phải biết
lịch sử để mỗi người phải là một tuyên truyền
viên cho khách thập phương đến đây thăm
chứ...

Cũng cùng năm ấy tỉnh ta tổ chức kỷ niệm
700 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương
Trần Quốc Tuấn, bác Phiêu về dự. Tôi thấy Bác

đi rất nhanh thẳng vào đền Kiếp Bạc thắp
hương rồi ra dự đại lễ, Bác rất chú trọng lắng
nghe đồng chí Nguyễn Hữu Oanh - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh đọc công đức của ngài Đức
Thánh Trần, Bác gật đầu vui vẻ, khen ngợi và
hài lòng với không khí lễ hội trang trọng ở đền
Kiếp Bạc do tỉnh ta tổ chức.

Sau nhiều lần tôi được phục vụ, ghi hình
ảnh bác Lê Khả Phiêu về thăm tỉnh ta. Cảm
nhận của tôi về vị Tổng Bí thư là phong thái
nhanh nhẹn, giản dị, chân thành, sát dân, lắng
nghe tiếng nói của người dân. Nay tôi viết
những dòng này như một nén tâm nhang
thành kính dâng lên cố Tổng Bí thư Lê Khả
Phiêu, một nhân cách luôn ngời sáng bởi chữ
Tâm và chữ Tầmn

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói chuyện với lãnh
đạo tỉnh và huyện Kinh Môn tại tượng đài Trần
Hưng Đạo núi An Phụ năm 2000.
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Nghệ thuật chèo trong phong trào
văn nghệ quần chúng

Phạm minh tuấn

Bên cạnh một số các bạn trẻ yêu thích những ca sĩ hát trên sân khấu lớn thì
cũng có những người ưa tiếng hát chèo đêm xuân bình dị, ấm cúng và đậm đà.
Đặc biệt, tiếng hát chèo ấy lại được các nghệ sĩ không chuyên là những hạt nhân
văn nghệ quần chúng biểu diễn.

Bao đời nay hát chèo đã
trở thành một loại hình
sinh hoạt văn hóa nghệ

thuật quen thuộc của người
dân Việt Nam, nuôi dưỡng đời
sống tinh thần dân tộc bởi cái
chất trữ tình đằm thắm sâu
sắc. Trong kho tàng văn hóa
nghệ thuật dân gian, chèo là
một loại hình sân khấu kịch hát
đậm đà tính dân tộc, với sự kết
hợp nhuần nhuyễn của hàng
loạt yếu tố: ca, vũ, nhạc, kịch
mang tính nguyên hợp vô cùng
độc đáo. Chèo phát triển mạnh
ở đồng bằng Bắc bộ. Loại hình
sân khấu này phát triển cao,
giàu tính dân tộc. Chèo mang
tính quần chúng và được coi là
một loại hình sân khấu của hội
hè với đặc điểm sử dụng ngôn
ngữ đa thanh, đa nghĩa kết hợp
với cách nói ví von giàu tính tự
sự, trữ tình, đằm thắm. 

Chèo hay là vậy, song vẫn
còn có các bạn trẻ chưa tha
thiết với chèo. Nếu ai đã từng
nghe, xem trực tiếp chèo mà
các nghệ sĩ không chuyên là
những quần chúng biểu diễn
thì mới cảm nhận được hết cái
hay, cái đẹp của chèo. Ở tỉnh
Hải Dương chèo đã đi đến từng
ngõ ngách của làng quê, đã ăn
sâu vào tiềm thức của từng
người dân. Các nghệ sĩ không
chuyên tỉnh Hải Dương luôn
coi chèo là món ăn tinh thần
không thể thiếu, họ luôn phát
huy, gìn giữ để chèo sống mãi
với thời gian, để họ được nghe
“ông, bà, cha, mẹ, cô, dì, chú,
bác, anh, chị, em, con, cháu

diễn cháy mình trên sân khấu
của làng quê”. Các CLB, đội
chèo tiêu biểu như: Thôn Giâm
Me – xã Đồng Tâm, thôn Lũng
Quý – xã Kiến Quốc - huyện
Ninh Giang; thôn Thượng Sơn
– xã Tái Sơn – huyện Tứ Kỳ…
Vậy là, với làng quê của tỉnh
Hải Dương thì chèo vẫn phát
triển, quần chúng vẫn yêu đời,
cất lên tiếng hát. Từ mùa xuân
rồi tới mùa thu trong các hội hè
đình đám không khi nào thiếu
vắng tiếng trống chèo rộn rã và
những hoạt cảnh chèo, ca cảnh
chèo, những vở chèo được
trình diễn làm say đắm lòng
người.

Hiện toàn tỉnh Hải Dương
có trên 1.400 CLB, đội văn nghệ
thì có tới 762 CLB, đội Chèo .
Để gìn giữ và phát triển loại
hình nghệ thuật truyền thống

này, hàng năm có từ 02 lớp tập
huấn Chèo trở lên,  do Trường
Trung cấp VHNTDL và Trung
tâm VHNT tỉnh mở. Các kỳ Hội
diễn Sân khấu không chuyên
từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh luôn
được tổ chức định kỳ hai năm
một lần thu hút hàng nghìn
diễn viên, nhạc công và hàng
ngàn khán giả tới xem cổ vũ.
Điều dễ nhận thấy ở các kỳ Hội
diễn cấp tỉnh thì có đến trên
90% là các vở chèo tham dự
Hội diễn.

Hải Dương với phong trào
văn hóa văn nghệ quần chúng
yêu nghệ thuật nói chung và
yêu bộ môn nghệ thuật chèo
nói riêng phát triển là vậy, song
phần lớn vẫn là các hạt nhân
văn nghệ cơ sở đều ở độ tuổi
“U40, U50, U60”, một số hạt

Một vở chèo tại Hội diễn sân khấu không chuyên TP Hải Dương.     
Ảnh: TH

(Xem tiếp trang 26)
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TRuNg TâM VăN HóA NgHệ THuậT TỉNH

Nâng cao chất lượng tuyên truyền
P.v

Nâng cao chất lượng là mục tiêu của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
trong công tác tuyên truyền đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội đến với nhân
dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần ở cơ sở.

Những tháng đầu năm
2020, do ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid-

19, mặc dù có giai đoạn Trung
tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
đã phải tạm dừng tổ chức các
hoạt động văn hóa – văn nghệ
nhằm thực hiện nghiêm công
tác phòng, chống dịch bệnh.
Sau thời gian giãn cách, các
phòng, đoàn thuộc Trung tâm
đã tích cực chạy đua với thời
gian để thực hiện các nhiệm
vụ chuyên môn đạt kết quả
theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt
là công tác tuyên truyền
không ngừng được nâng cao.
Ông Phạm Đăng Vích - Giám
đốc Trung tâm cho biết: Để
thực hiện tốt nhiệm vụ được
giao, đơn vị đã chủ động xây
dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể
sát với yêu cầu nhiệm vụ và
chủ động phối hợp với các đơn
vị liên quan để thực hiện.
Thường xuyên đôn đốc, kiểm
tra tiến độ thực hiện của các
phòng, đoàn; kịp thời tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện kế
hoạch. Chủ động đổi mới các
nội dung hoạt động chuyên
môn theo chức năng, nhiệm
vụ được giao. 

Công tác đưa thông tin về
cơ sở luôn được Trung tâm
chú trọng, nội dung tuyên
truyền lưu động thường xuyên
đổi mới, kịch bản được xây

dựng phù hợp với tình hình
thực tế tại địa phương. Trong
tình hình dịch bệnh Covid-19
diễn biến phức tạp. Vì vậy,
việc định hướng và nâng cao
nhận thức của người dân
trong việc bảo vệ môi trường
và phòng, chống dịch bệnh là
hết sức cần thiết. Cụ thể, từ
đầu năm đến nay, Trung tâm
đã phối kết hợp với các đơn vị
chức năng của tỉnh, các
huyện, thị xã, thành phố thực
hiện 40 cuộc tuyên truyền tại
các xã, phường, thị trấn trong
toàn tỉnh. Đặc biệt là tuyên
truyền bằng xe phát thanh lưu
động trên các tuyến đường
chính của huyện, xã trong tỉnh
về phòng chống dịch Covid –
19. Các chương trình tổ chức
theo hình thức tuyên truyền
phát thanh, cổ động trực quan

với các nội dung phong phú,
đa dạng lồng ghép các nội
dung tuyên truyền thông qua
các tiết mục văn nghệ, tiểu
phẩm về đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; ca ngợi
Đảng, Bác Hồ, quê hương đổi
mới; tuyên truyền Đại hội
Đảng các cấp, Đại hội thi đua
yêu nước; Chương trình xây
dựng nông thôn mới… Bên
cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh
tuyên truyền thông qua các
hình thức như treo băng rôn,
khẩu hiệu chào mừng các
ngày lễ của đất nước; triển lãm
lưu động. Qua các hoạt động
đã thúc đẩy phong trào văn
hóa, văn nghệ, thể thao quần
chúng ngày càng phát triển.

Bên cạnh việc thực hiện
tuyên truyền lưu động phục

Tuyên truyền văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
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vụ nhân dân tại cơ sở, đơn vị
cũng đẩy mạnh công tác tổ
chức các hoạt động văn hóa –
văn nghệ tại chỗ mà điển hình
là hoạt động của các Câu lạc
bộ; công tác tuyên truyền cổ
động trực quan. Đối với công
tác triển lãm, 6 tháng đầu
năm, đơn vị đã tổ chức được 4
đợt gồm: “Triển lãm ảnh
thành tựu hai tỉnh Hải Dương
và Phú Yên trên đường đổi
mới”, chào mừng kỷ niệm 60
năm ngày kết nghĩa 2 tỉnh Hải
Dương và Phú Yên; Xuất bản
tập sách nhạc “Hải Dương –
Phú Yên: 60 năm son sắt nghĩa
tình”; triển lãm “Mừng Đảng,
mừng Xuân Canh Tý - 2020”,
kỷ niệm 90 năm ngày thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(3/2/1930 - 3/2/2020) và đón
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020;
triển lãm kỷ niệm “130 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890 -
19/5/2020)” và triển lãm kỷ
niệm “Đảng bộ tỉnh Hải
Dương - 80 năm xây dựng và
phát triển” đã thu hút hàng
nghìn lượt người tới xem.
Trung tâm cũng đã tham mưu
cho Sở VHTTDL phối hợp với

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
xây dựng kế hoạch tổ chức
cuộc phát động sáng tác ảnh
thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải
Dương năm 2020. Kết quả:
BTC đã nhận được 301 tác
phẩm của 23 tác giả,, tuyển
chọn được 72 tác phẩm đạt
chất lượng tốt của 23 tác giả
tham dự. BTC tổng kết, chọn
và trao 11 giải thưởng cho các
tác giả có tác phẩm đạt chất
lượng cao và trưng bày tại
triển lãm kỷ niệm 130 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890 –
19/5/2020).

Cùng với công tác triển
lãm, công tác tuyên truyền
trực quan cũng được thực hiện
có hiệu quả. Trung tâm đã in
hơn 100 băng zôn, thiết kế
maket tuyên truyền kỉ niệm
các ngày lễ lớn và in tranh cổ
động khổ lớn tuyên truyền tại
03 dàn tranh lớn trên quốc lộ
số 5 và khu vực Nhà triển lãm
tỉnh, Hội trường Trung tâm.
Tổng số in bạt các dàn tranh
trên 1.000 m2. Song hành với
các công tác trên là công tác
tuyên truyền của Bản tin. Bản
tin điện tử hoạt động liên tục

24/7. Phóng viên, biên tập
viên cập nhật thường xuyên
các hoạt động của ngành văn
hóa, thể thao, du lịch và gia
đình và các hoạt động chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi
bật của TW và của tỉnh qua đó
đáp ứng yêu cầu tuyên truyền
của ngành, của tỉnh, duy trì
đều đặn gần 5 nghìn người
truy cập/tuần. Qua 3 số phát
hành Bản tin in, với số lượng
8.100 quyển đã có trên 150 tin,
bài và gần 300 ảnh với nội
dung phản ánh các nhiệm vụ
trọng tâm của ngành, trong đó
chú trọng viết phản ánh về
phong trào xây dựng ĐSVHCS,
các điển hình trong phong
trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn
minh, xây dựng NSVM trong
lĩnh vực phong tục tập quán,
trong thực hiện các cuộc vận
động, qua đó góp phần tăng
cường sự hiểu biết về văn hóa
trong cán bộ và nhân dân
trong tỉnh.

Trong những ngày tới, để
nâng cao hiệu quả, đơn vị tiếp
tục tăng cường các hoạt động
tuyên truyền về phòng, chống
dịch Covid-19, lồng ghép vào
các hoạt động được triển khai
tại cơ sở. Xác định đây vừa là
nhiệm vụ thường xuyên trong
công tác tuyên truyền, vừa
thực hiện chỉ đạo của cấp trên
trong thời điểm dịch Covid-19
đang có những diễn biến phức
tạp. Mục tiêu hướng đến là
góp phần nâng cao nhận thức
của người dân trong việc
phòng ngừa dịch bệnh, từ đó
có ý thức trang bị cho mình
những kiến thức và kỹ năng
phòng, chống dịch bệnh đúng
cách; phối hợp với các cơ quan
chức năng để cùng chung tay
đẩy lùi dịch bệnhn

Tuyên truyền bằng xe phát thanh lưu động về phòng chống
dịch Covid-19.
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Tủ SáCH DòNg Họ Vũ THế:
Nơi ươm mầm văn hóa đọc

bá giang

Ngày 25/8/2019, tủ sách dòng họ Vũ Thế vinh dự được nhận Bằng khen của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “công tác phát triển văn hóa đọc
giai đoạn 2014-2019”. Đây là 01 trong 06 tủ sách tư nhân xuất sắc trong cả nước
được nhận Bằng khen của Bộ.

từ mục đích mở mang tri
thức dòng họ

Tủ sách dòng họ Vũ Thế
(Mao Điền, Cẩm Giàng) thành
lập và đi vào hoạt động từ năm
2006. Ban đầu với mục đích
khơi dậy và phát huy truyền
thống hiếu học của con cháu
trong dòng họ, giúp mở mang
tri thức. Sau do người dân
trong thôn, xã và vùng lân cận
có nhu cầu đến mượn đọc,
nên tủ sách đã mở cửa miễn
phí phục vụ mọi người vào các
giờ hành chính tất cả các ngày
trong tuần. Phòng đọc có diện
tích gần 50m2 được trang bị:
04 tủ gỗ đựng sách, 04 bàn
đọc, 20 ghế, quạt điện, thiết bị
chiếu sáng… nằm trong
khuôn viên nhà thờ họ Vũ Thế

với kiến trúc truyền thống,
khung cảnh trầm mặc, yên
tĩnh phù hợp để đọc sách và
thư giãn. Các tủ đựng sách,
báo, tạp chí… được đóng bằng
gỗ tốt, sách được sắp xếp ngăn
nắp. Để quản lý và mở cửa
thường xuyên, tủ sách được
giao cho bác Vũ Thế Khiếu -
trưởng chi trông coi, trợ giúp
ông có 02 tình nguyện viên là
anh Vũ Thế Nguyên và chị Ngô
Thị Thoan. Ban quản lý vừa
điều hành, vừa sưu tầm, thu
thập sách, báo, tạp chí… phục
vụ nhu cầu đọc, nghiên cứu
cho con em trong dòng họ và
nhân dân.

Những ngày đầu đi vào
hoạt động, tủ sách đã có gần
1.000 đầu sách với nhiều thể
loại như: khuyến học, y học,

khoa học thường thức, pháp
luật; sách phục vụ học tập, tra
cứu… do gia đình ông Vũ Thế
Trường ủng hộ (tương đương
30 triệu đồng). Những năm
tiếp theo, lượng sách tiếp tục
được bổ sung nhờ nguồn huy
động xã hội hóa, đến nay tủ
sách đã có hơn 2.360 đầu sách
các loại. Một số tổ chức, cá
nhân tiêu biểu như: anh
Nguyễn Quang Thạch tặng
200 đầu sách, anh Đoàn Tử
Hoan - Giám đốc Nhà sách
Đông Tây tặng 30 đầu sách,
Nhà báo Phong Điệp tặng 30
đầu sách, Thư viện tỉnh tặng
120 đầu sách các loại… đáp
ứng nhu cầu đọc, học, giải trí
của nhân dân. Ngoài ra hàng
năm tủ sách còn được con
cháu trong dòng họ bổ sung

Độc giả
ở nhiều
lứa tuổi
say sưa

đọc sách,
báo, tạp

chí…
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nhiều loại sách mới, góp phần
tăng về số lượng lẫn chất
lượng vốn tài liệu cho tủ sách.
Các đầu sách này đã được xử
lý nghiệp vụ thư viện như: vào
sổ đăng ký cá biệt, đóng dấu,
dán nhãn, sắp xếp trên giá gọn
gàng giúp bạn đọc tìm dễ dàng
nhanh chóng. 

Theo anh Vũ Đông Thành -
Công chức VH-XH xã Cẩm
Điền: từ khi mở cửa tới nay tủ
sách luôn chấp hành tốt chính
sách, pháp luật của Nhà nước
về lĩnh vực thư viện, không có
sách cấm, không truyền bá các
văn hóa phẩm trái quy định;
các loại sách, báo, tạp chí…
trong tủ sách mang tính
nghiên cứu, học tập cao; tủ
sách đã góp phần xây dựng và
phát triển thói quen, nhu cầu,
kỹ năng và phong trào đọc
trong mọi tầng lớp nhân dân,
nhất là trong thanh thiếu niên,
học sinh, sinh viên… của địa
phương.

đến vai trò phát triển văn
hóa đọc cộng đồng

Tủ sách hiện có 140 thẻ bạn
đọc thường xuyên và hàng
trăm lượt người đến mượn tài
liệu phục vụ nhu cầu tra cứu
thông tin. Mỗi ngày tủ sách
phục vụ hàng chục lượt, có
ngày cao điểm đón hơn 40 lượt
bạn đọc. Trung bình hàng
năm tủ sách phục vụ hơn
5.000 lượt độc giả và gần
10.000 lượt bạn đọc đến mượn
và trả. Đối tượng chủ yếu là
các em học sinh, cán bộ hưu
trí, người già, công nhân trên
địa bàn và các xã lân cận.

Ông Vũ Thế Khiếu cho biết:
chúng tôi dùng nhiều hình
thức tuyên truyền, giới thiệu
sách, khi có sách mới là làm
thư mục thông báo cho bạn
đọc biết và bài trí ở nơi người
đọc dễ tiếp cận; bên cạnh đó
mỗi tủ đều được trưng bày
theo chuyên đề như: sức khỏe,

tham khảo, truyện tranh, sách
về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch
sử, văn hóa, giáo dục, khoa
học, pháp luật... giúp người
đọc thuận lợi trong việc tìm
sách. Qua đọc ở tủ sách nhiều
người đã vận dụng sáng tạo
vào việc cải tiến kỹ thuật trong
sản xuất nông nghiệp, nâng
cao đời sống, góp phần xây
dựng làng văn hóa, gia đình
văn hóa. Cũng nhờ đọc sách,
nhiều độc giả học được kỹ
năng ứng xử, kỹ năng lập
nghiệp, từ đó biết vươn lên
làm giàu chính đáng. Tủ sách
cũng là nơi để con, em trong
họ, các cháu học sinh, người
dân trong vùng gặp gỡ giao
lưu, học hỏi lẫn nhau, từ đó
tạo dựng mối quan hệ đoàn
kết, gắn bó. Rất nhiều người
cao tuổi trong họ, trong làng,
xã tích cực đến đọc sách, họ
coi đây là thú vui của tuổi già
và làm gương cho con cháu.

Một số cháu học sinh
trường THCS và Tiểu học Cẩm
Điền là độc giả quen thuộc
của tủ sách, cho biết: "Sau giờ
tan học và vào các ngày nghỉ
cuối tuần, chúng em vẫn
thường tới đây để đọc sách,
chúng em rất thích truyện
tranh về lịch sử, sách tham
khảo, đặc biệt là sách về văn
hóa với nhiều kiến thức phong
phú giúp chúng em khám phá
và nâng tầm hiểu biết. Quê
hương có di tích quốc gia đặc
biệt Văn miếu Mao điền,
chúng em rất tự hào bằng cách
chăm ngoan học giỏi".

Nói với chúng tôi trong
niềm tự hào, ông Vũ Thế
Nguyên, Ban khuyến học dòng
họ, cho biết: “Hiện nay quỹ
khuyến học của dòng họ kết
dư hàng trăm triệu đồng, vào
dịp cuối tháng 8 chuẩn bị
bước vào năm học mới hàng
năm, chúng tôi tổ chức trang
trọng lễ phát thưởng khuyến
học, khuyến tài cho các cháu

đỗ vào các trường đại học, cao
đẳng và các cháu có thành tích
trong học tập ở các cấp học.
Dòng họ có anh Vũ Thế Bình
(sinh năm 1979), giảng viên
một học viện của quân đội vừa
bảo vệ thành công và nhận
bằng tiến sĩ, anh cũng được
dòng họ giao làm trưởng ban
khuyến học. Trong 15 năm
hoạt động, tủ sách đã đóng
góp một phần vào thành tích
học tập của các cháu trong
dòng họ và của xã Cẩm Điền.
Có cháu tốt nghiệp thủ khoa
trường đại học; đạt giải nhì, ba
quốc gia môn toán và tiếng
Anh; đạt giải nhất môn giải
tích và đại số kỳ thi Olympic,
nhiều cháu đạt học sinh giỏi
cấp tỉnh...”.

Trao đổi với ông Bùi Đức
Cảnh – Giám đốc Thư viện
tỉnh được biết: Tủ sách dòng
họ Vũ Thế ban đầu với mục
đích phục vụ con, cháu dòng
họ, nhưng đến nay đã lan tỏa
trong thôn, ngoài xã, qua đó
giúp phát triển văn hóa đọc tại
cộng đồng. Đây là mô hình tủ
sách tư nhân tiêu biểu, hoạt
động rất hiệu quả, cần nhân
rộng trên địa bàn tỉnh Hải
Dương. Thư viện tỉnh Hải
Dương sẽ tích cực giúp đỡ về
công tác nghiệp vụ và trực tiếp
luân chuyển sách, góp phần
nâng cao chất lượng hoạt
động của tủ sách.

Trước khi tiễn chúng tôi ra
về, ông Khiếu tâm tư: Để nâng
cao số lượng và chất lượng của
tủ sách cho những năm tiếp
theo, chúng tôi cũng mong
nhận được sự quan tâm, hỗ trợ
của các cá nhân, đơn vị để tủ
sách tiếp tục bổ sung nhiều
loại sách phục vụ đa dạng nhu
cầu bạn đọc và là địa chỉ tin
cậy của độc giả, góp phần phát
triển văn hóa đọc trong cộng
đồng dân cư nơi đây và các
vùng lân cậnn
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Thái Học: phát triển phong trào
văn hóa, văn nghệ, thể thao

nam giang

Thái Học là xã tiêu biểu của huyện Bình Giang được vinh danh tại Hội nghị
Điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III năm 2020 vì
những đóng góp tích cực trong phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao.

Xã Thái học được công
nhận Nông thôn mới
năm 2016, xã có 05 thôn

đều được công nhận là Làng
văn hóa với dân số gần 11.800
người. Nằm ở trung tâm huyện
có tỉnh lộ 392 và 394 chạy qua
thuận lợi cho phát triển kinh tế
thương mại, dịch vụ nên đời
sống kinh tế của nhân dân nơi
đây khá phát triển, số hộ giàu
tăng hằng năm, bình quân thu
nhập đạt hơn 52 triệu đồng/
người/ năm. Do đó phong trào
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao được mọi tầng lớp nhân
dân tích cực tham gia, đã góp
phần nâng cao tinh thần và
hưởng thụ cuộc sống của người
dân nơi đây.

Chúng tôi đến xã Thái Học
vào buổi chiều muộn, được
đồng chí nữ công chức VHTT,
trưởng đài truyền thanh xã Đỗ
Thị Giang nhiệt tình dẫn đến
các thôn, được tận mắt chứng
kiến, mới thấy phong trào văn
hóa, văn nghệ, thể thao phát
triển khá mạnh? Hơn 5 giờ
chiều tại nhà tập luyện đa năng
của xã, 2 sân cầu lông và 01 bàn
bóng bàn đã có đông đảo người
chơi; tại khu văn hóa – thể thao
(trong khuôn viên nhà văn hóa
các thôn) đang diễn ra các trận
đấu căng thẳng giữa các VĐV
bóng chuyền và bóng chuyền
hơi; khu ao bơi đã đông kín
người bơi ở mọi lứa tuổi đang
đùa vui với nước, xua tan đi cái
nóng của mùa Hè; trên các
cung đường liên thôn, liên xã,
khu dân cư mới xuất hiện từng

tốp người đi bộ và đạp xe thể
thao; bên trong nhà văn hóa là
những trận bóng bàn không
kém phần gay cấn, hồi hộp;
nhẹ nhàng hơn là các bác đang
tập dưỡng sinh với những nhịp
điệu chậm rãi, khoan thai. Từ
hơn 7 giờ tối tại sân và bên
trong nhà văn hóa các thôn
nhộn nhịp với những vũ điệu
uyển chuyển của các thành
viên CLB dân vũ hòa cùng tiếng
nhạc Rumba vui nhộn, các mẹ,
các cô, các em trong đồng phục
quần sooc áo phông (5 thôn 5
màu khác nhau, được in chữ
tên CLB sau áo)… tập luyện
từng nhịp điệu theo tiếng nhạc,
sức trẻ thăng hoa theo từng bản
nhạc. Theo quan sát của chúng
tôi, có thôn trang bị trong nhà
văn hóa nhiều tấm gương to
phản chiếu hình ảnh của người
tập, điều đó thể hiện người dân
tập luyện rất nghiêm túc và
chuyên nghiệp. Kết thúc buổi

hành trình khảo sát cũng đã
gần 9 giờ tối, chúng tôi dừng
chân tại nhà văn hóa trung tâm
nơi CLB văn nghệ đang miệt
mài tập luyện vở diễn để chuẩn
bị tham gia hội diễn sân khấu
không chuyên của huyện (do
dịch Covid-19 diễn biến phức
tạp nên huyện dừng tổ chức).

