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tích cực phòng, chống Dịch coViD-19
Và phát triển kinh tế - xã hội

Vũ Hoàng Luyến

Khung cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.

Đ

ó là hai nhiệm vụ mục tiêu “kép” rất
nặng nề, đòi hỏi toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân,
các cấp các ngành và toàn bộ
hệ thống chính trị, người dân
phải quán triệt, luôn nêu cao
tinh thần trách nhiệm, chủ
động sáng tạo, không chủ
quan lơ là phòng chống dịch,
đồng thời đẩy mạnh phát triển
kinh tế - xã hội, phấn đấu
hoàn thành thắng lợi các mục
tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.
Dịch Covid-19 luôn rình
rập, biến hóa khôn lường, chỉ
cần lơ là mất cảnh giác là dịch
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có thể lây nhiễm, bùng phát,
làm đảo lộn cuộc sống của
mỗi người, ảnh hưởng đến
toàn bộ sự hoạt động của đời
sống xã hội cũng như sản xuất,
kinh doanh. Dịch Covid-19
xuất hiện ở tỉnh ta trong thời
gian vừa qua đã làm thiệt hại
không nhỏ đến sản xuất, kinh
doanh và đời sống của nhân
dân. Lúc đầu chỉ là một ca
dương tính của công nhân ở
Công ty POYUN (Khu công
nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh).
Khi được phát hiện thì dịch
bệnh đã lây lan sang một số
người, chủ yếu là công nhân
của Công ty POYUN. Ban chỉ
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đạo phòng chống dịch của
tỉnh, thành phố Chí Linh đã
kịp thời, quyết liệt phong tỏa,
khoanh vùng, cách ly, tập
trung cao độ cho dập dịch,
cứu chữa bệnh nhân. Sau đó,
dịch Covid19 lây lan sang thị
xã Kinh Môn, huyện Cẩm
Giàng, Kim Thành, thành phố
Hải Dương và một số huyện
khác với mức độ khác nhau.
Trong thời gian chỉ đạo thực
hiện khoanh vùng, dập dịch,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh; các đồng chí đứng
đầu cấp ủy, chính quyền các
cấp huyện, thị xã, thành phố,
xã phường, thị trấn cùng với
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lực lượng phòng, chống dịch:
Y tế, Công an, Quân đội, dân
quân tự vệ không quản ngày
đêm lao vào phòng chống
dịch, dập dịch với tinh thần
“chống dịch như chống giặc”.
Thần tốc, táo bạo, quyết liệt, 4
tại chỗ. Được TW, Bộ Y tế,
Quân khu 3 hỗ trợ, tỉnh nhà đã
tức tốc thành lập 3 bệnh viện
dã chiến, kịp thời khoanh
vùng, cách ly tập trung, chữa
bệnh cho những bệnh nhân
mắc Covid-19. Sau thành phố
Chí Linh, Cẩm Giàng, thị xã
Kinh Môn, thành phố Hải
Dương, Kim Thành cũng
phong tỏa, cách ly, giãn cách
xã hội. Tình hình dịch bệnh
diễn biến phức tạp theo từng
giờ. Để chủ động ngăn chặn
dịch lây lan, dập dịch, cách ly
xã hội toàn tỉnh. Các cửa ngõ
đi vào các địa phương trong,
ngoài tỉnh, huyện, xã bị phong
tỏa theo cách: Người cách ly
người, xóm cách ly xóm, thôn,
xã, huyện… đều tự cách ly.
Các Ban chỉ đạo phòng chống
dịch xã phường đã chỉ đạo
thực hiện nghiêm túc việc
phòng chống bệnh theo
phương châm “đi từng ngõ, gõ
từng nhà”. Chủ trương này
được toàn dân tích cực hưởng
ứng, mặc dù đó là những ngày
Tết cổ truyền của dân tộc đón
Tết, vui Xuân.
Đi đôi với quyết liệt phòng
chống dịch Covid-19, toàn
tỉnh đẩy mạnh phong trào sản
xuất vụ Đông Xuân, thu hoạch
rau củ quả, thủy sản. Việc tiêu
thụ nông thủy sản có lúc bị
gián đoạn. Song lãnh đạo tỉnh
cũng như các địa phương, cơ
sở, doanh nghiệp và người dân
tìm mọi biện pháp để tiêu thụ.
Các vùng sản xuất rau như Gia
Lộc, Tứ Kỳ; cà rốt Cẩm Giàng,
Nam Sách xuất khẩu trở lại.

Công tác văn hóa, thông tin,
tuyên truyền tích cực vào cuộc
tạo sự đồng thuận của xã hội.
Phong trào giải cứu nông sản
Hải Dương được xuất hiện ở
nhiều nơi, nhất là ở thành phố
Hà Nội, làm giảm thiệt hại cho
nông dân. Cùng với giải cứu
nông sản, phong trào ủng hộ
tiền, vật tư hàng hóa của nhiều
tỉnh thành trong cả nước đều
hướng về Hải Dương, ủng hộ
Hải Dương. Đó là những nghĩa
cử rất cao đẹp.
Với sản xuất của nông dân,
lấy nước đổ ải, gieo cấy lúa
chiêm xuân được thực hiện
đúng lịch. Có nơi cấp thẻ làm
đồng theo ngày chẵn, lẻ cho
người dân như ở Kim Thành
đã có tác dụng phòng chống
dịch Covid-19.
Trong cái khó, ló cái khôn,
tỉnh chỉ đạo thành lập các “Tổ
Covid cộng đồng” đến từng
xóm phố. Tổ Covid cộng đồng
đã phát huy tác dụng, quản lý
dân cư chặt chẽ, phát hiện kịp
thời tình hình diễn biến dịch
bệnh trong thôn, xóm, KDC,
nhất là ở những nơi có nguy cơ
lây nhiễm cao, có biện pháp
phòng chống dịch Covid-19, là
cơ sở vững chắc để ổn định xã
hội, đẩy mạnh sản xuất kinh
doanh, phát triển kinh tế - xã
hội.
Sau thời gian quyết liệt
phòng chống dịch Covid-19,
đến nay toàn tỉnh đã cơ bản
kiểm soát được dịch bệnh và
xác lập trạng thái bình thường
mới. Trạng thái bình thường
mới đòi hỏi cách nghĩ mới,
cách làm mới. Đương nhiên
trạng thái “bình thường mới”
sẽ không phải như “bình
thường cũ”. Bình thường mới
phải được thể hiện trong ý
nghĩa, hành động của mỗi con
người, nhất là đội ngũ cán bộ,
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công chức, viên chức trong các
cơ quan công sở, trường học,
bệnh viện, doanh nghiệp và
người dân. Đó là vừa đẩy
mạnh phát triển kinh tế - xã
hội, vừa triệt để phòng chống
dịch Covid-19, sẵn sàng dập
dịch khi dịch bùng phát trở lại.
Thực hiện triệt để an toàn
trong sản xuất, kinh doanh.
Nếu không đảm bảo các yêu
cầu về phòng chống dịch
Covid-19 thì không sản xuất
kinh doanh ở các doanh
nghiệp, nhà hàng hoặc các nơi
vui chơi giải trí, du lịch…
Bước sang quý II, việc thực
hiện các chỉ tiêu kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm
2021 còn rất nặng nề. Chúng
ta vừa phải nêu cao tinh thần
phòng chống dịch trong tình
hình mới, vừa đẩy mạnh sản
xuất kinh doanh, làm bù
những phần thiếu hụt của quý
I do dịch Covid-19 gây nên,
vừa phải hoàn thành nhiệm vụ
quý II trong các điều kiện
không mấy thuận lợi. Song,
với tinh thần và khí thế đổi
mới của Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII, cùng với đó
là cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV, HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành
công tốt đẹp, là niềm phẩn
khởi, tạo động lực thúc đẩy sự
vào cuộc quyết liệt của cả hệ
thống chính trị, sự đồng lòng
hưởng ứng của các tầng lớp
nhân dân, của doanh nghiệp,
chúng ta tin tưởng rằng mọi
khó khăn, trở ngại sẽ vượt qua,
Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà
sẽ hoàn thành thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch
phát triển kinh tế, xã hội quý II
và cả năm 2021r
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Quốc hội và tuổi 75

THiên gia Trang

Ngày còn tại thế, có lần nhân sắp đến ngày bầu cử Quốc hội, mẹ tôi vui vẻ kể
rằng: Lần đầu tiên trong cuộc đời, bà được cầm lá phiếu bầu cử Quốc hội năm
1946. Hôm ấy là ngày chủ nhật, mồng 4 tháng Chạp năm Ất Dậu, chỉ còn hơn hai
chục ngày là đến Tết Nguyên Đán (Bính Tuất). Công việc nhà nông bộn bề,
nhưng được sống trong một chính thể mới, mẹ vẫn bỏ cả việc đồng áng, với niềm
vui háo hức đi bầu cử. Dạo ấy mẹ mang thai tôi đã 4 tháng. Mấy chị em bạn cùng
trang lứa trong làng nhìn thấy mẹ úp nón thẹn thùng che bụng, thì cười bảo
rằng: Sao không ở nhà, nhờ chồng bỏ phiếu hộ, còn khệ nệ ra đây làm gì? Mọi
người nhìn chị kia kìa!. Mẹ cũng chẳng vừa, đáp lại: Thời đại dân chủ, nam nữ
bình quyền. Ai lại thế? 5 tháng sau, tôi chào đời. Ấy vậy mà đã 75 năm. Sau này
trưởng thành, khôn lớn tôi tìm hiểu, mới biết rằng, bầu cử Quốc hội khóa I là
một dấu son, một dấu ấn lịch sử Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ
nước. Đó là Quốc hội đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á, của các nước thuộc
địa cũ được độc lập tự do.

S

au Cách mạng tháng Tám
và toàn quốc khởi nghĩa
thắng lợi, ngày 2/9/1945,
Chính phủ Lâm thời làm lễ ra
mắt quốc dân, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc
lập khai sinh nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà. Chỉ nửa
tháng sau, Sắc lệnh Tổng
tuyển cử toàn quốc được ban
hành…
Tại thời điểm này, nước ta
đứng trước muôn vàn khó
khăn, chính quyền mới thành
lập còn non trẻ, quân đội đang
được xây dựng; giặc đói, giặc
dốt, đang là mối đe dọa trước
mắt và lâu dài… Ngân khố
quốc gia trống rỗng lại có nguy
cơ thù trong giặc ngoài.
Nhưng với niềm tin sắt đá vào
sức mạnh của quần chúng
cách mạng, ngày 8/9/1945 Bác
Hồ đã ký Sắc lệnh số 14 về
Tổng tuyển cử vào ngày
6/1/1946 để bầu Quốc hội, lập
Chính phủ chính thức, xây
dựng Hiến pháp của nước Việt
Nam độc lập.
Phải sống trong cảnh áp
bức nô lệ, mới thấy giá trị ánh
sáng của ngọn đèn tự do. Toàn
dân Việt Nam thực hiện quyền
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Cử tri lần đầu đi bầu cử Quốc hội.

của mình với Tổ quốc thông
qua lá phiếu bầu. Chỉ trong
một ngày đã bầu được 333 đại
biểu Quốc hội.
Quốc hội khoá I được tiến
hành theo những nguyên tắc
dân chủ, phổ thông, bình
đẳng, trực tiếp, và bỏ phiếu
kín. Thắng lợi đó là đòn giáng
mạnh vào âm mưu chia rẽ, lật
đổ và xâm lược của đế quốc và
tay sai. Ngày 2/3/1946, kỳ họp
thứ nhất Quốc hội khoá I khai
mạc tại Hà Nội, Bác Hồ đã nói:
"…Tổng tuyển cử lại là kết quả
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của sự hy sinh, tranh đấu của
tổ tiên ta, nó là kết quả của sự
đoàn kết anh dũng phấn đấu
của toàn thể đồng bào Việt
Nam ta… gồm tất cả các tôn
giáo, tất cả các dân tộc trên bờ
cõi Việt Nam đoàn kết chặt
chẽ thành một khối hy sinh,
không sợ nguy hiểm tranh lấy
nền độc lập cho Tổ quốc".
Cùng với cả nước, Hải
Dương cũng sôi nổi trong ngày
hội non sông. Ngay từ chiều
ngày 5/1/1946, nhân dân các
địa phương trong tỉnh đã tập
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trung tại đình dự mít tinh chào
mừng ngày bầu cử và nghe
phổ biến về nguyên tắc, thể lệ,
thời gian, địa điểm đi bầu. Có
nơi như làng chài Kim Lai xã
Ngọc Châu tổ chức hòm phiếu
ngay ở dưới thuyền cho bà con
sống nghề sông nước, đánh
chài thực hiện nghĩa vụ công
dân. Nhiều hòm phiếu mới
14h đã kết thúc bầu với 100%
cử tri tham gia. Đa số công dân
từ 18 trở lên không phân biệt
giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo,
nam nữ… đều đi bầu cử Quốc
hội. Các cụ bà, chị em phụ nữ
rưng rưng nước mắt, nghĩ đến
thân phận mình trước kia
chẳng bao giờ được ra chốn
đình trung lo việc nước, nay
được bình đẳng với nam giới,
thật vô cùng xúc động. Nhiều
cụ già tám chín mươi tuổi
không biết chữ, nhờ người viết
hộ, tự tay bỏ phiếu vào thùng
coi như chuyện lạ trên đời…
Tỉnh Hải Dương có 98% cử
tri đi bỏ phiếu, 12 vị được bầu
là đại biểu Quốc hội khóa I.
Trong số này có 6 người quê
Hải Dương: Các ông Vũ Duy
Hiệu (Bình Giang), Nguyễn
Hữu Túc (Thanh Miện),
Nguyễn Trọng Yên (Nam
Sách), bà Bùi Thị Diệm
(Thanh Hà), Đỗ Chu Tuấn và

Ngô Quang Vũ.
Sau bầu cử Quốc hội, ngày
2/3/1946 Quốc hội họp kỳ thứ
nhất tại Hà Nội, đã quyết định
bổ sung (không phải bầu)
thêm 70 người của Việt Quốc
và Việt Cách, thành ra 403 đại
biểu. Trong số 70 người bổ
sung, có 3 anh em trong một
gia đình là Nguyễn Tường
Tam (nhà văn Nhất Linh),
Nguyễn Tường Long (nhà văn
Hoàng Đạo) và bác sĩ Nguyễn
Tường Bách đều là đại biểu
Quốc hội khóa I. Họ sinh ra
trên phố huyện Cẩm Giàng,
nâng số đại biểu quê Hải
Dương lên tất cả 9 người…
Quốc hội khóa I có thời
gian dài nhất là 14 năm (từ
1946 đến 1960). Giai đoạn này
do hoàn cảnh đất nước chiến
tranh, không tổ chức bầu cử
được đúng thời hạn. Nhưng từ
khóa II trở đi, tổ chức khá đều.
Đáng chú ý là sau ngày đất
nước hoàn toàn giải phóng,
Quốc hội Việt Nam thống nhất
(khóa VI) được tổ chức ngày
25/4/1976 tại Hà Nội, bầu ra
492 đại biểu. Gần đây nhất
Quốc hội khóa XIV tổ chức
ngày 22/5/2016, bầu được 496
đại biểu…
Từ Bính Tuất (1946) đến
Tân Sửu năm nay (2021), Quốc
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hội Việt Nam đã vào tuổi 75.
Trải qua 14 kỳ bầu cử, đất
nước băng qua bao nhiêu biến
cố lịch sử, chặng đường chiến
đấu máu lửa và mất mát đau
thương, bao nhiêu niềm vui
hào sảng trong triệu trái tim
người, khi tổ quốc vững vàng
trên đường hội nhập với tầm
cao? Mỗi khoá Quốc hội đều
hoàn thành sứ mệnh lịch sử
của Tổ quốc. Quốc hội khoá I
đã có đóng góp quan trọng
trong giai đoạn mở nước và
kháng chiến. Quốc hội khoá II,
III, IV, V đóng góp to lớn vào
việc thực hiện nhiệm vụ thắng
lợi chiến lược đưa miền Bắc
tiến lên chủ nghĩa xã hội, và
đánh thắng xâm lược, giải
phóng miền Nam. Quốc hội
các khoá tiếp theo đã góp
phần đắc lực vào sự nghiệp
đổi mới, xây dựng đất nước.
Đặc biệt quốc hội khóa XIV
đạt niềm tin khát vọng của
toàn dân. Quốc hội đã chọn
đại biểu chuyên nghiệp, tài
năng tâm huyết, với quyết
tâm: Chống tham nhũng, và
đặc biệt là kiên trì bảo vệ chủ
quyền thiêng liêng của tổ
quốc, bảo vệ biên cương biển
đảo… Và, Quốc hội khóa XV
sắp tới đang ấp ủ niềm tin và
rạo rực niềm vui trong ánh
sáng Đại hội Đảng khóa XIII
thành công.
Bầu cử Quốc hội khóa XV
lần này, mẹ tôi không còn
nữa… Người đã về chốn vĩnh
hằng, nhưng câu chuyện năm
xưa của người kể về ký ức đi
bầu cử Quốc hội đầu tiên,
khiến tôi nhớ mãi: Một người
phụ nữ nông dân, chỉ thoát
nạn mù chữ, đang mang thai
đứa con đầu lòng, che nón
trước bụng cầm lá phiếu bầu,
để tự hào mình là một người
dân của đất nước độc lập.
Với tôi, bầu cử Quốc hội lần
thứ XV này có một ý nghĩa.
Tuổi của tôi bằng tuổi Quốc
hội Việt Nam!r
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Màu hoa gạo

KHúc Hà LinH

Ngày còn nhỏ đi học, tôi đã nghe câu “Hoa gạo tháng Ba”. Cứ tưởng là dân
gian gọi cho có vần, nhưng không phải! Cây gạo cổ thụ đầu làng gốc rất to, trên
những cành sần sùi, thô mộc kia, dường như có bàn tay vô hình nào đó của
người họa sĩ đang phất lên bầu trời xanh rời rợi màu đỏ thắm rực rỡ, ẩm ướt một
cách sinh học.
Trong thiên nhiên có bao nhiêu loài hoa màu đỏ, quyến rũ màu sắc vị
hương?… Nhưng kỳ lạ, bông hoa gạo to sù mộc mạc không hương vị, chỉ có một
màu đỏ lộng lẫy, đậm đà lại gợi nhiều cảm xúc và đi vào nhạc họa, thi ca… đến
thế!