Chị Đỗ Thị Giang chia sẻ:
phong trào văn nghệ, tập luyện
thể dục thể thao nâng cao sức
khỏe được người dân duy trì
thường xuyên với những khẩu
hiệu “Toàn dân rèn luyện thân
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
gắn với cuộc vận động “Xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”, “Khỏe để xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc”… chúng tôi
cũng thường xuyên tổ chức
giao lưu văn nghệ, thể thao vào
dịp lễ hội truyền thống và các
ngày lễ trọng của đất nước. Từ
đó lựa chọn đội tuyển tham gia
giao lưu với xã bạn và tham gia

Sân tập thể thao đa năng của xã.
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liên hoan, hội thi, hội diễn, các
giải thể thao do huyện, tỉnh tổ
chức. Như 2019, là năm các
CLB của xã gặt hái được nhiều
thành công: giải B liên hoan “ca
múa nhạc” không chuyên
huyện, đứng thứ 3 giải cầu lông
nữ huyện và đặc biệt đội bóng
chuyền của xã tham gia giải
“Bông lúa vàng” của huyện đạt
giải nhất, trước đó năm 2017
đội cũng giành giải nhất…

Đến nay, cả 5 thôn đều có
đội văn nghệ với đông đảo
người dân tham gia, vì vậy hoạt
động văn hóa văn nghệ ở cơ sở
thôn nhộn nhịp và sôi động,
giúp cho tình làng, nghĩa xóm
được gắn kết bền chặt. Từ đó,
nhiều phong trào được người
dân tích cực tham gia, như:
“Tuyên truyền Luật ATGT
đường bộ”, “Phân loại xử lý rác
thải tại hộ gia đình”, “Học tập
phẩm chất phụ nữ thời kỳ công
nghiệp hóa hiện đại hóa, tuyên
truyền, giáo dục con em không
mắc tệ nạn xã hội”, “Đi chợ
bằng làn, không dùng túi ni-
lông”, “Bảo vệ môi trường” mỗi
thôn chọn một mô hình và chủ
đề để hoạt động.

Xã có câu lạc bộ (CLB) văn
nghệ với gần 50 diễn viên và
nhạc công đều là hạt nhân, có
năng khiếu và yêu ca hát của
các thôn. Để giúp hội viên phát
huy khả năng, sở trường và
nâng cao tính chuyên nghiệp,
tháng 8 năm 2017, xã mời
trường Trung cấp Văn hóa
Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Hải
Dương về mở lớp hát chèo, hát
dân ca tại Nhà văn hóa xã. Đã
có hơn 40 người tham gia, với
nhiều thế hệ và nhiều lứa tuổi

khác nhau, lớp đã giúp diễn
viên, nhạc công không chuyên
của CLB nắm được về hát chèo,
múa chèo, hóa trang sân khấu,
thực hiện một số làn điệu chèo
cổ, làn điệu đặt lời mới, các làn
điệu dân ca, diễn xuất một số
vai diễn trong các vở chèo
truyền thống và hiện đại... Kể
từ đó đến nay, vào tháng 8 hàng
năm CLB lại tổ chức cho các
học viên của lớp giao lưu để
được hát, múa, biểu diễn và
học hỏi lẫn nhau. Tính đến nay
đã gần bốn năm CLB duy trì
hoạt động thường xuyên, đầu
năm đều có kế hoạch hoạt
động cụ thể, cuối năm có tổng
kết báo cáo đánh giá rút kinh
nghiệm.

Song song với việc đầu tư
cho phong trào văn hóa văn
nghệ, xã cũng chú trọng dành
nhiều nguồn lực cho phát triển
thể dục thể thao như: xây dựng
sân vận động trung tâm rộng
hàng chục nghìn mét vuông;
nhà tập luyện đa năng với diện
tích trên 300 m2; hỗ trợ và huy
động xã hội hóa số tiền hàng tỷ
đồng xây dựng ao bơi hợp vệ
sinh, với diện tích hàng nghìn
mét vuông được kè đá và trải
bê-tông, có nhà tắm tráng và
một ao dự phòng để tiếp nước
sạch cho ao bơi; các thôn đều
có khu văn hóa – thể thao và có
các CLB thể thao như: bóng
chuyền, bóng chuyền hơi, bóng
đá, cầu lông, bóng bàn, dân
vũ… duy trì tập luyện thường
xuyên. Cùng với đó là phong
trào đi bộ, đạp xe buổi sáng,
chiều tối, CLB dưỡng sinh của
hội người cao tuổi tập luyện
đều đặn vào các buổi chiều. Từ

nguồn kinh phí của địa phương
và xin hỗ trợ cấp trên, xã quan
tâm mua sắm trang thiết bị
như: bàn bóng bàn (Sở
VHTTDL cấp 02 bàn), lưới,
bóng các loại… cho các CLB
nhà văn hóa thôn. 

Trao đổi với bà Trương Thị
Ngọc Loan - Phó Chủ tịch
UBND xã Thái Học, được biết:
những năm gần đây phong trào
văn hóa, văn nghệ, thể thao của
xã ngày một phát triển đến
từng thôn, xóm và người dân
coi đây như một món ăn tinh
thần không thể thiếu trong đời
sống thường ngày. Để có được
phong trào phát triển sâu rộng
và có hiệu quả như hôm nay, có
sự quan tâm chỉ đạo sát sao của
cấp ủy đảng, chính quyền xã,
thường xuyên quan tâm chăm
lo đến đời sống của nhân dân,
với phương châm phát huy
nguồn nội lực của địa phương,
tranh thủ nguồn đầu tư của cấp
trên để có kinh phí xây dựng
các công trình phúc lợi phục vụ
công tác văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao. Đồng thời chúng
tôi thường xuyên duy trì các
hoạt động văn hóa truyền
thống và đổi mới nội dung các
hoạt động nhằm thu hút các
thành viên ở nhiều lứa tuổi
tham gia.

Từ những thành quả đã đạt
được trong phát triển phong
trào văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao và mục tiêu phát triển
toàn diện về kinh tế - xã hội, an
ninh – chính trị, môi trường…
trong nhiệm kỳ tới, xã Thái Học
phấn đấu hoàn thành xây dựng
Nông thôn mới nâng cao trước
năm 2025n

Phong trào dân vũ tại nhà văn hóa các thôn.
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Các học viên của lớp tập huấn ca trù biểu diễn tại Lễ bế mạc.

Lan toả tình yêu ca trù
nguyễn trường

Sau 10 năm duy trì tổ chức, lớp tập huấn ca trù do Trung tâm VHNT tỉnh tổ
chức đã góp phần ươm mầm và lan toả tới công chúng tình yêu nghệ thuật ca
trù, đóng góp không nhỏ trong việc bảo vệ di sản văn hoá này trên địa bàn tỉnh.

lớp học đặc biệt
Tại buổi lễ tổng kết lớp tập

huấn ca trù do Trung tâm Văn
hoá Nghệ thuật tỉnh tổ chức,
trong không gian trang trọng
trên sân khấu, các học viên từ
già tới trẻ ngồi ngay ngắn, xếp
thành hình vòng cung, lần lượt
biểu diễn các tiết mục như
những ca nương, kép đàn -
trống - phách thực thụ. 

Ca nương An Nguyễn Thuỷ
Tiên, 11 tuổi, ở Thanh Miện,
được đánh giá là một tài năng
trẻ hát ca trù ở lớp học này.
Trên sân khấu, Thủy Tiên với
thân hình nhỏ nhắn, hoá thân
thành một ca nương tài năng,
tự tin khoe chất giọng cao vút,
luyến láy một cách điêu luyện.
Tiết mục trình diễn của em
thu hút sự quan tâm theo dõi
và tán thưởng của đông đảo
khán giả có mặt. Chia sẻ về cơ
duyên với nghệ thuật ca trù,
Thuỷ Tiên cho biết gia đình
em không có ai theo môn nghệ
thuật này. Bà nội em là người
theo hát chèo nhưng lại rất
thích nghệ thuật ca trù, nên

khi biết có lớp tập huấn, bà
nhờ người giới thiệu để em
tham gia. Dù chỉ qua ba lớp
tập huấn trong ba năm, Thuỷ
Tiên đã nhanh chóng lĩnh hội
được khá đầy đủ kiến thức về
cách hát và biểu diễn của một
ca nương. Cũng nhờ niềm
đam mê và tài năng của mình,
Thuỷ Tiên hai lần đại diện cho
tỉnh nhà tham gia trình diễn
và nhận được giải nhất tại Liên
hoan ca trù toàn quốc năm
2018 ở Hà Tĩnh và Liên hoan
trình diễn các Di sản văn hóa
phi vật thể đại diện nhân loại
năm 2019 tại Nha Trang. 

Là một học viên cao tuổi
của lớp, ông Đặng Hữu Tính –
70 tuổi, hiện đang là thành
viên của câu lạc bộ (CLB) ca
trù huyện Nam Sách cho biết:
"Tôi tham gia sinh hoạt tại
CLB ca trù huyện Nam Sách từ
năm 2004 với vai trò kép đàn.
Từ khi có lớp tập huấn ca trù
do Trung tâm VHNT tổ chức,
năm nào tôi cũng đăng ký
tham gia để nâng cao kỹ năng
trình diễn đàn đáy của mình,
vì kiến thức của ca trù rất dày,

càng học nhiều thì càng nắm
chắc được kiến thức cơ bản
cũng như mở mang thêm
được nhiều kiến thức nâng
cao". Cháu Trần Anh Tuấn,
sinh năm 2009, là cháu ngoại
của ông, từ nhỏ khi theo ông
đi xem biểu diễn ở CLB ca trù
của huyện đã yêu thích môn
nghệ thuật này và cũng mong
muốn học được cách chơi đàn
đáy từ ông. Tuy nhiên, vì cháu
còn nhỏ chưa phù hợp với việc
học đàn, nên ông Tính đã
hướng cho cháu chơi trống
chầu. Đã ba năm nay, tranh
thủ cháu được nghỉ hè, hai
ông cháu lại cùng tham gia lớp
tập huấn. Đến nay, Tuấn đã
nắm được khá tốt nhịp trống
phách, có thể tự tin biểu diễn
trên sân khấu.

Theo thông tin từ Trung
tâm VHNT, số lượng các học
viên của lớp tập huấn năm nay
cao hơn so với những năm
trước với hơn 40 học viên ở
nhiều lứa tuổi khác nhau, chủ
yếu tập trung ở các địa
phương có sự phát triển của
nghệ thuật ca trù và thành lập
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được CLB như: huyện Tứ Kỳ,
Gia Lộc, Nam Sách, Thanh Hà,
Thanh Miện, Cẩm Giàng, TP
Hải Dương. Cũng theo Ban tổ
chức lớp tập huấn, năm nay
còn rất nhiều người muốn
đăng ký tham gia khoá học
nhưng do kinh phí hạn hẹp
nên không thể nhận thêm học
viên. Qua lớp tập huấn này,
các học viên mới được tiếp cận
những kiến thức cơ bản của ca
trù, đồng thời bổ sung kiến
thức nâng cao cho những học
viên đã có tuổi nghề lâu năm.
Không chỉ được truyền dạy kĩ
năng bởi các nghệ nhân ca trù
ưu tú như ông Phạm Hồng Hải
(trống chầu), ca nương Đoàn
Thị Chinh và kép đàn Phạm
Ngọc Cuông (nguyên cán bộ
Trung tâm Văn hoá, Nghệ
thuật). Các học viên có tuổi
nghề còn hỗ trợ giáo viên
truyền đạt cho học viên mới,
qua đó góp phần nâng cao
chất lượng của lớp tập huấn
tuy chỉ ngắn hạn này.

Điều ghi nhận là qua mỗi
năm, lớp trẻ đăng ký tham gia
lớp học ngày càng tăng. Riêng
trong năm nay có tới 20 em
đang ở độ tuổi học sinh đăng
ký tham gia lớp. Trong số đó,
nhiều em cùng bố mẹ, ông bà
tới tham dự lớp và cùng trở

thành học viên.
Ông Phạm Ngọc Cuông,

cán bộ Trung tâm VHNT,
người trực tiếp giảng dạy tỏ ra
vui mừng: "Có thời gian dài,
tôi nghĩ ca trù đã hết thời
nhưng thật may mắn, nhờ sự
quan tâm tạo điều kiện của
các cấp, ngành, địa phương,
sự gắn kết chung tay của nhiều
người mà môn nghệ thuật này
đang dần được hồi sinh. Thật
tự hào vì là người trực tiếp
truyền lửa ca trù tới những
người đam mê, đặc biệt là tới
lớp trẻ kế cận, giúp sức để giữ
gìn di sản văn hoá quý giá này
của dân tộc tồn tại và phát
triển. Qua mỗi lớp tập huấn,
các học viên cũ được gặp lại
nhau, cùng trau dồi thêm kiến
thức và chào đón những
gương mặt mới đầy tài năng,
triển vọng, tạo niềm vui, động
lực để chúng tôi tiếp tục theo
đuổi đam mê".

lan toả tình yêu ca trù
Là loại hình nghệ thuật

truyền thống độc đáo, vừa
đậm tính dân gian, vừa uyên
bác trong cả lời ca, điệu nhạc,
do vậy, ca trù khá kén người
nghe và cũng khó khăn trong
việc tìm người theo học. Tuy
vậy, ở một số địa phương có

CLB ca trù phát triển, niềm
đam mê và tâm huyết của các
nghệ nhân đã góp phần thu
hút nhiều lớp trẻ theo học.
Dưới sự dẫn dắt của các nghệ
nhân gạo cội, cùng với sự phát
triển của các phương tiện
truyền thông, internet đã giúp
giới trẻ tiếp thu nhanh hơn
bằng cách tự trau dồi thêm
kiến thức tại nhà. Tuy nhiên
để có thể thành tài trong ca trù
bắt buộc phải có một quá
trình khổ luyện trong nhiều
năm. Vì thế, việc tổ chức các
lớp tập huấn ca trù song song
với việc duy trì sinh hoạt CLB
ca trù ở các địa phương là điều
kiện cần thiết để có thể ươm
mầm, lan toả tình yêu ca trù
tới thế hệ trẻ.

Ông Đặng Hữu Tính cũng
hi vọng mang những kiến thức
mà ông học được từ lớp tập
huấn này để về truyền lại cho
những thành viên của CLB ca
trù Nam Sách, đặc biệt là giúp
những thành viên trẻ tuổi tiếp
cận nhiều hơn kiến thức về
nghệ thuật ca trù. "Chừng nào
còn khoẻ, tôi vẫn muốn tiếp
tục tham gia học ca trù để
nâng cao kiến thức. Đồng thời
sẽ tiếp tục truyền lửa đam mê
ca trù cho cháu tôi và lớp trẻ ở
CLB. Hi vọng, cháu sẽ tiếp tục
giữ được đam mê tới khi cháu
đủ lớn, đủ khả năng học đàn
đáy, tôi sẽ truyền nghề cho
cháu như một món quà vô giá
mà tôi dành tặng cho cháu
mình".

Đây cũng là mong muốn
của nhiều học viên của lớp tập
huấn, họ đều muốn sau khoá
học sẽ mang những kiến thức
được tiếp thu để có thể gây
dựng phong trào ca trù ở địa
phương lớn mạnh hơn. Không
chỉ ở các địa phương đã thành
lập được CLB, một số địa
phương như: Thanh Hà,
Thanh Miện cũng đã đưa các
hạt nhân văn nghệ quần
chúng tham gia lớp tập huấn

Ca nương tài năng An Nguyễn Thủy Tiên (áo đỏ, giữa) cùng các
ca nương trẻ biểu diễn tại buổi Lễ bế mạc lớp tập huấn.
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để làm tiền đề cho việc thành
lập CLB ca trù tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Cường,
Phó Giám đốc Trung tâm Văn
hoá Nghệ thuật cho rằng:
"Việc nhiều thành viên của
các CLB ở các địa phương
trong tỉnh cho con em mình
tham gia học ca trù chứng tỏ
họ rất yêu mến và muốn
truyền lại cho thế hệ sau loại
hình nghệ thuật đặc biệt này.
Qua đây cũng thấy, nghệ thuật
ca trù tại các địa phương đã có
sự truyền thụ và tiếp nối giữa
các thế hệ. Đây là tín hiệu
đáng mừng cho việc giữ gìn và
phát huy di sản ca trù trên địa
bàn tỉnh".

Chia sẻ về những khó khăn
còn tồn tại của lớp tập huấn,
ông Cường cho biết: hiện tại
thời gian tổ chức lớp tập huấn
còn quá ngắn, chỉ diễn ra
trong 8 ngày, nên các giảng
viên phải cố gắng hết sức, tận
dụng toàn bộ thời gian để có
thể truyền đạt kiến thức cho
học viên. Bên cạnh đó thì kinh
phí hỗ trợ cho các học viên
còn thấp, trang thiết bị, cơ sở
vật chất còn hạn chế nên một
số địa phương còn phải vận
động "vất vả" mới có người

đăng ký học. Mỗi năm tỉnh chỉ
tổ chức được một cuộc giao
lưu ca trù và một lớp tập huấn
nên việc tập luyện, biểu diễn
sẽ bị bẵng đi một thời gian dài,
nên khi mở lớp lại, nhiều học
viên gần như phải đào tạo lại
từ đầu. 

Nói về vấn đề này, ông
Phạm Ngọc Cuông cũng
khẳng định, việc học ca trù
tưởng dễ nhưng lại rất khó,
chưa chắc một nhạc sĩ đã nắm
được chuẩn về trường độ của
ca trù, mặc dù là thể cách tự
do nhưng vẫn phải nằm trong
khuôn khổ 5 khổ đầu và 5 khổ
phách, nên khó nhất vẫn là
dạy học viên nắm được tiết tấu
của nhịp phách. Mỗi học viên
mới bắt đầu ít nhất phải qua
ba lớp tập huấn mới có thể
nắm được cơ bản kiến thức
của ca trù. Nên họ đều mong
muốn trong thời gian tới, các
cấp, ngành sẽ tạo điều kiện để
có thể tăng thêm thời gian, số
đợt tổ chức lớp tập huấn, đồng
thời bổ sung kinh phí động
viên cho các học viên theo
học. Bên cạnh đó ngoài việc
tham gia liên hoan ca trù tỉnh,
thì các CLB cũng nên thường
xuyên tổ chức giao lưu để

nâng cao chuyên môn cũng
như tạo sân chơi thu hút thêm
nhiều thành viên tham gia
CLB.

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

nhân đã “U70”, dưới “U40” đã
được coi là trẻ. Lượng khán giả
thì cũng đi theo độ tuổi như
vậy. Chính vì xu hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa của
đất nước, bên cạnh những
khán giả lớn tuổi quan tâm đến
nghệ thuật chèo thì lại có các
bạn trẻ chưa từng nghe, chưa
từng biết đến chèo. Với họ
những xu hướng giải trí mới
mang tính toàn cầu như âm
nhạc hiện đại, internet và phim
là những lựa chọn số một. Họ
không thích chèo một phần vì
tiết tấu chậm rãi, nội dung hoài

cổ và phần khác là không
muốn bị coi là lạc hậu, không
hòa nhập với bạn bè. Chính
những suy nghĩ sai lầm đó
cùng với việc chúng ta chưa
đưa được việc giáo dục nghệ
thuật truyền thống vào trong
các cấp học của hệ thống giáo
dục đã khiến gu thẩm mĩ của
lớp trẻ ngày càng xa bản sắc
văn hóa dân tộc. Việc tuyên
truyền, giáo dục các bạn trẻ
biết gìn giữ và phát huy tinh
hoa nghệ thuật chèo truyền
thống là việc cần làm và làm
ngay từ phong trào văn hóa
văn nghệ quần chúng.

Gìn giữ và phát huy tinh hoa
nghệ thuật đó, cần sự quan
tâm đúng mức từ các cơ quan

chức năng để giới trẻ yêu chèo,
gắn bó với nghệ thuật chèo.
Đặc biệt, ngay từ chính gia
đình chúng ta: Hãy dạy cho
con cái chúng ta yêu lấy chèo,
để yêu lấy những điều đẹp đẽ,
giản dị trong kho tàng văn hóa
truyền thống quý báu của dân
tộc. Để mỗi mùa xuân đến,
chúng ta vui vì có chèo, vì chèo
mà xuân thêm ý nghĩa. Chúng
ta đi đến bất cứ nơi nào của
tỉnh Hải Dương đều thấy chèo
gợi nên khúc nhạc và tới từng
ngõ ngách của làng quê thì
phong trào văn nghệ quần
chúng lại hiện hữu qua tiếng
trống chèo rộn rã, lời hát chèo
vẳng thiết than

nghệ thuật chèo...
(Tiếp theo trang 17)
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Mấy đính chính về Bia cầu đá 
Hà Tràng ở Kinh Môn

Bài và ảnh đặng văn lộC

Bia có tên là Hà Tràng kiều bi kí 河場橋碑
記. Niên đại dựng bia, năm 1876, theo
Luật Di sản văn hóa, bia thuộc cổ vật

được pháp luật bảo vệ. 
Tọa lạc trong vườn nhà ông Lê Văn Viên,

thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, thị xã Kinh
Môn, tỉnh Hải Dương. Bia cách cầu đá chừng
50 m, cách chùa Linh Ứng chừng 40 m. Chùa
Linh ứng, cầu đá được xếp hạng di tích quốc
gia, Quyết định số 05 ngày 12 tháng 02 năm
1999

Bia hình trụ dẹt, còn đủ các bộ phận kết cấu
như bệ bia, thân và đầu bia. Kích cỡ  bia: 82 x
196 (cm). Kích cỡ rèm bia hai bên, trên dưới 7.5
cm. Có 2 mặt cỡ lớn (mặt 1, mặt 3), 2 mặt cỡ
nhỏ (mặt 2, mặt 4). Mặt 1, kích cỡ 82 x 126 (cm),
lòng bia 65 x 117 (cm), khắc 24 dòng chữ Hán
Nôm, gồm bài kí ghi việc lý do làm cầu đá và
những người tổ chức, những tập thể cá nhân
góp tiền làm cầu, tên người soạn văn (bia dòng
8). Mặt 3 khắc in 26 dòng chữ Hán Nôm ghi họ
tên người công đức ở lòng bia, niên đại bia 1876
(Tự Đức nhị thập cửu niên Bính Tí tứ nguyệt

cát nhật lập bi), tại vị trí dèm trên giáp thân bia
và đầu bia. Mặt 2, mặt 4, kích cỡ 134cm x 34 cm.
Mặt 2 có 6 dòng, mặt 4 có 5 dòng. Trán và chóp
bia 30 x 70 (cm).

Cầu đá bắc trên sông Tràng để từ thôn Hà
Tràng liên thông với thôn Lộ Xá ra cánh đồng
làng, với chợ Tràng, văn chỉ. Chợ Tràng là chợ
lớn của cả vùng, hàng hóa được chuyên chở
theo sông Tràng qua cầu đá đến chợ. Rất gần
nếu đi lối cầu đá này  đến một thiết chế văn hóa
cấp phủ là văn miếu phủ Kinh Môn tại thôn
Trần Xá, xã Lạc Long.

Cầu đá Hà Tràng được đưa vào mục “Những
cây cầu tiêu biểu thời phong kiến1, theo Lịch sử
ngành giao thông, vận tải tỉnh Hải Dương từ
thời phong kiến đến năm 2010”.  Sách Hải
Dương di tích và danh thắng2 in năm 1999, Báo
Hải Dương trong bài Cầu đá Hà Tràng “kêu
cứu”3 của tác giả Thế Anh có dẫn một số thông
tin trong bia Hà Tràng kiều bi kí 河場橋碑記. 

Những thông tin trong sách báo đều khẳng
định: cầu đá có giá trị lịch sử, kiến trúc độc đáo
nhất trong tỉnh. Niên đại đã vào hàng cổ vật
theo Luật Di sản văn hóa. Cầu đã được báo chí
phản ánh xuống cấp nghiêm trọng với chữ “cầu
đá Hà Tràng kêu cứu”.

Báo Hải Dương tháng 4 năm 2019 đã có kiến
nghị cần sớm được tu bổ vì tình trạng cây cầu
đã có dấu hiệu biến dạng kiến trúc. 