Ảnh: Internet

T

ôi có người bạn vong niên làm nghề họa
sĩ, đam mê sưu tầm các loại lịch. Ông
điềm đạm, kiệm lời, bỗng một lần ở đâu
về, ông hí hửng khoe rằng mới phát hiện ra một
điều thú vị: Bắt đầu từ năm 1976 (nghĩa là cách
đây 45 năm), trong các cuốn lịch Việt Nam,
người ta đều in thêm dòng chữ đậm: “30-41975, Sài Gòn giải phóng”.
Ông bạn còn hào hứng giảng giải thêm rằng,
chỉ có bấy nhiêu chữ và con số, nhưng chứa
đọng bao nhiêu máu xương, sự hy sinh gian
khổ suốt mấy chục năm chiến đấu chống ngoại
xâm của dân tộc mới tạo nên...
Quả là thế, sau ngày 30-4-1975, thì hằng
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năm đến ngày ấy (30-4) là cán bộ, công nhân
viên được nghỉ, toàn dân tổ chức kỷ niệm ngày
lịch sử trọng đại, miền Nam hoàn toàn giải
phóng, đất nước thanh bình, non sông thu về
một mối. Niềm vui đó, làm thành một gạch nối
liền ngày Quốc tế Lao động 1-5, và dư âm còn
truyền đến tận mốc son chiến thắng Điện Biên
chấn động địa cầu (7-5). Chuỗi ngày ấy, cả dân
tộc trào lên niềm cảm xúc, các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, tham quan du
lịch… diễn ra trên các miền quê. Từ núi rừng,
đến biển khơi, đất nước rộn rã niềm vui ngày
hội!
Nhưng cũng có một điều sâu thẳm trong trái

vhttdl.haiduong.gov.vn

tim người, ấy là trong khi cả nước giăng cờ, kết
hoa, dạt dào niềm vui mừng ngày đại thắng…
thì cũng có bao nhiêu gia đình, có người vợ,
người mẹ lặng lẽ chuẩn bị hương hoa, vật phẩm
làm giỗ cho người thân yêu của mình. Những
gia đình ấy chỉ biết được bạn bè đồng đội của
chồng, con mình kể rằng: Khi trên đường thần
tốc thẳng tiến về giải phóng Sài Gòn, thì người
thân yêu của họ ngã xuống…
Từ đấy, ở quê hương không ít gia đình chỉ
biết lấy ngày 30-4 là ngày giỗ, dẫu có người đến
giờ hài cốt chưa biết ở nơi nao!
Riêng mợ tôi, vốn là con gái cụ giáo ở làng
Thượng về làm dâu làng Đoài, vẫn giữ được
nền nếp gia phong. Khi người bạn của chồng về
kể chuyện, biết đích xác rằng chồng bà hy sinh
buổi sáng 30-4-1975… bà đã nhờ người tra lịch
dương sang lịch âm. Thì ra hôm ấy là ngày 19-3
năm Ất Mão (1975). Bà coi đây là ngày giỗ
chồng. Cũng từ đấy, bà đã làm tròn phận sự của
người vợ và để dành ngày 30-4 hàng năm cùng
dân làng đi dâng hương nghĩa trang liệt sĩ. Bà
biết rằng trong nghĩa trang được xây dựng
khang trang to đẹp kia, san sát từng hàng mộ
liệt sĩ anh hùng, nghi ngút khói hương, có một
ngôi mộ chồng mình. Có phiến đá xanh khắc
tên họ, quê quán nhưng không có hài cốt… Chỉ
nghĩ đến đây là tự nhiên giọt nước mắt ứa ra.
Bà vẫn khát khao mong sao có một phép thần,
tìm được hài cốt chồng đưa về quê mẹ…
Cuộc chiến tranh kết thúc đã 46 năm.
Những vết sẹo đất do bom đạn khoét sâu, đến
nay dần dần đã khép bồi và mấy chục mùa nở
hoa kết trái. Những em bé ra đời năm ấy, nay
đang ở tuổi bốn mươi sáu (46) trưởng thành,
nhiều người đã lên chức ông bà? Trong số này,
có nhiều người là kết quả của khoảnh khắc tình
yêu người lính với người vợ trẻ, sau khi lập công
được trở về nghỉ phép.
Khác với ông cha, các em ra đời thuộc thế hệ
“Giải phóng Sài Gòn” được sống trọn vẹn trong
một đất nước thanh bình, không bị tiếng bom
cắt ngang giấc ngủ, không có tiếng máy bay
gầm rú trên trời xé đứt tiếng hát ru. Các em lớn
lên được trang bị vốn tri thức căn bản, có sự
giao thoa của nền văn minh nhân loại, làm
hành trang cuộc đời. Nhiều người đã chiếm
lĩnh đỉnh cao trong khoa học quản lý kinh tế, kỹ
thuật, trở thành nhà doanh nghiệp trẻ, đủ sức
đua tranh với thế giới, góp phần làm giàu đẹp
đất nước quê hương. Không ít người đã trưởng

thành là tướng lĩnh chỉ huy trong quân đội hay
cán bộ lãnh đạo chủ chốt một tỉnh, một bộ,
một ngành…
Trong những tháng ngày cả nước đang tập
trung cao độ “chống dịch covid như chống
giặc”, có biết bao tấm gương thật đáng trân
trọng. Những cá nhân tập thể, chẳng quản
hiểm nguy đêm ngày tận tình giúp đỡ người
nhiễm bệnh cần cách ly, bảo vệ sức khỏe bảo
vệ tính mạng của nhân dân. Trong số đó phần
nhiều là công an, bộ đội, y bác sĩ thế hệ “ giải
phóng Sài Gòn”. Nặng lòng ơn nhớ công lao
của thế hệ cha anh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc,
gìn giữ hòa bình, bây giờ họ đang phấn đấu noi
theo.
Ấy vậy mà, có những người đã quên đi quá
khứ. Họ suy thoái đạo đức, sống buông thả, vẩy
lên gia thế mình những vết bùn nhem nhuốc.
Truyền thông hàng ngày vẫn đưa tin những tội
đồ của đất nước, mà dư luận đang lên án, căm
phẫn. Có kẻ tung hàng triệu đô-la để cá độ
bóng đá; ăn chơi trụy lạc, nhận hối lộ, tham
nhũng, làm ô che cho kẻ bất lương. Trong số
những kẻ sa đọa ấy, có người từng một thời
đồng cam cộng khổ với đồng đội, chiến đấu hy
sinh máu xương góp phần làm nên thời khắc
huy hoàng 30-4-1975.
Thời gian lặng lẽ trôi và thật diệu kỳ, ngày
30-4 năm nay lại trùng ngày 19 tháng 3 Âm lịch,
như 46 năm về trước.
Ngày giỗ chồng của mợ tôi năm nay trùng
với ngày giải phóng Sài Gòn. Bà thắp nén
hương tưởng nhớ chồng, cũng là nén hương
thắp cho các chiến sĩ ngã xuống vì Tổ quốc.
Trên đường ra nghĩa trang, cây gạo đầu làng
hoa đỏ rực, lại nhớ câu ca “Hoa gạo tháng Ba”.
Có phải thế mà hôm nay 19 tháng 3 (Âm lịch)
hoa còn sung mãn nở. Trên những cành sần
sùi, thô mộc kia, dường như có bàn tay vô hình
của một người nghệ sĩ, đang quét lên bầu trời
xanh rời rợi một màu đỏ thắm rực rỡ, ẩm ướt
sinh học. Màu đỏ bông hoa gạo đang hòa trong
sắc cờ đỏ sao vàng, mừng ngày vui dân tộc,
ngày kỷ niệm 46 năm giải phóng Sài Gòn.
Tháng ba màu hoa gạo! Từ trong thẳm sâu
nỗi niềm nhân thế, tháng Ba chứa đựng sức
mạnh tiềm ẩn của vòng quay vũ trụ thiên
nhiên. Đó là nút chuyển giao giữa mùa Xuân và
mùa Hạ, mùa nảy nở đâm chồi, rực rỡ muôn
loàir

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương
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HướNG DẫN NGHiệP Vụ VHTTDL Cơ Sở

thể lỆ cuộc phát động sáng tác ảnh thời sự - nghỆ thuật
tỉnh hải Dương năm 2021

Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 338 /KHLNSVHTTDL-HVHNT ngày 17/ 03/ 2021giữa Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật
tỉnh tổ chức Cuộc phát động sáng tác ảnh thời sự nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2021 và Quyết định
số 52 /QĐ-SVHTTDL ngày 18/ 03/2021 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ
chức Cuộc phát động sáng tác thời sự - nghệ thuật
tỉnh Hải Dương năm 2021, Ban Tổ chức ban hành
Thể lệ cuộc phát động sáng tác như sau:
1. Đối tượng tham dự
- Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc
trong và ngoài nước.
- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo nếu gửi
tác phẩm dự thi được xét chọn trưng bày triển lãm sẽ
không được tham dự xét giải thưởng.
- Mỗi tác giả được phép gửi tối đa 30 tác phẩm.
2. Chủ đề: “Hải Dương - Đổi mới - Hội nhập và
Phát triển”
3. Nội dung cụ thể
- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự
kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh năm
2021.
- Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương quyết tâm
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh
Hải Dương lần thứ XVII.
- Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026.
- Phản ánh phong trào thi đua học tập, lao động
sáng tạo; thành tựu của tỉnh Hải Dương trên các lĩnh
vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc
phòng…góp phần cùng cả nước đẩy mạnh công cuộc
đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Các sự kiện diễn ra của tỉnh trong thời gian qua:
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương quyết tâm
chiến thắng đại dịch Covid-19; thực hiện các chương
trình mục tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu quốc
gia xây nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc
gia nước sạch nông thôn…); Hải Dương với cách
mạng khoa học công nghệ, chuyển đổi số…. Những
hình ảnh diện mạo mới đổi thay ở các huyện, thị xã,
thành phố trong tỉnh.
- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế
mạnh về kinh tế, văn hóa - xã hội của đất và người
Hải Dương đến bạn bè trong nước và quốc tế trên
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mọi lĩnh vực đời sống xã hội như:
+ Những dự án, công trình trọng điểm của tỉnh;
hình ảnh về các khu công nghiệp, các nhà máy áp
dụng công nghệ cao; áp dụng công nghiệp hóa, hiện
đại hóa trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.
+ Những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình
tiên tiến trong phát triển kinh tế ở địa phương góp
phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới
của tỉnh Hải Dương.
+ Những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình
tiên tiến trong phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội,
thể thao thành tích cao.
+ Đặc biệt chú trọng tới quảng bá tiềm năng phát
triển du lịch của tỉnh: các khu di tích Quốc gia đặc
biệt của tỉnh, danh lam thắng cảnh; nhà hàng, khách
sạn lớn; các lễ hội đặc sắc; di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia; những giá trị văn hóa truyền thống, phong
tục, tập quán tốt đẹp của tỉnh Hải Dương; hình ảnh du
khách khám phá, trải nghiệm những địa điểm du lịch
độc đáo; những đặc sản nổi tiếng, sản phẩm, làng
nghề truyền thống của các địa phương trong tỉnh.
4. Qui định về tác phẩm
- Tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm được
sáng tác trong phạm vi không gian tỉnh Hải Dương,
phản ánh rõ nét cuộc sống và con người Hải Dương.
- Các tác phẩm được sáng tác trong khoảng thời
gian từ tháng 9/2020 đến ngày 6/8/2021 (khi ban tổ
chức kết thúc nhận ảnh dự thi). Tác phẩm dự thi phải
là những ảnh chưa được treo, đoạt giải tại các cuộc
thi, liên hoan ảnh nghệ thuật từ cấp khu vực trở lên.
- Tác phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh
chấp bản quyền tác giả.
- Kích thước ảnh khổ (25cm x 38cm) đến (30 cm
x 45 cm); tác phẩm dự thi có thể là ảnh màu hoặc đen
trắng, không dán lên bìa cứng. Ngoài ra, các tác giả
cần gửi kèm theo ảnh là đĩa CD hoặc USB lưu files.
Các ảnh tham dự với định dạng JPG, độ phân giải
300 DPI, dung lượng mỗi ảnh 2M - 3M để ban tổ
chức làm hồ sơ cấp giấy phép triển lãm theo quy định
và gửi Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam làm căn cứ
cấp giấy chứng nhận giải thưởng và tính điểm theo
quy định của Hội (nếu có).
- Mặt trước các tác phẩm không được ghi tên. Mặt
sau, bên phải, góc dưới ghi rõ: tên tác phẩm, năm
sáng tác, họ và tên tác giả (chữ in hoa), năm sinh, địa
chỉ, số điện thoại, email (nếu có).
- Ảnh dự thi cần thể hiện chân thật, không chắp
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ghép thêm hoặc xóa các chi tiết trong ảnh làm sai
lệch hình ảnh thực tế; không sao chép trên mạng xã
hội, internet, các diễn đàn và từ các phương tiện
thông tin đại chúng khác (tác giả chỉ được phép dùng
các phầm mềm chuyên dụng chỉnh sửa độ sáng tối,
độ tương phản, kích thước ảnh).
- Tác giả có thể ghi rõ tên nhân vật, sự kiện hoặc
một số lời bình nhưng không quá 100 từ.
- Những tác phẩm đạt giải sẽ là các ảnh đảm bảo
nội dung có tính thời sự cao, sự kiện tiêu biểu, điển
hình; cấu tứ, nội dung ảnh rõ ràng, có sự tìm tòi, sáng
tạo trong sáng tác và đặt tên tác phẩm; chất lượng
nghệ thuật cao theo tiêu chí của ban tổ chức.
5. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả tham
gia dự thi
- Các tổ chức, cá nhân dự thi có trách nhiệm tuân
thủ các quy định của Thể lệ này.
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản
quyền tác phẩm và các quyền liên quan theo quy định
của pháp luật. Trong trường hợp việc tranh chấp bản
quyền tác giả phát sinh sau khi tác phẩm dự thi đạt
giải, tác giả của tác phẩm đó phải chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước pháp luật.
6. Cơ cấu, giá trị giải thưởng
6.1. Giải thưởng
- Ban Tổ chức sẽ trao 11 giải thưởng, trong đó:
01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải
Khuyến khích. Giá trị giải thưởng gồm giấy chứng
nhận của Ban tổ chức và tiền thưởng như sau:
+ 01 giải Nhất trị giá: 3.000.000 đồng/tác phẩm.
+ 02 giải Nhì trị giá: 2.000.000 đồng/tác phẩm.
+ 03 giải Ba trị giá: 1.000.000 đồng/tác phẩm.
+ 05 giải Khuyến khích trị giá: 500.000 đồng/tác
phẩm.
- Ngoài ra, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải
Dương sẽ trao tặng một số giải thưởng cho các tác
phẩm tiêu biểu, có sự sáng tạo nghệ thuật (theo quy
định riêng của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải
Dương).
6.2. Tác phẩm trưng bày triển lãm
Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn khoảng 60 - 70 tác
phẩm để trưng bày triển lãm. Các tác phẩm được
trưng bày, hưởng nhuận bút: 200.000 đ/tác phẩm.
7. Sử dụng tác phẩm
- Những tác phẩm đạt giải và xét trưng bày triển
lãm thuộc quyền sở hữu của ban tổ chức.
- Cuộc phát động sáng tác ảnh thời sự - nghệ thuật
tỉnh Hải Dương năm 2021 không nhằm mục đích
kinh doanh. Ban tổ chức và các cơ quan báo chí được
quyền sử dụng những tác phẩm được tuyển chọn để
trưng bày triển lãm, in ấn tài liệu phục vụ hoạt động
tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại và

không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào khác.
- Các tác phẩm không được ban tổ chức xét chọn
sẽ được trả lại tác giả sau khi kết thúc cuộc phát động
sáng tác 01 (một) tháng.
8. Thời gian, nơi nhận tác phẩm; xét giải và
tổng kết trao thưởng
- Từ ngày 26/7/2021 đến 6/8/2021: BTC nhận tác
phẩm của các tác giả tại Phòng Tuyên truyền Cổ
động, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dương
(Nhà Triển lãm, số 109, phố Phạm Ngũ Lão, thành
phố Hải Dương). Điện thoại: 0220.3852.553.
- Đối với các tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu
điện, được tính theo dấu bưu điện.
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc hư
hỏng, thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm
tham gia dự thi.
- Từ ngày 9/8/2021 đến 11/8/2021: ban tổ chức
tiến hành tuyển chọn, chấm giải.
- Dự kiến tổ chức trưng bày các tác phẩm được
tuyển chọn và trao giải cho các tác giả tại Triển lãm
chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng
Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), tại Nhà Triển lãm, số
109, phố Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương.
9. Ban Giám khảo
- Trưởng Ban tổ chức cuộc phát động sáng tác ban
hành quyết định thành lập ban giám khảo gồm một số
nhà chuyên môn thuộc các cơ quan: Hội Nghệ sỹ
Nhiếp ảnh Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải
Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh.
- Khi thấy cần thiết phải thẩm định tác phẩm
tuyên truyền, giới thiệu về lĩnh vực chuyên môn của
ngành nào đó, ban tổ chức có thể mời thêm đại diện
của đơn vị chuyên môn có liên quan tham gia cùng
ban giám khảo.
10. Những quy định khác có liên quan
Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những
tranh chấp quyền tác giả, quyền liên quan. Nếu phát
hiện tác phẩm đạt giải, được tuyển chọn trưng bày
triển lãm vi phạm bản quyền, ban tổ chức có quyền
thu hồi giải thưởng bao gồm: tiền giải thưởng, tiền
nhuận bút tác phẩm, giấy chứng nhận và thông báo
tới các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia,
hưởng ứng của các tập thể và cá nhân trong và ngoài
tỉnh để Cuộc phát động sáng tác ảnh thời sự - nghệ
thuật tỉnh Hải Dương năm 2021 thành công tốt đẹp.
TRƯỞNG BAN
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
Nguyễn Thành Trung

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương
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NGHiêN Cứu - Trao Đổi

Có một dòng sông ở Hải Dương
được khắc trên Cửu Đỉnh

giáo sư TrịnH SinH
Sông Cửu An là con sông duy nhất ở Hải Dương được khắc trên Cửu Đỉnh.
Sông không rộng, cũng không sâu, nhưng đã gắn với sự lo toan và công sức của
Hoàng đế Minh Mạng và Danh nhân Nguyễn Công Trứ

N

hững ai từng lãng du
đến cố đô Huế, không
thể không ghé thăm
Cửu đỉnh, được đặt trong Đại
Nội. Bao nhiêu đền đài của
triều Nguyễn đã bị hư hại đang
từng bước được phục hồi,
nhưng 9 chiếc đỉnh vẫn sừng
sững với thời gian. Đúng như
vị Hoàng đế Minh Mạng đã
cảm tác bài thơ Ngự Chế ngay
sau khi dẫn văn võ bá quan
đến tế lễ ở nhà Thái Miếu và
chiêm ngưỡng báu vật lúc vừa
đúc xong:
“Nguy nga khất lập an bàn
thái,
Tử tử tôn tôn vĩnh bảo
truyền”
Tạm dịch: Cửu Đỉnh uy
nghi như bàn đá núi Thái Sơn,
để con cháu đời đời còn lưu
truyền. Sử sách còn ghi lại
ngày 9 cái đỉnh đặt trên sân
Thế Miếu đó là tháng Giêng
năm Đinh Dậu (1837), cách
đây đã 184 năm. Khi đó chắc
hẳn mầu những chiếc đỉnh
đồng vừa đúc vàng óng một
góc sân rồng. Nay thì mầu sắc
của đỉnh đã ngả sang mầu
xanh cổ vật, nhưng các đường
nét khắc họa trên đó vẫn cực
kỳ sắc sảo, đậm nét mỹ thuật.
Chẳng thế mà Cửu Đỉnh đã
được Nhà nước phong tặng là
Bảo vật Quốc gia đợt đầu tiên
vào năm 2012 cùng với trống
đồng Ngọc Lũ.
Cái quý của bộ Cửu Đỉnh
này không chỉ là sự to lớn và
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Hình khắc sông Cửu An (Cửu An Hà) trên Nghị Đỉnh.

vững chãi. Mỗi đỉnh có trọng
lượng hơn 2 tấn và chiều cao
xấp xỉ 2,3m. Giá trị của những
chiếc đỉnh này còn là lòng tự
tôn dân tộc. Vua Minh Mạng
ghi rõ những chiếc đỉnh này
cao to và dày nặng gấp nhiều
lần đỉnh Trung Quốc thời xưa.
Mỗi cái đỉnh đều biểu
tượng cho một đời Vua, vì thế
mỗi chiếc có một tên riêng
ứng với thụy hiệu của các Vua
triều Nguyễn. Không những
vậy, các mảng chạm khắc của
mỗi đỉnh lại khác nhau. Mỗi
đỉnh khắc 17 bức họa cảnh và
1 bức họa thư. Tổng cộng có
153 bức họa cảnh và 9 bức họa
thư. Đó như là một tập Bách
khoa toàn thư của thời
Nguyễn, miêu tả từ mặt trời,
mặt trăng đến cỏ cây, non
nước. Vua Minh Mạng chọn
đúc 9 cái đỉnh đồng đã gửi
gắm vào đó bao ý tưởng. Con
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số 9 là con số thiêng. Có lẽ vậy
mà nhà Nguyễn đã chọn đúc 9
đỉnh, mỗi đỉnh có 3 hàng trang
trí, mỗi hàng có 9 mảng chạm
khắc. Đề tài khắc họa cũng
được tuyển lựa kỹ càng. Trong
đó, biểu tượng non sông đất
nước được chạm khắc ở hàng
giữa mỗi đỉnh, được coi là
quan trọng nhất.
Hình sông được lựa chọn
khá nhiều và tiêu biểu: mỗi
đỉnh được khắc họa 2 sông và
có tất cả hình ảnh của 18 con
sông. Những con sông lớn của
nước ta đều có mặt trên Cửu
đỉnh. Nhà Nguyễn rất có ý
thức trong việc lựa chọn: trước
tiên là sông Hồng, sông Mã và
sông Lam. Ba con sông là cái
nôi của người Việt. Văn minh
Việt ngàn đời bắt nguồn từ
đấy. Chưa kể sông Mã chảy
xuyên qua xứ Thanh vốn là
quê gốc của Vương triều
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Nguyễn, từ đó mới có “tự thuở
mang gươm đi mở nước”.
Sông Hồng được đặc tả là có
những cù lao nổi giữa sông.
Đoạn trên của sông Hồng (từ
Lào Cai về Việt Trì) lại có tên là
sông Thao, cũng được khắc
trên Huyền Đỉnh. Chữ được
khắc là Thao Giang, đã cho
thấy lịch sử tên gọi thời
Nguyễn của đoạn sông Hồng
này, mà xa xưa hơn bắt nguồn
từ tên gọi ngàn năm là Nậm
Tao. Người xưa cũng không
quên khắc họa hình núi non ở
hai bên bờ sông.
Một con sông lớn nữa
mang đầy chiến công chống
xâm lăng là sông Bạch Đằng,
nơi có chiến công của Ngô
Vương Quyền và Trần Hưng
Đạo. Một thuở nào cọc gỗ còn
cắm đầy sông chờ thuyền giặc.
Con sông Hương thơ mộng
của đất Thần Kinh cũng đã
được tuyển chọn. Sông Hương
từng chảy qua Kinh đô gắn bó
với Vương triều và cũng là nơi
đặt lăng mộ của nhiều đời Vua
Nguyễn. Sông Sài Gòn chảy
qua thành phố Hồ Chí Minh
được khắc trên Cao Đỉnh. Khi
đó, sông còn có tên là “Ngưu
Chử Giang” nghĩa là sông Bến

Nghé, sau đó mới có tên là
sông Tân Bình hay sông Sài
Gòn ngày nay.
Hai con sông lớn của dòng
Cửu Long là sông Tiền, sông
Hậu trên Huyền Đỉnh được
khắc họa chung một ngọn
nguồn, điển hình cho một
vùng đồng bằng mầu mỡ mới
khai phá đương thời.
Bên cạnh những con sông
có tầm vóc hùng vĩ đến vậy,
thế thì tại sao lại tuyển chọn cả
6 con sông đào bé nhỏ? Đó là
vì Minh Mạng muốn nhấn
mạnh công lao của nhà
Nguyễn trong việc mở mang
bờ cõi, cải tạo đất đai, thay trời
“đào sông, lấp biển” phục vụ
thuỷ lợi: kênh Vĩnh Tế ở An
Giang và Kiên Giang, sông đào
Vĩnh Điện ở Quảng Nam, sông
đào Lợi Nông và Phổ Lợi ở
Thừa Thiên Huế, sông đào
Vĩnh Định ở Quảng Trị, sông
đào Cửu An ở Hải Dương.
Trong số đó, kênh Vĩnh Tế
(mang tên bà Châu Thị Vĩnh
Tế, vợ của Đại thần Thoại
Ngọc Hầu), tham gia đào kênh
để phòng vệ biên giới với nước
Chân Lạp khi đó, Căm Pu Chia
ngày nay và tưới tiêu hàng vạn
mẫu ruộng, tạo nên một miền

Cửu Đỉnh được bày trong Thành Nội (Huế).

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

Tây sầm uất cho đến tận ngày
nay.
Con sông đào được Minh
Mạng đặt tên là Cửu An, có
chức năng là chia nước sông
Hồng đổ vào những nhánh
sông ở Lục Đầu Giang để thoát
nước nhanh ra biển, tránh
ngập lụt hàng năm cho một số
tỉnh Bắc Bộ. Sông Cửu An
được khắc trên Nghị Đỉnh
(thụy hiệu của vua Kiến Phúc):
“Nay trẫm sai đào sông
Cửu An, là vì để chia sẻ bớt
lòng nước Nhị Hà. Tưởng sông
ấy đã đào rồi, nước có đường
thoát thì muôn đời sau, dân sẽ
ca tụng công đức không ngớt,
còn ai nói vào đâu nữa !”(1).
Việc đào sông Cửu An vô
cùng khó nhọc được giao cho
Nguyễn Công Trứ, tổng đốc
Hải-Yên (tức Hải Dương và
Hưng Yên) cùng một vài tổng
đốc, tuần phủ khác thực hiện
rất tốt, được Minh Mạng khen
thưởng “từ phủ huyện trở
xuống đều thưởng kỷ lục tiền
lương có thứ bậc”. Nguyễn
Công Trứ làm quan của 4 triều
vua Nguyễn, ông vừa có công
dẹp loạn ly khai chống nhà
Nguyễn, lại là người có công
mở đất, lấn biển Kim Sơn
(Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái
Bình). Được vua tin dùng, ông
đã chỉ huy đào sông Cửu An.
Cuộc đời ông tận hiến cho
triều đình, nhưng cũng có
nhiều nét thăng trầm. Sau vài
năm đào sông Cửu An, ông lại
bị kết án trảm giam hậu, rồi
được tha và rồi lại bị giáng
xuống làm lính thú, khi đã 65
tuổi. Đến năm ông 71 tuổi, vua
Tự Đức mới cho về hưu với
chức vụ Phủ Doãn phủ Thừa
Thiên. Đến khi ông mất, năm
80 tuổi, dân các vùng mà ông
có công mở mang lập nhiều
đình, đền thờ và tôn ông làm
Thành hoàng.
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Sông Cửu An từ khi ra đời
cũng có số phận thăng trầm
không kém người phụ trách
đào sông. Nhờ có sông, nhiều
vùng trũng ở Hưng Yên, Hải
Dương và Thái Bình tránh
được cảnh ngập lụt, tuy rằng
có một số năm nước sông
Hồng lên cao, không tránh
khỏi cảnh vỡ vài đoạn đê, lại
mất mùa…
Sau này, khi Nhà nước ta
cho xây dựng hệ thống kênh
đào Bắc-Hưng-Hải, trong đó
sông Cửu An là một nhánh, thì
vấn đề thuỷ lợi của một vùng
đồng bằng thấp mới có giải
pháp căn cơ vừa tránh ngập
lụt vừa phát triển nông
nghiệp.
Sông Cửu An nay vẫn còn,
phần lớn chảy theo ranh giới
giữa Hải Dương và Hưng Yên
có chiều dài 23,5km và có vai
trò lớn trong sản xuất nông

độc đáo lễ hội...
(Tiếp theo trang 30)

chạy băng băng; kiệu thánh
Cả, thánh Hai cứ dập dờn
chuyển động, khi chụm vào
nhau; lúc rẽ ngang, lúc lại rượt
đuổi nhau như trẻ nhỏ nô đùa,
bụi bốc mù mịt, cây cối ven
đường hút theo nghiêng ngả
như gặp giông gió. Các chân
kiệu chạy chẳng bén đất, đạp
gai góc, đất đá sắc nhọn băng
băng, chẳng chân kiệu nào
vấp váp, sứt mẻ. Quân bộ theo
sau miệng hô, chân chạy như
lốc gió mưa bay, thần thái hào
sảng.
Về sau này, lễ rước kiệu hai
ngài về đình lại diễn lại tục
xưa. Các chân kiệu (đô tuỳ)
được làng chọn cử vừa tuổi
tráng đinh, sức vóc dư thừa,
trong gia đình tộc họ không có
người tang trở, làng xóm thân
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cảnh cũ sông xưa, giá mà
ngành văn hóa có một quyền
lực nào đó để đề nghị các
ngành liên quan trả lại môi
trường trong xanh cho sông
Cửu An, để làm trọn mục đích
ban đầu của nó: chia nước
sông Hồng để điều hòa thủy
lợi, và… để làm du lịch nữa
chứ? Khi mà vùng đất mà nó
chảy qua là vùng đất cổ thời
Hùng Vương, phát hiện ra
được cả trống đồng trong lòng
đất và chính con sông này
cũng ghi dấu ấn bao công sức
của người dân Hải Dương
trong việc trị thủy thời
Nguyễnr

nghiệp của những địa phương
có sông chảy qua. Tuy nhiên,
sông lại bị đối mặt với nạn ô
nhiễm, nhất là ở đoạn qua
huyện Bình Giang và Thanh
Miện. Sông bốc mùi, đổi màu
đen kịt không thể nuôi cá
được, có nguy cơ biến thành
một con sông “chết” do chất
thải công nghiệp đổ vào.
Thật là khó khăn khi giải
bài toán phát triển kinh tế đi
đôi với bảo vệ môi trường ở
sông Cửu An. Điều này đòi hỏi
sự vào cuộc của các ngành
chức năng tỉnh Hải Dương.
Liệu có nên hy sinh một con
sông - di sản văn hóa lịch sử,
gắn với vua Minh Mạng và
Nguyễn Công Trứ, một “báu
vật nước Nam” được khắc trên
Cửu Đỉnh, để đánh đổi lấy lợi
ích phát triển kinh tế bằng mọi
giá?
Đôi chút ngậm ngùi nhớ về

Ghi chú:
(1) Quốc sử quán triều Nguyễn,
Đại Nam thực lục tập 4, mục Minh
Mạng, bản dịch của Viện Sử học, Nxb
Giáo dục, Hà Nội, 2002.

gia không tai tiếng, đức hạnh
song toàn, trước ngày vào đám
phải chay tịnh, sạch sẽ… Mỗi
kiệu chồng tám (kiệu bát
cống) cần tới mười sáu chân
kiệu, quần áo nậu nghiêm
ngắn thay nhau rước thánh cứ
theo lộ trình từ đình ra chùa
làng ngoài bãi, chạy qua chạy
lại vần vũ rồi về miếu làm lễ
xong mới quay trở lại đình yên
vị, khi làm lễ tạ (rã đám) lại
kiệu mũ trả về miếu. Ông
Nguyễn Văn Minh – Bí thư chi
bộ, Trưởng thôn Tân Tiến cho
biết: hàng trăm năm đã qua,
tục rước kiệu đình làng Kiên
Lao năm nào cũng vậy thu hút
nhiều lượt trai tráng tham gia,
hấp dẫn không biết bao nhiêu
lượt người khắp thiên hạ tới
chiêm bái. Đây là niềm tự hào
của người dân Kiên Lao, mọi
người có trách nhiệm hơn
trong việc gìn giữ, tôn tạo, tu
bổ di tích và gìn giữ các nét

văn hóa đặc trưng của hội
làng. Có họ, có gia đình truyền
đời con cháu từng theo chân
kiệu với niềm vinh hạnh, tự
hào như một phước lệ rạng
danh dòng họ. Giờ đây lễ hội
đình Kiên Lao cũng như lễ hội
các địa phương khác gặp phải,
đó là lực lượng đô tùy tham gia
rước kiệu. Do nhiều thanh
niên trong làng ra bên ngoài
làm ăn, làng bây giờ chỉ còn
người già, phụ nữ và trẻ con...
“Kiệu chạy”, “kiệu bay” trở
thành một mỹ tục, như một
“đặc sản” riêng không chỉ của
dân làng Kiên Lao, Kim Thành
xưa, mà ngày nay cứ làng vào
hội, khách thập phương lại
háo hức chờ đón màn trình
diễn hoành tráng này. Có thể
nói, đây là hoạt động diễn
xướng dân gian rất có giá trị,
được gìn giữ trao truyền qua
bao thế hệ, trường tồn với thời
gianr
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Văn hóa mạng của người Việt
đang ở mức độ nào?

Đan PHương

Ảnh minh họa.

H

Nguồn: Internet

ơn 20 năm trở lại đây, Việt Nam là quốc
gia có tốc độ phát triển internet vượt
bậc. Trung bình mỗi ngày có khoảng
94% người Việt truy cập internet, nhu cầu tiếp
cận thông tin thông qua các nền tảng số ngày
càng tăng. Vì thế, các trang mạng xã hội,
phương tiện truyền thông điện tử cũng phải có
tốc độ bắt kịp nhu cầu thỏa mãn thông tin của
công chúng. Với tần suất thông tin phủ sóng
dày đặc như hiện nay, cùng với thái độ tiếp
nhận, ứng xử của người Việt, không gian mạng
đã trở thành một phạm trù văn hóa – nơi con
người giao lưu với nhau, bộc lộ suy nghĩ, cảm
xúc cá nhân trước thông tin trên các trang
mạng xã hội.
Mạng xã hội xuất hiện mang theo hai chiều
hướng tác động đến người sử dụng. Chúng ta
không thể phủ nhận mức độ lan tỏa thông tin
của các trang mạng xã hội. Chỉ cần một status
hoặc một bài share được đăng tải, dù là ở múi
giờ nào nó cũng sẽ hiển thị lên bảng tin người
dùng của mọi quốc gia. Sự phổ biến rộng rãi
trên toàn thế giới giúp cho con người có thể cập

nhật tin tức chéo, không chỉ nắm bắt được
những thông tin nội bộ trong nước mà còn có
thể tiếp cận được tình hình nước ngoài. Nhất là
khi Facebook và Instagram ra mắt tính năng
live stream, tin tức được truyền đi một cách
nhanh chóng dưới dạng video trực tiếp và cho
phép cộng đồng mạng tham gia tương tác với
nhau ở phạm vi toàn cầu. Truy cập mạng xã hội
hàng ngày giúp con người kịp thời hiểu biết,
nhận dạng được những vấn đề đang xảy ra
xung quanh, tiếp cận được nền văn hóa phong
phú và khơi dậy sự sáng tạo của mỗi cá nhân
khi tạo ra các nội dung trên mạng xã hội.
Nhưng bên cạnh các yếu tố tích cực, mạng
xã hội cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu
cực và đang có dấu hiệu ngày càng lan rộng
hơn. Người ta vẫn ví mạng xã hội là “con dao
hai lưỡi” là bởi nếu như người sử dụng không
đầu tư chất xám, không có sự bình tĩnh, khách
quan khi tiếp nhận vấn đề thì rất có thể sẽ làm
đau người khác hoặc thậm chí là làm đau chính
mình. Trong thế giới ảo của mạng xã hội, người
ta có thể núp dưới thân phận của nhiều người
khác nhau, người xấu tốt thế nào là do bản thân
người ấy tự xây dựng hình ảnh cho mình. Mục
đích và cách sử dụng mạng xã hội của mỗi
người cũng khác nhau. Nhiều người coi mạng
xã hội đơn thuần chỉ để giải trí, là nơi giao lưu
với bạn bè, xả stress sau những giờ học tập, làm
việc căng thẳng. Các văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà
thơ… dùng mạng xã hội để chia sẻ các tác
phẩm nghệ thuật của mình đến với công
chúng, độc giả, khán giả nhanh hơn, sâu rộng
hơn và tương tác với người hâm mộ hiệu quả
hơn. Và tất nhiên, cũng có không ít kẻ xấu đã lợi
dụng mạng xã hội để mạt sát, miệt thị một ai đó
hay dùng những ngôn từ thô tục mà người ta
còn gọi hành động đó là “ném đá” để hạ bệ
danh dự của người khác. Đằng sau những câu
chuyện về “bạo lực ngôn từ” sẽ dẫn theo những
hậu quả nghiêm trọng mà không ai lường trước
được, thậm chí còn có thể cướp đi mạng sống
của người bị hại. Thực tế đã chứng minh ngay
trong thời điểm cả nước đang chung tay đẩy lùi
dịch Covid – 19 vừa qua, nhiều cá nhân đã đăng
những thông tin sai sự thật, làm nhiễu loạn, tạo
tâm lý hoang mang cho người dân. Những
người đăng thông tin sai lệch lên mạng xã hội