Những sách báo đưa thông tin về lịch sử,
kiến trúc cầu Hà Tràng còn một số dữ liệu chưa
chuẩn so với khắc in trong bia về tình trạng cây
cầu gỗ, tình trạng sông Tràng khi khởi dựng cầu
đá thay cầu gỗ đã có. Về văn tự cũng viết sai
mấy chữ làm thay đổi nội dung của thông tin.
Tên văn bia khi phiên dịch đã nhầm chữ.

Trên trán bia, đoạn tiếp giáp giữa chóp bia
và thân bia khắc dòng chữ khổ lớn: Hà Tràng
kiều bi kí 河 場 橋碑 記- Bài kí ghi về cầu Hà
Tràng. Theo quy định về tên văn bia, thì dòng
chữ này là tên của bia đá. 

Sách Hải Dương di tích danh thắng, Báo Hải
Dương ghi: “cầu có tên Kinh Môn thái tự kiều".
Đây là câu của dòng thứ nhất trên mặt bia: Hà
Tràng kiều bi kí. Có thể dịch nghĩa: Cầu Thái tự
Kinh Môn, hoặc: Cầu chùa lớn ở huyện Kinh
Môn. Trong 34 chữ tự4, có lẽ sách và báo dùng

Bia đá Hà Tràng. 

(Xem tiếp trang 43)
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Lầu thờ Đức Phật Quán Thế âm Bồ tát chùa Côn Sơn.

THêM MộT CôNg TRìNH VăN HóA
tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc

lê thị bé

Chùa Côn Sơn, từ thế kỷ
XIII, XIV được Đệ nhất
tổ Phật Hoàng Trần

Nhân Tông, Đệ nhị tổ Pháp
Loa và Đệ tam tổ Huyền
Quang hưng công xây dựng,
phát triển thành một trong ba
trung tâm nổi tiếng của thiền
phái Phật giáo Trúc Lâm Việt
Nam. Bình đồ kiến trúc của
chùa nội công ngoại quốc,
gồm nhiều hạng mục công
trình như: Tam quan, Lầu
chuông, Gác trống, Phật điện,
Cửu Phẩm liên hoa, Tổ đường,
Hậu đường, tiền hành lang,
hậu hành lang, lầu thờ Quán
Thế Âm Bồ Tát, các tòa tháp,
Am Bạch Vân... Trong đó, lầu
thờ Quán Thế Âm Bồ Tát là
công trình tôn giáo có giá trị
đặc sắc, được xây dựng ở dưới

chân núi Kỳ Lân, cạnh Giếng
Ngọc, trên trục Nhất chính
đạo chùa Côn Sơn. Trong lầu
thờ tượng Quán Thế Âm Bồ
Tát tọa thiền trên đài sen.

Quán Thế Âm tiếng Phạn là
Avalokitesvara, dịch sang
tiếng Hán là Quán Thế Âmhay
Quán Tự Tại. Ngài cùng Đại
Thế Chí Bồ Tát thị giả Đức
Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương
cực lạc, lo việc cứu độ chúng
sinh. Kinh Phật gọi là Tây
Phương Tam Thánh (ba vị
Thánh ở cõi Tây phương cực
lạc). Bồ Tát Quán Thế Âm là
hiện thân của Từ Bi,có trí tuệ
tròn đầy, viên mãn; quyền
năng vi diệu bao trùm thông
suốt ba ngàn thế giới (ba cõi:
dục giới, sắc giới, vô sắc giới).
Phàm khi chúng sinh gặp nạn

mà chí thành niệm danh hiệu
Quán thế Âm Bồ Tát, thì lập
tức Ngài đến cứu giúp. Vì thế
mà Ngài có đức hiệu là Quán
Thế Âm Bồ Tát (Vị Bồ Tát
chuyên lắng nghe âm thanh
cầu cứu củathế gian).

Trải qua thời gian, nhiều
công trình kiến trúc của chùa
Côn Sơn, trong đó có lầu thờ
Quán Thế Âm Bồ Tát đã bị tàn
phá, hủy hoại.

Năm 2000, Bảo tàng tỉnh
Hải Dương và Ban Quản lý Di
tích Côn Sơn - Kiếp Bạc khai
quật khảo cổ học ở vị trí cạnh
Giếng Ngọc, đã phát hiện
nhiều viên ngói tráng men hoa
nâu có niên đại thế kỷ XIII,
XIV, vì kèo bằng gỗ bị cháy và
nền móng kè đá... Theo các
nhà khoa học, đây chính là
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ngói, vì kèo và dấu tích kiến
trúc của lầu thờ Quán Thế Âm
Bồ Tát. 

Thực hiện Quy hoạch tổng
thể của Thủ tướng Chính phủ,
ngày 23/9/2016 Ủy ban nhân
dân tỉnh Hải Dương đã phê
duyệt chủ trương đầu tư hạng
mục: Tu bổ, tôn tạo lầu thờ
Đức Phật Quán Thế Âm Bồ
Tát, Giếng Ngọc, đường lên
tháp Tổ, sân vườn, tả, hữu tiền
hành lang, tam quan nội. Thời
gian thực hiện dự án từ năm
2016 đến năm 2018.

Năm 2018, trong quá trình
thi công xây dựng Lầu thờ
Quán Thế Âm Bồ Tát phát
hiện dải ngói vỡ chạy dọc theo
sườn núi. Ban QLDT Côn Sơn -
Kiếp Bạc tiến hành khai quật
khảo cổ học khu vực này gồm
một hố khai quật rộng 12m2
(dài 6m x rộng 2m) và một hố
thám sát rộng 16m2 (dài 4m x
rộng 4m). Kết quả thu được
chủ yếu là vật liệu kiến trúc và
đồ dùng sinh hoạt ở hai thời
Trần và Lê; đáng chú ý là
lượng ngói mũi hài tráng men
hoa nâu với số lượng lớn và
tính thẩm mỹ cao khẳng định
sự nguy nga, tráng lệ của công
trình lầu thờ Quán Thế Âm Bồ
Tát trước đây. 

Sau hơn 2 năm thi công,
năm 2020 công trình tôn tạo
lầu thờ Quán Thế Âm Bồ Tát
đã hoàn thiện, dự kiến sẽ
khánh thành vào ngày 16
tháng 8 Âm lịch.

Lầu thờ Quán Thế Âm Bồ
Tát được xây dựng trên trục
thần đạo từ hồ Bán Nguyệt lên
đỉnh núi Côn Sơn, nằm cạnh
Giếng Ngọc, độ cao 15m so với
mặt bằng chùa Côn Sơn. Mặt
bằng kiến trúc hình vuông
kích thước mỗi cạnh 10,5m x
10,5m, chiều cao 9,05m. Kết
cấu móng bê tông cốt thép.

Kiến trúc lầu thờ kiểu
phương đình, hai tầng tám
mái, mái lợp ngói hoàng lưu ly
(ngói tráng men màu vàng).
Tầng mái trên, chính giữa bờ
nóc là bình nước cam lồ đặt
trên đài sen. Đầu kìm tạo lân,
đao kép trang trí rồng và mây
hóa ly. Hai bên đầu hồi lầu
chạm hổ phù. Diềm mái trang
trí lá đề. Cổ các mái chính
chạm lộng đề tài Lưỡng long
chầu nhật; mái phụ trang trí
đề tài tứ linh. Tầng mái dưới,
bờ dải trang trí hoa chanh, đao
kép đắp long ly.

Lầu thờ gồm một gian hai
dĩ, gian chính giữa rộng 3,7m,
hai gian dĩ rộng 1,9m. Mặt
chính và hai mặt bên của lầu
thiết kế giống nhau, chính
giữa tạo cửa lớn theo kiểu
thượng song hạ bản, hai bên
ghép kín. Kết cấu khung gỗ
của lầu thờ không tạo vì, các
gian liên kết với nhau bởi hệ
thống cột, xà, ván bưng. Gian
chính giữa, đỉnh nóc gắn bức
phù điêu hình vuông, sơn son
thếp vàng. Trung tâm của bức
phù điêu tạo khung tròn,
chạm bông sen nở mãn khai
với ba lớp cánh ken nhau,
xung quanh khắc câu thần chú
6 âm chữ “Om Mano Padme
Hum” (Án Ma Ni Bát Mê
Hồng). Đây là câu thần chú
quan trọng và lâu đời nhất của
Phật giáo, gắn với Quán Thế
Âm Bồ Tát, thể hiện lòng từ bi
rộng lớn, muốn đạt Niết Bàn vì
lợi ích của chúng sinh. Bốn
góc phù điêu chạm bảo kiếm,
hồ lô, thư bút, đàn trên nền
vân mây. Hệ thống cột đủ bốn
hàng chân đặt trên tảng kê âm
dương. Nền lát gạch Bát tràng.

Sân lầu lát đá xanh, hệ
thống tường bao xung quanh
sân trang trí bát bảo cát tường
- biểu tượng cổ điển và phổ

biến nhất của văn hóa Phật
giáo: bánh xe pháp luân, bạch
hải loa (ốc tù và), thắng lợi
tràng phan (tràng phan chiến
thắng), song ngư (cặp cá
vàng), bảo bình (bình báu),
bảo tán cái (lọng báu), kiết
tường kết (nút thắt vô tận),
liên hoa (hoa sen).

Trong lầu thờ tượng Quán
Thế Âm Bồ Tát tọa thiền trên
đài sen bằng chất liệu ngọc
quý, nặng 4 tấn, cao 1,75m. Bệ
tượng ốp đá xanh chạm hoa
văn.

Công trình lầu thờ Đức
Phật Quán Thế Âm Bồ Tát là
điểm nhấn kiến trúc linh
thiêng, kết nối các công trình
kiến trúc của chùa với cảnh
quan hùng vĩ của núi rừng
Côn Sơn. Theo Quy hoạch
tổng thể, từ đỉnh núi Côn Sơn
xuống, đi qua công trình
tượng đài Đệ tam Thánh tổ,
xuống cụm kiến trúc gồm: Lầu
thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ
Tát; Đăng Minh Bảo Tháp thờ
Đệ tam Thánh tổ Huyền
Quang; Giếng Ngọc... Phía
trước là tòa Cửu Phẩm liên
hoa - nơi vạn Phật vân tập, nơi
đón nhận linh hồn của những
người thiện tâm, thiện đức
đến vãng sinh sau khi từ trần
trở về thế giới vĩnh hằng để
được siêu sinh tịnh độ, tránh
rơi vào kiếp địa ngục luân hồi.

Lầu thờ Đức Phật Quán
Thế Âm Bồ Tát là công trình
kiến trúc giữ vai trò quan
trọng, góp phần hoàn thiện
quy mô, kiến trúc Khu di tích
Quốc gia đặc biệt Côn Sơn –
Kiếp Bạc, đáp ứng nguyện
vọng thờ tự và tham quan,
chiêm bái, học tập của nhân
dân và du khách thập
phươngn
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Từ MộT Ngôi TRườNg TRoNg Ký ỨC,
nghĩ về nét đẹp trong văn hóa học đường

Cảnh thụy

Trường Trung học Nguyễn Bỉnh Khiêm
xưa tọa lạc trên khuôn viên bây giờ thuộc
Trường THCS Ngô Gia Tự (TP Hải

Dương). Trường được xem như tiền thân của
các trường THCS Ngô Gia Tự, THCS Trần Phú
và THPT Hồng Quang ngày nay, bởi nhà trường
tiếp nhận học sinh học xong Tiểu học vào học
các lớp từ đệ nhất đến đệ thất (tương đương với
trường liên cấp 2-3 hiện nay). 

Mặc dù chỉ tồn tại trong 8 năm (từ 1949 đến
1956), nhà trường cũng đã đào tạo được trên
300 học sinh. Họ được xem như là lớp học sinh
“tinh hoa” của tỉnh Hải Dương lúc bấy giờ. Có
những năm, chỉ tiêu tuyển sinh 45 em nhưng
có tới hơn 400 thí sinh dự tuyển. Học ở trường
Trung học Nguyễn Bỉnh Khiêm vốn là ước
nguyện và niềm tự hào của học sinh lúc bấy
giờ. Phần nhiều học sinh trung học lúc bấy giờ
sau khi tốt nghiệp vào các trường Trung cấp kỹ
thuật, Cao đẳng và Đại học; không ít người sau
khi học xong tham gia hoạt động xã hội hoặc
vào quân ngũ. Đến năm 1992, sau 36 năm từ
khi trường giải thể (giải thể ngày 21/9/1956),
những cựu học sinh Trung học Nguyễn Bỉnh
Khiêm hợp nhau lại thành “Hội Đồng môn
Trung học Nguyễn Bỉnh Khiêm”. Từ đó đến
nay, năm nào cũng vậy, vào dịp đầu xuân, các
cựu học sinh trường Trung học Nguyễn Bỉnh
Khiêm lại tề tựu về thành phố Hải Dương để
họp mặt. Cùng với Hội Đồng môn của trường,
mạng lưới “Chi hội trường Nguyễn Bỉnh
Khiêm” ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hoa
Kỳ... cũng được hình thành, thu hút nhiều hội
viên tham gia. 

Hoạt động của Hội Đồng môn Trung học
Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngoài việc gặp gỡ  giao lưu
với nhau hàng năm còn tổ chức mừng thọ các
thầy cô giáo; tổ chức giao lưu giữa các nhóm
cựu học sinh ở các tỉnh, thành phố; đón tiếp
bạn đồng môn ở nước ngoài về thăm quê
hương... thì điều gây ấn tượng nhất là Hội đã tổ
chức biên tập, xuất bản được 4 tập sách mang
tên “Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, một thời để
nhớ” với dung lượng mỗi cuốn gần 250 trang,
khổ 14,5 x 20,5 cm. “Trường Nguyễn Bỉnh
Khiêm, một thời để nhớ” khá phong phú về thể
tài, tư liệu và nội dung. Bên cạnh các bài viết
thuộc thể ký, ghi lại “người thật, việc thật” còn
đọng lại trong ký ức mỗi người; bày tỏ những

cảm xúc, suy nghĩ với thầy, với bạn; còn có
những bài thơ, những ca khúc viết về một ngôi
trường giờ đây chỉ còn trong ký ức và nỗi niềm
những người con xa xứ nhớ về thị xã êm đềm,
bé nhỏ, thân thương một thời. Trải đều qua 4
tập sách còn có hàng trăm bức ảnh tư liệu về
nhà trường, về các thầy cô giáo và các bạn đồng
môn, cùng những hoạt động của Hội Đồng
môn nhà trường từ khi thành lập đến nay. 

“Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, một thời để
nhớ” tuy chỉ là ấn phẩm lưu hành nội bộ, của
những cây bút không chuyên, nhưng những ai
cầm trong tay cuốn sách này khó có thể rời khi
chưa đọc hết đến trang cuối cùng. Sức hấp dẫn
của cuốn sách trước hết là những trang viết rất
thực với những cảm xúc chân thành. Mỗi bài
viết trong đó là những câu chuyện cụ thể, với
văn phong riêng của mỗi người, nhưng tất cả
đều giống nhau ở cách nhìn rất đẹp, rất trong
sáng về thuở thiếu thời. Những kỷ niệm được
nhắc đến trong những trang hồi ức bị lớp bụi
thời gian che phủ, chỉ còn đọng lại qua những
chi tiết để lại ấn tượng sâu sắc, mang nét chấm
phá, khiến cho nhiều trang viết đượm chất thơ.
Nhiều trang viết thể hiện được những tâm
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trạng, cảm xúc nhẹ nhàng, tinh tế giữa những
chàng và nàng đồng môn một thuở, dù chỉ là
những giây phút xao lòng thoáng qua mà dư
âm còn để lại đến bây giờ. Các thầy cô giáo
được các cựu học sinh trường Nguyễn Bỉnh
Khiêm nhắc đến rải rác trên từng trang viết (các
thầy, cô: Nguyễn Văn Dần, Vũ Thiện Nhu,
Nguyễn Văn Ngạc, Tôn Thất Tiêu, Hoàng Đình
Thanh, Đỗ Văn Vinh, Lê Khắc Đạm, Nguyễn
Xuân Hậu, Trần Mạnh Cừ, Nguyễn Hữu Ân,
Phạm Quýnh, Nguyễn Thiện Nhu, Bùi Qúy
Chiểu, Đỗ Lệnh Tuấn...) gợi tả rõ từng gương
mặt, tính cách cũng như phong thái riêng của
mỗi người. Điển hình là bài viết của Đỗ Ánh
trong khắc họa chân dung thầy Hậu, cô Huê,
thầy Đạm, thầy Hải. Hình ảnh thầy Nguyễn
Văn Dần (Hiệu trưởng) được nhiều học sinh
nhắc tới trong hồi ức như một người thầy mẫu
mực về tư cách đạo đức, tình yêu thương học
trò và phương pháp giáo dục vừa nghiêm khắc,
vừa khoan dung. Qua “Trường Trung học
Nguyễn Bỉnh Khiêm, một thời để nhớ”, người
đọc hôm nay sẽ thu nhận được nhiều điều thú
vị: bối cảnh xã hội tác động đến đời sống học
đường; chương trình giáo dục và điều kiện dạy,
học; những thành đạt của một thế hệ học sinh
trung học cách đây hơn nửa thế kỷ. Mặc dù nội
dung các bài viết chỉ nói về những hồi ức tuổi
học trò, nhưng qua cách giới thiệu về mình,
người đọc vẫn nhận ra sự thành đạt của nhiều
hội viên Hội Đồng môn Trung học Nguyễn
Bỉnh Khiêm. Giờ đây, tất cả đã ở tuổi cận bát
tuần trở lên, nhưng họ đã từng là những nhà
quản lý, là những chuyên gia có tên tuổi trên
một số ngành, lĩnh vực; có người là nhà khoa
học có hàng chục phát minh được đăng ký ở
Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu và hàng trăm công
trình khoa học đã được xuất bản (TS Đặng
Lương Mô). Với những người trong ngành giáo
dục, khi đọc “Trường Trung học Nguyễn Bỉnh
Khiêm, một thời để nhớ” sẽ không khỏi ngạc
nhiên vì điều kiện dạy và học diễn ra trong thời
chiến, nhưng các môn học vẫn không kém
phần phong phú. Riêng về ngôn ngữ, ngoài học
Việt văn, học sinh còn học Pháp văn và cả Hán
văn nữa. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật,
học sinh còn được học nhạc, có ký xướng âm và
được dạy chơi nhạc cụ nữa. Qua “Trường
Nguyễn Bỉnh Khiêm, một thời để nhớ”, người
đọc hôm nay thấu cảm những khó khăn, gian
khổ của thế hệ học sinh thời loạn lạc: đói ăn,
thiếu mặc, nhiều người phải từ quê, từ “vùng tự
do” ra thị xã trọ học, có người từ tỉnh khác đến.
Nhà trường lúc bấy giờ đã có những việc làm

sáng tạo, đầy lòng nhân ái với học sinh, như
vận động các thương gia, các gia đình khá giả
quyên góp thuê phòng trọ cho học sinh ở xa có
hoàn cảnh khó khăn, tổ chức “Ngọ phạn điếm”
(điểm ăn trưa) miễn phí cho học sinh nghèo.
Những biến động của lịch sử lúc bấy giờ tác
động đến địa phương, nhà trường cũng được
nhiều cựu học sinh ghi lại. Nguyễn Đức Chuôm
với “Những ngày tháng không thể nào quên”
ghi lại những ấn tượng của năm học 1954-1955
đầy biến động sau Hiệp định Giơ-ne-vơ về lập
lại hòa bình ở Việt Nam. Khung cảnh một thị xã
bé nhỏ, bình yên cũng có lúc hỗn loạn bởi
những đoàn xe chở lính Pháp, lính “khố xanh”
chạy ra Hải Phòng. Tâm lý hoang mang của
những học sinh và gia đình công chức, thương
gia, binh lính, giáo dân giữa việc đi vào Nam
hay ở lại. Những xáo trộn trong nội dung
chương trình các môn xã hội và nhân văn.
Những thay đổi trong đội ngũ giáo viên: bên
cạnh các thầy cô giáo cũ được “thu dung” là
những thầy cô mới về “tiếp quản”. Những học
sinh bỏ học theo gia đình di cư và những học
sinh miền Nam tập kết ra Bắc nhập học... Tất
cả những trang viết sinh động trên, cùng với
những bức ảnh đã ngả màu thời gian, những
trang học bạ, bài làm kiểm tra... được in trong
cuốn sách vừa gợi nhiều cảm xúc, vừa có giá trị
về mặt tư liệu không chỉ rất có ý nghĩa với nhà
trường mà còn có ý nghĩa về mặt lịch sử đối với
ngành giáo dục của địa phương. 

Từ một vài trường trung học được hình
thành trong kháng chiến chống Pháp ở vùng tự
do và vùng địch tạm chiếm, đến những năm
đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, mạng lưới
trường trung học cơ sở đã bao phủ hết các xã
trong toàn tỉnh. Đến nay, các trường đã có trên
nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành nhưng rất
hiếm trường có được cuốn sách về lịch sử nhà
trường. Vậy mà một trường chỉ tồn tại trong 8
năm, giải thể cách đây đã hơn 60 năm mà có tới
bốn cuốn hồi ức đầy đặn, đậm chất văn chương
và nhiều tư liệu có giá trị hoàn toàn do cựu học
sinh đứng ra làm khi mọi người đã ở độ tuổi
trên dưới “bát tuần” thì quả là việc làm rất đáng
trân trọng và gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. 

Qua những gì mà thầy và trò trường Trung
học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã và đang làm, thiết
nghĩ ngành giáo dục Hải Dương cần phổ biến,
nhân rộng, để vừa giáo dục truyền thống, vừa
xây dựng nét đẹp trong văn hóa học đường,
đồng thời cũng là cách lưu giữ những ký ức của
các thế hệ học sinh ở mỗi nhà trường trong quá
trình xây dựng và phát triểnn
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VăN HóA ĐọC
được nhìn từ liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách hè

thu hồng

Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách là sân chơi thiết thực, bổ ích trong dịp hè,
thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác phát triển
phong trào đọc sách, báo và tạo môi trường phát triển năng khiếu kể chuyện cho
thiếu nhi trong tỉnh.

nhu cần đọc sách của thiếu nhi
Trong độ tuổi đến trường, nhu cầu đọc của

trẻ em là rất lớn. Văn hóa đọc vì thế ảnh hưởng
sâu rộng tới quá trình nhận biết thế giới và hình
thành nhân cách của trẻ. Phát triển văn hóa
đọc trong lứa tuổi học sinh là một cách thức
dạy học sinh tự học, tự phát triển toàn diện
theo sở thích, nhu cầu của mỗi cá nhân. Những
tác động tích cực, thường xuyên từ giáo viên,
nhà trường, gia đình sẽ giúp các em rèn luyện
kỹ năng đọc và xây dựng thói quen đọc sách
ngay từ nhỏ. Qua đó, đem lại hiệu quả tích cực,
xây dựng nền tảng tri thức cho học sinh từ khi
ngồi trên ghế nhà trường và thêm kiến thức
ngoài xã hội.

Em Nguyễn Mai Linh – Trường Tiểu học
Đinh Văn Tả, phường Bình Hàn (tp Hải Dương)

chia sẻ: Trước đây em là người khá nhút nhát,
nhờ việc được tham gia Liên hoan  thiếu nhi kể
chuyện sách hè của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tổ chức, nên em thường xuyên đọc sách,
tập diễn kể chuyện làm sao cho truyền cảm, từ
đó khả năng diễn đạt cũng tốt hơn, nhờ đó em
đã mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Để được
tham gia cuộc thi này, em phải cạnh tranh với
nhiều bạn ở trong lớp, các bạn ở các lớp khác
và cuối cùng là các bạn đại diện của các khối
khác trong trường. Cuộc thi đã tạo nên một bầu
không khí sôi nổi về đọc sách. Cũng như các
bạn trong lớp, em rất thích tham gia cuộc thi
này, bởi nó phù hợp với lứa tuổi chúng em, là
sân chơi bổ ích, còn giúp chúng em được giao
lưu học hỏi, mở mang thêm kiến thức.

Chị Lê Thị Lan Anh – Giáo viên THCS TT Gia
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Lộc cho hay: Sách có  vai trò quan trọng trong
sự phát triển ở mỗi con người, ở mỗi lứa tuổi,
lợi ích từ việc đọc sách mang lại có những điểm
khác biệt. Ở lứa tuổi học sinh, hình thành thói
quen đọc sách, làm bạn với những trang sách
bổ ích, lý thú sẽ giúp các em phát triển tốt hơn
về sự hiểu biết, vốn sống, cách ứng xử, chia sẻ
với mọi người, trau dồi khả năng diễn đạt bằng
ngôn ngữ nói và viết. Như cuộc thi Liên hoan kể
chuyện sách do Sở VHTTDL tỉnh tổ chức là một
điển hình. Để có những em học sinh xuất sắc
tham gia dự thi, trường mình cho các em thi
cạnh tranh công bằng từ lớp, rồi đến các khối.
Liên hoan đã phát động phong trào đọc sách ở
giữa các em học sinh trong toàn trường mình,
đã khơi dậy niềm đam mê đọc sách của các em.
Từ cuộc thi cũng phát động nhiều phong trào
trong trường mình như hình thành nên các thư
viện thân thiện, thư viện góc lớp tại trường học
giúp cho các em tiếp cận với sách, từ đó khuyến
khích học sinh tích cực đọc sách.

từ các phong trào sôi động…
Thư viện tỉnh được Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch giao cho triển khai cuộc thi Liên hoan
thiếu nhi kể chuyện sách. Đây là một hoạt động
thường niên. Liên hoan năm nào cũng thu hút
một lượng đông thí sinh tham gia đến từ 12
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bà Lê Thị Lan, cán bộ Trung tâm Văn hóa
Thể thao huyện Gia Lộc phụ trách thư viện cho
biết: Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách là sân
chơi bổ ích, ý nghĩa đã khơi dậy tình yêu sách ở
các em. Các em ở dưới huyện mình rất phấn
khởi, hứng thú mong được tham gia liên hoan,
vì nó phù hợp với lứa tuổi của các em. Ngay khi
các em còn nhỏ, mình nên thắp ngọn lửa yêu
sách đối với các em, bởi nhu cầu đọc sách của
các em trong độ tuổi đến trường là rất lớn. Văn
hóa đọc vì thế ảnh hưởng sâu rộng tới quá trình
nhận biết thế giới và hình thành nhân cách của
trẻ. 