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương
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rải rác ở mọi độ tuổi, thậm chí đến cả người nổi
tiếng cũng “sảy miệng” khi đăng tải những nội
dung không đúng về Covid – 19 khiến cho hàng
ngàn người hâm mộ và những người theo dõi bị
ảnh hưởng. Có thể thấy, việc tham gia mạng xã
hội và xây dựng văn hóa mạng lúc này không
còn là của riêng ai mà cần đến sự đóng góp tích
cực của cả cộng đồng.
Đầu năm 2020, theo khảo sát được công bố
của Microsoft, Việt Nam nằm trong Top 5 quốc
gia có chỉ số văn minh trực tuyến thấp nhất
trên không gian mạng (DCI). Điều gì đã xảy ra
khiến cho một quốc gia vốn có bề dày lịch sử
văn minh, văn hiến lâu đời lại xuất hiện những
dạng “bạo lực” về ngôn từ, xung đột văn hóa
trong không gian mạng ?
Từ những thông tin không được kiểm duyệt,
giật tít nhằm “dắt mũi” dư luận và hiệu ứng
đám đông đã làm cho mạng xã hội ở Việt Nam
trở thành một “khu chợ”. Mới đây, một người
sáng tạo nội dung dành cho trẻ em trên nền
tảng Youtube và Tik Tok có tên Thơ Nguyễn đã
đăng tải nội dung phản cảm, mê tín dị đoan đã
làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trên
mạng xã hội. Nhiều bậc phụ huynh cũng như
những người sử dụng mạng xã hội tỏ ra bức xúc
và lo ngại rằng con em của mình sẽ tiếp nhận
những thông tin xấu, từ đó hình thành nên
những tính cách tiêu cực, lệch chuẩn. Hay
trong thời điểm dịch Covid – 19 có diễn biến
phức tạp, nhiều cá nhân, tổ chức đã lợi dụng
điều này để đăng tải những thông tin mang
tính kích động, xuyên tạc lịch sử, chính trị và
làm cho một bộ phận người dân có cái nhìn
không đúng về Đảng và Nhà nước.
Tư tưởng được tự do ngôn luận đã bị một số
người Việt bóp méo, lợi dụng điều đó để bày tỏ
cảm xúc một cách thái quá trước các vấn đề
liên quan đến quan điểm chính trị, tình cảm,
ngoại hình, giới tính và chủng tộc. Điều này vô
tình tạo nên sự tổn thương về tinh thần cho
những “nạn nhân” bị công kích trên mạng xã
hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, nhân phẩm của
người bị hại, vô tình đẩy họ vào bước đường
cùng. Thậm chí, đã có những trường hợp một
số người Việt tràn vào trang cá nhân, bài đăng
của những người nước ngoài để chọc ghẹo,
chửi bới mỗi khi xảy ra vấn đề. Việc có cách ứng
xử không văn minh trên mạng xã hội không
những làm ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp của
đất nước, văn hóa Việt Nam mà còn khiến cho
người dân bị chi phối bởi những yếu tố tiêu
cực, lệch chuẩn về đạo đức.
Văn hóa mạng của Việt Nam đang ở mức
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báo động đỏ trước hàng loạt câu chuyện phức
tạp diễn ra mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã
hội. Sâu xa hơn cả các con số xếp hạng về mức
độ văn minh trực tuyến thì văn hóa ứng xử của
người Việt trên mạng xã hội lúc này dường như
không thể đo lường được bởi những hệ lụy
khôn lường sẽ xảy ra.
Việt Nam cần phải xây dựng một bộ quy tắc
ứng xử trên mạng xã hội và đây là trách nhiệm
không của riêng ai. Năm 2019, Luật An ninh
mạng bắt đầu có hiệu lực phần nào đã giải
quyết được những hành vi vi phạm về việc sử
dụng mạng xã hội để chống phá Nhà nước,
thông tin sai sự thật, phá hoại thuần phong mỹ
tục… Nhưng bản thân những người sử dụng
chưa nhận thức được hết mức độ nghiêm trọng
của pháp luật và không tự xây dựng được thái
độ tôn trọng nhân phẩm, cảm xúc của người
khác. Đứng trước kinh nghiệm của Trung Quốc
cho chúng ta thấy rằng bản thân các giải pháp
chính sách có thể sẽ không đủ để loại bỏ tin tức
giả mạo, tin đồn sai lệch trên mạng xã hội nên
nước này đã phải kết hợp nhiều giải pháp,
trong đó có giải pháp xã hội hướng đến tâm lý
người dùng. Một bài học khác về xây dựng quy
tắc ứng xử trên mạng xã hội hiệu quả mà Liên
minh Châu Âu (EU) đã đưa ra vào ngày
31/05/2016 đó là “Bộ Quy tắc ứng xử về chống
lại những thông tin gây thù hận, nói xấu bất
hợp pháp trên mạng”. Theo đó, EU đã yêu cầu
4 công ty công nghệ lớn bao gồm: Facebook,
Twitter, Microsoft và Youtube phải ký kết thực
hiện cam kết. Cũng theo báo cáo mới đây nhất
của EU, kể từ thời điểm thực hiện cam kết này,
EU đã liên tục giám sát nỗ lực của các công ty
trong việc thực thi quy định. Kết quả đánh giá
cho thấy các nền tảng trực tuyến đã rất nghiêm
túc thực hiện bộ quy tắc ứng xử về việc rà soát
báo cáo và gỡ bỏ những nội dung phát ngôn
thù hận bất hợp pháp trong vòng 24 giờ.
Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một bộ
quy tắc ứng xử trên mạng xã hội sau Trung
Quốc và EU. Chúng ta có lợi thế hơn, có cơ hội
để tham khảo, học hỏi kinh nghiệm các nước đi
trước và tự xây dựng một bộ quy tắc riêng, điều
chỉnh sao cho phù hợp với thuần phong mỹ
tục, tình hình thực tế của đất nước. Song song
với đó, Việt Nam cần xây dựng hệ thống pháp
luật chặt chẽ, nghiêm minh với các chế tài đủ
mạnh, đủ sức răn đe các trường hợp đi quá giới
hạn nhằm giữ được văn hóa, chuẩn mực của
đất nước nói chung và không gian mạng xã hội
lành mạnh, trong sạch nói riêngr
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Nâng cao giá trị văn hóa đọc, sự cần
thiết của thời kỳ công nghiệp 4.0
Vũ cẩn THận

Một góc phòng đọc sách của Thư viện tỉnh nhân ngày sách Việt Nam.

C

húng ta đã và đang đi
trên con tầu cách mạng
công nghiệp lần thứ tư
(4.0), người dân được tiếp cận
nhiều kênh thông tin như báo
hình, báo nói, báo viết, báo
điện tử… song còn loại hình
báo đọc thì chưa được quan
tâm thỏa đáng. Từ xa xưa ông
cha ta đã từng dậy “phi trí bất
hưng”, sinh thời Bác Hồ đã
dạy “Học học nữa, học mãi,
học suốt đời”. Thầy đồ xưa
cũng dậy học trò “Ngọc bất
chác bất thành khí. Nhân bất
học bất tri lý”, đại ý: Đến như
hòn ngọc mà không mài giũa
cũng không thành ngọc quý,
huống chi con người, không
học thì sao có sự hiểu biết,
như nhà đại tỷ phú Bill GatesMỹ cho rằng: “Nhà trường chỉ
cho ta chiếc chìa khóa của tri
thức, còn học trong cuộc sống
là việc học cả đời”. Ngày nay

với sự phát triển thần tốc của
công nghệ thông tin nhưng
sách, báo vẫn giữ vai trò quan
trọng. Sách, báo là sản phẩm
văn hóa, tinh thần của con
người là kho tàng tri thức của
nhân loại “Không có sách thì
không có tri thức. Không có tri
thức thì không có CNXH
(Lênin)”, sách vẫn giữ vai trò
đặc biệt quan trọng. Đọc sách
để bồi dưỡng trí nhớ, hoàn
thiện tư duy, mở mang kiến
thức, rèn luyện cho người đọc
kỹ năng, tình cảm và thói quen
hữu ích, sự hiểu biết, mặt khác
còn là nét đẹp văn hóa, giúp
con người ta luôn hướng tới
chân - thiện - mỹ. Cách đây
hàng trăm năm, Hugo (Nhà
văn Pháp) đã viết: “Đọc sách
tạo ra niềm vui cao sang cho
con người; đem lại cho con
người vẻ vang và tài năng”.
Còn A.bLondin thì khuyến cáo

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

Ảnh: T.H

“kẻ nào không dùng đầu đọc
sách thì sẽ dùng chân tay để
chỉ huy chính mình”. Còn nhà
nho xưa quan niệm “Vạn ban
giai hạ phẩm, duy hữu độc thư
cao” (mọi việc đều là thấp
hèn, chỉ có đọc sách là cao
quý). Nhớ lại thời kỳ miền Bắc
xây dựng XHCN, từ hiệu cắt
tóc bên đường đến quán uống
nước nơi công cộng đều có
sách báo, truyện cho khách
ngồi đọc và cả cho thuê về nhà
để đọc.
Các thành phố, thị xã, thị
trấn đều có “hiệu sách nhân
dân, quốc doanh phát hành
sách” rất phong phú, có nhiều
sách hay, bổ ích, sát với đời
sống con người, ngày nay nhìn
lại hình ảnh đó gần như không
còn, thay vào đó là cửa hàng
tạp hóa, siêu thị... Ngày ấy
người đọc sách trở thành
“nghiện”, quên ăn, quên ngủ
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để đọc cho xong một truyện
hay một cuốn tiểu thuyết,
sang thời chống Mỹ từ người
dân đến người quân nhân đều
“tất cả cho tiền tuyến”, vậy mà
đọc sách vẫn không quên lúc
nghỉ ngơi lại mang sách ra
đọc, coi như một món ăn tinh
thần, như cơm ăn nước uống
không thể thiếu. Nhớ lại thời
đó, phong trào đọc “Thép đã
tôi thế đấy”, “Ruồi trâu”, tác
phẩm “Sống như Anh”, viết về
anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Văn
Trỗi. Thơ Tố Hữu “Từ ấy” cứ
chuyền tay nhau đọc đến
nhàu cả sách phải đóng lại bìa
và gáy sách, sau này đến thời
kỳ xây dựng hợp tác hóa, cán
bộ ở nông thôn đến các thư
viện, ở đâu cũng có “chuyện
thường ngày ở huyện”, hoặc
“chuyện của Bí thư Huyện
ủy”, trong quân đội có văn
nghệ quân đội, truyện ngắn
các chiến sỹ để trong ba lô đọc
hàng ngày, sách gối đầu
giường, người đọc sách rất
đam mê, nhiều người đi tận
tỉnh, huyện đến hiệu sách
nhân dân chọn mua những
đầu sách mà mình thích nhất,
về nhà chuyền tay nhau đọc, ai
cũng thấy vui như tìm được
một thứ gì đó rất quý giá trong
từng câu chuyện. Từng cuốn
tiểu thuyết, bổ ích cho cuộc
sống, cho công việc, qua đó
học được nhiều điều hay có
giá trị về tinh thần.
Văn hóa đọc mang tính
nhân văn sâu sắc, ý nghĩa vô
cùng lớn lao, ảnh hưởng
không nhỏ đến cuộc sống con
người, đến công việc, đến giao
tiếp xã hội, vì thế Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam đã khẳng
định “Bây giờ nhiều người nói
về công nghệ thông tin, cách
mạng công nghiệp lần thứ tư
nhưng loài người nói chung,
dân tộc ta nói riêngmuốn
vươn lên thì nhất định phải
nâng cao dân trí, tăng cường
phổ biến tri thức, phải học
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nhiều hơn, đọc nhiều hơn. Dù
hình thức có những thay đổi
nhưng đọc sách vẫn sẽ là điều
vô cùng quan trọng để đất
nước, dân tộc có thể đi lên”.
Ngẫm xưa, ta lại nghĩ đến
nay. Phong trào đọc sách, báo
đang bị mai một. Không chỉ có
ở người dân mà ở chính ngay
đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất
là cán bộ cấp cơ sở. Ở một xã
nọ từ lãnh đạo đến cán bộ,
công chức, đoàn thể chính trịxã hội, ngày nào cũng có Báo
Nhân Dân, báo ngành, Báo
Hải Dương, nhưng không mấy
ai đọc xem hôm nay báo nói
gì, các đồng chí lãnh đạo
Đảng, Nhà nước có những
hoạt động gì, tình hình kinh
tế-xã hội, tin trong và ngoài
nước, báo về ngày nào xếp vào
ngày đó, cứ thế chồng chất
qua ngày, qua tháng không hề
đọc. Trong khi đó lại dành
nhiều thời gian để chơi game,
lướt Facebook, đọc tin giật gân
trên mạng, chứ không dành
thời gian đọc các trang báo
hàng ngày để cập nhật thông
tin, phục vụ cho công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, công tác chuyên
môn, học những kinh nghiệm
hay có ích cho chính mình, ở
các nhà văn hóa thôn, khu dân
cư đều có tủ sách nhưng
không có sách về KHKT phục
vụ cho sản xuất, chăn nuôi,
thiếu sách về pháp luật, sách
phục vụ cho sinh hoạt cuộc
sống, đặc biệt không có sách
truyện, phong trào đọc sách ở
nông thôn mờ nhạt, bị lãng
quên, tủ sách cả năm không
có người mở, mạng nhện
giăng kín, bệnh lười đọc sách,
báo đang là phổ biến.
Để khắc phục tình trạng
trên, thiết nghĩ các ngành
chức năng cần có sự đổi mới
cách nghĩ, cách làm sáng tạo,
thu hút độc giả đam mê đọc
sách báo, nhất là giới trẻ, hình
thành thói quen đọc sách và
phải được tác động từ nhiều
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phía, đó là nhà trường, gia
đình và xã hội. Trước tiên cần
chú trọng đặc biệt đến hoạt
động giáo dục văn hóa, đọc
sách trong nhà trường, ở vùng
nông thôn, các tủ sách nhà
văn hóa cần đầu tư sách
KHKT, sách pháp luật, sách
phục vụ đời sống gia đình,
cộng đồng, các đoàn thể chính
trị-xã hội, cần tổ chức các câu
lạc bộ đọc sách, tạo sự đam
mê, coi sách là món ăn tinh
thần không thể thiếu, đọc sách
là nét đẹp văn hóa ở làng quê,
cấp ủy các cấp cần quan tâm
chỉ đạo làm cho phong trào
đọc sách, báo thật sự có ý
nghĩa trong việc nâng cao dân
trí cho mọi cán bộ, đảng viên
và các tầng lớp nhân dân, trau
dồi kiến thức, theo kịp tình
hình phát triển của xã hội và
đất nước.
Nhận rõ ý nghĩa, tầm quan
trọng của việc đọc sách, Đảng,
Nhà nước đã nhìn thấy căn
bệnh lười đọc sách hiện nay,
kịp thời “bắt mạch, bốc thuốc”
điều trị. Ngày 22/2/2014 Thủ
tướng Chính phủ ký quyết
định số 284/QĐ-TTg, lấy ngày
21/4 hàng năm là “Ngày sách
Việt Nam”, ngày hội sách của
cả nước nhằm tôn vinh văn
hóa đọc của người dân (mới
chỉ làm được ở một số thành
phố, chưa lan tỏa đến vùng
nông thôn).
Cần nâng cao giá trị văn
hóa đọc để nâng cao nhận
thức, nâng cao dân trí, bắt
nhịp với cuộc sống và đáp ứng
kịp thời thời kỳ công nghiệp
4.0. Đọc sách tạo thành thói
quen, từ lớp trẻ sẽ kéo theo gia
đình đọc sách và cả một thế hệ
đọc sách bền vững trong
tương lai, như Bác Hồ đã dạy
“Học, học nữa, học mãi” để
mỗi người Việt Nam đều
hướng tới chân-thiện-mỹ một
cách hoàn chỉnhr
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Trao đổi về một bài ca dao
dưới góc nhìn văn hóa

cảnH THụy

M

ột nhà phê bình văn học (xin được
giấu tên) vừa có bài viết về một bài ca
dao, mà theo tác giả cho biết: “đã ấp ủ
hàng mấy chục năm qua, nay mới có lời giải”.
Và sinh thời, nhà thơ Khương Hữu Dụng đã
từng rất trăn trở về bài ca dao này. Nhà thơ cho
rằng, nó sẽ còn là “sự thách đố với giới nghiên
cứu, phê bình”. Bài ca dao chỉ có hai câu:
Ước gì sông rộng một gang,
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi.
Sau những dòng đề dẫn nhằm nói lên tính
“khó khăn, phức tạp” ở một bài ca dao chỉ có
hai câu, tác giả bài viết bám sát vào văn tự lần
lượt phân tích, bóc tách từng lớp ý nghĩa. Có
thể tóm tắt nội
dung bài viết theo
hai nội dung
chính:
Đầu tiên là
tính “vô lý” của
bài ca dao. Cả bài
ca có hai hình ảnh
ở hai câu đều vô lý
cả hai. Vô lý thứ
nhất là “sông rộng
một gang”. Làm gì
có con sông nào
trong thực tế chỉ
rộng có một gang?
Và vô lý thứ hai là
“cầu dải yếm”?
Làm gì có cây cầu nào mà lại làm bằng dải yếm?
Từ việc nêu ra những vô lý đó, tác giả đi tìm cho
mình một sự lý giải khác, theo như tác giả là
hợp lý và có sức thuyết phục hơn. Và tác giả bài
viết tập trung đi sâu vào phân tích hình ảnh
“cầu dải yếm”, cho rằng giải mã được “cầu dải
yếm” coi như nắm được chiếc chìa khóa để mở
được sự “thách đố” của bài ca dao-cũng là thấy
được cái hay, cái đẹp của bài ca dao này!
Và theo lối tư duy “hiện thực chủ nghĩa”
như khi đọc một bài thơ tình hiện đại, tác giả
bài viết tự nêu vấn đề rồi đi đến khẳng định: đôi
lứa trong bài ca dao này phải là đôi yêu nhau
“đã lâu”. Tiến thêm một bước, tác giả suy diễn:
Chỉ có thể là “đã thuộc về nhau rồi”, đã “trao
thân cho nhau” rồi! (nói một cách thô thiển là

đã giai trên gái dưới với nhau rồi). Bằng cớ là,
nếu không thế thì sao lại dám cởi yếm của
mình ra để “bắc cầu”. Tác giả bài viết dựa vào
hình ảnh “bắc cầu dải yếm”, xem nó như là
“tang chứng vật chứng” về hành vi “quan hệ
nam nữ” để khẳng định ý nghĩa khách quan
của bài ca dao mà không thể bác bỏ! Yên tâm
với cách khẳng định và lý giải của mình, tác giả
mở rộng vấn đề, bình về tính độc đáo của bài
ca dao. Nhân vật trữ tình trong bài ca dao là
người phụ nữ. Thế nhưng, nhân vật nữ ở đây
không giống với hầu hết nhân vật nữ trong ca
dao truyền thống với những nét đẹp thường
thấy (duyên dáng, kín đáo, tế nhị mà rất táo
bạo), trái lại, còn
dám làm một việc
chưa từng có là
chủ động “cởi
yếm”! Từ đó,
người viết nâng
tầm tư tưởng nghệ
thuật của bài ca
dao lên rất cao:
Nào là chống lại lễ
giáo phong kiến!
Nào là khẳng định
tự do yêu đương!
Nào là giá trị nhân
bản, nhân văn
cao, vượt lên thời
đại!
Bài viết của nhà phê bình trên gợi trong tôi
nhiều suy nghĩ, xin được trao đổi. Trở lại bài ca
dao:
Ước gì sông rộng một gang,
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi.
Theo tôi, cần chú ý đến chữ đầu tiên ngay
đầu câu ca dao là “ước”. Motip về điều ước
trong ca dao nói riêng và văn học dân gian nói
chung thì rất nhiều. Nó nói lên khát vọng của
con người xưa trong đời sống tình cảm và cuộc
sống vật chất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đã là
ước thì nó không thể giống như thực (tức là bị
giới hạn ở tính hợp lý), mà trái lại, nó tự do bay
bổng, mang tính không tưởng. Đã ước thì ước
những gì không có nơi trần gian; đã mơ người
cứu giúp thì mơ hẳn gặp ông tiên ông bụt...
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chẳng có gì đáng ngạc nhiên là có lý hay vô lý!
Trong kho tàng ca dao dân ca, có hàng ngàn
hàng vạn ước mơ như thế!
Đọc bài ca dao này, ta liên tưởng đến bài thơ
tình “Xa cách” của nhà thơ Xuân Diệu. Cái tứ
của bài thơ hiện đại này đã nói được một cách
sâu sắc và thấm thía về nỗi cô đơn của con
người trong tình yêu. Mặc dù “anh” và “em”
(trong bài thơ) đã xích lại gần nhau đến mức
hai cánh tay đã “quấn quýt đôi vai” và đã “trộn
nhau trong mớ tóc ngắn dài” rồi mà thi sĩ vẫn
thảng thốt trong bất lực: “Gần hơn nữa, thế vẫn
còn xa cách!”. Thì ra, xa cách ở đây không phải
là cự ly về không gian, mà là khoảng cách về
tâm hồn. Tâm hồn cô đơn của một thi sĩ. Đó là
tư duy của một nhà thơ, đó là thông điệp của
một bài thơ hiện đại. Nhưng trong bài ca dao
này, với đôi lứa yêu nhau, khoảng cách không
phải là tâm hồn không đồng điệu, mà là không
gian địa lý! Bài ca không nói về hoàn cảnh của
lứa đôi đang yêu nhau, nhưng qua điều ước
cũng cho thấy họ đang bị cách trở bởi dòng
sông chia đôi bờ. Tuy bất lực trước không gian
thực nhưng họ không chịu để hoàn cảnh khuất
phục. Họ đến với nhau bằng không gian trong
mộng!
Để hiểu được hình ảnh “cầu dải yếm” trong
bài ca dao, cần đặt nó trong hệ thống các bài ca
có liên quan đến cái yếm - một vật dụng gắn bó
với người phụ nữ xưa, sẽ đem đến cho chúng ta
một cái nhìn khác:
Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím/Em đi lấy
chồng trả yếm cho anh/Hoa cúc vàng nở ra hoa
cúc xanh/Yếm tôi tôi mặc, yếm gì anh mà đòi?
Mình về có nhớ ta chăng/Ta như lạt buộc
khăng khăng nhớ mình!
Ta về ta cũng nhớ mình/Nhớ yếm mình mặc,
nhớ tình mình trao!
Thuyền anh đã cạn lên đây/Mượn đôi dải
yếm làm dây buộc thuyền?
Ai cũng có thể hiểu, cái yếm trong trang
phục của người phụ nữ xưa như thế nào và
dùng để làm gì. Nhưng khi đi vào ca dao, được
lặp đi lặp lại nhiều lần mang tính hệ thống thì
từ “dải yếm” nó trở thành cố định hóa giống
như một thành ngữ, mang tính ước lệ, có ý
nghĩa biểu tượng. Trong kho tàng văn học dân
gian, cả ca dao và truyện cổ, có vô số những
hình ảnh mang tính biểu tượng như vậy được
xem như là một “mã” văn hóa. Tương tự, hình
ảnh “trầu cau” trong ca dao: “làm thân con gái
chớ ăn trầu người” cũng là một mã văn hóa
biểu hiện tình cảm (trao và nhận trầu) trong
ứng xử, chứ không đơn thuần là hành động ăn
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trầu như một thứ “ẩm thực”.
Đặt “cầu dải yếm” với ý nghĩa của biểu
tượng văn hóa vào trường hợp ở bài ca dao
trên, khi nó không còn là một vật dụng đơn
chiếc, mang ý nghĩa cụ thể, mà đã chuyển
nghĩa, mang tính khái quát, có nghĩa biểu
trưng, thì cái yếm được đưa ra để “bắc cầu”
không gợi tả động tác “cởi áo”, mà nó được
nhắc đến như vừa là một phương tiện mang
tính biểu hiện, chuyển tải thông tin: Đó là sự
bày tỏ, gửi gắm tình cảm mà thôi!
Việc tiếp cận một bài ca dao không đặt nó
trong hệ thống thi pháp và không gian văn hóa
của nó ra đời sẽ dẫn đến việc hiểu và cảm thụ
nó như một bài thơ đơn lẻ. Đó là chuyện
thường tình đối với công chúng, đọc ca dao
theo kiểu thưởng thức văn học nói chung,
nhưng điều này không thể để xảy ra đối với một
nhà nghiên cứu, phê bình văn học. Bởi lẽ, đó là
sai lầm không phải về chi tiết, về kiến thức, mà
là sai lầm về phương pháp luận, không được
phép.
Trở lại với bài ca dao: bài ca chỉ có hai câu
lục bát, nhưng tính gợi tả của nó rất cao. Đọc
nó và gắn với không gian diễn xướng của hát
đối đáp, sẽ cảm nhận cái giọng điệu, khẩu khí
của nhân vật trữ tình trong bài ca. Nhân vật trữ
tình là người con gái ở đây hiện lên không chỉ
để nói lời nhớ nhung, mong ước mà còn có
phần “ngoa ngôn”! Chính cách nói ngoa ngôn
này đã tạo cho hình ảnh nhân vật trữ tình của
bài ca (nàng) có cái vẻ sắc sảo, hóm hỉnh và
tinh nghịch! Không những thế, cô nàng còn
như đang muốn gây sự, khiêu khích, chọc tức
chàng - người mà mình đang đối đáp (như một
gã “công tử yếu chân mềm tay, chờ “bắc cầu
dải yếm” để qua “sông rộng một gang”).
Cách “gây sự” là giải pháp thường gặp trong
lối hát đối đáp, nhằm tạo “tình huống” trong
giao duyên, là cái cớ để hai bên tiếp tục“lời qua
tiếng lại, kẻ tung người hứng” để cuộc chơi
dường như muốn kéo dài vô tận. Bài ca dao bao
giờ cũng có đất “trình diễn” là trong giao lưu
hội hè hoặc trong sinh hoạt văn hóa, vui chơi ở
chốn đông người, được hát lên cho mọi người
nghe, công khai minh bạch (khác với thơ trữ
tình).
Có đặt bài ca dao này trong không gian diễn
xướng và văn hóa truyền thống để lý giải, mới
thấy cái hay, cái đẹp thực của nó, đồng thời
mới hiểu đúng lời của bài ca - dù chỉ mấy từ
ngữ trong đór
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nhà tưởng niỆm phó chủ tịch hội đồng nhà nước lê thanh nghị -

Di tích cách mạng tiêu biểu của tỉnh Hải Dương
nguyễn THị Huê(*)

Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh
Nghị tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ảnh: QUANG TIệP

T

heo thống kê, Hải Dương
hiện có 145 di tích lịch
sử cách mạng, trong đó
48 di tích lịch sử cách mạng
tiêu biểu, có ý nghĩa quan
trọng trong sự nghiệp cách
mạng của Đảng và nhân dân
ta. Trong đó không thể không
nhắc tới nhà Lưu niệm Phó
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Lê Thanh Nghị tại thôn Bình
Đê, xã Gia Khánh, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải Dương – một
vùng quê giàu truyền thống
văn hóa, cách mạng, nơi sản
sinh của nhiều danh nhân nổi
tiếng.
Đồng chí Lê Thanh Nghị
tên thật là Nguyễn Khắc Xứng,
sinh ngày 6/3/1911 trong một
gia đình nho giáo, có truyền
thống hiếu học. Cụ Nguyễn
Năng Việt (1874-1953) đời thứ
12 đã lấy nghề dạy học làm gia
bản nên dân làng thường gọi
là cụ Khoá Việt, cụ bà là
Nguyễn Thị Mùi. Ông bà có 8
người con, trong đó 4 người
con trai là: Nguyễn Khoái (tức

Lê Thành Lập, 1904-1985);
Nguyễn Khắc Xứng, (tức Lê
Thanh Nghị 1911-1989);
Nguyễn Năng Hách (19141981), nguyên Bí thư, Chủ tịch
Uỷ ban Kháng chiến hành
chính tỉnh Hải Dương trong
kháng chiến chống Pháp và
Nguyễn Thiệu Ước (tức Lê
Thành Ân) đều sớm giác ngộ
cách mạng, qua đấu tranh
gian khổ mà trở thành những
cán bộ cao cấp của Đảng và
Nhà nước.
Cũng như nhiều nhà hoạt
động cách mạng tiền khởi
nghĩa, đồng chí Lê Thanh
Nghị có một quá trình hoạt
động cách mạng vô cùng khó
khăn và gian khổ. Năm 1926
khi mới tròn 16 tuổi, ông đã rời
quê ra Hải Phòng tìm việc làm
và học văn hóa. Tại đây, ông
đã xin vào làm thợ điện ở Nhà
máy điện Cửa Cấm. Sau ra
vùng mỏ Quảng Ninh làm ở
Nhà máy điện Cọc 5, rồi trở về
Vàng Danh làm phu mỏ. Sống
và làm việc hàng ngày với

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

người lao động, nhất là đội
ngũ công nhân, được giác ngộ
bởi những bài báo của lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc nên sớm đi
theo con đường cách mạng vô
sản. Năm 1929, ông gia nhập
"Hội Việt Nam Cách mạng
Thanh niên" và chỉ một năm
sau, ông vinh dự được đứng
trong hàng ngũ của Đảng
Cộng sản Đông Dương. Từ đây
cuộc đời, sự nghiệp của ông
gắn liền với sự nghiệp cách
mạng của dân tộc Việt Nam.
Từ năm 1930-1945 là
khoảng thời gian nhiều khó
khăn, thử thách nhất trong
cuộc đời hoạt động cách mạng
của ông. Ông đã 2 lần bị thực
dân Pháp bắt và kết án tù
chung thân, bị đầy ra Côn Đảo
(năm 1930) và nhà tù Sơn La
(1940). Mặc dù dưới chế độ hà
khắc của nhà tù thực dân
nhưng ông vẫn tìm mọi cách
liên hệ với các anh em tù
chính trị, tham gia hoạt động
biến “nhà tù thành trường học
cách mạng, thành nơi rèn
luyện ý chí của người cộng
sản". Ở đây, ông được học tập
về Chủ nghĩa cộng sản, văn
hoá và ngoại ngữ, chờ thời cơ
trở về hoạt động.
Sau khi đứng trong hàng
ngũ của Đảng, ông đã được tổ
chức giao hoạt động bí mật ở
Hải Dương và Hải Phòng, xây
dựng các cơ sở Đảng. Cụ thể
là, cuối năm 1937, ông được cử
về hoạt động tại Hải Dương,
trực tiếp thành lập và trở
thành Bí thư đầu tiên của Chi
bộ Nhà máy nước Ninh Giang.
Trong thời gian hoạt động bí
mật tại Hải Dương, ngôi nhà
số 17 phố Phạm Hồng Thái và
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nhà số 3 phố Bùi Thị Cúc (TP
Hải Dương) đã trở thành
những cơ sở cách mạng của
ông.
Sau Cách mạng tháng Tám
năm 1945, ông là Xứ uỷ viên,
rồi Thường vụ Xứ uỷ, phụ
trách miền duyên hải. Toàn
quốc kháng chiến, ông làm Bí
thư Khu uỷ III, kiêm Chủ tịch
Ủy ban kháng chiến hành
chính Khu III, lãnh đạo các
tỉnh vùng đồng bằng sông
Hồng trong những năm kháng
chiến đầy gian nan, nhưng
giành nhiều thắng lợi to lớn.
Sau đó, ông được giao giữ các
chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Liên
khu ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban
kháng chiến hành chính Liên
khu III, Chính ủy Bộ Tư lệnh
Liên khu và kiêm Bí thư Thành
ủy Hà Nội (từ năm 1953 đến
năm 1954). Hai lần được cử
làm Chánh Văn phòng Trung
ương Đảng (năm 1948 và cuối
năm 1954). Tại Đại hội Đại
biểu toàn Quốc lần thứ II
(năm 1951), ông được Bầu vào
Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, sau được bầu bổ sung
vào Bộ Chính trị (năm 1956).
Từ năm 1960-1980, ông
được bầu làm Phó Thủ tướng
Chính phủ, đồng thời kiêm
nhiệm nhiều chức vụ quan
trọng như: Chủ nhiệm Văn
phòng Công nghiệp Phủ Thủ
tướng, Chủ nhiệm Ủy ban kiến
thiết cơ bản nhà nước (năm
1963), Trưởng ban Công
nghiệp Trung ương (1965),
Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch
Nhà nước,...
Từ tháng 7-1981 đến tháng
12-1986, ông được Quốc hội
bầu làm Phó Chủ tịch, kiêm
Tổng thư ký Hội đồng Nhà
nước. Ông là đại biểu Quốc hội
từ khoá II đến khoá VII. Năm
1987, do sức khỏe giảm sút,
ông nghỉ hưu và qua đời ngày
16/8/1989 tại thủ đô Hà Nội.
Là một trong những cán bộ
lãnh đạo tiền khởi nghĩa của

20

Các em học sinh tham quan triển lãm ảnh tư liệu tại nhà tưởng
niệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị ở huyện Gia
Lộc.
Ảnh: QUANG TIệP

Cách mạng Việt Nam, trong
gần 60 năm hoạt động cách
mạng, Phó Chủ tịch Hội đồng
Nhà nước Lê Thanh Nghị đã
dành trọn cuộc đời phụng sự
cho Tổ quốc và phục vụ nhân
dân. Ở bất kì thời điểm nào dù
trong lao tù gian khổ hay khi
đất nước thống nhất, ông luôn
nỗ lực vượt mọi khó khăn, giữ
vững phẩm chất, khí tiết, đạo
đức, tư cách của người cộng
sản, một lòng trung thành với
Đảng, với Tổ quốc, phục vụ
nhân dân. Cuộc đời, công lao,
sự nghiệp của ông mãi là tấm
gương sáng ngời cho cán bộ,
đảng viên và nhân dân noi
theo.
Để tưởng nhớ đến công lao
và đạo đức cách mạng của
ông, nhiều tên đường, tên
phố; nhiều trường học, trụ sở
tại Hải Dương và một số tỉnh
thành trong cả nước đã đặt
theo tên ông. Đặc biệt, năm
2002, Tỉnh uỷ, HĐND và
UBND tỉnh Hải Dương đã cho
xây dựng Nhà tưởng niệm ông
ngay tại quê hương Gia
Khánh. Di tích được xếp hạng
cấp tỉnh năm 2015.
Nhà tưởng niệm được xây
dựng tại trung tâm của thôn
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Bình Đê. Đây là công trình có ý
nghĩa văn hóa, lịch sử quan
trọng, không chỉ là nơi dâng
hương tưởng niệm Phó Chủ
tịch Hội đồng Nhà nước Lê
Thanh Nghị, mà còn là địa chỉ
đỏ trong giáo dục truyền
thống cách mạng cho các thế
hệ, đáp ứng nhu cầu du lịch về
nguồn của nhân dân. Công
trình có kiến trúc kiểu chữ
đinh (J) gồm 5 gian Tiền bái và
3 gian Hậu cung, được xây
dựng theo phong cách chồng
diêm cổ các, hai tầng tám mái;
móng, tường xây bằng gạch
chỉ, chất liệu bê tông cốt thép.
Nền được xây dựng cao hơn hệ
thống sân vườn khoảng 1 mét,
qua năm bậc thềm được làm
chất liệu galito. Toàn bộ nền
được lát gạch vuông đỏ kích
thước (30x30) cm từ tòa Tiền
bái cho đến Hậu cung.
Tòa Tiền bái có chiều dài
18,6m, rộng 6m, kết cấu gồm
hai tầng mái. Tầng mái trên
cùng được chia làm ba gian,
mái lợp ngói mũi, trung tâm
bờ nóc đắp nổi hình tượng
mặt hổ phù, hai đầu bờ nóc
đắp nổi lạc long miệng ngậm
bờ nóc, đuôi cuộn tròn, tạo
nên sự hài hòa, cân đối và uy
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linh cho di tích. Bờ guột để
trơn tạo nét vuông vắn, tại các
đầu đao trang trí đề tài rồng
chầu và hoa văn lá lật. Tại các
đầu bẩy đỡ tầng mái thứ nhất
khắc chìm chữ “Thọ” cách
điệu. Phía dưới mái là hệ
thống các con tiện chạy dọc
theo tòa nhà, với mục đích lấy
ánh sáng tự nhiên, tạo cho
công trình thông thoáng và
thanh thoát. Tại mặt tiền gian
trung tâm khắc nổi chữ đồng
“Nhà tưởng niệm Phó Chủ
tịch Hội đồng Nhà nước Lê
Thanh Nghị”.
Kết cấu bộ khung chịu lực
gian của tòa Tiền bái gồm bốn
vì kèo chính kiểu “giá chiêng”,
chất liệu bê tông, sơn màu giả
gỗ, tất cả để trơn không trang
trí hoa văn. Hệ thống cột, kèo
và các bẩy hiên làm bằng chất
liệu bê tông. Hoành, dui chất
liệu gỗ. Hệ cửa gồm 3 bộ chính
và 2 cửa sổ lớn, chất liệu gỗ
được bố trí hài hòa, tạo sự cân
đối cho di tích.
Tại gian Tiền bái trưng bày
những tài liệu, hiện vật có liên
quan đến cuộc đời và sự
nghiệp đấu tranh cách mạng
giải phóng dân tộc; những kỷ
vật, hình ảnh trong quá trình
ông tham gia cách mạng cũng
như giữ các trọng trách trên
các cương vị lãnh đạo được
Đảng và Nhà nước giao phó,
trong đó có nhiều hiện vật và
sưu tập hiện quý như: Sưu tập
tặng phẩm của các nước Xã
hội chủ nghĩa anh em tặng
ông, sưu tập sách, báo, tài liệu
do ông viết dùng để nghiên
cứu, học tập và phổ biến;
chiếc ti vi ông dùng để xem tin
tức thời sự và giải trí sau
những giờ làm việc hay bộ bàn
ghế ông dùng làm việc tại nhà.
Nối liền với Tiền bái là 2
gian Hậu cung, có chiều dài là
6,6m, rộng 4,5m, mái lợp ngói
mũi truyền thống, hệ thống bộ
vì, cột, xà nách làm bằng xi
măng cốt thép, hoành, dui sơn