Ngoài ra, để phát triển văn hóa đọc trong
cộng đồng, Thư viện tỉnh đã đổi mới hoạt động
đẩy mạnh xã hội hóa, mở rộng liên kết với các
nhà xuất bản, nhà sách, các tổ chức ủng hộ
sách báo cho thư viện nâng cao số lượng, chất
lượng sách, báo tạp chí. Thực hiện phương
châm “Sách tìm bạn đọc”, Thư viện tỉnh đã
phát triển và thực hiện luân chuyển, sách báo
để người đọc ở các huyện, thành, thị được tiếp
cận với nhiều cuốn sách hay. Thư viện tỉnh

hiện có hơn 250.000 bản sách phục vụ bạn đọc
với đầy đủ  các thể loại: văn học, lịch sử, khoa
học, tự nhiên, xã hội, chính trị, luật, sách tiếng
Anh, báo, tạp chí… và các loại sách, truyện
dành cho thiếu nhi phục vụ trên 120 nghìn lượt
bạn đọc/ năm (trong đó cho các bạn thiếu nhi
gần 80 nghìn lượt đọc/năm) và các thư viện cấp
huyện phục vụ khoảng 80 nghìn lượt bạn đọc/
năm, có trên 3.500  bạn đọc trong tỉnh được cấp
thẻ duy trì việc đọc, mượn sách thường xuyên.
Trong năm 2019, Thư viện tỉnh đã luân chuyển
trên 600 nghìn lượt sách, báo đến thư viện các
huyện và các tủ sách để độc giả tiếp cận được
nhiều ấn phẩm hơn, đồng thời phối hợp với các
ngành, các đơn bị tổ chức nhiều cuộc thi tìm
hiểu về sách: “Ngày hội thiếu nhi vào hè vui
đọc sách” ; “Ngày sách Việt Nam”; “Liên hoan
thiếu nhi kể chuyện sách hè”; tặng sách giờ
vàng với gần 1.000 cuốn và tặng hàng trăm thẻ
miễn phí phòng đọc tại chỗ; thi vẽ tranh…
Thông qua đó tuyên truyền cho người dân hiểu
về các loại sách, lợi ích của việc đọc sách, góp
phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trao đổi với bà Vũ Thị Bích Liên – Phó Giám
đốc Thư viện tỉnh cho biết: trong thời gian tới,
để nâng cao chất lượng và dịch vụ phục vụ bạn
đọc, thư viện tiếp tục bổ sung sách, báo chí.
Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền giới
thiệu sách trên các phương tiện thông tin đại
chúng nhằm thu hút và nâng cao chất lượng
bạn đọc; duy trì công tác phục vụ bạn đọc các
ngày thứ bẩy và chủ nhật. Để bắt kịp xu thế đọc
sách hiện nay thì song song với việc đổi mới,
nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện,
thu hút bạn đọc thì chúng tôi đang tiến hành
xây dựng “Thư viện điện tử”, thực hiện số hóa
sách góp phần phát triển văn hóa đọc. 

Để xây dựng một nền văn hóa đọc lành
mạnh, bổ ích cho thiếu nhi cần sự tham gia có
nhiệt huyết từ nhiều phía. Vì vậy, liên hoan kể
chuyện sách thiếu nhi hàng năm là hoạt động
thiết thực, có ý nghĩa sẽ giúp cho các em tiếp
cận với sách, hình thành thói quen đọc sách,
tạo nền tảng quan trọng cho việc tự học, học
tập suốt đời của mỗi người. Tiếc rằng do năm
nay ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên cuộc
thi thiếu nhi kể chuyện sách phải tạm hoãn.
Tuy nhiên, nhiều thí sinh cũng như các phụ
huynh đều mong muốn sân chơi này trở lại để
các em có thể tham gia, để được tiếp cận và
lĩnh hội với tri thức của con người qua việc đọc
sáchn
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Sáng trong một tấm lòng
nam huỳnh

Ông là một trong ba người được vinh danh tại Hội nghị Điển hình tiên tiến
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III năm 2020 vì những đóng góp tích
cực trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đó là ông Phạm Văn Khanh, sinh
năm 1964 tại thôn Kinh Nguyên, xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, thành đạt từ
kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ.

Như đã hẹn chị Nguyễn
Thị Thời – Công chức
VHXH xã, chúng tôi

đến Thạch Lỗi vào một buổi
chiều Hè. Sau một đoạn hành
trình từ trụ sở UBND xã, theo
hướng tay chị Thời chỉ, làng
Kinh Nguyên đã hiện rõ trong
tầm nhìn. Đến Kinh Nguyên,
ấn tượng đầu tiên là cổng làng
được xây dựng bề thế. Đi cùng
chúng tôi, chị Thời như một
“hướng dẫn viên du lịch”, giới
thiệu: “Cổng làng Kinh
Nguyên được xây mới cùng hệ
thống đường giao thông nông
thôn theo chương trình Nhà
nước và nhân dân cùng làm,
trong đó ông Khanh ủng hộ
hàng trăm triệu đồng, tiếp đến
là hơn 200m đường trải thảm
nhựa từ xóm Ngoài ra đến
đường tàu (đường sắt Hà Nội –
Hải Phòng) ông ủng hộ 100%
kinh phí”. Đã được thông báo
từ trước, ông Khanh ra tận cửa
đón và mời chúng tôi vào nhà.
Tôi như có cảm giác choáng
ngợp trước khuôn viên gia
đình ông được xây dựng theo
kiến trúc nhà cổ, đẹp như một
nét chấm phá, bên cạnh là khu
sinh thái được xây dựng với
diện tích hàng chục nghìn mét
vuông trên nền xanh cây trái
hòa cùng mặt nước hồ lấp
lánh ánh mặt trời. Tiếp chúng
tôi, bên ấm trà giữa khung
cảnh hữu tình của khu sinh
thái, ông kể: “Tôi xuất thân từ

gia đình nông dân, cái đói
nghèo đeo bám suốt thời thơ
ấu và những năm đầu khi mới
lập gia đình. Tôi kết hôn với bà
Dương Thị Hằng, cùng quê và
hạ sinh được ba người con, gái
đầu và hai con trai sau. Cuộc
sống gia đình lúc bấy giờ gặp
muôn vàn khó khăn, quanh
quẩn với mấy sào ruộng
khoán. Với ý chí và nghị lực,
quyết tâm vượt qua lam lũ, đói
nghèo, tôi đã ra Móng Cái
(Quảng Ninh) để lập nghiệp.
Là người hay làm, cần cù chịu
khó học hỏi kinh nghiệm
người thân, bạn bè, cuối cùng
tôi đã chọn kinh doanh đồ gỗ
mỹ nghệ và đã thành công như
ngày hôm nay. Hiện ba người
con của tôi đều ngoan ngoãn,

học hành đầy đủ và đang theo
nghiệp kinh doanh như cha,
bà xã ngoài việc quán xuyến
công việc gia đình ở quê, còn
bán thức ăn chăn nuôi cho bà
con trong thôn, xã và vùng lân
cận”.

Theo ông: “Thạch Lỗi là xã
thuần nông, người dân chủ
yếu sống bằng nông nghiệp
nên còn nhiều khó khăn, mức
hưởng thụ cuộc sống chưa
cao. Từ đó đã thôi thúc tôi làm
điều gì đó thật sự có ý nghĩa
cho quê hương, cho những gia
đình còn gặp nhiều khó khăn.
Thông qua các phong trào
như: “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”, “Xây
dựng nông thôn mới”, “Ngày
vì người nghèo”, “Đền ơn, đáp

Tổ ấm gia đình ông Phạm Văn Khanh.
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nghĩa”… do địa phương phát
động, gia đình tôi đều nhiệt
tình tham gia hưởng ứng. Từ
việc xây dựng cơ sở hạ tầng,
đường giao thông nông thôn
đến các thiết chế: đình, đền,
chùa, nhà văn hóa, sân vận
động; xây cổng làng; giúp đỡ
các gia đình thương binh liệt
sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó
khăn… với số tiền hàng tỷ
đồng”.

Ngồi cùng chúng tôi, chị
Thời bổ sung thêm thông tin
giúp tôi thêm hiểu về lẽ sống
cao đẹp của gia đình ông
Khanh: hưởng ứng kêu gọi xã
hội hóa của các cấp, các
ngành của xã, gia đình ông
luôn tiên phong, đi đầu đóng
góp. Từ nguồn kinh phí huy
động xã hội hóa và của cấp
trên đã giúp địa phương có
điều kiện chỉnh trang đường
làng, ngõ xóm, đồng ruộng,
xây dựng các công trình phúc
lợi cho người dân. Bên cạnh
đó gia đình ông còn làm nhiều
việc ý nghĩa cho người dân nơi
đây như khu sinh thái này
được gia đình ông đầu tư xây
dựng, lắp đặt nhiều hạng mục
vui chơi, giải trí, nuôi chim,

thú các loại… mục đích để bà
con trong thôn, xã đến tham
quan vui chơi, thư giãn. Mới
đây nhất, gia đình ông xây
dựng bể bơi diện tích trên 60
m2 với số tiền gần 300 triệu
đồng trong khu sinh thái, cạnh
đường xóm thuận lợi cho
nhân dân tới bơi và tập bơi.
Điều quan trọng là mọi hoạt
động này đều được gia đình
ông miễn phí.

Qua câu chuyện của ông,
chúng tôi được biết thông qua
các chương trình của Đài
Truyền hình Việt Nam như:
“Cặp lá yêu thương”, “Điều
ước thứ 7”… gia đình ông
nhận đỡ đầu 13 cháu có hoàn
cảnh khó khăn, học giỏi cả
khóa học đại học ở các tỉnh
Quảng Ninh, Hải Phòng,
Quảng Nam, Nghệ An… đến
nay một số cháu đã ra trường
và có công ăn việc làm ổn
định.

Không giấu niềm cảm
phục, tôi hỏi ông Khanh,
những việc làm cao đẹp đó
được xuất phát từ ý tưởng nào?
Ông chia sẻ: “Nhiều năm qua,
mặc dù công việc kinh doanh
có lúc thăng, lúc trầm nhưng

tôi luôn phấn khởi vì mình đã
làm được những việc có ý
nghĩa, phù hợp với tâm
nguyện. Tôi luôn thấm thía
quan điểm “Sống là cho, cho
là nhận” – khi ta cho đi một
thứ, ta sẽ nhận được nhiều
niềm vui. Bản thân tôi và gia
đình luôn có ý thức tự giác,
thiết thực ủng hộ các phong
trào của địa phương, không
nghĩ mình đã làm được nhiều
điều cho xã hội, mà chỉ nghĩ
mình sẽ góp thêm một que
diêm để tiếp thêm cho ngọn
lửa truyền thống “Uống nước
nhớ nguồn”, “Tương thân
tương ái”, “Lá lành đùm lá
rách”… của dân tộc Việt Nam
sáng bừng, sáng mãi”.

Gia đình hòa thuận, con cái
thảo hiền và tích cực tham gia
đóng góp ở địa phương, gia
đình ông nhiều năm liền được
công nhận là “Gia đình văn
hóa”, được UBND xã Thạch
Lỗi ghi nhận có nhiều đóng
góp trong công tác xã hội hóa.
Năm 2016 được UBND huyện
Cẩm Giàng tặng giấy khen
trong phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”n

như người trong nhà. Hiện cơ sở sản xuất có
hơn 70 công nhân, một số người được ông tặng
xe máy làm phương tiện đi lại, mỗi năm ông tổ
chức những chuyến đi du lịch trong đó có cả du
lịch nước ngoài cho công nhân. 

Để ghi lại những hình ảnh qua những năm
tháng làm từ thiện, giúp ích cho xã hội, ông đã
cho xuất bản cuốn sách "Cây đức trổ bông –
Người trồng đi gieo hạt". Đây là cuốn sách hơn
800 trang do ông Đạt dày công sưu tầm tư liệu,
hình ảnh thiện nguyện từ năm 1989 đến nay.
Qua cuốn sách như một lời cám ơn cuộc đời đã
cho ông nghề nghiệp vững vàng và dạy ông biết
chia sẻ, để đến nay ông có chút vốn riêng, như

một báu vật của gia đình, mong truyền dạy cho
con cháu tiếp tục giữ truyền thống đạo lý mà
ông đã dày công xây dựng. Đây là một trong 14
cuốn sách mà ông đã xuất bản với nội dung đề
cập tới Nhân – Đức – Nghĩa – Tín và những việc
làm nhân ái của mình. Hiểu được việc làm của
ông nên trong gia đình, ông chưa bao giờ phải
phiền lòng vì con cháu. Hiện tại, các con ông
vẫn đang cố gắng duy trì và phát triển thương
hiệu bánh Nguyên Hương, đồng thời noi gương
cha làm việc thiện để tích đức cho đời sau.

Như 4 câu thơ trong bài "Vốn riêng" mà ông
tâm đắc được treo trong Nhà lưu niệm:     

"Tâm trí khơi dòng dựng nghiệp vinh
Bảo lưu cách sống của riêng mình
Truyền đời con cháu noi gương sáng 
Vui khoẻ thảnh thơi trọng nghĩa tình".

nguyên hương - tiếng thơm...
(Tiếp theo trang 40)
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Anh công nhân đam mê sáng tác chèo
hoàng nết

...đi gần 700 cây số để
nghe chèo...

Sinh ra trong gia đình
thuần nông, là công nhân xây
dựng nhưng anh Vũ Văn Nam
(sinh năm 1976) ở thôn Thọ
Trương, xã Lam Sơn, huyện
Thanh Miện lại có duyên với
nghệ thuật chèo truyền thống.
Anh kể: tình cờ nghe được
những làn điệu chèo cổ do các
nghệ sỹ của Đài Tiếng nói Việt
Nam thể hiện, anh bắt đầu
nhập tâm, yêu thích. Sau đó,
anh còn nhiều lần được bạn
bè rủ tham gia các buổi giao
lưu do các Câu lạc bộ chèo tổ
chức. “Máu” chèo có lẽ vì thế
cứ ngấm vào người, khiến anh
lúc nào cũng nghĩ đến chèo,
muốn dành thời gian, tâm
huyết để cầm bút viết về chèo
cho thỏa nỗi đam mê. Anh kể
có lần, đang công tác tại tỉnh
Cao Bằng, thế nhưng chỉ một
cuộc điện thoại của những
người yêu chèo, mời về dự
Liên hoan hát chèo toàn quốc
được tổ chức lần thứ V ở Hà
Nội, anh phóng xe máy cả đi
lẫn về gần 700km để góp vui
văn nghệ. Tác phẩm đầu tay
của anh được soạn lời năm
2018 có tựa đề “Một thoáng
Hưng Yên” viết theo điệu
“đường trường bắn thước”.
Tác phẩm này đến được với
thính giả cả nước là nhờ một
lần về dự đám cưới của người
bạn ở Hưng Yên, tình cờ nghe
được giai điệu trên sân khấu,
một người anh đang công tác
tại Phòng Dân ca và nhạc cổ
truyền - Đài Tiếng nói Việt
Nam liền nhắn anh gửi lời qua
email. Một tuần sau, anh nhận
được thông báo đã thu thanh

và cho phát sóng trên Đài
Tiếng nói Việt Nam. Được
phát sóng trên Đài Trung
ương, với anh khi đó không chỉ
là niềm hạnh phúc tự hào mà
còn là kỷ niệm không thể nào
quên trong cuộc đời, bởi anh
chẳng bao giờ dám nghĩ tác
phẩm đầu tay của một người
không qua trường lớp, lại lọt
được vào mắt của “Nhà Đài”.
Không bằng lòng với kết quả
bước đầu đó, anh luôn nhắc
mình phải cố gắng nhiều hơn.
Sau “Một thoáng Hưng Yên”,
anh chăm chỉ nghe chèo, tìm
hiểu chèo qua sách vở, giao
lưu, học từ các nghệ sỹ chèo
chuyên nghiệp... để có thêm
kiến thức, kinh nghiệm. 

...nỗ lực được ghi nhận
Năm 2020 tình hình dịch

bệnh Covid-19 diễn biến phức
tạp trên thế giới và trong nước.
Sau thời gian thực hiện giãn

cách xã hội, qua người thân
giới thiệu, được biết Đài
Truyền hình kỹ thuật số VTC
đang phát động cuộc thi sáng
tác “Tác phẩm âm nhạc dân
gian tuyên truyền phòng
chống dịch Covid-19”, anh
Nam liền viết một tác phẩm
chèo tựa đề “Tình ca người
lính mùa Covid-19” gửi dự thi.
Lúc gửi bài, anh chỉ nghĩ tham
gia cho vui, không ngờ lại
được Ban tổ chức trao giải,
tặng Bằng khen. Trước đó,
năm 2017, tại Liên hoan Âm
nhạc dân gian “Hà Thành 36
phố phường” (khối không
chuyên), anh có tham gia một
vai diễn với tiết mục hát chèo
“Hà Nội hào hoa” của tác giả
Nguyễn Sỹ Sang và đã đoạt
giải A2. 

Là công nhân xây dựng, đi
nhiều nơi, gắn bó với nhiều
mảnh đất, không nơi nào anh
không sáng tác một vài bài hát

Anh Nam (ngoài cùng bên trái) cùng một số tác giả đạt giải tại
cuộc trao giải sáng tác tác phẩm âm nhạc dân gian tuyên truyền
chống dịch covid 19 do VTC tổ chức.
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chèo để gửi tặng bạn bè cũng
như lưu làm kỷ niệm. Trong đó
đáng nhớ nhất là bài “Vĩnh
Phúc một tình yêu”, tác phẩm
ngay sau khi được Nhà hát
chèo tỉnh Vĩnh Phúc dàn
dựng, đã được Đài Phát thanh
Truyền hình Vĩnh Phúc làm
một chương trình giới thiệu về
tác giả - tác phẩm. Anh Nam
chia sẻ:“tôi may mắn vì được
đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều
người yêu chèo và có chuyên
môn về chèo. Chính sự đam
mê, nhiệt huyết và hướng dẫn,
chỉ bảo, góp ý của các nghệ sỹ
chèo đã truyền lửa cho tôi, để
tôi luôn cháy hết mình với
chèo”. Khi mới vào nghề, anh
thường loay hoay trong việc
tìm ca từ, lựa chọn làn điệu.
Nhưng khi được gặp gỡ, giao
lưu với những cây viết chuyên
nghiệp, được các cô chú trong
nghề truyền đạt kinh nghiệm,
các sáng tác của anh “chắc
tay” hơn. Dù mới bước chân
vào làng nghệ thuật chèo
truyền thống được 2 năm,
song anh Nam đã sáng tác
được hơn 30 lời bài hát chèo,
chủ yếu viết về những vùng

đất mà anh từng gắn bó như:
Hà Giang, Tuyên Quang, Cao
Bằng, Thanh Hóa, Hưng Yên,
Vĩnh Phúc… Trong số này, có
4 bài hát đã được thu thanh,
phát trên sóng Đài Tiếng nói
Việt Nam, một bài đoạt giải
của Đài truyền hình kỹ thuật
số VTC. Riêng năm 2020 anh
nhận được lời mời viết bài hát
chèo cho 4 cá nhân, đơn vị.
Hiện tại Nhà hát chèo tỉnh
Hưng Yên đang dàn dựng một
chương trình dài với thời
lượng 90 phút, trong đó giới
thiệu 5 tác phẩm lẻ và 2 tổ
khúc về Hưng Yên do anh và
đồng nghiệp sáng tác. Anh
tâm sự: sáng tác về rất nhiều
nơi, được giới chuyên môn
đánh giá cao song với Hải
Dương, anh vẫn “nợ” quê một
tác phẩm. Mới đây, nghe tin
huyện Thanh Miện được Thủ
tướng Chính Phủ công nhận
huyện đạt chuẩn Nông thôn
mới, anh đã đặt bút viết tặng
quê hương ca chèo tựa đề “Gửi
về quê mẹ ta yêu”. Bài hát
chèo đang được nhiều bạn trẻ
quan tâm và chia sẻ rộng rãi
trên mạng xã hội. 

Mong muốn của anh thì rất
nhiều nhưng anh nghĩ mình
đã có tuổi, lại không được đào
tạo chuyên nghiệp, trong khi
còn phải lo “cơm áo gạo tiền”,
trụ cột chính của gia đình nên
anh sẽ phấn đấu, nỗ lực hết
mình để không chỉ sáng tác
các ca lẻ mà còn viết được
những vở chèo dài. Mỗi một
làn điệu chèo, anh sẽ cố gắng
viết ít nhất được một tác phẩm
để giới thiệu đến bạn yêu
chèo. Với mong muốn giữ gìn,
lan tỏa nghệ thuật truyền
thống, không chỉ đam mê sáng
tác, anh còn có ý thức “truyền
lửa” cho thế hệ sau thông qua
các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ,
gặp gỡ, giao lưu với các thành
viên yêu chèo ở quê nhà…
Theo đánh giá của giới chuyên
môn, mặc dù không được đào
tạo chuyên nghiệp nhưng sự
nỗ lực, cố gắng của anh kết
hợp với lời thơ vốn rất chân
thực, mộc mạc, không bóng
bẩy, làm màu nhưng đậm chất
chèo đã giúp anh Nam gặt hái
được những thành công nhất
định trong bước đầu vào
nghề…n

tắc đã hình thành, lông lá đầy mình. Dùng đôi
đũa gạt nhẹ là tuột tất cả lông của con gà, vịt
bao tử. Gắp từng miếng chấm muối chanh ớt,
ăn kèm lá ngải cứu, rau răm, lát gừng, nhâm
nhi chén rượu và cảm nhận thì thấy vị ngậy,
béo của trứng tắc làm người ăn nhớ mãi. Nhiều
người lại khoái ăn cùi dừa. Đây chính là lòng đỏ
của trứng thu vào tạo thành, nhai cùi dừa cùng
lá ngải sẽ rất thơm ngon, bùi ngậy. Theo tìm
hiểu thì đây là món ăn không phải ai cũng ăn
được, phải bạo miệng mới dám thưởng thức vì
trứng tắc đã hình thành con gà, con vịt bao tử.
Người ăn khỏe mỗi bữa nhậu cũng hết 10-15
quả. Có những vị khách ở địa phương khác về
thưởng thức lần đầu thấy ngon cũng ăn hết
chục quả. Nhiều người về Yết Kiêu khi thưởng

thức ẩm thực không thể thiếu món trứng tắc
trên bàn nhậu.

Trứng tắc hầm lá ngải và vị thuốc Bắc không
chỉ là món ăn ngon, bổ dưỡng mà còn như một
bài thuốc giúp chữa bệnh đau đầu. Mỗi tuần ăn
2-3 lần rất tốt cho sức khỏe. Yết Kiêu có hơn 10
quán nhậu, mỗi quán tiêu thụ khoảng 200 quả
trứng tắc và trứng lộn mỗi ngày. Giá trứng tắc
khá rẻ, khoảng 500 - 1.000 đồng/quả. Nhiều
người còn đến mua số lượng lớn loại trứng này
về cho cá sấu, cá chim ăn.

Xã Yết Kiêu đã đưa sản phẩm từ trứng làm
sản phẩm chủ lực của địa phương. Những năm
gần đây, cứ vào kỳ lễ hội đền Quát, xã lại bố trí
gian hàng trưng bày sản phẩm này và bày bán
cho du khách. Trứng lộn, trứng tắc, trứng óc
đậu Yết Kiêu đã trở thành món quà quê không
thể thiếu với mỗi du khách, con em quê hương
đi xa về gầnn

Về Yết Kiêu... (Tiếp theo trang 41)
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nguyên hương – Tiếng thơm cho đời
trường thành

"Tiếng thơm" không chỉ ở sản phẩm bánh đậu xanh mang đặc trưng hồn cốt
của mảnh đất xứ Đông mà còn ở những việc thiện – nghĩa mà ông Đoàn Văn Đạt,
chủ cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Nguyên Hương đã làm trong suốt hơn 30 năm
nay.

Chữ tín quý hơn vàng
Với ông Đoàn Văn Đạt,

người đã có hơn 30 năm
nghiệp kinh doanh. Có lúc
thăng, lúc trầm. Nay ở tuổi 85,
ông tiết lộ "bí quyết" thành
công với tôi: Tôi được thành
công như ngày hôm nay bởi
luôn đặt chữ "Tín" lên hàng
đầu. Với tôi, giá trị của chữ Tín
là quý hơn vàng, nhất là trong
kinh doanh.

Sinh ra trong một gia đình
nghèo ở huyện Quỳnh Phụ,
tỉnh Thái Bình, ông Đoàn Văn
Đạt chỉ học hết lớp 7 rồi nghỉ
học để giúp cha mẹ công việc
đồng áng. Nhưng chàng trai
trẻ khi ấy không chịu an phận,
mà sớm tỏ rõ ý chí, nghị lực
vươn lên thoát cảnh đói
nghèo. Năm 1960 ông rời quê
hương ra thành phố Hải
Phòng lập nghiệp với nghề thợ
mộc. Nhưng theo ông Đạt,
cũng có thể do duyên số, ở Hải
Phòng một thời gian ngắn ông
chuyển về thị xã Hải Dương
làm công nhân ở Xí nghiệp gỗ.
Thấy ông còn trẻ, hiền lành,
thật thà, lại đang khó khăn
nên được ông Đinh Trọng
Thỏ, ở phố Xuân Đài, thị xã
Hải Dương giúp đỡ cho nơi ăn
chốn nghỉ. Thấy mảnh đất Hải
Dương giàu tình người, lại có
công việc ổn định, nên ông
Đạt đã mong muốn ở lại gắn
bó lâu dài với nơi này. Năm
1964, ông vào bộ đội, tham gia
chiến trường B5 Quảng Trị,
cùng tham gia cuộc tổng tiến
công và nổi dậy Tết Mậu Thân

năm 1968. Sau khi rời quân
ngũ năm 1969, ông làm nhiều
nghề khác nhau từ cung ứng ở
Đội công trình xây dựng thị xã
Hải Dương đến phòng Hành
chính trường Nguyễn Ái Quốc.
Sức khỏe yếu, nhà trường giải
quyết cho ông về nghỉ hưởng
chế độ hưu non. Lúc này ông
tìm kế sinh nhai bằng nghề
chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Tuy nhiên công việc vừa vất vả
mà kinh tế gia đình vẫn khó
khăn. Sau đó, tình cờ ông được
một người bạn dạy ông làm
bánh quy gai. Với số vốn dành
dụm từ việc chăn nuôi, ông
mở lò làm bánh, xây dựng
thương hiệu để phát triển kinh
doanh. Khi đó, ông đã mày mò
đúc kết được công thức sản
xuất bánh bích quy bằng bột
sắn mang đặc trưng riêng,

được nhiều người yêu thích
nên kinh doanh khá phát
triển. Những tưởng công việc
làm ăn thuận lợi, nhưng một
thời gian sau, do cơ chế thời
bao cấp nên cơ sở sản xuất của
ông bị tịch thu hết tài sản. Ông
đành rời bỏ mảnh đất thân
yêu, quê hương thứ hai của
ông để vào Sài Gòn làm ăn.
Nhưng cái duyên với nghề làm
bánh với ông chưa dứt, ông
may mắn gặp được người thầy
dạy cách làm 5 loại bánh. Khi
đó ông chợt nhớ tới Hải
Dương từng có bánh đậu xanh
nổi tiếng, nhưng do chiến
tranh, nghề làm bánh dần mai
một, hoặc nhiều cơ sở có sản
xuất mà hương vị không được
như xưa. Nên ông quyết tâm
quay trở lại Hải Dương để góp
phần khôi phục lại món đặc

Ông Đoàn Văn Đạt kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản
xuất bánh đậu xanh Nguyên Hương.
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Ông Đạt tặng quà cho học sinh vùng cao tại xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

sản này.
Ngay khi trở lại, ông tìm

đến cụ Hoàng Đức Tính, một
công nhân già làm ở xưởng
bánh đậu xanh của bà Bảo
Hiên nức tiếng năm xưa. Chỉ
sau một thời gian, ông đã nắm
vững tất cả các công thức để
làm ra chiếc bánh đậu xanh
mang hương vị cổ truyền,
được người thầy hết sức ưng ý.
Năm 1986 ông mở cơ sở sản
xuất bánh đậu xanh mang tên
"Nguyên Hương" với ý nghĩa:
Một là nguyên chất không pha
tạp. Hai là làm đúng như chất
lượng bánh đậu xanh Hải
Dương từng nổi tiếng một
thời. Ba là thầy dạy làm sao thì
học trò làm đúng như vậy để
đáp ơn người truyền nghề.
Bốn là không dùng chất bảo
quản để giữ nguyên hương vị.
Hơn ba thập kỷ kể từ khi khởi
nghiệp, những quy định mang
đậm giá trị "Tín – Nghĩa" đã
góp phần làm nên thương
hiệu bánh đậu xanh Nguyên
Hương. Nhờ vậy mà đến nay,
bánh đậu xanh Nguyên Hương

đã nổi tiếng khắp trong và
ngoài nước bởi hương vị độc
đáo. Nhiều thương gia đến tìm
ông và đề nghị ông liên doanh
nhưng ông đều từ chối, thậm
chí còn tự rút khỏi một số thị
trường mà các thương hiệu
bánh đậu xanh khác đang
cạnh tranh.

Theo ông Đạt, sản xuất
bánh đạt chất lượng đã khó
nhưng chiếm được lòng tin
người tiêu dùng còn khó hơn.
Vì thế, ông luôn xác định đối
tượng tiêu dùng của mình là ai
và thị trường ở đâu là tiêu chí
quan trọng nhất. Trong thực
tiễn kinh doanh, ông Đạt
không bán buôn sản phẩm
cho các đại lý mà chỉ bán tại
cửa hiệu của mình với mục
tiêu "sản xuất nhỏ, chất lượng
cao, bán tại chỗ" để chiếm
lĩnh thị trường. Mục đích của
ông là nắm được số lượng
bánh đã bán, tiêu thụ đến đâu
sản xuất đến đấy, nhằm đảm
bảo thời gian sử dụng, chất
lượng của bánh. Ông quan
niệm: “Cơm nóng bao giờ

cũng ngon hơn cơm nguội.
Nếu chỉ vì lợi nhuận trước mắt
mà bán buôn cho các đại lý ở
khắp nơi thì mình làm sao biết
được sản phẩm hết vào thời
gian nào để điều chỉnh. Hơn
nữa, khi bánh đã hết hạn mà
người bán hàng chưa kịp bán
hết thì họ sẽ tìm đủ mọi cách
chào mời khách hàng mua để
lấy lại vốn. Người tiêu dùng
mua phải bánh hết hạn sử
dụng chắc chắn sẽ không hài
lòng và lâu dần cũng ảnh
hưởng tới thương hiệu. Vì vậy
chỉ có mua bánh tại chỗ,
khách hàng mới có thể hoàn
toàn yên tâm”. 

Những cố gắng của ông
được đền đáp khi chỉ sau một
năm xây dựng thương hiệu,
Bánh đậu xanh Nguyên
Hương đã giành Huy chương
bạc tại Hội chợ tiểu, thủ công
mỹ nghệ toàn quốc năm 1987
và được Huy chương vàng tại
Hội chợ triển lãm thành tựu
kinh tế, kỹ thuật toàn quốc
năm 1988. Qua bài viết của tác
giả Hồ Oanh, người đầu tiên
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giới thiệu bánh đậu xanh
Nguyên Hương trên trang báo
Quân đội nhân dân năm 1988
có đoạn: "Với nhãn hiệu
Nguyên Hương, có hình tượng
Phượng Hoàng, anh Đoàn Văn
Đạt hy vọng giữ nguyên hương
vị của bánh đậu xanh Hải
Dương và để nó bay cao, bay
xa mãi mãi... kỹ thuật làm
bánh xưa không khó, mà khó ở
đây là giữ chất lượng của
bánh, nó cũng khó như giữ
phẩm chất con người và lương
tâm nghề nghiệp...".

"Cây đức trổ bông – người
trồng đi gieo hạt"

Đưa tôi tham quan một
vòng quanh khu nhà của
mình, ông Đạt chỉ cho tôi nơi
mà ông tâm đắc nhất đó là
Nhà lưu niệm. Ở đây ông lưu
giữ tất cả những kỷ vật, những
bức ảnh từ thuở còn khó khăn
cho đến nay như: kèo cột từ
nhà cùng các vật dụng trong
nhà, tấm áo cũ gắn liền với
cuộc đời bình dị của ông hay
những bức ảnh ông còn lưu
giữ được khi còn trẻ... Đặc
biệt, tại đây ông đặt 3 pho
tượng sáp lớn bên cạnh nhau
gồm tượng của ông và tượng
của hai ông Nguyễn Xuân Hào
và Vũ Huy Thanh, được coi là
hai vị ân nhân đầu tiên giúp
đỡ ông lúc mới vào nghề. Theo
ông, việc xây dựng Nhà lưu
niệm này với mong muốn
luôn nhắc nhở mình không
bao giờ được quên ơn cha mẹ
sinh thành nuôi dưỡng và
những người đã giúp đỡ mình,
đồng thời nhắc nhở mình xuất
thân từ nghèo khó nên phải
biết trân trọng, thương yêu và
giúp đỡ người nghèo, người có
hoàn cảnh đặc biệt.

Một doanh nghiệp khi kinh
doanh phát đạt thường sẽ tiếp
tục mở rộng thị trường, kiếm

nhiều doanh thu hơn nữa.
Nhưng ông Đạt không muốn
đi theo con đường này. Thay
vào đó, ông đều đặn duy trì
việc kinh doanh như cũ, chỉ
nâng cao chất lượng sản phẩm
và mở thêm cửa hàng chứ
nhất quyết không mở rộng
thương hiệu trên thị trường.
“Thông thường khi đã có được
danh tiếng, người ta thường
tận dụng để sản xuất thêm
một số loại bánh khác nhằm
mở rộng thị trường. Tuy
nhiên, tôi quan niệm cái khó
hơn cả vẫn là biết chọn điểm
dừng. Người ta thường nói:
“Danh lợi bất ư nhàn”. Vì vậy
để có được sự nhàn nhã, bản
thân mình phải biết cách tu
tâm, tích đức” – ông Đạt chia
sẻ.

Ông luôn mang một ý
niệm: "Làm ra mười phần,
dành ra ba phần làm việc
thiện, dành cho công nhân lao
động ba phần, bốn phần còn
lại mới dành cho gia đình và
duy trì kinh doanh sản xuất".
Để thực hiện tâm nguyện của
mình, mỗi năm ông trích từ
doanh thu khoảng một tỷ
đồng để làm từ thiện. Qua tin
tức từ báo, đài để nắm thông
tin, ông Đạt không quản ngại
xa xôi, mệt mỏi, đi khắp nơi
giúp đỡ những số phận không
may mắn trong xã hội. Ông
không hy vọng việc mình làm
sẽ giúp thương hiệu Nguyên
Hương của ông thêm phần nổi
tiếng mà chỉ mong rằng,
những việc mình làm sẽ tạo ra
được hiệu ứng trong xã hội,
khuyến khích mọi người cũng
như con cháu mình cùng làm
việc thiện.

Như cuối năm 2018, khi
xem chương trình truyền hình
về cô bé Trần Thị Hiếu Thảo ở
tỉnh Sóc Trăng, sinh ra đã
không có hai cánh tay dưới và

hai bắp chân dưới, bị bố mẹ
bỏ rơi phải sống cùng bà
ngoại, nhưng cô bé giàu nghị
lực sống và chăm ngoan, học
giỏi. Cảm thương tình cảnh
của cô bé đồng thời trân trọng
nghị lực kiên cường của bé
Thảo, ngay ngày hôm sau, ông
Đạt đã không quản ngại xa xôi
tới thẳng nhà cô bé để trao 30
triệu đồng hỗ trợ hai bà cháu
và tỏ ý muốn đón hai người về
để tiện chăm sóc.

Tháng 6 vừa qua, ông Đạt
đã hoàn thành xây dựng và
bàn giao công trình nhà Tiếp
linh trong khuôn viên nghĩa
trang Sơn Đồng, xã Quỳnh
Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh
Thái Bình, nơi quy tập phần
mộ của nhiều người con Thái
Bình- Hải Dương cho UBND
xã quản lý. Công trình có tổng
diện tích trên 100m2 với tổng
trị giá khoảng 400 triệu đồng.
Công trình được xây dựng với
mục đích giúp nhân dân thập
phương xa gần khi về dâng
hương tại nghĩa trang có một
không gian tâm linh để hội tụ,
thắp hương và nghỉ chân...
Đồng thời, có thể gửi gắm
tưởng nhớ người đã khuất qua
nén hương thơm và tấm lòng
thành tại chính nhà Tiếp linh.
Việc làm thiết thực và đầy ý
nghĩa của một người con xa
quê được chính quyền địa
phương ghi nhận, bà con nhân
dân ủng hộ.

Không chỉ đi làm từ thiện ở
nhiều nơi, ông Đạt vẫn thấy
còn nhiều mảnh đời không
nơi nương tựa nên đến năm
1997, ông xây dựng Nhà
dưỡng thiện để có thể đón
người già neo đơn và trẻ mồ
côi về chăm sóc.

Những người công nhân
làm việc tại cơ sở sản xuất của
ông cũng được ông đối đãi

(Xem tiếp trang 35)
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Về Yết Kiêu 
thưởng thức món trứng tắc

P.v

Trứng tắc, món ăn không mấy người biết
đến và chẳng phải ai cũng dám ăn.
Nhưng ở xã Yết Kiêu (Gia Lộc), nơi được

mệnh danh là “thủ phủ” ấp nở trứng gia cầm
của Hải Dương thì trứng tắc đã trở thành một
món đặc sản của người dân.

Chế biến công phu
Sau vài lần lỡ hẹn vì lý do khách quan, một

ngày tháng 7 chúng tôi mới có dịp về Yết Kiêu.
Biết chúng tôi về đây để tìm hiểu viết về đặc sản
của quê hương, ông Lê Công Am, Phó Chủ tịch
Hội Nông dân xã hồ hởi cho biết: “Nghề ấp nở
trứng gia cầm ở đây có từ hơn 100 năm nay.
Theo đó mà các món ăn từ trứng cũng được
hình thành. Trứng gà, vịt thì có
nhiều loại để thưởng thức
như: trứng trắng là loại
trứng khi cho vào lò ấp
được khoảng 5 ngày,
kiểm tra bị hỏng thì
loại ra. Trứng óc
đậu là loại loãng
lòng, khi ấp 7-10
ngày, con ở trong
đang hình thành
nhưng mắt bị hỏng
thì loại ra. Trứng lộn
được ấp từ 15-18
ngày, đây là loại trứng
phổ biến nhiều người ăn
nhất. Trứng tắc là loại trứng
ấp già ngày hơn so với trứng lộn 4-
5 ngày. Rồi là trứng ung có mùi vị hơi nặng,
khi thưởng thức để tránh mùi người ta phải đưa
từ dưới cằm lên hoặc là bịt mũi lại, người ta gọi
là “trứng luồn cằm” và còn nhiều loại nữa.

Quy trình chế biến món trứng tắc khá cầu
kỳ. Đầu tiên phải chọn quả trứng già và đúng
loại trứng tắc, thậm chí đưa quả trứng lên tai
nghe thấy tiếng kêu chiếp chiếp bên trong mới
là trứng ngon. Trứng được rửa sạch, để ráo
nước. Món ăn này phải được hấp cùng lá ngải
cứu mới thật sự đúng vị. Đầu tiên phải cho một
lớp lá ngải cứu xuống đáy nồi, sau đó xếp trứng
vào, cứ mỗi lượt trứng là một lượt lá ngải cứu,

có như vậy trứng mới rền và được thẩm thấu
qua vỏ vào trong. Cuối cùng là cho một gói
thuốc Bắc nhỏ, một chén rượu và một bát nước
nhỏ rồi cho lên bếp.

Trước đây có thời gian người dân thường
đun sôi 10-15 phút, sau đó vùi trấu, ủ rơm từ
sáng đến trưa hoặc từ chiều đến tối mới bỏ
trứng ra ăn. Ngày nay, nhiều người hấp trứng
bằng nồi áp suất cho nhanh. Chỉ hầm khoảng 2
tiếng, mùi hương đã lan tỏa, thơm nức. Mở
vung nồi ra, hơi khói từ nồi bốc lên cuốn theo
vị lá ngải cứu, vị thuốc Bắc đi sâu vào khứu giác
tạo cảm giác hấp dẫn hơn cả món gà hầm.

món ngon “kén” người ăn
Đây là loại trứng mà khi con gà,

vịt bên trong vỏ trứng đã đầy
đủ hình hài, có mắt, chân,

mọc lông. Khi đến ngày,
con gà, vịt bên trong

không đạp được vỡ
vỏ để ra ngoài, chỉ
hở mỏ ra ngoài vỏ
trứng, không khí
vào làm khô lớp
màng nhầy bảo vệ

nên có ấp nở ra
thành con thì cũng

bị dị tật nên người
dân loại quả trứng này

ra và chế biến thành món
ăn đặc trưng chỉ có ở Yết

Kiêu. Theo dân ăn “chuyên
nghiệp” nơi đây thì những quả trứng tắc đã

hở mỏ ra ngoài là nhất, ngon, bổ, rẻ mà không
phải ai cũng biết và được thưởng thức.

Gia vị để chấm trứng tắc cũng phải đúng
loại mới ngon. Người dùng lấy muối hạt ta đem
rang lên, sau đó giã nhỏ hòa cùng hạt tiêu, ớt
tươi. Đi kèm món này không thể thiếu đĩa rau
răm và những lát gừng thái mỏng.

Cách ăn trứng tắc cũng có thú riêng. Sau khi
đập quả trứng ngang bát, đưa vào trong bát,
nước chảy ra đưa lên miệng húp sì sụp. Bóc
từng lớp vỏ, hình hài con gà, vịt trong quả trứng

(Xem tiếp trang 37)
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CLB văn nghệ quần chúng 
phường Tân Bình

minh tâm

Văn nghệ quần chúng (VNQC) không chỉ góp phần tích cực trong công tác
tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà
nước, giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương mà còn là món ăn tinh
thần trong cuộc sống của người dân thông qua hình thức sinh hoạt các CLB.

Đến với CLB văn nghệ
khu dân cư số 8 ở
phường Tân Bình

(thành phố Hải Dương) mới
thấy niềm đam mê hoạt động
văn nghệ của những “nghệ sỹ”
nơi đây. Được thành lập cách
đây hơn mười năm, CLB văn
nghệ không chỉ là ngôi nhà
đầy ắp tiếng hát, tiếng cười
của người yêu văn nghệ mà
còn trở thành địa chỉ gắn kết,
nơi cổ vũ, động viên tinh thần
to lớn với những người dân
của địa phương. Vào những
dịp CLB diễn tại đình làng hay
các phường bạn lại thấy người
dân í ới gọi nhau đi xem, để
được dõi theo những điệu
múa, lời hát được cổ vũ, động
viên các “nghệ sỹ” khu mình.
Trao đổi với chúng tôi, bà Lê
Thị Nguyệt, Chủ nhiệm CLB
văn nghệ khu dân cư số 8 cho
biết: “Đa phần thành viên của
CLB là những người nghề
nghiệp tự do, hàng ngày còn
phải tất bật mưu sinh nhưng
sự nhiệt tình, thái độ tập luyện
không hề thua những nghệ sỹ
chuyên nghiệp. Họ sẵn sàng
bỏ công sức tập luyện ròng rã
vài tháng chỉ với mong muốn
đem lại niềm vui, tiếng cười
sảng khoái cho người dân khu
dân cư”. Chính tình yêu với
văn nghệ, khát khao được
cống hiến của những thành
viên CLB mà nhiều người dân
nơi đây gọi họ với cái tên trìu
mến “những người đi lo việc

đời”. Chăm lo việc đời không
chỉ đem lại những phút giây
thư giãn cho người dân mà
còn góp phần tích cực trong
việc tuyên truyền chủ trương,
đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà nước, vận động
bà con tránh xa các tệ nạn xã
hội.

Hiện nay, CLB văn nghệ
quần chúng của KDC số 8 có
25 thành viên, người nhỏ tuổi
nhất 12 tuổi, còn những hạt
nhân văn nghệ nòng cốt ở độ
tuổi từ 40 - 60. Đặc biệt, trong
CLB còn có 3 đôi vợ chồng
cùng tham gia sinh hoạt. Mỗi
khi CLB của khu 8 chuẩn bị
tham gia hội diễn, mọi người
tranh thủ thời gian rảnh tích
cực tập luyện. Nhiều lần sát
thời gian hội diễn, để “chạy”

kịp chương trình, CLB xét thấy
thời gian tập buổi chiều chưa
đủ, hội viên CLB còn tập thêm
cả thời gian tối; nhiều người
khi đi tập còn chưa kịp cơm
nước, có người mang cả con,
cháu tới vừa tập, vừa trông.
Vậy mà khi họ nhập vai, tập
mà như diễn trên sân khấu. 

May mắn với tôi, vừa qua,
tôi được xem CLB khu dân cư
số 8 diễn vở kịch “Chung tay
chống dịch” trong hội diễn
sân khấu không chuyên của
thành phố Hải Dương tổ chức.
Một vở diễn nóng hổi tính thời
sự, phản ánh “cuộc chiến”
chống sự bùng phát trở lại của
dịch Covid 19 được các “nghệ
sĩ” của CLB thể hiện qua lối
diễn chân thật, mộc mạc, giản
dị đã được đông đảo người

Một cảnh trong vở diễn “Chung tay chống dịch” do CLB trình diễn.



43Số 04 tháng 08-2020Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

dân đón nhận và đoạt giải xuất
sắc nhất. 

Trao đổi với ông Chử Trung
Thành, Cán bộ VHXH phường
cho biết: hiện nay, phường có
11 CLB văn nghệ, nhưng CLB
khu dân cư số 8 giữ vai trò
nòng cốt trong các hoạt động
nghệ thuật biểu diễn ở địa
phương. Hàng năm, CLB tham
gia dàn dựng chương trình để
biểu diễn phục vụ nhân dân
vào dịp Tết Nguyên đán, lễ hội
truyền thống, ngày kỷ niệm, sự
kiện chính trị lớn của đất
nước. Ngoài ra, trong các đại
hội, hội nghị, hội thi văn nghệ
của các đoàn thể chính trị - xã
hội tại địa phương đều có sự
tham gia biểu diễn của các
thành viên trong CLB. 

Bà Lê Thị Nguyệt cho biết
thêm: các thành viên tham gia

sinh hoạt CLB dù không được
đào tạo bài bản về âm nhạc,
nghệ thuật, đa phần tự học
hỏi, trau dồi vốn hiểu biết về
nghệ thuật để mang lời ca
tiếng hát góp vui cho đời và
truyền tải chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước đến
với mọi người. Vì thế, mỗi tiết
mục văn nghệ của CLB luôn
đậm chất quê hương, trong
sáng và chân thật. Hơn nữa,
kinh phí hoạt động dành cho
hoạt động này vẫn còn hạn
chế, nên các thành viên phải
trang trải một phần kinh phí…
song không ai nề hà. Bởi mỗi
thành viên của CLB đều là
những người say mê, yêu thích
văn nghệ nên đối với họ được
đứng trên sâu khấu cống hiến
với họ là điều quan trọng hơn
cả.

Để đáp ứng nhu cầu hưởng
thụ văn hóa ngày càng cao của
người dân,  cần nâng cao chất
lượng phong trào VNQC.
Muốn chất lượng văn nghệ
quần chúng được nâng cao
hơn nữa, cần được sự quan
tâm hỗ trợ cụ thể của các cấp
ủy, chính quyền địa phương,
trong đó trọng tâm vẫn là sự
vận dụng linh hoạt các nguồn
lực để có nguồn kinh phí cho
hoạt động của CLB, góp phần
nâng cao chất lượng phong
trào văn hóa, văn nghệ đáp
ứng nhu cầu tinh thần của
người dân địa phương. Đồng
thời cần mở thêm nhiều lớp
bồi dưỡng cho những hạt
nhân văn nghệ cơ sở có năng
khiếu để phong trào hoạt động
ngày càng có chiều sâu, chất
lượng hơnn

chữ tự 寺 mang nghĩa chùa, ngôi chùa vì tự
dạng hơi giống nhau. 

Sách và báo đã không trích dẫn và phiên âm
không chính xác từ nguyên văn chữ Hán trong
bia. Nhầm chữ thủ 守 thành chữ tự 寺.

Nguyên văn chữ Hán khắc trên bia là "Kinh
Môn thái thủ bi kí 荊 門 太 守 碑 記 " . Căn cứ
vào nội dung văn bia, có thể dịch nghĩa:  Bài kí
về quan tri phủ Kinh Môn.

Trán bia ghi Bài kí về bia cầu Hà Tràng, đã
định danh thông tin tên gọi cầu Hà Tràng. 

Chữ thái thủ 太守, sách từ điển, tự điển Hán
Việt giải thích: Tên chức quan. Phép nhà Hán,
ông quan đứng đầu một quận gọi là “thái thủ”
太守, đời sau gọi quan “tri phủ” 知府 là “thủ” là
do nghĩa ấy (nguồn: Từ điển trích dẫn, Từ điển
Thiều Chửu). 

Từ thông tin trong bia, ta biết năm 1876,
Kinh Môn thuộc đơn vị hành chính cấp phủ. Vị
trí hành chính cao hơn cấp huyện thấp hơn cấp
tỉnh.