giả gỗ. Tại tòa Tiền bái và Hậu
cung có treo những bức đại tự,
cuốn thư và câu đối ca ngợi
con người và công lao đóng
góp của ông đối với quê hương
đất nước, tiêu biểu như bức
đại tự: “Tận trung Báo quốc”
và đôi câu đối với nội dung:
“Qua trăm vòng lửa, bền
gan vững chí trước gian nan
Trọn một cuộc đời vào tử ra
sinh vì cách mạng”.
Để bảo tồn và phát huy
Nhà lưu niệm cũng như giá trị
các tài liệu, hiện vật, hình ảnh
gắn với cuộc đời sự nghiệp
cách mạng của Phó Chủ tịch
Hội đồng Nhà nước Lê Thanh
Nghị trong giai đoạn hiện nay.
Trước hết, di tích cần tiếp tục
nhận được sự quan tâm hơn
nữa của lãnh đạo các cấp
chính quyền từ Trung ương tới
địa phương trong việc đẩy
mạnh các hoạt động tuyên
truyền về thân thế sự nghiệp
của Phó Chủ tịch Hội đồng
Nhà nước Lê Thanh Nghị cũng
như các hoạt động có liên
quan đến công tác bảo tồn,
trùng tu, tôn tạo và phát huy
giá trị tại di tích. Bên cạnh đó,
hàng năm, ngành giáo dục
tỉnh Hải Dương cần phát động
và tổ chức cho các em học
sinh về dâng hương tại di tích
để các em có dịp tìm hiểu, học
tập về tinh thần vượt khó, sức
chiến đấu và sự cống hiến vì
Đảng vì dân, qua đó khơi dậy
tình yêu quê hương đất nước,
biết trân trọng những công
sức, thành quả mà các thế hệ
cha ông đã tạo dựng.
Đối với lãnh đạo huyện Gia
Lộc và xã Gia Khánh cần chỉ
đạo các tổ chức, hội, đoàn thể
và trường học các cấp trên địa
bàn huyện, xã tích cực tuyên
truyền sâu rộng đến quần
chúng nhân dân về Luật Di
sản Văn hoá, về giá trị của khu
di tích. Đặc biệt cần đưa nội
dung tuyên truyền, các tài
liệu, hiện vật, hình ảnh gắn với
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đồng chí Lê Thanh Nghị vào
chương trình học giáo dục lịch
sử địa phương đối với các cấp
học trên địa bàn huyện, xã.
Qua đó nâng cao ý thức trách
nhiệm bảo vệ di tích, cũng
như hiểu được giá trị “uống
nước nhớ nguồn”, khắc ghi
sâu hơn bài học, bồi đắp niềm
tự hào, tình yêu quê hương đất
nước cho thế hệ trẻ; Từng
bước hoàn thiện kịch bản về
việc tổ chức Lễ dâng hương
nhân dịp kỷ niệm ngày sinh,
ngày mất của ông hoặc những
ngày lễ lớn của dân tộc. Đồng
thời, cần tiếp tục nghiên cứu,
sưu tầm tài liệu, hiện vật, hình
ảnh liên quan đến đồng chí Lê
Thanh Nghị để tiếp tục bổ
sung và hoàn thiện hệ thống
trưng bày, để nơi đây thực sự
là địa chỉ đỏ/thiết chế văn hóa
góp phần quan trọng vào việc
giáo dục truyền thống cách
mạng cho mọi tầng lớp nhân
dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng
căn dặn chúng ta: “Một tấm
gương sống còn có giá trị hơn
100 bài diễn văn tuyên
truyền”, “trước mắt quần
chúng, không phải cứ viết lên
trán hai chữ cộng sản mà ta
được họ yêu quý. Quần chúng
chỉ quý mến những người có
tư cách đạo đức”.
Cuộc đời, sự nghiệp và
những công lao đóng góp của
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà
nước Lê Thanh Nghị chính là
tấm gương sáng ngời về phẩm
chất đạo đức cách mạng trong
sáng, kiên trung, mẫu mực để
mỗi cán bộ, đảng viên và
người dân Hải Dương hôm
nay và mai sau, đặc biệt là thế
hệ trẻ tích cực thi đua học tập,
lao động, công tác và chiến
đấu, góp phần thực hiện các
mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng,
phát triển và bảo vệ đất
nướcr
(*) Giám đốc Bảo tàng tỉnh
Hải Dương
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nhìn lại công tác Bảo tồn Và phát huy Di sản Văn hóa
phi Vật thể quốc gia múa rối nước tỉnh hải Dương
nguyễn THị Quế

H

ải Dương là tỉnh đang
lưu giữ nhiều loại hình
di sản văn hóa phi vật
thể tiêu biểu. Đến nay, tỉnh có
01 di sản (Ca trù) được ghi
trong Danh sách di sản văn
hóa phi vật thể cần bảo vệ
khẩn cấp của nhân loại; 08 di
sản (06 lễ hội truyền thống, 02
nghệ thuật trình diễn dân
gian) được ghi trong danh
mục di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia, trong đó có Nghệ
thuật trình diễn dân gian Múa
rối nước. Chủ thể văn hóa của
Nghệ thuật trình diễn dân
gian Múa rối nước tỉnh Hải
Dương là nhóm nghệ nhân
của 3 phường rối nước, thuộc
các xã Hồng Phong, (Ninh
Giang), Thanh Hải (Thanh Hà)
và Lê Lợi (Gia Lộc).
Mỗi di sản văn hóa dù là vật
thể hay phi vật thể được ghi
danh là niềm vinh dự, tự hào
lớn nhưng cũng là trách
nhiệm không nhỏ cho các cấp,
ngành. Nhìn lại 9 năm qua, từ
khi Di sản văn hóa phi vật thể
nghệ thuật Múa rối nước tỉnh
Hải Dương được ghi vào Danh
mục Di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia, có thể nói, đã tác
động, nâng cao nhận thức tới
các cấp, ngành, cộng đồng và
những chủ sở hữu di sản với
giá trị của di sản, đồng thời đã
có nhiều hành động chung tay
đồng hành để hoàn thành
trách nhiệm này.
Trong nhiệm vụ, quyền
hạn của mình, ngành Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Hải
Dương đã phối hợp với các
ngành hữu quan tham mưu
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Khách du lịch thăm quan múa rối nước Hồng Phong.
Ảnh: PT

giúp Ủy ban nhân dân tỉnh
thực hiện chính sách quan
tâm, tôn vinh, ghi nhận các
tập thể, cá nhân chủ sở hữu di
sản - những người đang nắm
giữ di sản múa rối nước bằng
các hành động thiết thực hiệu
quả như: trình cấp có thẩm
quyền phong tặng danh hiệu
Nghệ nhân dân ưu tú cho 8
nghệ nhân của 3 phường Múa
Rối nước (Thanh Hải -Thanh
Hà): 3; Hồng Phong (Ninh
Giang): 3; Lê Lợi (Gia Lộc): 2.
Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ
nhân ưu tú được tổ chức trang
trọng, động viên kịp thời tinh
thần, vật chất đối với họ và
đang trình cấp có thẩm quyền
xét tặng danh hiệu Nghệ nhân
ưu tú cho 8 nghệ nhân vào
năm 2021. Ngành tạo cơ hội
cho các phường biểu diễn
phục vụ các sự kiện chính trị
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của đất nước, của tỉnh, đưa di
sản vào nhà trường, tổ chức
02 cuộc liên hoan tại Lễ hội –
Côn Sơn - Kiếp Bạc (2014 và
2015); Tạo ra sự liên kết trong
nhiều hoạt động đưa nghệ
thuật Múa rối nước thành sản
phẩm du lịch phục vụ du
khách trong và ngoài nước.
Huyện Thanh Hà hỗ trợ
đầu tư cho phường Múa rối
nước Thanh Hải gần 200 triệu
đồng cho việc khôi phục, nâng
cao chất lượng các tích trò cổ,
xây dựng tiết mục mới, tân
trang, tạo hình hoàn thiện con
rối, nâng cấp thủy đình,
truyền dạy đội ngũ kế cận…
Phường múa rối nước
Hồng Phong (Ninh Giang)
được sự quản lý hành chính
của UBND xã Hồng Phong
cùng với sự chỉ đạo và quan
tâm của phòng Văn hóa –

vhttdl.haiduong.gov.vn

Thông tin huyện Ninh Giang
rõ nét hơn. Phường được
huyện, xã tạo điều kiện đến
biểu diễn và phục vụ các lễ hội
truyền thống, các sự kiện lớn
trong tỉnh và huyện. Hàng
năm, lãnh đạo huyện tới tham
dự tổng kết và có ý kiến chỉ
đạo, động viên, khen thưởng
cho tập thể và cá nhân đạt
thành tích của phường.
Nghệ nhân ưu tú – Trưởng
phường Múa Rối nước Hồng
Phong Phạm Văn Tòng cho
biết: Từ ngày phường Múa rối
nước Hồng Phong được ghi
danh Di sản văn hóa phi vật
thể Quốc gia, mọi người coi đó
là sự quan tâm của Nhà nước
và các cấp, các ngành đối với
công tác bảo tồn và phát huy
môn nghệ thuật trình diễn
dân gian Múa rối nước và cũng
chính là quan tâm đến anh
em chúng tôi, nên mọi người
rất phấn khởi, tự hào đã đi
theo nghề diễn Múa rối nước
này, thấy yêu nghề diễn hơn.
Từ ngày đó, các thành viên
của phường được gia đình
ủng hộ, công chúng mến mộ,
cụ thể là được nhiều nơi trong
tỉnh, ngoài tỉnh mời, lịch biểu
diễn dày hơn. Vui nhất là
khán giả đã có những vần thơ
khen ngợi các trò diễn của
phường Múa rối nước Hồng
Phong:
“Hồng Phong rối nước cổ
truyền,
Đã đi biểu diễn khắp miền
gần xa,
Múa hay, đàn hát nuột nà,
Từ trẻ thơ đến người già đều
khen….”
Đối với công tác bảo tồn, cả
3 phường Múa rối nước trên
địa bàn tỉnh đã ưu tiên cho
việc lưu giữ các tích trò truyền
thống, kỹ năng tạo hình, hoàn
thiện con rối bằng các hình
thức như: truyền dạy, ghi
hình, biểu diễn… Các tích trò

truyền thống được 3 phường
lưu giữ đều là những tiết mục
gắn với cuộc sống của người
dân nông thôn ở chính nơi họ
đang sống, các đề tài lịch sử
như: Tễu giáo đầu, Lễ hội làng,
Cắm cờ hội, Lê Lợi trả gươm,
Vinh quy bái tổ, Múa rồng,
Múa phượng, Múa tiên, Múa
tứ linh Bơi bắt vịt, Câu cá, Úp
nơm bắt cá, Câu ếch, Chăn vịt,
Chọi trâu, Đua thuyền, Chơi
đu ngày hội, Quay tơ dệt lụa,
Xay thóc, Giã gạo... Công tác
truyền dạy được 2 phường
Thanh Hải và Hồng Phong coi
trọng, tập trung vào đào tạo kỹ
năng điều khiển con trò, tạo
hình, sơn thếp con rối. Về hoạt
động biểu diễn, nếu như trước
năm 2012, 3 phường Múa rối
nước còn thụ động chờ khi
tỉnh, huyện gọi hoặc chỉ diễn
trong các lễ hội làng quanh
vùng thì nay Múa rối nước Hải
Dương đã trở thành sản phẩm
du lịch, hấp dẫn các du khách
trong và ngoài nước.
Phường Thanh Hải (Thanh
Hà) trung bình mỗi tháng biểu
diễn phục vụ 3- 4 tua khách
nước ngoài, mở rộng địa bàn
biểu diễn, trong năm 2017
phường đã hợp đồng với nhiều
trường cấp mầm non và tiểu
học trong và ngoài tỉnh, đưa
các em đến xem múa rối nước
trong chương trình giáo dục,
tham quan ngoại khóa. Năm
2017, 2018, phường đã đi biểu
diễn tại các tỉnh ở Tây Nguyên
phục vụ các trường học, khách
du lịch. Phường đưa múa rối
nước xuất ngoại, đã có 9 ngày
biểu diễn trên đất nước Đài
Loan được khán giả nước bạn
ca ngợi ngưỡng mộ. Hiện
phường đang duy trì và nâng
cao chất lượng biểu diễn
thường xuyên 21 – 25 tiết
mục, mỗi ca biểu diễn từ 16 18 tiết mục, có doanh thu
trung bình các buổi biểu diễn
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tại chỗ từ 2 – 2,5 triệu VNĐ /
ca, phục vụ lưu động có doanh
thu 5 triệu VNĐ / ca. Đời sống
của các diễn viên, nhạc công
những năm 2013- 2019 được
cải thiện một bước.
Phường nghệ thuật múa rối
nước Hồng Phong (Ninh
Giang) từ năm 2012 đã ký
được nhiều hợp đồng với các
Công ty Du lịch tại thành phố
Hà Nội và thành phố Hồ Chí
Minh. Hiện phường Múa rối
nước Hồng Phong đang duy trì
và nâng cao chất lượng biểu
diễn thường xuyên 30 tiết
mục. Theo số liệu tổng hợp
của phường từ năm 2013 đến
2020 phường đã biểu diễn
1.091 ca, trong đó 1.056 ca
phục vụ khách du lịch nước
ngoài, 35 ca phục vụ khách nội
địa. Số ca biểu diễn khách
nước ngoài cao nhất năm 2014
đạt: 304 ca, đến năm 2020 chỉ
đạt 36 ca. Với 35 ca phục vụ
khách nội địa thì đi lưu diễn ở
tỉnh ngoài là 20 ca; trong tổng
số hơn 4.000 khán giả nội địa
có khoảng 3.000 học sinh mẫu
giáo 5 tuổi và các cháu tiểu
học. Ngoài việc phục vụ biểu
diễn, các nghệ nhân của
phường còn tạo ra sự thân
thiện với du khách, để họ trải
nghiệm loại hình nghệ thuật
này như hướng dẫn họ điều
khiển con rối, dành thời gian
trò chuyện, giới thiệu ý nghĩa
của từng con rối để du khách
chọn mua làm quà lưu niệm…
Phường cũng đã tham mưu
cho UBND xã khuyến khích
xây dựng các sản phẩm du lịch
thu hút du khách như : Tham
quan đình Bồ Dương, thăm
nhà lưu niệm trưng bày Múa
rối nước do Văn phòng Hợp
tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài
trợ năm 2013, trải nghiệm
cùng bà con trong xã trong
công việc sản xuất nông
nghiệp, các sản phẩm thủ
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công nghiệp….Đời sống của
các diễn viên nhạc công
những năm 2013- 2019 được
cải thiện.
Đối với công tác đào tạo,
bằng hình thức truyền nghề,
thực hành tại chỗ, người trước
truyền nghề cho người sau,
vừa học, vừa làm, các nghệ
nhân lớp trước không chỉ tận
tình truyền dạy kỹ năng mà
còn truyền cả đam mê nhiệt
huyết của mình cho thế hệ trẻ
kế cận. Phường Thanh Hải 9
năm qua đã đào tạo tại chỗ
cho 15 người là con em địa
phương tham gia theo học, có
3 diễn viên trẻ trụ lại theo
nghề diễn. Phường Hồng
Phong đào tạo 20 người, có
thêm 4 diễn viên ở lại theo
nghề, người trẻ tuổi nhất của
làng rối hiện nay sinh năm
2003 thuộc phường rối nước
Thanh Hà.
Về cơ sở vật chất: Phường
Rối nước Thanh Hà đã nâng
cấp nhà thủy đình hệ thống
âm thanh, ánh sáng, mua
thêm nhạc cụ; trang phục biểu
diễn cho diễn viên nhạc công;
100 % con trò được tân trang
lại nâng cao hình thức thẩm
mỹ. Phường Rối nước Hồng
Phong đã thay thế mới được
một số đạo cụ, làm mái che
mưa, nắng bằng tôn, thay cho
căng bạt như trước đây chỗ
ngồi xem của khách, làm lan
can bằng typ sắt để đảm bảo
an toàn, dựng thêm nhà nhạc
công cố định.
Trong 3 phường, phường
Rối nước Lê Lợi (Gia Lộc) có lẽ
sự chuyển mình còn rất khiêm
tốn, không có sự thay đổi
nhiều. Tuy phường vẫn duy trì
21 tiết mục, có dựng thêm 2
tiết mục mới song về việc phát
huy thì cơ bản là thụ động…
Trưởng phường - Nghệ nhân
ưu tú Đinh Văn Phai chia sẻ:
Phường Múa rối nước Lê Lợi
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Biểu diễn múa rối nước nhân dịp năm mới tại quảng trường
Độc lập, TP Hải Dương.
Ảnh: PT