Sách báo viết: cụ Nguyễn Đức Học thấy cầu
gỗ dễ hỏng nên đứng ra họp bàn tập trung sức
lực để xây lại cầu. 

Bia viết: Năm Quý Dậu, cầu bị hỏng, vị hưu
quan đỗ tú tài Phạm Hữu Điềm là người bản ấp
bàn với kì mục làm cầu. Cụ Điềm còn đảm

nhận người điều hành công việc. Được vị Thái
thủ là Phó bảng Vũ Vĩnh Phong giúp về chủ
trương, tạo điều kiện thực thi, còn đặt tên cầu
là Hà Tràng kiều 河場橋- cầu Hà Tràng.

Bia ghi tác giả bài kí là Cử nhân Nguyễn Đức
Học. Chức Phụng thành Đại phu Hàn lâm viện
Thị giảng đã hưu dưỡng.

Cầu đã được báo chí phản ánh xuống cấp
nghiêm trọng với chữ “cầu đá Hà Tràng kêu
cứu”.

Bia Cầu Hà Tràng  河 場 橋碑- cũng cùng
cảnh ngộ, nhưng mới được người dân tự bảo
vệ. Vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương
vẫn chưa rõ động thái bảo vệ, phát huy giá trị.

Có thể còn nhiều tư liệu lịch sử nhân vật, tư
liệu lịch sử địa phương và văn tự học chữ Hán
Việt Nam rất thú vị lưu trong bia. Xin hẹn bạn
đọc vào dịp thích hợpn
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Thể thao Hải Dương giai đoạn 2015 – 2019, 
Khẳng định vị thế

Cao thị như lan
Giám đốc Trung tâm ĐTHL&TĐTT tỉnh Hải Dương

Tại Đại hội Thi đua yêu
nước ngành Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đã

tổng kết đánh giá kết quả
thành tích toàn diện trong 05
năm của ngành, trong đó
điểm nổi bật được khẳng định:
05 năm giai đoạn 2015 - 2019
thể thao tỉnh nhà tiếp tục có
những bước phát triển vượt
bậc. Vị thế thể thao tỉnh Đông
được khẳng định trên các đấu
trường quốc gia và quốc tế.

Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao là
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
VHTT&DL, hiện nay đang
quản lý trên 500 VĐV ở 24 môn
thể thao với 04 VĐV kiện
tướng cấp quốc tế; 61VĐV kiện
tướng cấp quốc gia, 12 VĐV dự
bị kiện tướng và 74 VĐV cấp I
quốc gia. Những năm qua,
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 và tập huấn
nước ngoài đối với một số
môn thể thao đặc thù hoặc
thuê chuyên gia nước ngoài
huấn luyện như bóng bàn,
bóng chuyền, cử tạ, đấu
kiếm,... Trong điều kiện còn
rất khó khăn, ngành Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và Trung
tâm Đào tạo, Huấn luyện và
Thi đấu thể thao đã đẩy mạnh
việc hợp tác với các địa
phương có thế mạnh về thể
thao thành tích cao để gửi
VĐV được tham gia tập luyện.
Đồng thời tỉnh đã quan tâm
nâng cao và điều chỉnh về chế

độ chính sách nhằm động
viên, khuyến khích huấn luyện
viên, VĐV yên tâm tập luyện,
gắn bó với địa phương. Những
VĐV đạt đẳng cấp quốc gia,
quốc tế được Trung tâm tham
mưu xét tuyển viên chức và
thực hiện các chế độ đảm bảo,
như: được đóng BHXH, BHYT,
BHTN và được tặng thưởng
khi giành thành tích xuất sắc
tại các giải vô địch quốc gia,
quốc tế. Trung tâm tạo điều
kiện cho một số VĐV xuất sắc
khi hết thời kỳ đỉnh cao cử đi
học tại Trường Đại học TDTT
Bắc Ninh hay có nguyện vọng
khác.

Từ sự quan tâm đầu tư,
chăm lo cho sự nghiệp TDTT
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. Trong 05
năm qua, Trung tâm đã tham

mưu với Sở cử nhiều HLV,
VĐV đại diện cho tỉnh Hải
Dương và cho quốc gia tham
gia thi đấu hàng trăm giải
quốc tế và trên 400 giải quốc
gia, các VĐV Hải Dương đã
xuất sắc giành được 1.884 bộ
huy chương các loại, trong đó:
597 HCV, 626 HCB, 661 HCĐ.
Tiêu biểu như: Môn Bóng bàn
đã góp mặt trong thành phần
chính đội tuyển Việt Nam
tham dự Giải Vô địch Bóng
bàn thế giới, bóng bàn Châu Á
và đặc biệt là tham dự các kỳ
SEA Games, đó là VĐV Đoàn
Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức
Tuân, Vũ Quang Hiền, Đinh
Thị Hằng, Đinh Thị Huệ. Đặc
biệt, kết quả thi đấu xuất sắc ở
02 kỳ SEA Games 29, 30 liên
tiếp VĐV Đoàn Bá Tuấn Anh
đều giành tấm HCV Đồng đội
nam lịch sử và tấm HCV đôi
nam; 02 vận động viên
Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Lê
Phương Thảo tham gia thi đấu

Niềm vui của VĐV Trần Đình Nam khi giành HCV Asiad 2018.
Ảnh: Internet
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Giải Vô địch Cúp Châu Á tại
Thái Lan môn Bắn cung: VĐV
Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã xuất
sắc giành tấm HCV đôi nam
nữ cung 01 dây đạt điểm
chuẩn giành quyền tham dự
Olimpic 2020 tại Nhật Bản và
tiếp tục giành HCV đôi nam
nữ SEA Games 30 tại
Philippin. Vận động viên Lê
Phương Thảo giành HCĐ
Đồng đội nữ cung 3 dây. Năm
2018, tại Đại Hội thể thao
Châu Á (Qatar) - VĐV Trần
Đình Nam môn Pencak Silat
đã thi đấu xuất sắc giành tấm
huy chương vàng danh giá,
HCV thứ 4 của Đoàn thể thao
Việt Nam đã góp phần quan
trọng đưa đoàn thể thao Việt
Nam hoàn thành nhiệm vụ tại
Đại Hội thể thao Châu Á. Môn
Bắn súng: Vận động viên Trần
Quốc Cường tham gia thi đấu
Giải vô địch thế giới tại Đức,
vòng loại Olympic tại Ấn Độ,
Giải Cúp thế giới tại Trung
Quốc và SEA Games 30 tại
Philippines đạt HCĐ súng
trường hơi 10m cá nhân. Môn
Canoeing, Rowing: VĐV Nhữ
Đình Nam, Bùi Văn Hoàn
tham gia giải Cúp Thế giới tại
Hungary đạt được 01 HCV;

Giải Vô địch Đông Nam á tại
Thái Lan đạt được: 10 HCV, 07
HCB, 10 HCĐ và giành HCB
đôi nam chèo mái nhẹ SEA
Games 30 tại Philippines.
Năm 2019 VĐV Phạm Thị Thu
môn Lặn tham gia Giải vô địch
Châu Á trẻ tại tỉnh Sơn Đông -
Trung Quốc xuất sắc giành
được 03 HCV, 02 HCB, 03 HCĐ
và còn rất nhiều các VĐV tiêu
biểu xuất sắc của các môn thể
thao khác. 

Bên cạnh những môn thể
thao mang tính đối kháng và
cá nhân thì Các môn tập thể
cũng thực hiện tốt nhiệm vụ,
cụ thể: Đội tuyển Bóng chuyền
nữ: Vô địch hạng A1 và được
lên hạng đội mạnh năm 2020.
Bóng đá U11 Gia Bảo và U13
Công ty Cổ phần KDNS Hải
Dương nhiều năm qua đã tạo
được hiệu ứng, sức lan tỏa và
có thương hiệu trên toàn
quốc, để lại dấu ấn đậm nét
trong lòng người hâm mộ. Đội
bóng đá U11 - Gia Bảo tham
dự cúp Milo đã 5 lần đoạt chức
vô địch và giành cúp. Cũng từ
những lứa cầu thủ U11, U13
Chúng ta đã có những danh
cầu thủ tiêu biểu của quê
hương Hải Dương trong đội

hình Bóng đá Quốc gia Việt
Nam đã giành những thành
tích ấn tượng đem lại niềm tự
hào cho thể thao nước nhà, đó
là: Văn Toàn, Văn Thanh, Đức
Huy, Hoàng Đức, Đức Chiến,
Triệu Việt Hưng,... Song song
với các giải thể thao thành tích
cao thì Giải thể thao Người
khuyết tật cũng thực sự xuất
sắc đó là VĐV Vũ Văn Soan
môn Bóng bàn; VĐV Tăng Văn
Trung, Phạm Văn Tú môn Bơi
lội. Trong đó 02 VĐV Vũ Văn
Soan và Phạm Văn Tú được
tham dự Para Games 30.

Những thành tích trên đã
khẳng định vị thế của thể thao
tỉnh nhà trên đấu trường quốc
gia và quốc tế. Đó là kết quả
của của sự quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo và sâu sát của Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ
đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo
Sở VHTT&DL, sự năng động,
tích cực trong công tác kiện
toàn, ổn định tổ chức bộ máy
của Trung tâm sau sáp nhập
để chủ động triển khai thực
hiện tốt, có hiệu quả các kế
hoạch công tác được giao. Để
góp phần cùng với toàn ngành
VHTT&DL hoàn thành tốt
mục tiêu, chương trình kế
hoạch, nhiệm vụ công tác giai
đoạn 2020 - 2025. Trung tâm
Đào tạo, Huấn luyện và Thi
đấu thể thao thao tỉnh xác
định 4 nhiệm vụ trọng tâm đó
là: tuyệt đối chấp hành
nghiêm túc sự chỉ đạo của
Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở; sự
phối hợp chặt chẽ với các
phòng Quản lý Nhà nước
thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp
trực thuộc và tổ chức đoàn thể
của ngành. Đặc biệt Ban lãnh
đạo Trung tâm chỉ đạo sát sao
21 bộ môn thể thao thành tích
cao của tỉnh quyết tâm hoàn
thành tốt các chỉ tiêu đào tạo,
chỉ tiêu thành tích được giao.Ký kết tài trợ cho đội tuyển Bắn cung Hải Dương.

Ảnh: PT (Xem tiếp trang 47)
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Nữ huấn luyện viên tâm huyết với Rowing
Phương thanh

40tuổi đời, 24 tuổi
nghiệp trong đó có
hơn 10 năm làm

huấn luyện viên (HLV) môn
đua thuyền Rowing Hải
Dương, chị đã góp công lớn
đưa bộ môn này không những
luôn giữ vững vị thế hàng đầu
quốc gia mà còn đạt tới trình
độ châu Á, nhất là các nội
dung của nữ, đó là Trần Thị
Kim Oanh.

từ những ngày đầu
“Thật ra là nghề chọn

mình, chứ không phải mình
chọn nghề. Nhưng cũng có
thể, đó là cái duyên” đó là câu
đầu tiên mà Kim Oanh chia sẻ
với chúng tôi. Khuôn mặt sạm
nắng gió, chị trầm ngâm nhớ
lại những ngày đầu theo
nghiệp thể thao. Sinh năm
1980, tại thành phố Hải
Dương, từ những năm 12 – 13
tuổi, chị đã tích cực tham gia
phong trào thể dục thể thao
của thành phố nhưng là ở bộ
môn điền kinh, bởi lúc bấy giờ
Hải Dương chưa có đua
thuyền quốc tế. Năm 1996, chị
được tuyển vào tập luyện nội
dung ném đẩy (điền kinh) của
Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao (lúc
bấy giờ là Trường Nghiệp vụ
TDTT), và rồi là cử tạ trong hai
năm 1997 – 1998. Sau 4 năm
tập luyện, năm 2000, tại giải
Vô địch quốc gia chị đã mang
về tấm huy chương đồng cho
bộ môn điền kinh Hải Dương,
mà theo chị đó là tấm huy
chương đáng nhớ trong quãng
thời gian gắn bó với điền kinh. 

Ban đầu, khi mới đến
Trung tâm, Oanh chọn theo và
tập luyện bộ môn điền kinh vì
niềm yêu thích và Kim Oanh

cũng đã đạt được huy chương
từ bộ môn này. Tuy nhiên,
thời điểm đó, bộ môn đua
thuyền của tỉnh mới thành
lập, thiếu VĐV cho Đại hội
TDTT toàn quốc năm 2002.
Thấy Kim Oanh có tố chất để
trở thành một VĐV đua
thuyền, nên Trung tâm đã bố
trí cho chị chuyển sang tập
luyện môn đua thuyền quốc tế
(môn Canoeing) từ năm 2001.

Chỉ sau gần 2 năm tập
luyện với môn Canoeing, Trần
Thị Kim Oanh đã bộc lộ những
tố chất của VĐV giỏi khi giành
HCV tại Đại hội TDTT toàn
quốc 2002. Chính những
thành tích tốt trong giai đoạn
khởi đầu sự nghiệp đã giúp chị
đạt được nhiều thành công
trên con đường thi đấu
chuyên nghiệp cũng như sự
nghiệp HLV sau này. Trong
giai đoạn từ năm 2004 – 2006,
vừa là VĐV kiêm HLV, chị đã
sở hữu nhiều HCV tại các giải
Trẻ, Vô địch toàn quốc và cả
quốc tế. Chia sẻ về thành tích
mà mình đạt được, chị bộc

bạch: “Không có thành công
nào tự nhiên mà có, cái gì
cũng phải có sự cố gắng, nỗ
lực và phấn đấu. Mình đến với
môn đua thuyền như một cái
duyên, mới đầu mình cũng
không hiểu gì về đua thuyền,
nhưng khi đã theo đuổi, mình
luôn quyết tâm tìm hiểu, tập
luyện, vượt qua khó khăn để
nâng cao thể lực, hoàn thành
tốt các bài tập mà HLV thử
thách, để có được cơ hội tham
gia vào các giải đấu lớn”. Khi
được hỏi, có khi nào cảm thấy
nản chí, chị cười và nói: “Có
chứ! Đó là khi bị thương quá
nhiều, vào bệnh viện thường
xuyên, khi đau hết lưng và
hông mỗi buổi thi đấu về; khi
mình không có làn da trắng,
sáng như các bạn nữ khác do
tập luyện ngoài trời…”

say nghề, nghề chẳng phụ
Năm 2009, chị chính thức

được biên chế HLV. Cùng với
đồng nghiệp, HLV Kim Oanh
đã phải lặn lội khắp nơi để
tuyển quân với bao khó khăn

HLV Kim Oanh (ngồi) chung vui cùng đội đua Rowing thuyền 4
hạng nhẹ giành Huy chương vàng ASIAD 2018.
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vì thời điểm ấy có mấy ai biết
bộ môn đua thuyền Rowing.
Theo HLV Kim Oanh: Rowing
cần những VĐV có thể hình
như người mẫu nhưng phải có
tố chất khỏe mạnh đặc biệt,
nên dù đi rất nhiều địa
phương trong tỉnh, nhưng
tuyển mãi mới được một vài
gương mặt đạt chuẩn. Đây lại
là môn siêu khó nên chị đã
phải dày công chỉ dạy cho các
học trò từng li từng tí, từ ngồi
trên thuyền, cầm mái chèo,
trước khi tập kỹ thuật. Khó
khăn đủ bề, chỉ có vài thuyền
cũ, rồi lại tập luyện nhờ trên
Hồ Tây (Hà Nội), và giờ là ở
Trung tâm Đua thuyền sông
Giá (Hải Phòng) với vô vàn khó
khăn. Chuyện ăn ở của các
VĐV cũng do chị lo, và suốt
một thời gian dài là cảnh ở trọ,
ăn cơm bụi. Không phàn nàn
về thiếu thốn, vất vả, HLV Kim
Oanh vui vẻ chấp nhận hoàn
cảnh: "Cái lợi, đó là ở một môi
trường xa hẳn khu dân cư,
muốn đi chơi cũng khó nên
thầy trò bảo ban nhau chuyên
tâm mà tập. Mưa thì nghỉ,

tạnh lại tập. Phòng tập thể lực
trống lúc nào tập lúc ấy, mặt
nước lặng lúc nào chèo thuyền
lúc ấy"...

Không phụ lòng thầy, khi
các tay chèo Hải Dương luôn
đạt nhiều thành tích xuất sắc
tại các giải quốc gia, quốc tế.
Tại các kỳ Đại hội TDTT toàn
quốc, đua thuyền luôn là môn
đóng góp số lượng huy chương
tốp đầu cho Hải Dương, qua
đó góp công lớn cho thành
tích chung của đoàn thể thao
Hải Dương đứng trong tốp 10
đội mạnh toàn quốc. Rồi "con
chị nó đi, con dì nó lớn",
Rowing Hải Dương luôn có
những VĐV xuất sắc trong
thành phần đội tuyển quốc gia
thi đấu đạt HCV tại các kỳ SEA
Games hay ASIAD như: Lê Thị
An, Đặng Thị Thắm, Nhữ Đình
Nam, Bùi Văn Hoàn…

Nhìn lại hơn 10 năm trực
tiếp theo nghiệp HLV Rowing,
chị chia sẻ: "Vất vả ư, nói thực
là người khác ra hồ lúc gió mùa
về là sụt sịt, chứ mình ra hồ lúc
nào cũng thấy khỏe hơn, chắc
tại mệnh mình hợp sông nước.

Say nghề, nghề chẳng phụ
mình. Tôi không giàu về tiền
bạc nhưng có duyên đào tạo
nhiều trò giỏi, được cộng tác
với nhiều chuyên gia ngoại,
trong đó có những người ở
trình độ hàng đầu thế giới,
được nhiều lần vinh danh HLV
tiêu biểu của thể thao Hải
Dương. Với tôi, đó là vốn quý,
là sự ghi nhận của mọi người
đối với nỗ lực làm nghề, cũng
là một chút tự hào để tự tâm
đắc với bản thân".

Không thu hút sự quan tâm
của toàn xã hội như môn thể
thao vua, không nổi bật như
môn bóng bàn, Rowing Hải
Dương lặng lẽ ghi danh ở
những đấu trường trong nước
và quốc tế dù luôn phải đối
mặt với sự thiếu thốn, khó
khăn. Phía sau sự thành công
đó luôn có hình bóng người
thầy chân chất, giản dị, say
nghề, giỏi nghề, luôn gắn bó
và hiểu rõ các học trò của
mình - HLV Trần Thị Kim
Oanhn

Góp phần hoàn thành nhiệm
vụ chính trị chung của toàn
ngành; Chủ động, phát động
sâu rộng phong trào thi đua
giai đoạn 2020 - 2025 lập
thành tích chào mừng các
ngày lễ lớn của dân tộc, của
Đảng. Đặc biệt là chào mừng
đại hội Đảng các cấp và Đại
hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương
lần thứ 17 gắn với phong trào
“mỗi cán bộ, VC, HLV, VĐV
người LĐ Trung tâm ra sức rèn
luyện, lao động sáng tạo, thi
đua tập tốt, dạy tốt”,... Tuyên
dương những tập thể, cá nhân
điển hình tiêu biểu xuất sắc

trong phong trào thi đua yêu
nước,.. bằng những hành
động và kết quả thành tích cụ
thể, như: Trước mắt tập trung
cao lực lượng HLV, VĐV lập
nhiều thành tích và phấn đấu
được đứng trong thành phần
đội tuyển quốc gia Việt Nam
tham dự SEA Games 31 vào
năm 2021 do Việt Nam đăng
cai tổ chức; trong đó chủ động
tích cực và phối hợp với các
đơn vị, bộ phận liên quan
tham mưu cho tỉnh, cho Sở tổ
chức thành công môn thể thao
tại SEA Games 31 mà tỉnh Hải
Dương vinh dự được đăng cai.
Cũng như tích cực chuẩn bị
tốt lực lượng HLV, VĐV cho
Đại hội Thể thao toàn quốc

lần thứ IX năm 2022, phấn đấu
Hải Dương đứng trong tốp 10
địa phương, tỉnh, thành,
ngành mạnh nhất toàn quốc.
Tiếp tục triển khai phát động
mỗi cán bộ VC, NLĐ, HLV,
VĐV thường xuyên rèn luyện
phẩm chất đạo đức và tiếp tục
đẩy mạnh việc Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh ", gắn với
cuộc vận động xây dựng người
cán bộ, CCVC, LĐ “ Trung
thành - Sáng tạo - Tận tuỵ -
Gương mẫu ”. Duy trì và phát
huy tốt sự nghiệp văn hoá, thể
thao và du lịch nói chung giai
đoạn 5 năm 2020 - 2025 và
định hướng đến năm 2030n

thể thao hải Dương...
(Tiếp theo trang 45)
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Cô và cháu trường mầm non Hoa Thủy Tiên (Tp Hải Dương) trải nghiệm tại Văn miếu Mao Điền.

Di sản văn hóa: Nguồn tài nguyên
phát triển du lịch Hải Dương

Bài và ảnh: lê thị thoa

Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh Hải Dương lần
thứ XV đã nêu: “Bảo

tồn, khai thác và phát huy tốt
các giá trị văn hóa dân tộc
phục vụ công tác giáo dục
truyền thống, xây dựng con
người Hải Dương gắn với khai
thác, phát triển du lịch. Tập
trung chống xuống cấp, tu bổ,
khôi phục các di tích trọng
điểm; phục dựng các lễ hội
tiêu biểu và bảo tồn các loại
hình nghệ thuật”. Những năm
qua, ngành Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, cấp ủy, chính
quyền các địa phương đã có
nhiều nỗ lực cố gắng trong
việc bảo tồn và phát huy giá trị
di sản văn hóa trong đời sống
cộng đồng. Nhiều di tích trở
thành điểm, khu du lịch, có

tác dụng thúc đẩy phát triển
kinh tế, đóng góp quan trọng
cho ngân sách của địa phương
và góp phần nâng cao đời sống
của nhân dân như: khu di tích
Côn Sơn – Kiếp Bạc (TP Chí
Linh), Đền Cao – An Phụ (TX
Kinh Môn), Đảo Cò – Chi Lăng
Nam (Thanh Miện), Văn miếu
Mao Điền – Đền Bia (Cẩm
Giàng)… 

Du lịch là ngành kinh tế
tổng hợp, phát triển trên cơ sở
khai thác các giá trị tài nguyên
du lịch. Hải Dương với kho
tàng di sản đồ sộ cả vật thể và
phi vật thể gồm 2.207 di tích,
trong đó xếp hạng quốc gia
đặc biệt 04 di tích; xếp hạng
quốc gia 142 di tích, xếp hạng
cấp tỉnh 237 di tích, cùng hệ
thống di tích thiên nhiên, lịch

sử, văn hóa phong phú, dày
đặc chính là nguồn tài nguyên
du lịch tạo nên sức hấp dẫn,
độc đáo cho sản phẩm du lịch
địa phương. Hoạt động du lịch
cũng là cầu nối hữu hiệu giúp
quảng bá, phát huy giá trị di
sản, mang lại lợi ích thiết thực
cho cộng đồng, từ đó giới
thiệu hình ảnh, văn hóa Hải
Dương tới công chúng cả nước
và quốc tế. Đơn cử, mỗi năm
khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc
đón 1,3 triệu lượt khách, di
tích Kinh Môn 400 nghìn, Cẩm
Giàng 60 nghìn, Đảo Cò -
Thanh Miện 20 nghìn… Như
vậy, có thể thấy giữa hoạt
động bảo tồn, phát huy di sản
văn hóa với phát triển du lịch
có mối quan hệ tương hỗ mật
thiết. Nếu biết quản lý, sử
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dụng đúng, di sản sẽ là nguồn
lực lớn mang đến lợi nhuận
lâu dài, bền vững cho ngành
du lịch.

Khi du lịch được xác định là
một trong những ngành kinh
tế chủ lực của đất nước thì yêu
cầu phát triển du lịch bền
vững gắn liền với bảo tồn giá
trị di sản càng trở nên cấp
thiết hơn bao giờ hết. Nghị
quyết 08-NQ/TW nhấn mạnh:
“Phát triển du lịch bền vững;
bảo tồn và phát huy các di sản
văn hóa và các giá trị truyền
thống tốt đẹp của dân tộc; bảo
vệ môi trường và thiên
nhiên…”. Muốn thế, mối
quan hệ giữa phát triển du lịch
và bảo tồn di sản phải được xử
lý hài hòa, hợp lý trên cơ sở
ứng xử có trách nhiệm của
những bên liên quan mà đi
đầu là những cơ quan quản lý
du lịch và di sản.

Về mặt vĩ mô, mô hình phát
triển du lịch tỉnh Hải Dương
cần được hoạch định dài hơi,
trong đó không chỉ lấy yếu tố
lợi nhuận làm mục tiêu mà
còn cần tính đến những lợi ích
cho tương lai thông qua sử
dụng một cách hợp lý, hiệu
quả và nhân văn nguồn tài
nguyên thiên nhiên, văn hóa
mà cha ông để lại. Di sản là tài
nguyên du lịch không thể thay
thế, cho nên giải quyết thỏa
đáng mối quan hệ giữa bảo
tồn di sản và phát triển du lịch
theo hướng bền vững đòi hỏi
phải tuân thủ nguyên tắc cái
mới, cái xây dựng sau nhất
thiết phải tôn trọng di sản gốc.
Thời gian qua, do không tuân
thủ nguyên tắc này cho nên
nhiều di sản đã bị phục chế,
làm mới dẫn đến biến dạng,
méo mó các giá trị ban đầu.
Hiện nay, các nhà khoa học đã
đưa ra khái niệm “bảo tồn tích
cực”, tức đưa các giá trị vốn có

của di sản vào phục vụ cuộc
sống, từ đó bảo tồn và phát
huy những giá trị đó. Nhưng
muốn thế, cần có sự bắt tay
chặt chẽ giữa những người
làm du lịch và những người
làm di sản. Những dự án phát
triển du lịch gắn với khai thác
di sản muốn triển khai, nhất
định phải có sự tính toán,
tham vấn kỹ lưỡng từ những
chuyên gia di sản thông qua
các hoạt động chuyên môn
nhằm đánh giá chi tiết những
tác động đến di sản, từ đó bảo
đảm khống chế các tác động ở
mức độ cho phép. Trong quy
hoạch tổ chức không gian du
lịch, cần quản lý được sức
chứa phù hợp khả năng chịu
tải của tài nguyên, môi trường
du lịch tại di sản. Trong phát
triển du lịch tại các khu di sản,
cần giải quyết hài hòa mối
quan hệ và quyền lợi của các
bên tham gia, nhất là cộng
đồng địa phương với tư cách là
chủ nhân của di sản trong các
hoạt động bảo vệ, quản lý và
khai thác di sản, đồng thời đẩy
mạnh xã hội hóa để tạo thêm
nguồn kinh phí cho trùng tu,
bảo tồn di sản. 

Theo Sở VHTTDL, thời gian
qua đã có hàng trăm di tích
trên địa bàn tỉnh được tu bổ,
tôn tạo với nguồn kinh phí
hàng trăm tỷ đồng. Tuy vậy,
công tác bảo tồn và phát huy
giá trị di sản văn hóa của địa
phương đang gặp nhiều khó
khăn, cần có sự kết hợp hài
hòa giữa kinh tế với văn hóa,
giữa bảo tồn, phát huy các giá
trị di sản văn hóa với việc khai
thác, phát triển du lịch. Ðồng
thời, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền sâu rộng để mọi người
dân nâng cao ý thức trách
nhiệm bảo tồn, gìn giữ giá trị
di tích tại địa phương; huy
động các nguồn lực xã hội

hóa; hướng dẫn, kiểm tra,
giám sát, đôn đốc việc thực
hiện công tác tu bổ, tôn tạo,
chống xuống cấp di tích bảo
đảm đúng quy định. 

Các giải pháp nâng cao
hiệu quả quản lý, bảo vệ và
phát huy giá trị di tích lịch sử
cần có những chiến lược tăng
cường hoạt động quảng bá,
giới thiệu về giá trị lịch sử, văn
hóa, tiềm năng, thế mạnh của
các di tích lịch sử. Chủ động
hợp tác với các tỉnh, thành
phố trong cả nước nhất là
vùng Đông Bắc nói riêng và
các tỉnh khu vực phía Bắc nói
chung để phát triển nguồn lực
văn hóa di tích lịch sử - văn
hóa, danh lam thắng cảnh gắn
liền với phát triển du lịch. Liên
kết với các doanh nghiệp lữ
hành, hiệp hội du lịch trong và
ngoài tỉnh kết nối các tour,
tuyến điểm du lịch. Đồng thời
nghiên cứu xây dựng sản
phẩm du lịch trong lĩnh vực di
sản văn hóa về đất và người
Hải Dương. Phối hợp với các
cơ quan thông tấn báo chí
trung ương và địa phương xây
dựng kế hoạch tuyên truyền,
quảng bá tiềm năng phát triển
du lịch để bảo tồn và phát huy
giá trị các di tích lịch sử, văn
hóa trên toàn tỉnh. Đầu năm
2020, ngành VHTTDL đã đẩy
mạnh công tác tuyên truyền
quảng bá du lịch Hải Dương
trên Đài truyền hình Việt
Nam, truyền hình Kĩ thuật số
VTC, Bản tin VHTTDL Hải
Dương…

Xác định được vai trò, trách
nhiệm việc khai thác nguồn tài
nguyên di sản phục vụ du lịch
là chiến lược phát triển bền
vững, qua đó góp phần gìn giữ
và phát huy giá trị di sản văn
hóa Hải Dươngn
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Nét đẹp từ gia đình đa thế hệ
bảo nhi

Nếu như gia đình đa thế hệ là hình mẫu lý tưởng của thời xưa vì nó tượng
trưng cho tôn ti trật tự và nề nếp gia phong truyền thống, thì thời nay, mô hình
gia đình hạt nhân (gia đình hai thế hệ chung sống) lại đang là xu thế. Dẫu vậy,
trong đời sống hiện đại vẫn tồn tại không ít những gia đình đa thế hệ. Tuy có
những mâu thuẫn nảy sinh do khác biệt thế hệ, nhưng không thể phủ nhận
những giá trị tinh thần và giáo dục mà gia đình đa thế hệ mang lại.

lưu giữ giá trị truyền thống
Gia đình ông Nguyễn Ngọc

Thai, thôn Kim Đới, xã Chí
Minh, huyện Tứ Kỳ hiện đang
có 4 thế hệ cùng sinh sống.
Hai vợ chồng ông đang chăm
sóc, phụng dưỡng mẹ già năm
nay 91 tuổi và sống cùng gia
đình con trai đã có hai cháu.
Ông Thai cho biết, ông bà sinh
được hai người con, một trai,
một gái, con gái của ông lấy
chồng ở Hà Nội, còn con trai
hiện công tác trong quân ngũ,
cũng thường xuyên xa nhà nên
con dâu cùng hai cháu nội
sống cùng ông bà. Con dâu
ông hiện làm phiên dịch cho
một công ty nước ngoài.Hiểu
và thông cảm cho đặc thù
công việc của con nên ông bà
chủ động đỡ đần việc chăm
sóc, dạy bảo hai cháu để các
con yên tâm công tác. Kết thúc
mỗi ngày làm việc, con dâu
của ông bà lại trở về vai trò của
người con đảm đang, hiếu
thảo, chăm lo cho bố mẹ, dạy
bảo con cái, làm điểm tựa để
chồng yên tâm công tác. Vào
mỗi dịp lễ, tết khi gia đình sum
vầy đông đủ, hay ở mỗi bữa
ăn, ông bà thường kể lại cho
con cháu về những chuyện
xưa, về những bài học, những
nét đẹp trong văn hoá ứng xử
mà ông cha đời trước truyền
dạy, để con cháu thấm nhuần
đạo lý phải biết ơn và chăm
sóc đấng sinh thành, cũng như

biết nhường nhịn, yêu thương
để xây dựng gia đình hạnh
phúc. “Gia đình tôi luôn quan
tâm tới việc dạy con cháu ứng
xử lễ phép, có đạo hiếu với ông
bà, cha mẹ. Đồng thời trong
gia đình luôn đối xử công
bằng, không phân biệt giữa
con ruột hay con dâu, mọi việc
lớn, nhỏ, những khúc mắc
trong gia đình luôn được đưa
ra để giải quyết một cách khéo
léo, ý kiến của mọi thành viên
trong gia đình đều được tôn
trọng. Đó chính là yếu tố giúp
gia đình tôi luôn hạnh phúc” -
ông Thai chia sẻ.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn
Đường, xã Nam Trung, huyện
Nam Sách hiện đang sống
cùng con trai cả và hai cháu

nội của mình. Nói về gia đình
mình, ông Đường rất tự hào vì
gia đình chưa bao giờ phải "to
tiếng", con dâu cũng như con
đẻ của ông cũng luôn yêu
thương và kính trọng ông bà.
Đổi lại, ông bà cũng luôn chia
sẻ, hỗ trợ cho các con khi khó
khăn và cùng chăm lo, dạy bảo
các cháu. Nay đã ở tuổi 70,
không tránh khỏi đau ốm,
bệnh tật của tuổi già, nhưng
ông bà đều thấy mãn nguyện
vì sự chăm lo chu đáo của các
con. Đời người với những
thăng trầm, khi tôi hỏi ông về
kỷ niệm đáng nhớ nhất trong
cuộc sống gia đình,ông Đường
với vẻ mặt cảm xúc kể cho tôi
nghe về vụ tai nạn năm 2015
khiến ông phải nằm điều trị

Ông Nguyễn Văn Đường (Nam Sách) dạy hai cháu nghệ thuật
ca trù.
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gần một tháng ở bệnh viện.
Khi đó, con trai cả của ông làm
xa nhà, con dâu bỏ công việc,
túc trực chăm sóc 24/24 ở viện
cho tới khi ông khoẻ lại.
"Nhiều người ở cùng phòng
bệnh khi đó thấy con dâu tôi
chăm sóc chu đáo, tận tình mà
luôn tỏ ra vui vẻ, họ có hỏi thì
cháu nói là con gái ruột của
tôi. Nên sau này, khi tôi khoẻ
mạnh và nói sự thật với mọi
người đó là con dâu thì họ thật
sự trân trọng và quý mến,
đồng thời cũng tỏ ra ngưỡng
mộ với cái phúc mà gia đình
tôi có được".

Không chỉ xây dựng gia
đình êm ấm, hạnh phúc, ông
Đường còn truyền dạy cho hai
cháu nội về môn nghệ thuật ca
trù. Đến nay, hai cháu của ông
tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã
nhanh chóng lĩnh hội được kỹ
năng cơ bản của ca trù và đã
có thể biểu diễn được vài tiết
mục, trở thành niềm tự hào để
ông "khoe" với các hội viên
trong câu lạc bộ ca trù của
mình.

giữ cân bằng để hạnh phúc
Để giữ được hạnh phúc,

yên tâm trong trong gia đình
nhiều thế hệ cùng chung sống,
thì giữa các thành viên trong
gia đình cần hướng về nhau,
đặt mình vào vị trí của từng
thành viên trong gia đình để
có thể thấu hiểu và chia sẻ.
Thế hệ người cao tuổi nên
nhắc nhở bản thân nhớ về quá
khứ, khi mình cũng từng có
một thời trẻ trung, từng có
những suy nghĩ và hành động
như thế... để có thể thông cảm
và bao dung hơn với những
người trẻ.Ngược lại, với những
thành viên trẻ tuổi, cũng nên
nhìn vào thế hệ lớn tuổi, đồng
thời suy nghĩ xem bản thân ở
tuổi đó sẽ cần gì, mong muốn

gì ở con cháu. Qua sự hoán đổi
đó, sẽ giúp các thế hệ tìm được
cách ứng xử hài hoà, tạo sự
cân bằng trong gia đình hơn.   

Một trong số gia đình có 4
thế hệ cùng chung sống ở
thành phố Hải Dương, ông
Hoàng Phi Thường luôn
gương mẫu trong cách ứng xử
với các thành viên trong gia
đình. Khi thấy con cái có lỗi,
ông luôn chỉ bảo nhẹ nhàng và
phân tích để các con hiểu, chứ
không hề tỏ ra cáu gắt, nặng
lời. Với mẹ già năm nay đã 88
tuổi, vợ chồng ông luôn chăm
sóc tận tình, đồng thời giáo
dục các con phải biết trọng
chữ "Hiếu" với ông bà và cha
mẹ. Tự hào là đến nay, năm
người con của ông đều trưởng
thành, người thì thành đạt và
xây dựng gia đình hạnh phúc,
người thì học tập tốt, ngoan
ngoãn.  

Với vẻ mãn nguyện, ông
Thường trao đổi với tôi "bí
quyết" trong việc duy trì đời
sống văn hoá của gia đình "Tứ
đại đồng đường":" Dù ở chung
hay riêng thì việc gắn kết mối
quan hệ giữa các thành viên
trong đại gia đình vẫn luôn
phải được coi trọng. Bản thân
tôi luôn cố gắng tiếp cận với
những thông tin mới, tìm hiểu
cuộc sống của giới trẻ ngày
nay, để nắm bắt được tâm tư
nguyện vọng của con cái, từ
đó tìm được hướng giáo dục
một cách hiệu quả nhất...
Đồng thời, vợ chồng tôi cũng
là cầu nối, chuyển giao giữa
thế hệ bố mẹ tôi và con cháu,
nên muốn con cháu được giáo
dục tốt thì trước tiên bản thân
vợ chồng tôi phải trở thành
tấm gương sáng để chúng noi
theo học tập".

Ngày nay, gia đình hạt
nhân đang lên ngôi (gia đình
chỉ có bố mẹ và con cái).

Ngoài những ưu điểm như: dễ
thống nhất ý kiến, hành động;
yếu tố tự do cá nhân, tính dân
chủ được tôn trọng; các thành
viên trong gia đình có điều
kiện học tập, có tri thức, tự tin
bước vào cuộc sống, phát triển
sự nghiệp, phát triển kinh tế.
Nhưng gia đình hạt nhân cũng
đang tỏ rõ những bất cập
trong việc hình thành những
giá trị văn hoá mới, trong khi
không ít những giá trị gia đình
truyền thống đến nay không
còn phù hợp, nền kinh tế thị
trường, lối sống phương Tây
(cả tích cực và tiêu cực) tác
động trực tiếp đến đời sống gia
đình. Gia đình hạt nhân là lựa
chọn đồng nghĩa với việc
người già không còn giữ vị thế
quan trọng trong gia đình.
Người già cô đơn, những kinh
nghiệm sống, văn hoá ứng xử
không còn được trao truyền,
văn hoá bao dung, vị tha và lối
ứng xử "bán anh em xa, mua
láng giềng gần", "thương
người như thể thương thân",
"bầu ơi thương lấy bí cùng"
của gia đình truyền thống
đang bị mai một. 

Gia đình đa thế hệ một thời
giữ vai trò cầu nối giữa quá
khứ và hiện tại; là hạt nhân gìn
giữ bản sắc văn hoá và những
giá trị nhân văn. Đó là những
giá trị nền tảng hình thành
nên bản sắc văn hoá dân tộc.
Bấy lâu nay, trong suy nghĩ
của khá nhiều người cho rằng
mô hình gia đình đa thế hệ là
lạc hậu, không còn phù hợp;
đồng thời họ coi mô hình gia
đình hạt nhân là văn minh
tiến bộ. Thực tế đời sống xã
hội cho thấy suy nghĩ đó chưa
hẳn đúng. Vấn đề là trong việc
xây dựng những giá trị văn hoá
cho gia đình hiện nay, chúng
ta có biết kế thừa và phát
triểnn
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VăN HọC - NgHệ THuậT

Bâng khuâng tháng Chín
mai Diên

Năm nào cũng vậy, khi
cái nắng nóng oi bức,
bỏng rát của ngày hè

dần tắt, nhường chỗ cho tiết
trời trong xanh, mát dịu báo
hiệu tháng Chín đã về với “gió
heo may” và “chiều tím loang
vỉa hè” trong ca khúc của nhạc
sĩ Trịnh Công Sơn. Tháng Chín
mở đầu bằng ngày Quốc
khánh 2/9 - ngày Tết độc lập
có ý nghĩa vô cùng quan trọng
cho sự phát triển về kinh tế,
văn hoá, xã hội…của đất nước.
Vậy nên, cứ mỗi khi trên khắp
các ngả đường rợp bóng cờ
hoa chào mừng ngày Quốc
khánh 2/9, tôi không khỏi bồi
hồi, trào dâng niềm xúc động
khi nhớ về nguồn cội, về giá trị
của hòa bình, về lịch sử hào
hùng của dân tộc và tự hào về
Tổ quốc thiêng liêng.

Cứ đến đầu Thu tháng
Chín, hàng triệu trái tim của
những người con nước Việt lại
hướng về Hà Nội, về Lăng Chủ
tịch Hồ Chí Minh và Quảng
trường Ba Đình để hồi tưởng
lại thời khắc lịch sử vô cùng ý
nghĩa của đất nước. Hình ảnh
vị cha già của dân tộc - Chủ
tịch Hồ Chí Minh dõng dạc
tuyên bố với quốc dân  đồng
bào và nhân dân thế giới bản
Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh
ra nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9
năm 1945 vẫn như vang vọng
khắp năm Châu, bốn biển:
“Một dân tộc đã gan góc
chống ách nô lệ của Pháp hơn
80 năm nay, một dân tộc đã
gan góc đứng về phía Đồng
minh chống phát xít mấy năm
nay, dân tộc đó phải được tự
do! Dân tộc đó phải được độc
lập! ...Nước Việt Nam có
quyền hưởng tự do và độc lập,

sự thật đã thành một nước tự
do, độc lập. Toàn thể dân tộc
Việt Nam quyết đem tất cả
tinh thần và lực lượng, tính
mạng và của cải để giữ vững
quyền tự do, độc lập ấy”. 

Dù 75 năm đã trôi qua,
nhưng mỗi khi tháng Chín về
lại mang theo một cảm xúc
đặc biệt, là tiếng lòng của
những trái tim yêu Tổ quốc,
yêu hoà bình độc lập, tự do, là
tiếng của yêu thương và
những ước mơ về ngày mai
tươi đẹp. Bài ca cách mạng cất
lên hơn bảy mươi năm về
trước vẫn âm vang và đồng
hành cùng đất nước trong
cuộc trường chinh thực hiện
trọn vẹn mong ước “tột bậc”
của Chủ tịch Hồ Chí Minh là
“…nước ta được hoàn toàn
độc lập, dân tộc được hoàn
toàn tự do, đồng bào ai cũng
có cơm ăn, áo mặc, ai cũng
được học hành”. Đó là kết tinh
những quyền lợi cơ bản và
những nguyện vọng tha thiết
nhất của dân tộc Việt Nam và
nói lên tâm hồn trong sáng,

khí phách hào hùng của nhân
dân ta.

Ngoài những cảm xúc về
lòng tự hào dân tộc, về tình
yêu đất nước, tháng Chín về
còn mang theo bao hoài niệm.
Đó là ký ức về những mùa tựu
trường bỗng nhiên sống lại với
những gương mặt rạng rỡ,
những ánh mắt, những nụ
cười vui tươi, thân thiện của
bạn bè. Niềm vui như vỡ òa,
cảm động rưng rưng khi nhận
được những cái ôm thật chặt,
tràn đầy tình cảm yêu thương,
ấm áp từ những thầy cô giáo
cũ sau một kì nghỉ dài xa
trường, xa lớp. Yêu biết bao
những tà áo trắng tinh khôi
quấn quýt nhau trong gió. Sân
trường vắng lặng sau ba tháng
hè nay ngập tràn tiếng cười vui
rộn rã. Tháng Chín cũng là
thời gian để mỗi người được
sống lại những khoảnh khắc
tươi đẹp, cái thời đáng nhớ
nhất của tuổi học trò: hồn
nhiên, trong sáng, tươi vui,
nhiều ước mơ và khát vọng
cống hiến.

Ảnh minh họa.           Nguồn: Internet
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Năm tháng trôi qua, những
bước chân học trò non nớt xưa
đã trở nên cứng cáp. Những
đôi chân ấy cũng đã đi khắp
nẻo đường, cũng vội vã và đầy
lo toan. Nhưng mỗi khi tháng
Chín vừa sang, với làn sương
giăng mắc lại trên cành lá,
những kỷ niệm trong tâm trí
lại căng đầy, đẹp về một thời
đã qua giục lòng người sống
chậm lại với những ký ức.

Tháng Chín, còn có những
cơn mưa bất chợt. Vẫn biết
“nắng mưa là việc của trời”
nhưng những cơn mưa Thu
bất chợt như gieo vào lòng
người bao cảm xúc, xao xuyến
đến lạ lùng. Mưa Thu như
nhắc nhớ bao kỷ niệm về một
thời đã xa và lòng không khỏi
chộn rộn khi nhớ về mùi thơm
của lúa chín, quyện cùng mùi
khói rơm rạ và cả mùi hương
của cỏ cây, hoa trái …tất cả
như hòa vào nhau tạo nên một
mùi thơm nồng nàn mang
đậm hương vị quê hương. 

Tháng Chín, tiết trời man
mác, với hanh hao gió heo
may dễ làm cho con người ta
muốn gần và yêu thương nhau
nhiều hơn, như là muốn
khoác thêm cho mình tấm áo
mỏng giữa ngày Thu với
những cảm xúc miên man khó
diễn tả thành lời. Và người ta
còn gọi tháng Chín là mùa
yêu, mùa để những bàn tay
nắm lấy bàn tay, bước trên
phố, để gió buông lơi trên tóc.
Là mùa để những mảnh ghép
chưa vẹn đang trên con đường
đi tìm một nửa. Mùa của lứa
đôi hò hẹn, xây tổ ấm.

Tháng Chín, còn là lần đầu
tiên ta biết tới mùa thu Hà
Nội, với hương hoa sữa “vẫn
ngọt ngào đầu phố đêm đêm”
trên mỗi con đường, được tới
hít hà vị nồng nàn của loài hoa
kén người thưởng thức - chỉ
dành cho những con tim đậm
sâu, biết yêu, biết sống chân
thành, trọn vẹn và đầy nghĩa
tình thủy chung, để thả lỏng

tâm hồn vào không gian mà
trước đây ta chỉ nghe qua thơ
văn và những bài hát về Hà
Nội. 

May mắn cho tôi và thế hệ
trẻ hôm nay được sinh ra và
lớn lên khi đất nước đã hòa
bình, thế nhưng tình yêu quê
hương đất nước, niềm tự hào
dân tộc như một mạch nguồn
đã thấm sâu, chảy mãi và ngày
càng được hun đúc, tỏa sáng
trong tâm hồn tôi. Giữa khí thế
sục sôi của những ngày kỷ
niệm Cách mạng Tháng Tám
và Quốc khánh 2/9 và cũng là
mùa tựu trường lại về trên mọi
miền đất nước, lòng tôi không
khỏi bâng khuâng khi ngắm
nhìn những lá cờ đỏ sao vàng
rợp trời đang phần phật tung
bay trong nắng thu và tiếng
cười vui trong trẻo, tinh khôi
của các em thơ được tung tăng
đến lớp trong ngày đầu năm
học mới. Chào tháng Chín!n

dẫn đến một sự đồng tâm nhất trí. Trong tranh
luận mà "một thằng phát biểu chín thằng
khinh" thì chắc chắn không đi đến sự đồng
thuận nào hết, dù rằng chỉ là đồng thuận hình
thức. Đấy là chưa nói, chính từ sự bất đồng như
thế mà để dành lợi thế cho mình, người ta sẵn
sàng "vạch áo cho người xem lưng" (ví hành
động tự để lộ cái không tốt, không hay của
mình hoặc trong nội bộ mình cho người ngoài
biết). Và thế là "trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã
tường" (để lộ thông tin, nhanh chóng để lan toả
ra, đến mức người trong nhà, trong nội bộ còn
chưa nắm bắt được hết mà người bên ngoài đã
biết rõ, biết tường tận). Như thế thì chính ta hại
ta bằng các hành vi, ứng xử thiếu tỉnh táo,
không đúng mực của mình. Thuận vợ thuận
chồng tát Bể Đông cũng cạn. Vợ chồng nọ vui
vẻ và đồng thuận còn mang lại sức mạnh to lớn
thế, huống hồ một tập thể đoàn kết, trên dưới
một lòng. Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây
chụm lại nên hòn núi cao. 

Cũng phải nói thêm rằng, trong những
trường hợp như vậy, vai trò của người chủ sự
gia đình hay của người đứng đầu cơ quan, tập
thể rất quan trọng. Trong gia đình, đó là người
chồng - đóng vai trụ cột. Trong tập thể, đó là
thủ trưởng - đóng vai "thuyền trưởng" đứng
mũi chịu sào. Trước hết họ phải hết sức bình
tĩnh, giữ thăng bằng trước đã, để chèo lái con
thuyền ra khơi xa trong cơn sóng gió không bị
ngả nghiêng. Kế đó, họ phải là tấm gương, là
mẫu mực trong mọi lời nói và hành động. Tấm
gương đó biểu thị qua sự công tâm, sáng suốt,
ở nhiệt tình trách nhiệm và sự khéo léo trong
phát ngôn, ứng xử. Nóng mất khôn, mặn mất
ngon. Mọi sự bột phát nóng nảy (cực đoan,
hiếu thắng) sẽ không thể có suy nghĩ tỉnh táo,
sáng suốt được. Có thế, ta mới có cơ giữ cho
"trong ấm" để từ đó mà có cách đối đãi, ứng xử
thích hợp để có "ngoài êm". Sao cho trong ấm
thì ngoài mới êm. Câu nói (với triết lí hết sức
đơn giản đó) của nàng Kiều năm xưa vẫn còn
vang lên, là bài học thấm thía với mỗi người
chúng ta trong cuộc sống hôm nayn

Sao cho trong ấm... (Tiếp theo trang 58)
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TiN HoạT ĐộNg NgàNH

hội nghị điển hình tiên tiến ngành văn
hoá, thể thao và Du lịch lần thứ iii năm 2020

Diễn ra vào sáng ngày 18/7/2020, tại Trung
tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh. Tới dự và chỉ đạo
hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy,
HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban
Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh; đại diện các Ban,
sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch và đại diện lãnh đạo các phòng quản lý
Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; lãnh
đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn
hóa – Thể thao, Văn hóa - Thông tin – Thể thao,
Ban Quản lý di tích cấp huyện, cùng 196 đại
biểu là các điển hình tiên tiến ngành Văn hoá,
Thể thao và Du lịch trong toàn tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen
cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch tặng giấy khen cho 55 tập thể và
61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực cho sự
phát triển văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh
giai đoạn 2015-2020.                                   P.V

tôn vinh 3 vị tiến sĩ nho học trong cùng gia
đình ở huyện ninh giang

Ngày 23/7, Sở VHTTDL phối hợp với UBND
huyện Ninh Giang và Viện Sử học, Viện Hàn
lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo
khoa học “Thân thế, sự nghiệp của ba vị Tiến sĩ
Nho học Nguyễn Đoan Kính, Nguyễn Văn Thái
và Nguyễn Tự Cường với vùng đất Ninh Giang,
Hải Dương”.