(Gia Lộc) hiện chỉ còn 16 diễn
viên nhạc công, trong đó có 4
cụ đã trên 80 tuổi không còn
khả năng biểu diễn tuy các cụ
vẫn say nghề, người ít tuổi
nhất cũng 45- 46 tuổi. Mấy
năm vừa rồi có mấy cháu học
cũng đã tham gia biểu diễn
nhưng do dịch bệnh nên đành
đi kiếm nghề khác để trang
trải cho cuộc sống. Việc gắn
kết với các tua du lịch để biểu
diễn tại chỗ thì lại càng khó
khăn bởi thủy đình xuống cấp,
vị trí thủy đình lại sát đường
quốc lộ 393, lượng phương
tiện giao thông rất lớn, khi
biểu diễn người ngồi xem
không an toàn và tiền biểu
diễn có khi không đủ trang
trải cho công tác bảo vệ, an
ninh để đảm bảo an toàn cho
buổi diễn.
Điều thay đổi lớn, đó là sự
quảng bá và xây dựng hình
ảnh cho Múa rối nước tỉnh Hải
Dương đã được 2 phường Múa
rối nước Thanh Hải và Hồng
Phong chú trọng. Khi được hỏi
về hình thức quảng bá để
Múa rối nước của tỉnh trở
thành sản phẩm du lịch,
trưởng phường Múa rối nước
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Thanh Hải - Nghệ nhân ưu tú
Phạm Khắc Xoa hào hứng:
Mục tiêu quảng bá là đưa giá
trị nghệ thuật Múa rối nước
của phường lấy tiêu chí thân
thiện, cởi mở, chất lượng nghệ
thuật là hàng đầu, bên cạnh
đó tạo điều kiện cho khán giả
được giao lưu trải nghiệm
cùng các nghệ nhân, ví dụ
như: Khi họ đến xem, khán giả
được nghe giới thiệu về vùng
đất và người của quê hương
Thanh Hà, được trực tiếp thực
hành đục đẽo con rối, giao lưu
với các khán giả nhỏ tuổi nhận
diện các con trò, áp dụng công
nghệ trong quảng bá hình
ảnh, tiết mục… Ở quê hương
Thanh Hải có một số bạn trẻ
lập trang web riêng về múa rối
nước, bản thân Nghệ nhân ưu
tú Phạm Khắc Xoa cũng
thường xuyên liên hệ với lãnh
đạo, diễn viên các Nhà hát,
đoàn Múa rối: Thăng Long,
Trung ương, Huế, Hải Phòng –
các đơn vị đầu đàn về nghệ
thuật múa rối và Bảo tàng dân
tộc học Việt Nam… nên họ
nhiệt tình giới thiệu cho các
tua du lịch khách quốc tế,
trong nước, tạo ra sự liên kết
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trong việc phục vụ khách du
lịch.
Cũng như phường Múa rối
nước Thanh Hải, phường Múa
Rối nước Hồng Phong cũng
được quảng bá rộng rãi,
thường xuyên. Những ai quan
tâm, yêu thích phường Múa
rối nước Hồng Phong (Ninh
Giang) chỉ cần gõ vào
google.com phường Múa rối
nước Hồng Phong là hiện lên
nhiều kết quả trên các trang
mạng xã hội. Trưởng phường NSƯT Phạm Văn Tòng cho
biết: Phường có hẳn một
người chuyên thực hiện công
tác truyền thông, đó là ông
Nguyễn Văn Chương, năm nay
tuy 72 tuổi nhưng rất nhiệt
tình, thân thiện, đặc biệt ông
còn tự học về công nghệ thông
tin, thực hiện thành thạo các
công việc đánh máy đến gửi
mail để liên hệ với các Công ty
du lịch và đối tác, đưa hình
ảnh hoạt động của Phường lên
các trang truyền thông có uy
tín.
Ngoài những thay đổi đã
nêu, còn sự say mê của phần
lớn các nghệ nhân – những
chủ sở hữu di sản. Ngoài nhiệt
huyết với nghề và ý thức gìn
giữ nghề của cha ông để lại,
còn hiểu được trách nhiệm khi
nghề của họ được nhà nước,
xã hội tôn vinh, xứng đáng với
sự ủng hộ, bảo trợ của Nhà
nước mà trực tiếp là các cấp
chính quyền của tỉnh và công
chúng yêu nghệ thuật múa rối
nước, giúp họ phần nào đó để
có thêm thu nhập, mưu sinh.
Nhưng bên cạnh những
yếu tố tạm thời yên tâm đó, đó
là sự khó khăn mà các phường
Múa rối nước đang và sẽ phải
nỗ lực đối mặt. Đặc biệt cả
năm 2020 cho đến nay, nạn
dịch Covid – 19 đã trở thành
mối đe dọa, nguy cơ cho sự
phát triển của ngành du lịch

toàn cầu, cũng như mọi loại
hình nghệ thuật biểu diễn
khác, ba phường Múa rối nước
tại Hải Dương cũng nghỉ ngơi.
Đối với các diễn viên Múa rối
nước tại 3 phường của Hải
Dương, vẫn biết rằng mỗi buổi
biểu diễn thu nhập chả được
là bao, nhưng không được
biểu diễn họ rất buồn…Ông
Nguyễn Văn Chương phụ
trách tuyền thông phường
Múa rối nước Hồng Phong
(Ninh Giang) chia sẻ: Thủy
đình không có tiếng nhạc,
tiếng loa, làng buồn hẳn; các
diễn viên, nhạc công thì nhớ
nghề… Nghệ nhân uu tú Phạm Khắc Xoa (trưởng
phường Múa rối nước Thanh
Hải – Thanh Hà) cũng ngậm
ngùi: Những ngày thực hiện
giãn cách xã hội phòng dịch
COVID-19 là thời điểm khó
khăn chung của xã hội, của
mọi người dân song với những
người diễn viên phải nghỉ thấy
rất buồn không phải chỉ vì
không có thu nhập mà là vì
không được thể hiện sự say
mê, nhiệt huyết với nghề.
Khó khăn do dịch bệnh, đó
là yếu tố khách quan, mong sẽ
không trở lại và bình yên, song
khó khăn lớn nhất mà chúng
ta cần quan tâm đó là việc đào
tạo người kế thừa di sản. Nếu
năm 2015, 3 phường Rối nước
có trên 80 nghệ nhân thì đến
nay (2021) 3 phường chỉ còn
61 nghệ nhân, có tới 11 nghệ
nhân cao tuổi, ốm yếu, hầu
hết đã trên 60 tuổi, người cao
nhất là 90 tuổi. 02 nghệ nhân
ưu tú đã không còn nữa. Đội
ngũ kế cận họ không thể an
phận với công việc rất vất vả
mà thu nhập quá thấp, họ đã
tìm đến làm việc ở các khu
công nghiệp để đảm bảo cho
cuộc sống của họ khá giả hơn.
Trưởng phường Múa rối nước
Thanh Hải - Phạm Đăng Xoa

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

cho biết: phường Múa rối
nước Thanh Hải hiện chỉ có 3
diễn viên trẻ dưới 30 tuổi.
Phường Múa rối nước Hồng
Phong trong tổng số 16 nghệ
nhân thì chỉ còn 2 nghệ nhân
có bề dày kinh nghiệm tạo tác
con rối nhưng đều đã ở độ tuổi
60, 70. Đội ngũ nhạc công
người ít tuổi nhất cũng đã trên
50. Lớp nghệ nhân sáng tác
kịch bản, lời hát hầu như
không còn, nên hạn chế trong
việc sáng tác tiết mục mới,
phản ánh hơi thở của thời đại.
Còn nhiều điều trăn trở đối với
lớp nghệ nhân cao tuổi của 3
phường Múa rối nước tỉnh Hải
Dương, họ không ngại vất vả,
bươn trải, thu nhập thấp… mà
nỗi lo lớn nhất là loại hình
Nghệ thuật này bị thất truyền,
không có người kế thừa.
Trao đổi với các nghệ nhân,
tôi được biết trong những
mong mỏi chính đáng và giản
đơn của họ là: Các phường
hiện nay cần sự quan tâm của
nhà nước hơn trong việc hỗ
trợ nâng cấp các phương tiện
phục vụ biểu diễn, công tác
truyền dạy. Cơ quan quản lý di
sản văn hóa các cấp nên kết
hợp với các công ty du lịch tổ
chức những buổi tọa đàm để 3
phường Múa rối nước của tỉnh
nhà bày tỏ được những điều
họ mong muốn. Ngoài được đi
lưu diễn họ cũng mong được
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch cũng như tỉnh Hải Dương
nên tổ chức Liên hoan định kỳ
2 năm một lần để các nghệ
nhân có điều kiện gặp gỡ, trao
đổi, học tập kinh nghiệm,
nhìn nhận đúng mình, có
động lực thi đua nâng cao chất
lượng biểu diễn cũng như các
kỹ năng mà họ đang nắm giữ
về loại hình nghệ thuật này.
Cũng như các loại hình di
sản văn hóa phi vật thể khác
(Xem tiếp trang 28)
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Ngày xưa… xe đạp ký
nước ta, người có xe đạp
đầu tiên là vua Thành
Thái. Vua Thành Thái ở
ngai vàng 18 năm (1889-1907).
Một ông vua đi xe đạp! nghe
như chuyện đùa. Song ở vào
thời kỳ lạc hậu, vua đi đâu
cũng ngồi trên kiệu do quân
lính khênh đi. Quan lại có đi
thì dùng xe tay do người kéo
thì xe đạp quả là tân tiến, hiện
đại và mới mẻ đến mức lạ lẫm.
Như vậy là xe đạp xuất hiện ở
Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX. Từ đấy, dần dần
xe đạp xuất hiện ở thành phố
như Hà Nội, Sài Gòn với
những nhà tư sản hoặc quan
chức cỡ lớn. Khoảng dăm chục
năm sau xe đạp mới dần dần
nhiều lên nhưng vẫn chưa
thành phổ biến. Sau hòa bình
lập lại (1954), chúng tôi đi học
trường huyện, trên quốc lộ 191
hàng ngày cũng chỉ thỉnh
thoảng mới gặp xe đạp mà
thôi.
Sang thập kỷ sáu mươi, bảy
mươi, xe đạp vẫn còn ít lắm.
Cả huyện tôi có hơn 200 giáo
viên nhưng chưa nổi vài chục
cái xe đạp. Các bộ các ngành
khác cũng vậy. Trưởng Ty
cũng chỉ có xe đạp để đi công
tác. Chủ tịch, Bí thư huyện
cũng đi xe đạp. Xe đạp lúc ấy là
báu vật, cho nên được quý
mến, nâng niu lắm. Bất đắc dĩ
mới dùng đến. Mỗi khi đi về là
lau chùi sạch sẽ rồi treo lên
cách mặt đất chừng gang tay.
Nếu không treo thì kê lên hai
mảnh gỗ. Xe được phủ “áo”
chống bụi. Vô tình xe bị xây
xát tí sơn thì xót ruột lắm. Vì
thế xe đạp không ai được sờ
vào, là vật không thể cho
mượn. Có người còn nói
“mượn vợ thì được chứ mượn

Văn Duy

Ở
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Người Hà Nội đi làm bằng xe đạp qua cầu Long Biên.
Ảnh: TL

xe đạp thì không”. Mua được
xe đạp là sự kiện lớn lao. Bạn
bè vui mừng, đến xem. Chiếc
xe mới coong dựng giữa sân.
Mọi người xúm lại ngó
nghiêng, ngắm nghía, bàn tán.
Có người bạo dạn xoay cái pê
đan quay vù vù, hoặc quay
ngược vòng xích có vẻ sung
sướng lắm. Đi đến nhà bạn gái
bằng xe đạp là thành nổi tiếng
trong làng ngay. Cô gái được
ngồi sau xe đạp do người yêu
đèo thì nét mặt hơn hớn đầy
kiêu hãnh.
Thời bao cấp, những cán
bộ thuộc diện phải đi công tác
nhiều thì được mua xe đạp
theo chế độ “cung cấp”. Giá xe
cung cấp là 24 đồng/cái (lương
giáo viên cấp 1 mới ra trường
vài ba năm là 32 đồng/tháng.
Gạo mậu dịch hai hào tư một
cân). Xe đạp có biển đăng ký
như kiểu biển xe máy bây giờ
và nhất thiết phải treo ở suốt
ngang của khung xe. Xe chuẩn
phải đủ chuông, phanh, thiếu
sẽ bị công an phạt. Ở miền Bắc
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hồi ấy chỉ có một nhà sản xuất
xe đạp mang nhãn hiệu
“Thống nhất”. Ngoài ra là xe
nhập từ nước ngoài như Pháp,
Đức, Tiệp, Trung Quốc, Liên
Xô với những nhãn hiệu như
Pơgio, Eska, Mifa, favorit,
Phượng Hoàng, Vĩnh Cửu…
Mỗi loại xe có những nét
riêng. Xe Pơ giô của Pháp thì
bền, đẹp và sang trọng đã
thành mơ ước của bao cô gái,
thời bao cấp “một yêu anh có
senko, hai yêu anh có pơ giô cá
vàng” hay “có favôrít có đài
đeo hông”. Xe Phượng Hoàng
của Trung Quốc hơi nặng
nhưng cứng và bền, tha hồ thồ
hàng. Xe Cuốc (xe đua) của
Liên Xô thì ghi đông khoằm
xuống. Vành cỡ 680, xe cao,
ngồi lên xe gần như phải nằm
sấp mới đi được. Nhu cầu có
xe đạp ngày càng trở nên cấp
thiết đối với cán bộ và nhân
dân. Ở cơ quan có chế độ xe
đạp công, tức là xe đạp mua
bằng tiền nhà nước và dùng
chung cho cán bộ. Tuy nhiên
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ai có nhiệm vụ quan trọng mới
được thủ trưởng ký giấy cho đi
xe. Và không phải cơ quan nào
cũng có xe công. Khi chiến
tranh kết thúc, bộ đội, cán bộ
ở Nam ra, ai cũng có chiếc
khung xe đạp còn quấn giấy
nguyên vẹn mang về. Có người
mua được vài ba bộ khung, thế
là quý lắm và được nhiều
người thán phục. Quý thế
nhưng có phải ai cũng có điều
kiện để mua. Xe đạp vẫn thiếu.
Vì vậy nhiều cửa hàng sửa xe
đạp đã tự nâng trình độ để sản
xuất khung xe. Việc này lúc
mới phải bí mật. Lộ ra, công
an phạt vì ai cho phép?
Một điều rất quan trọng là
giá trị phục vụ đời sống của xe
đạp. Có lẽ ban đầu, người ta
sáng tạo ra nó là để cho con
người đi lại nhanh hơn và đỡ
mệt hơn. Khi vào Việt Nam,
được con người trao thêm cho
chức năng vận tải hàng hóa
nữa. Đầu tiên là “vận tải
người”. Trên xe đạp, phía
trước buộc cái ghế làm bằng
mây và tre cho một cháu bé
ngồi. Gác ba ga đằng sau là
người vợ bế con nhỏ. Vậy là cả
bốn người cùng bị bọc, túi,
làn… cả nhà trên một chiếc xe,
đi một cách “nhẹ nhàng” hàng
trăm cây số là chuyện thường.
Xe đạp chở phân ra bón ruộng,
chở lúa ngô khoai về nhà, chở
rau hoa quả đi chợ, chở lợn gà
ngan vịt… Xe đạp còn chở
gạch, vôi, xi măng cho xây
dựng, chở tre gỗ làm nhà…
Thôi thì đủ thứ. Song tôi cho là
sáng tạo nhất là chở “thuyền
mủng” và chở “đó”. Chiếc
thuyền mủng đan bằng tre,
dài chừng ba mét, rộng chừng
một mét lại cong nhiều chiều.
Vậy mà họ buộc cây ở phía
trước và phía sau với độ cao
hợp lý rồi úp chiếc thuyền lên
như một mái nhà dài, phía
trước cao, phía sau thấp.

Người ngồi trong “mái nhà” ấy
và đi. Còn chở đó, họ chở được
tới ba chục cái. Họ buộc thêm
cây que vào xe rồi các “trúm”
xếp đều nhau treo phía sau xe
còn có các “đó” buộc thành
hình quả cầu khổng lồ ở phía
trên, trông như một bông hoa
hình cầu vĩ đại. Người vẫn
ngồi xe đạp bình thường.
Riêng hai loại hàng này đi
ngược gió thì phải biết. Có sự
sáng tạo nên mới có đoàn dân
công xe đạp thồ phục vụ trận
Điện Biên thời chống Pháp và
phục vụ chiến trường miền
Nam thời chống Mỹ. Chiếc xe
kỷ lục ở Điện Biên chở hơn ba
tạ hàng, sang thời chống Mỹ,
xe của anh hùng Biên Công
Chấn chở tới 8 tạ hàng (Những
xe ấy nay vẫn còn lưu ở các
bảo tàng). Quả là phi thường.
Không ai ngờ xe đạp lại “anh
hùng” đến thế, khiến Mỹ phải
có những nhà khoa học
nghiên cứu về xe đạp thồ Việt
Nam.
Cũng vì đảm đương hai
nhiệm vụ quá nặng nề là chở
người và chở hàng, hầu hết là
rất quá tải nên xe đạp hay
hỏng lắm. Những bệnh
thường gặp là nổ xăm vỡ lốp,
đứt tanh, tuột xích, đứt xích,
hỏng con cá ở trong líp nên líp
cứ quay trơn lừ mà không tải
được nên bánh xe vẫn đứng
yên rồi dơ côn, mút côn, đứt
phanh, hỏng chắn bùn, chắn
xích… đủ loại. Cá biệt còn có
xe gẫy khung. Tất cả các bệnh
đều xảy ra lúc xe đang phải
làm việc trên đường. Thật là
khổ. Vậy nhưng người Việt
Nam chữa được hết, sáng tạo
lắm. Xe gẫy khung ư? Để xe
đấy vào nhà dân xin đoạn tre
bằng cổ tay thôi, chẻ đôi ra rồi
ốp vào đoạn ống tuýp nào gẫy,
lấy dây chun buộc chặt như
kiểu bó bột của bác sĩ với
những ca gẫy chân, gẫy tay.

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

Mươi phút sau xe lại bon bon
như thường. Đang đi, một
bánh chặt không quay được,
nếu có dụng cụ mang theo thì
nới ra. Không có dụng cụ thì
lấy chân đạp mạnh vào bánh,
côn lỏng rồi, lại đi và… lại đạp,
cứ thế vẫn đến đích. Xe nổ lốp,
đứt phanh, xăm phòi ra thì xả
hơi đi, nhét trở lại rồi lấy dây
cao su buộc quanh một số
vòng, bơm vào, đi tiếp. Song từ
lúc ấy không được bóp phanh.
Xe ấy có tên mới là “xe cố vấn”.
Nếu đứt phanh, chữa nhiều
lần thì bỏ chắn bùn ra, bỏ cụm
phanh ra. Khi xuống dốc hay
cần dừng lại thì dùng “phanh
chân”, nghĩa là vẫn ngồi trên
xe, lấy chân ép vào lốp xe.
Phanh chân thế mà rất “ăn”
đấy. “Con cá” ở líp hỏng do
“râu tôm” không còn đàn hồi
thì rút bỏ râu tôm, cắt miếng
cao su chèn vào đấy. Cao su
đàn hồi đẩy con cá ra. Líp lại
quay bánh xe vù vù, cá nổ tanh
tách. Xích rão ư? Thì tháo rời
ra từng mắt một rồi lắp lại,
mặt ngoài xích thành mặt
trong. Xích lại chặt chẽ như
mới. Làm thế gọi là “Lộn xích”.
Lộn xích cần tỉ mỉ và phải mất
vài giờ mới xong nhưng không
phải ai cũng làm được đâu.
Mỗi xe đạp thời ấy đều phải có
một túi phụ tùng: móc lốp,
nhựa vá, kìm, cờ lê, mỏ lết,
dây, bật lửa… và cái bơm tay
mang theo. Thế là yên tâm,
tha hồ đi và chấp mọi hỏng
hóc.
Xe đạp sinh sôi mạnh vào
thời bao cấp (khoảng từ 1965
đến 1995). Phụ tùng xe đạp
phải phân phối. Cơ quan
thống kê xem mấy người có xe
đăng ký chính chủ để vào
danh sách (Xe của gia đình
cho mượn, không vào được).
Mỗi khi có phụ tùng, công ty
thương nghiệp căn cứ vào các
danh sách mà phân hàng,
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được mua cái gì, quý cái ấy,
đòi hỏi không xong. Cơ quan
thì căn cứ vào giấy của công ty
mà cho anh chị em bình, sao
cho đều. Người được mua thứ
này, thôi thứ kia. Khổ nỗi có cơ
quan người ta không chịu
nhường nhau nên cái lốp mới
phải cắt ra làm đôi, mỗi người
một nửa, đem về chọn cái lốp
cũ nào còn kha khá, cắt ra, nối
với nửa lốp mới. Cái lốp ấy, lúc
đi cứ “bịch, bịch” vì chỗ nối
phải dày hơn. Mới đi sốt ruột

người giữ gìn...
(Tiếp theo trang 34)

trưởng thành, có thể chơi
được nhiều nhạc cụ và biểu
diễn hát văn thuần thục, được
các cơ cánh hầu đồng đánh giá
1cao, trở thành niềm tự hào
của anh sau nhiều năm cống
hiến, truyền dạy. Không chỉ
truyền dạy về làn điệu, nhịp
phách, anh còn giúp họ hiểu
được ý nghĩa của môn nghệ
thuật này.
"Hát văn không chỉ bó hẹp
trong nghi lễ hầu đồng, mà
còn được coi loại hình âm
nhạc dân gian độc đáo. Hát
văn có thể thể hiện nhiều cung
bậc cảm xúc trong một bài, có
hùng tráng, có bi ai theo giai

nhìn lại công tác...
(Tiếp theo trang 25)