Tại hội thảo, các tham luận của các nhà
nghiên cứu đã cung cấp nhiều tư liệu quan
trọng qua nguồn sử liệu bia ký, nội dung các
sắc phong do các triều đại phong kiến ban tặng
và các sử liệu chính thống khác khẳng định quê

hương của 3 vị thuộc xã Tiền Liệt, huyện Vĩnh
Lại, nay là thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, huyện
Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Qua những cứ liệu lịch sử có thể khẳng định,
ba vị Tiến sĩ đã có công trạng lớn đối với quốc
gia Đại Việt từ cuối thời Lê sơ, trải qua triều
Mạc và sang giai đoạn đầu của thời Lê Trung
hưng. Những đóng góp của các vị đối với đất
nước ở thế kỷ XV-XVII rất phong phú, đa dạng,
nhưng những ghi chép và nghiên cứu về gia
đình đại khoa họ Nguyễn ở Tiền Liệt, xã Tân
Phong, huyện Ninh Giang vẫn còn rất hạn chế.

XT

tập huấn nghiệp vụ rà soát quảng cáo,
tuyên truyền

Sáng 22/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát quảng
cáo, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên
là cán bộ phòng Văn hóa – Thông tin các
huyện, thị xã, thành phố; công chức văn hóa
cấp xã, phường và trưởng thôn, khu dân cư một
số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền
đạt nội dung Công văn số 683/VHCS-QLHĐQC
ngày 02/10/2019 của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ
VHTTDL) về việc tăng cường công tác quản lý
hoạt động quảng cáo tại địa phương; Chỉ thị số
13/CT-UBND ngày 12/9/2019 của Ủy ban
Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường
công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn
tỉnh Hải Dương; được hướng dẫn việc rà soát,
đánh giá, phát hiện, xử lý các bảng tuyên
truyền nhiệm vụ chính trị có nội dung không
còn phù hợp, các loại hình quảng cáo có nội
dung trái quy định, gây ảnh hưởng đến an toàn
giao thông, trật tự xã hội, gây mất mỹ quan đô
thị.   

P.V
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Khai giảng nhiều lớp năng khiếu hè 2020

Ngày 28/7, trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ
thuật và Du lịch khai giảng lớp năng khiếu nghệ
thuật và bồi dưỡng nghệ thuật hè năm 2020.

Năm nay, nhà trường mở nhiều lớp năng
khiếu để các em học sinh hay phụ huynh các
em lựa chọn như: lớp nhạc cụ gồm các lớp dạy
đàn organ, piano, guitar...; lớp thanh nhạc; lớp
hội họa; lớp MC nhí; lớp khiêu vũ và lớp võ.

Thông qua các lớp năng khiếu nghệ thuật
giúp các em học sinh nắm được kiến thức cơ
bản của nghệ thuật, tạo cơ hội cho các em phát
triển tài năng nghệ thuật đúng với năng lực của
bản thân. Đồng thời cũng tạo cho các em có
một sân chơi bổ ích, an toàn vào dịp hè.    XT

thư viện tỉnh tổ chức “ngày hội thiếu nhi
vào hè vui đọc sách” năm 2020

Sáng ngày 12/07, tại Thư viện tỉnh Hải
Dương diễn ra “Ngày hội thiếu nhi vào hè vui
đọc sách” năm 2020.

Có hơn100 em học sinh trường Tiểu học Lý
Tự Trọng và Tiểu học Trần Quốc Toản cùng các
bạn đọc của thư viện tham gia vào buổi Lễ khai
mạc. “Ngày hội thiếu nhi vào hè vui đọc sách”
diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như:
triển lãm sách nghệ thuật; gian hàng giới thiệu
sách mới, sách giảm giá; đố vui có thưởng; thi
vẽ tranh “Sắc màu tuổi thơ”; cấp thẻ ưu đãi
dành cho thiếu nhi; các hoạt động vui chơi:
bóng nước, vặn bóng, ảo thuật…                TH

thăm hỏi và tặng quà cho thân nhân 02
gia đình liệt sỹ

Sáng ngày 27/07, Hội Cựu chiến binh Sở
VHTTDL tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho
thân nhân hai gia đình liệt sỹ của Sở.

Sở VHTTDL đã tổ chức đi thăm và tặng quà
gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Tuân (thị trấn Lai
Cách, Cẩm Giàng), nguyên cán bộ Công ty Phát

hành phim và Chiếu bóng tỉnh Hải Hưng (nay
là Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
tỉnh Hải Dương) và gia đình liệt sỹ Dương Đình
Xòe (TP Hải Dương), nguyên cán bộ Bảo tàng
tỉnh. Đây là việc làm thường niên của ngành
VHTTDL nhằm tri ân các gia đình có thân nhân
là thương binh, liệt sỹ từng công tác trong
ngành.  TH

lớp bồi dưỡng hát chèo và dân ca năm 2020
Sáng 09/07, Trường trung cấp VHNT&DL

tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông
tin - Thể thao thành phố Hải Dương tổ chức
khai mạc lớp bồi dưỡng hát chèo, hát dân ca
năm 2020. Lớp học diễn ra từ ngày 21/7-
19/8/2020.

Lớp học thu hút 30 học viên là hạt nhân văn
nghệ xã, phường trong thành phố. Trong thời
gian 1 tháng, các học viên sẽ được học cách hát
một số làn điệu chèo cơ bản theo lời cổ hoặc lời
mới, một số bài hát dân ca vùng miền, học cách
diễn xuất và làm quen với một số trích đoạn
chèo cổ và một số kỹ thuật khác trong chèo. 

TH

tại giải bóng bàn toàn quốc báo nhân
dân: nguyễn đức tuân giành hCv đơn nam

Tối 19-7, tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương
(quận 3, TP Hồ Chí Minh), trận chung kết đơn
nam Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo
Nhân Dân lần thứ 38 năm 2020 tranh cúp Petro
VietNam - Đạm Cà Mau giữa Nguyễn Đức Tuân
(Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) và Nguyễn
Anh Tú (Hà Nội) kết thúc với tỷ số chung cuộc
4-2 cho tay vợt Hải Dương. 

Tấm HCV của Nguyễn Đức Tuân và tấm
HCV nội dung đồng đội nam giành được trước
đó, bóng bàn Hải Dương kết thúc giải năm nay
giành được 2 HCV và 1HCB (nội dung đồng đội
nữ), 3HCĐ (nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi
nam nữ.                                                           P.V
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giải bóng bàn thiếu niên, nhi đồng tỉnh
hải Dương năm 2020

Diễn ra trong hai ngày 28 - 29/7, tại Nhà thi
đấu Thể dục thể thao tỉnh. Có hơn 100 vận
động viên nam, nữ về tranh tài ở các nội dung
đồng đội và đơn. Kết thúc giải nhất toàn đoàn
thuộc về đơn vị Nhà thiếu nhi tỉnh, giải nhì
thuộc về đơn vị thành phố Hải Dương, đứng
thứ ba toàn đoàn là đơn vị Nhà thi đấu TDTT
tỉnh.                                                                  

P.V
giải cầu lông thiếu niên - nhi đồng năm 2020
Diễn ra trong hai ngày 3 - 4/8, tại Nhà Thi

đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Tham dự giải năm nay có 211 vận động viên

nam, nữ đến từ 17 đơn vị gồm: 12 huyện, thị xã,
thành phố và 05 đơn vị là: Nhà Thi đấu thể dục
thể thao tỉnh, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Liên đoàn
Lao động tỉnh, Trung tâm Tập luyện & Thi đấu
Cầu lông 360 và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên,
Công nhân và Lao động.

Các VĐV tham gia tranh tài theo 04 lứa tuổi:
09 tuổi trở xuống, từ 10-11 tuổi, từ 12-13 tuổi và
từ 14-15 tuổi ở 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn
nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam – nữ phối hợp.
Kết thúc BTC đã trao huy chương cho các VĐV
đạt giải.  P.V

giải vô địch đua thuyền chải năm 2020
Ngày 26/7, tại hồ Bạch Đằng (TP Hải

Dương), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ
chức Giải vô địch đua thuyền chải năm 2020.

Tham dự giải có 176 tay chèo đến từ 5 đơn vị
trong tỉnh. Các tay chèo tranh tài ở các nội
dung nam, nữ và nam nữ hỗn hợp tại 2 cự ly
500m và 1.000m.

Sau 20 đợt đua, kết thúc: ở cự ly 500m, đội
Gia Lộc 3 giành giải nhất nội dung thuyền nữ;
đội Gia Lộc 1, nhất thuyền nam; đội Bình
Giang, nhất thuyền nam nữ hỗn hợp. Ở cự ly
1000m, đội Kim Thành nhất thuyền nam, đội
Gia Lộc 3 nhất thuyền nữ, đội Gia Lộc 2 nhất
thuyền nam nữ hỗn hợp.                            P.V

lớp tập huấn hướng dẫn viên phòng chống
bão lụt và cứu nạn, cứu đuổi năm 2020

Diễn ra từ ngày 20-24/7, do Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch và Tỉnh đoàn Hải Dương phối
hợp tổ chức với sự tham gia của trên 100 học
viên là đoàn viên thanh niên, hướng dẫn viên
thể dục thể thao cấp cơ sở đến từ 12 huyện, thị
xã, thành phố trong tỉnh.

Các học viên được phổ biến các kiến thức

quản lý nhà nước về thể dục thể thao, những
văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh
liên quan đến công tác phòng, chống đuối
nước cho thanh thiếu niên và nhi đồng; kỹ
thuật bơi, hướng dẫn kỹ thuật lặn sâu, lặn xa,
tìm kiếm người bị đuối nước, dìu người bị đuối
nước sao cho đảm bảo an toàn cho người tham
gia cứu đuối; các phương pháp sử dụng kỹ
thuật bơi ếch, bơi sải tiếp cận người đuối nước;
cách dùng phương tiện, dụng cụ như phao cứu
sinh, can nhựa, dây thừng, cây sào để cứu
người bị đuối nước và những phương pháp sơ
cứu tại chỗ cho nạn nhân.                             P.T

nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch cộng đồng

Trong các ngày 16/7 và 28/7, Sở VHTTDL tổ
chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức
xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng năm
2020.

Tham dự có hơn 200 đại biểu thuộc phòng
VHTT, Ban quản lý các di tích, khu , điểm du
lịch, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có
liên quan đến hoạt động du lịch thuộc 6 địa
phương.

Qua lớp tập huấn, các học viên được tiếp
cận kiến thức về ứng xử và phục vụ khách du
lịch trên các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm;
lợi ích của du lịch có trách nhiệm; vai trò của
cộng đồng và vai trò của hướng dẫn viên du lịch
có trách nhiệm; tìm hiểu về các sản phẩm du
lịch và cách xây dựng thương hiệu cho sản
phẩm du lịch; xác định khách hàng mục tiêu...

XT

hải Dương: hơn 200 học viên tham gia lớp
tập huấn gia đình

Diễn ra vào sáng ngày 08/07, tại Khu sinh
thái Âu Cơ (TP Hải Dương) do Sở VHTTDL – cơ
quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” tỉnh tổ chức.
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Tham dự có hơn 200 học viên là lãnh đạo,
cán bộ phụ trách công tác gia đình phòng Văn
hóa  - Thông tin 12 huyện, thị xã, thành phố và
đội ngũ trưởng thôn, khu dân cư các xã,
phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Học viên được
trang bị kiến thức của văn bản quản lý nhà
nước về công tác gia đình do Thủ tướng Chính
phủ ban hành như Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày
04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy
mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình;
Quyết định số 4843/QĐ- BVHTTDL ngày
08/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch về triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử
trong gia đình. Đồng thời các học viên còn
được trao đổi, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng
nghiệp vụ triển khai các hoạt động công tác
PCBLGĐ.

T.H

sôi nổi giải bóng bàn huyện bình giang năm 2020

Ngày 14/7, đã diễn ra giải Bóng bàn huyện
Bình Giang năm 2020 tại nhà tập luyện đa năng
của huyện.

Giải năm nay có sự tham gia tranh tài của
gần 100 VĐV đến từ 9 đơn vị trong địa bàn
huyện. Các VĐV thi đấu 02 nội dung đơn và đôi
ở 03 nhóm tuổi: từ 10 – dưới 18 tuổi, từ 18-40
tuổi và từ 41 tuổi trở lên. Sau một ngày thi đấu
sôi nổi với những trận cầu hấp dẫn, kết quả
như sau: Nhất Kẻ Sặt với 02 HCV, 02 HCB; Nhì
Long Xuyên 02 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ; Ba CLB
Trung Toàn (Kẻ Sặt) 01 HCV và 01 HCB.    

BG

huyện Cẩm giàng, gia lộc tổ chức giải bơi
thiếu niên – nhi đồng  hè 2020

Giải bơi huyện Cẩm Giàng tổ chức vào ngày
20/7 thu hút gần 200 VĐV nam, nữ đến từ các
trường tiểu học và trung học cơ sở của 17 xã, thị
trấn trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Sau ½
ngày thi, kết quả nhất toàn đoàn thuộc về xã

Cao An với 3 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, thứ hai là
xã Cẩm Văn với 3 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ, đứng
thứ ba là xã Cẩm Hoàng với 2 HCV, 1 HCB và 1
HCĐ.

Giải bơi huyện Gia Lộc diễn ra vào ngày
24/07/2020, thu hút 144 vận động viên đến từ
18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Kết thúc, giải
nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Thống Nhất;
nhì, thị trấn Gia Lộc; ba, đơn vị Thống Kênh.

BG - TH

huyện Cẩm giàng, thành phố hải Dương tổ chức
hội diễn sân khấu không chuyên năm 2020

Ngày 17/7, tại Hội trường trung tâm UBND
huyện Cẩm Giàng đã diễn ra Hội diễn sân khấu
không chuyên huyện năm 2020. Tham gia Hội
diễn có 10 đơn vị và CLB hát chèo, hát dân ca
huyện là những diễn viên, nhạc công làm công
tác văn nghệ không chuyên đang sinh hoạt tại
các đội, CLB văn hóa văn văn nghệ của thôn,
KDC ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm
Giàng. Sau một ngày hội diễn, kết quả: 3 giải A
tập thể thuộc về Cẩm Điền, Thạch Lỗi, Đức
Chính và 04 giải B và 03 giải C; giải cá nhân có
03 giải A, 06 giải B và 12 giải C.

Hội diễn sân khấu không chuyên thành phố
diễn ra trong 2 ngày 1-2/08, thu hút gần 400
diễn viên, nhạc công đại diện cho 25 đội văn
nghệ của 25 xã, phường trên địa bàn thành
phố. Kết thúc, Ban tổ chức trao giải xuất sắc
toàn đoàn cho vở kịch “Chung tay chống dịch”
của phường Tân Bình và 04 giải A toàn đoàn, 10
giải B toàn đoàn và 15 giải C toàn đoàn; 15 giải
A, 15 giải B và 20 giải C cho các cá nhân diễn
viên biểu diễn xuất sắc nhất.            

BG – TH
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Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm
Pgs ts Phạm văn tình

Nhiều người đọc Truyện Kiều của
Nguyễn Du chắc không quên mấy câu
này:

Nàng rằng: Non nước xa khơi
Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm.
Đây chỉ là hai câu trong trường đoạn lập

luận dài dòng của Thúy Kiều với Thúc Sinh.
Sau những tháng ngày chàng - nàng "rượu sớm
trà trưa" với những cuộc vui từ đêm tân hôn
(Huệ lan sực nức một nhà/ Từng cay đắng lại
mặn mà hơn xưa), nàng Kiều mới nhẩn nha
phân tích mọi nhẽ cho Thúc Sinh hiểu rõ sự
tình đang có (Tin nhà ngày một vắng tin/ Mặn
tình cát lũy lạt tình tao khang). Ví mình là phận
cát lũy (chỉ vợ lẽ), không thể quên một tao
khang (chỉ vợ cả). Vợ chính của Thúc Sinh là
Hoạn Thư - "Vốn nhà họ Hoạn danh gia" rất
giỏi giang, tinh tường và không kém phần tai
quái (Ở ăn thì nết cũng hay/ Nói điều ràng
buộc thì tay cũng vừa). Kiều hình dung nếu
không biết cách xử sự, cứ "giấu ngược giấu
xuôi" thì sẽ xảy ra "sóng gió bất bình" thì "Lớn
ra uy lớn tôi đành phận tôi". Kiều sẽ nhanh
chóng trở về phận cũ (mòn mỏi ở Lầu xanh).
Không biết Nguyễn Du có lí tưởng hóa không.
Nhưng công bằng mà nói, thì với tính cách
Kiều, chúng ta tin là nàng đủ sáng suốt để phân
tích tình hình hết sức éo le trong một "đoạn
cắt" rất đặc biệt của cuộc đời nàng. Thúy Kiều
đồng ý kết duyên cùng Thúc Sinh lúc đó, hoàn
toàn không phải là một "giải pháp tình thế" mà
là cảm cái lòng, cái nghĩa của chàng Thúc.
Trong thâm tâm, nàng cũng biết Thúc Sinh
"quen thói bốc giời", là một trang ăn chơi công
tử, không phải là người đàn ông từng trải, sâu
sắc, "chỉ non thề bể" thế đấy song khi gặp nguy
nan chắc cái tình kia cũng mau tan. Vui duyên
mới nhưng nàng Kiều đã biết nhìn xa trông
rộng, liệu bề thu xếp cho tình duyên éo le kia
sao vẹn đôi đường.

Trong cuốn Từ điển Thành ngữ Việt Nam
(Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, Phan
Xuân Thành, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội,
1993), thành ngữ trong ấm, ngoài êm được giải
thích là "1. Có quan hệ trong nội bộ cũng như
với bên ngoài hòa thuận, êm ấm, yên ổn. 2.
Trong nội bộ có đoàn kết, tốt đẹp thì các quan
hệ bên ngoài mới yên ổn, êm thấm". Nghĩa 1

(giống như lời nàng Kiều trong câu thơ trên) là
lời khuyên cho mỗi gia đình. Nghĩa 2 là lời
khuyên dành cho mỗi tập thể, mỗi cơ quan, tổ
chức... Tựu trung, mọi sự lớn nhỏ ở đời chỉ yên
ổn, tốt đẹp "xuôi chèo mát mái" khi có sự đồng
thuận từ bên trong nội bộ (mỗi gia đình hay
mỗi tập thể) trước đã. Gia đình mà mất đoàn
kết, lục đục, nay cãi nhau, mai cãi nhau, thậm
chí xảy ra xô xát thì không thể (và không bao
giờ) làm thành tổ ấm, không thể làm tốt công
việc "đối nội, đối ngoại" với họ tộc, anh em
làng xóm. Nhà có công có việc, bà con láng
giềng đến giúp mà vợ chồng nhà nọ cứ mặt
nặng mày nhẹ với nhau (vùng vằng quăng ném,
chửi chó mắng mèo) thì sẽ mất hứng, chẳng ai
muốn giúp. Cũng vậy, cơ quan, đoàn thể nọ
mất đoàn kết, năm bè bảy bối. Hễ có xảy ra sự
kiện gì cần chung tay quyết định thì lập tức
phân hóa thành hai, ba hoặc rất nhiều phe
nhóm. Phe nào cũng cho rằng mình đúng,
mình đứng trên lập trường khách quan, công
tâm và dân chủ. Tất nhiên, xuất phát từ quan
niệm định kiến như thế thì sẽ không bao giờ

(Xem tiếp trang 53)

Minh họa: HUY CHƯƠNG
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THơ - NHạC

lê Xuân thọ

Giao mùa
Với “Bâng khuâng cuối hạ”

Chậm rãi dàn ve phượng nhạt hồng
Giao mùa mây tản nhẹ như bông
Đường dài duyên nợ còn trang trải
Thế sự xoay vần vẫn dõi trông
Lỡ dở đò sang dài bến đợi
Say sưa hương lúa thoảng Nam phong
Đầu mom chim đã xa về tổ
Dặm khách đằm sương thoáng lạnh lòng.

bùi văn hiên

Thu sang
Mùa hạ rùng mình sau những cơn mưa
Lúa uốn cần câu vàng sây trĩu hạt
Hương cốm mới thơm mùi dè dặt
Sương đã về đơm hạt long lanh
Gió vương thương ngọn liễu rung cành
Một cánh chim chuyền trong lối nhỏ
Cây thầm thì nghe lòng soi tỏ
Sáo theo diều chạm đến trời cao
Cúc nở vàng, me thay lá lao xao
Phượng cũng đã hết thời tô điểm
Mưa giăng tơ bay vào hoài niệm
Nghe trong lòng xao xuyến Thu sang.

ái nhân 

Duyên Thu
Thu vàng cúc nở hoa vàng
Giọt trăng lênh loáng hân hoan mắt cười
Xốn xang thao thiết lòng người
Môi thơ tươi rói khoe mười ánh trăng

Dịu dàng thơ hóa tay măng
Vuốt ve lên trắng da căng má hường
Cây mơ mọc giữa vô thường
Ngát xanh mơ ước thiên đường ái ân

Kiếp người đâu chỉ phù vân
Yêu thương nhau nhé vẫn gẫn dẫu xa
Rộng dài trời đất bao la
Trái tim nhân ái nở hoa dâng đời.

nguyễn văn Cử

Nhớ cha
(Kính tặng cha – liệt sỹ anh hùng cảm tử quân 12/1946)

Con chưa tròn một tuổi thơ
Cha đi thương nhớ luôn mơ cha về

Dắt em lên đỉnh con đê
Chỗ cao kiễng gót trông về Phú Lương

Giặc về giày xéo quê hương
Cha đi không tiếc máu xương giữ nhà

… Não lòng bà, mẹ khóc cha!
Xót xa đau đớn con òa khóc theo…

Neo đơn khô héo, đói nghèo
Chín năm đánh Pháp chống chèo vững chân

Thiếu niên cũng phải tảo tần
Truyền đơn, địch vận tinh thần thăng hoa

Đỡ bà, giúp mẹ việc nhà
Đeo bàn đi học – lời ca giục lòng
Hòa bình thống nhất non sông

Bao năm con vẫn hằng mong cha về

Công đầu nay tỏ trời quê
Bình minh xuân ấm nắng về trong con.

hồng Cờ

Xứng danh nước Việt
Bẩy lăm năm trước chưa vơi
Cảnh dân mất nước, cuộc đời âm u
Lộc Ninh cạo mủ cao su
Hòn Gai cuốc mỏ làm phu héo gầy.
Bao người chết đói phơi thây
Chỉ vì lũ giặc Nhật - Tây cùng phường.

Bác về như ánh vừng dương
Mặt trời chiếu sáng con đường cứu dân
Muôn người một hướng đồng tâm
Diệt tan xâm lược - trăng rằm sáng trong.

Tháng Tám trời rợp cờ hồng
Mồng hai tháng chín Ba Đình tuyên ngôn
Núi rừng thành thị nông thôn
Niềm vui độc lập, giang sơn rạng ngời.

Ba mươi năm ấy động trời
Quét sạch đế quốc - cuộc đời tự do!
Đổi mới hạnh phúc ấm no
Việt Nam giầu đẹp - Bác Hồ ngàn năm…
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người mẫu chạy mất
Cô giáo gọi Tí lên kiển trách:
- Bài văn tả con chó của em chữ rất xấu, giấy

bẩn và chưa làm xong, tại sao vậy?
- Thưa cô, em đã cố gắng ghì nó lại để tả,

nhưng được một nửa thì nó cắn em và chạy
mất ạ!

học giỏi nhờ bố hay uống rượu
Trong tiết sinh học cô giáo hỏi học trò:

"Trong các em, có ai đã từng gặp tắc kè chưa?".
Nam xung phong:
- Dạ! Tắc kè thì ngày nào em cũng gặp ạ!
- Thế em gặp nó ở đâu? Trên cây hay hốc núi

đá?
- Dạ, ở trong bình rượu của bố em ạ!
- !!!

môi hở răng lạnh
Thầy: Câu tục ngữ: “Môi hở răng lạnh”

khuyên ta điều gì? 
Tèo nói ngay: Dạ, nó khuyên ta không nên

cười vào mùa Đông ạ!
Thầy: ???

Cách làm giàu của con dâu
Ông Tùng đang ngồi đọc báo thì cháu trai

chạy đến bảo: "Ông nội hãy nhắm mắt lại một
chút đi ?".

Ông Tùng mỉm cười hỏi:
- Nhưng để làm gì vậy cháu?
Cháu ông nhanh nhảu đáp:
- Mẹ cháu nói rằng chừng nào ông nhắm

mắt bố sẽ giàu to lắm!
- !!!
BG(st)