Nghệ thuật Múa Rối nước tỉnh
Hải Dương chỉ sống được và
sống khỏe thì ngay từ bây giờ,
61 nghệ nhân đang nắm giữ di
sản và những người kế thừa
cần phải được nhà nước, xã
hội quan tâm bảo vệ, tạo điều
kiện cho họ có một môi trường
sống khỏe, có cơ hội thể hiện
tài năng, tâm huyết và được
ghi nhận, để họ yên tâm trụ
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một tý rồi cũng quen, vẫn hơn
đi bộ.
Nhoàng một cái mấy chục
năm đã qua. Đất nước đã bỏ
qua thời “văn hóa xe đạp”,
đang ở cuối thời “văn hóa xe
máy” để bước vào giai đoạn
“văn hóa ô tô”. Nhiều cán bộ
đã mua ô tô riêng. Làng nào
cũng có một vài nhà cho đến
vài chục hộ nông dân có ô tô
riêng. Rẻ thì một vài trăm
triệu. Đắt thì một vài tỷ là có xe
đi. Chiếc xe đạp thời xưa, nay

có cái may mắn được giữ lại
làm kỷ niệm, còn hầu hết vào
tay bà “đồng nát” để tái sinh
kiếp khác. Song dù thế nào đi
nữa mỗi khi gặp lại, nhớ lại
hình ảnh cái xe đạp thời xưa
hay nghe bài hát “xe đạp ơi”,
tôi vẫn thấy thương xe, thương
mình, thương người, thường
đời. Tình thương trong tôi
không thể tách rời với niềm
cảm phụcr

thoại lịch sử của các vị thánh,
đặc biệt là có thêm dấu ấn đặc
trưng của văn hoá vùng miền.
Âm nhạc và người diễn không
có sự tập dượt, "ráp" từ trước,
cái tinh tế của cung văn là lựa
theo diễn xướng của thanh
đồng để tạo ra sự cộng hưởng,
và "bốc đồng" theo từng giá
hầu. Do vậy, có thể xem hình
thức diễn xướng dân gian này
là một môn nghệ thuật tổng
hợp, tinh tế, không thua kém
những loại hình nghệ thuật
khác"- anh Tuấn cho biết.
Năm 2016, khi Thực hành
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
được UNESCO công nhận là
Di sản văn hoá phi vật thể của
nhân loại thì hát văn thật sự
được quan tâm và có cơ hội để

phát triển hơn. Có nhiều cống
hiến trong việc bảo tồn và
phát triển của loại hình nghệ
thuật âm nhạc dân gian độc
đáo này, cùng với mong muốn
đưa nghệ thuật hát văn tới với
đông đảo công chúng, anh
Tuấn vẫn tiếp tục học hỏi và
truyền thụ những kinh
nghiệm quý giá của mình cho
những người có cùng đam mê,
đặc biệt là thế hệ trẻ. Anh
mong muốn, qua quá trình
giới thiệu, truyền dạy, giới trẻ
có thể hiểu biết thêm về loại
hình nghệ thuật dân gian tiêu
biểu, từ đó góp phần tôn vinh
và giữ gìn nghệ thuật hát văn
nói riêng, nghệ thuật cổ
truyền của dân tộc nói
chungr

nghề, thường xuyên thực
hành, truyền dạy… lớp trước
truyền lửa cho lớp người sau.
Đặc biệt trong tiến trình phát
triển và hội nhâp quốc tế, Múa
rối nước của tỉnh Hải Dương
bước đầu trở thành sản phẩm
du lịch, được du khách nước
ngoài biết đến nên rất cần các
cơ quan quản lý luôn sát cánh
bên họ, đầu tư, nghiên cứu
nắm bắt nhu cầu của du
khách, giúp họ nâng cao khả
năng đáp ứng các buổi biểu
diễn phục vụ du khách, quảng

bá và xây dựng hình ảnh bài
bản và hấp dẫn, chuyên
nghiệp hóa các kỹ năng, xây
dựng cơ sở vật chất và có
chính sách phù hợp đáp ứng,
đặc biệt là chính sách đào tạo
nghệ nhân mới là hết sức quan
trọng để góp phần duy trì sự
phát triển của loại hình này.
Chỉ có như vậy Nghệ thuật
Múa rối nước của tỉnh Hải
Dương mới giữ được yêu cầu,
tiêu chí của di sản văn hóa phi
vật thể quốc giar
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Độc đáo lễ hội đình Kiên Lao
PHương THanH

Đình Kiên Lao ngày nay.

L

ễ hội đình Kiên Lao xưa
nay vào loại lễ hội lớn
trong huyện Kim Thành,
thu hút không chỉ nhân dân
trên địa bàn huyện mà còn
khách thập phương. Người
Kiên Lao vốn có niềm tự hào
riêng về lễ rước kiệu của lễ hội
làng mình. “Kiệu chạy”, “kiệu
bay” là tục riêng, nét độc đáo
của làng mà không nhiều nơi
có được.

nơi lưu giữ nhiều cổ vật
Làng Kiên Lao gồm 5 thôn:
Tân Tiến, Đại Tiến, Đồng
Tâm, Đình Dọc, Lộng Khê
thuộc xã Đại Đức, huyện Kim
Thành. Hiện đình Kiên Lao
nằm ở thôn Tân Tiến, tọa lạc
trên một khu đất thoáng mát
có dáng “rồng chầu hổ phục”.
Kiến trúc Nguyễn, mặt chính
hướng Nam, Tam quan bề thế
(được chính quyền và nhân
dân địa phương tôn tạo năm
1992), cổng chính dựa trên hai
cột trụ, trên đắp đôi nghê, hai
cổng phụ xây chồng diêm hai
mái. Đình xây hình chữ Đinh (
丁) gồm 5 gian tiền tế, 3 gian

hậu cung. Mái lợp ngói mũi,
trên nóc đắp hai con kìm, giữa
dựng hình “lưỡng long chầu
nguyệt”. Hai đầu hồi tiền tế và
hồi sau hậu cung đều đắp nổi
hổ phù. Tại cửa phụ hậu cung
còn ghi dòng chữ “Đồng
Khánh nguyên niên tuế thứ
Bính Tuất thập nhất nguyệt sơ
lục nhật lương thời bản xã
trùng tu” tỏ rõ đình được xây
dựng năm 1886, trùng tu năm
Bảo Đại thứ 3 (năm 1928).
Chính cung trang trí cửa võng,
hai bên treo các câu đối và đặt
bộ bát biểu sơn son thếp vàng.
Trong cung cấm có hai cỗ ngai
bài vị và 2 cỗ bành kiệu tươi
màu sơn đỏ thếp vàng của hai
Thành hoàng làng. Năm 1995
đình Kiên Lao được công nhận
là Di tích quốc gia. Nhân dân
và chính quyền địa phương đã
bỏ nhiều công sức đổ đất san
nền sân đình, xây tường bao,
tam quan, đóng cửa đình… và
gìn giữ khang trang như ngày
nay.
Đình Kiên Lao thờ hai vị
thần hoàng là Đào Công Chiêu
và Đào Công Hiển thời Lê Đại

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

Hành (năm 981) có công
chống giặc Tống bảo vệ đất
nước ở thế kỷ X. Hiệu là
“Trung – Hoa – Tể – Đại –
Tướng – Quân” tên húy Đức
thánh đệ nhất là Chiêu (昭)
đức đệ nhị là Hiển (顯). Vị đệ
nhất là Nhân thần; vị đệ nhị là
thiên thần. Sau khi mất, hai vị
được nhà vua sắc phong, Đức
thánh cả là: Chiêu công hộ
quốc cư sĩ linh ứng Đại Vương;
Đức thánh hai là: Hiển công cổ
tự hiển ứng Đại Vương”. Các
triều vua sau này đều có sắc
phong cho nhị vị đại vương do
tỏ rõ linh ứng. Đặc biệt, nơi
đây còn lưu giữ được 2 cuốn
thần phả và 12 đạo sắc phong
thời Lê và thời Nguyễn (Tự
Đức năm 1848 - 5 đạo, Cảnh
Hưng 1740 - 2 đạo, Vĩnh Thịnh
1707 - 1 đạo, Khải Định 1916 –
3 đạo, Đồng Khánh 1886 - 1
đạo) phong cho hai vị Thần
hoàng làng và nhiều cổ vật, đồ
thờ có giá trị như: Khám thờ
thời Nguyễn, 3 bức đại tự, 3
câu đối, 3 hương án thời
Nguyễn…

Điểm nhấn của lễ hội
Lễ hội đình Kiên Lao là một
lễ hội lớn trong vùng. Trước
cách mạng tháng tám 1945,
hàng năm thường có ba dịp tế
lễ (tính theo Âm lịch): một là
ngày mồng tám tháng Giêng
ngày Đản sinh đức Thánh cả
và lễ Kỳ phúc đầu năm. Hai là
Từ ngày 15 đến 17 tháng 11 (lễ
hội khao quân) là theo tích hai
Ngài đồng du hội ngộ. Qua
tham khảo hương ước cổ của
làng, việc tế lễ trong kỳ “làng
vào đám” quy định khá rõ. Đồ
tế lễ dùng những thức sau:
vàng, ngựa, mũ áo (đồ mã);
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trầu rượu. Lễ mặn có xôi, thịt
lợn (mỗi giáp hiến lễ một “ông
lợn”). Lễ chay có oản, chè, xôi,
hoa quả, bánh vuông, bánh
tròn tráng, bánh dày, bánh
trưng, bánh đường, trà phẩm,
thịt lợn… Những đồ lễ vật này
giao người làm tế đám đến
lượt phải sắm sửa, dùng tiền
trích ở hoa lợi ruộng công
khấu trừ ra. Tế lễ xong phân về
các giáp theo nhân đinh vị thứ
chia phần. Chức sắc trong làng
từ tổng lý, thân hào, hương
chức được dự lễ tế; trước ngày
tế lễ và trong khi hành lễ phải
kiêng người tang trở, trai giới,
ăn chay tắm gội sạch sẽ và ở
tại đình. Khi tiến hành các lễ
tiết, nhất nhất phẩm phục mũ
áo thụng xanh. Các lễ tiết
chính được tiến hành trong
khuôn viên đình. Ba là ngày
mười một tháng Chạp là ngày
hóa nhật hai ngài cùng thác
xuống bể.
Ông Ngô Văn Thành – công
chức Văn hóa xã Đại Đức cho
biết: Ngày nay Lễ hội làng Kiên
Lao được tổ chức trọng thể
nhất vào lễ hội khao quân, tức
ngày 15 – 17 Âm lịch hàng năm
theo kịch bản Lễ hội điểm
được Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch hoàn thiện Hồ sơ từ
năm 2012. Các lễ dâng và quy
trình tổ chức lễ hội vẫn giữ
được nét truyền thống từ xưa.
Lễ Cáo yết được tổ chức mùng
1 tháng 11 do Ban tổ chức thực
hiện, Trưởng ban tổ chức lễ
hội là đồng chí Chủ tịch
UBND xã, thành viên BTC là
đại diện các ban, ngành, đoàn
thể và đại diện các thôn. Lễ
Mộc dục được làm vào nửa
đêm (12 giờ đêm) mười tư kéo
dài khoảng một giờ đồng hồ.
Sáng ngày 15, tráng đinh 4
giáp rước lễ vật ra đình, buổi
chiều rước kiệu thần. Tối 15 tổ
chức tế yên vị. Tối 17, làng làm
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Kiệu “bay” trên nước.

lễ tế rã đám. Tuần tự nghi
trình rước tiến hành như sau:
Đi đầu là cờ thần, cờ ngũ sắc,
tiếp theo là đoàn nghi trượng
gồm bát biểu, đồ tế khí. Trống
chiêng, bát âm khởi nhạc, 2
kiệu đặt thần vị (long ngai, bài
vị, xiêm đai hốt ủng…) của nhị
vị Thần hoàng đi song hành; tế
quan, quan viên chức việc
trong làng phẩm phục nghiêm
trang đi sau kiệu; dân làng
kính cẩn theo sau. Đoàn rước
khởi kiệu từ đình ra miếu thờ
nhị vị Thần hoàng rước mũ
nhị vị thánh ở miếu về đình,
làm lễ yên vị thờ ba ngày sau
đó vào ngày 17 lại rước trả mũ
từ đình về miếu.
Cùng với các lễ thức truyền
thống, phần hội của lễ hội
Kiên Lao xưa nay cũng hết sức
phong phú. Các trò chơi dân
gian như: cầu thùm, bắt vịt,
tam cúc, tổ tôm, cây đu, vật, cờ
người, kéo co, chọi gà… lôi
cuốn dân làng và khách thập
phương tham gia. Vào đám,
làng còn mời các gánh hát
tuồng, chèo về diễn hàng đêm
tạo nên không khí hào hứng,
chan hòa, thư thái chốn hương
quê bù cho nỗi nhọc nhằn, vất
vả trên đồng ruộng lúc mùa
vụ.
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Điểm nhấn của lễ hội đó là
đặc sản “kiệu chạy”, “kiệu
bay”. Theo như chia sẻ của các
cụ cao niên trong làng: Tục
rước kiệu hiếm lạ ở đây xuất
phát từ truyền ngôn lâu đời
rằng đây vốn là mảnh đất hội
quân, luyện rèn sĩ tốt của nhị
vị Thành hoàng, phản ánh
thần thái trẻ trung vui nhộn,
vui vẻ hay đùa giỡn, ham đua
sức, đua tài. Tục truyền rằng,
khi được sắc vua ban, kiệu hai
ngài vi hành lên phủ, qua sông
Sái, thuyền chưa tới bờ hai
kiệu đã cùng lúc bay thẳng lên
bờ chạy thẳng một mạch tới
phủ đệ. Quan phủ thấy lạ hỏi
rằng “kiệu làng nào vậy”, thưa
rằng “kiệu làng Kiên Lao” liền
được nhận sắc ngay tức khắc.
Kiệu về đến bản doanh, các
đoàn cùng đi còn chưa lên tới
phủ. Lại mô tả đường luyện
quân của hai ngài dọc từ đình
làng, băng qua cánh đồng tới
khu vực chùa làng bây giờ xưa
vốn lầy thụt, khó đi. Vậy mà
dọc đường luyện sức, gặp ao
qua ao, gặp đồi gò, ruộng phơi
đất ải nhấp nhô cao thấp, gốc
rạ cứng sắc chĩa ngược lên trời
mà các chân kiệu vẫn đạp đất
(Xem tiếp trang 12)
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VăN Hóa THôNG TiN CẩM GiàNG

tích cực tuyên truyền trong những ngày tâm Dịch coViD-19
nam HuỳnH

T

rong đợt dịch Covid-19
bùng phát tại Hải
Dương, huyện Cẩm
Giàng từ ca lây nhiễm đầu
tiên, diễn biến dịch trở nên
phức tạp với mức độ lây
nhiễm mỗi ngày hàng chục ca
trong khu dân cư và công
nhân ở các khu công nghiệp.
Huyện Cẩm Giàng trở thành
một trong những tâm dịch của
tỉnh phải thực hiện cách ly,
phong tỏa. Mọi hoạt động bị
đình trệ. Trong đợt cao điểm
“Chống dịch như chống giặc”,
Phòng Văn hóa – Thông tin
Cẩm Giàng đã làm tốt công tác
tham mưu cho Ban chỉ đạo
(BCĐ) phòng, chống dịch
Covid-19 của huyện bằng việc
đẩy mạnh công tác tuyên
truyền tạo nhận thức sâu rộng
trong nhân dân phòng, chống
dịch đạt hiệu quả.

Tích cực tuyên truyền
trong tâm dịch
Trong hơn một tháng thực
hiện cách ly y tế, cùng với các
lực lượng tuyến đầu chống
dịch như: quân đội, công an,
nhân viên y tế… ngành văn
hóa, thông tin Cẩm Giàng đã
tích cực tham mưu BCĐ
phòng, chống Covid-19 huyện
tuyên truyền về diễn biến dịch
bệnh, các biện pháp phòng,
chống dịch, các gương điển
hình trong chống dịch… bên
cạnh đó huy động toàn bộ cán
bộ, công chức, viên chức từ
huyện đến xã, thị trấn tham
gia hỗ trợ nhân viên y tế và
trực tại các chốt kiểm dịch và
điểm cách ly đối tượng F1, F2.
Phòng Văn hóa và Thông
tin là cơ quan thường trực

Xe ô-tô tuyên truyền lưu động hoạt động liên tục trên mọi cung
đường xã, thị trấn.

Tiểu ban tuyên truyền - BCĐ
Covid-19 huyện đã tham mưu
công tác tuyên truyền theo các
giai đoạn phù hợp diễn biến
tình hình dịch bệnh. Xây dựng
kế hoạch tuyên truyền phòng,
chống dịch từ khi xuất hiện,
đến thời kỳ cao điểm và trong
tình hình mới, mỗi giai đoạn
có kế hoạch tuyên truyền cụ
thể. Chỉ đạo Trung tâm VHTTTT tuyên truyền trực quan
trên các cụm pano khổ lớn,
pano hàng rào, băng zôn,
bảng điện tử... Đài phát thanh
huyện và truyền thanh xã
tuyên truyền theo khung giờ
đã định và đột xuất khi có chỉ
đạo mới, lưu ý phù hợp với
lịch học trực tuyến của học
sinh. Tuyên truyền lưu động
bằng xe ô-tô; mỗi xã 1-2 tổ
tuyên truyền bằng loa kéo,
mỗi tổ 4-6 người mỗi ngày
chạy 2-4 lượt đường làng ngõ
xóm. Ngoài ra tuyên truyền
lồng ghép các cuộc họp của
các đoàn thể, chi hội, tuyên
truyền trên cổng thông tin

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

điện tử huyện, xã, mạng xã hội
(facebook, zalo, youtube) và
các Fanpage của tỉnh như: xứ
Đông Văn hiến; trang tin Hải
Dương; trang Zalo Chính
quyền điện tử tỉnh; ứng dụng
Smart Hải Dương và trang tin
điện tử thông tin về dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp Covid19; trang facebook Cẩm Giàng
24h...
Thực hiện chỉ đạo của tiểu
ban tuyên truyền, Trung tâm
VHTT-TT huyện đã thực hiện
tuyên truyền trực quan tại nơi
công cộng bằng băng zôn,
khẩu hiệu, 3 pano đặt trên
hàng rào trụ sở huyện, 16 áp
phích dán tại các trung tâm xã,
thị trấn, 2 bảng điện tử chạy
24/24, 03 xe ô-tô tuyên truyền
lưu động trên các trục đường
chính, khu văn hóa thể thao,
nhà văn hóa, điểm sinh hoạt
cộng đồng, khu đông dân cư...
nội dung diễn biến, tính chất
nguy hiểm, nguy cơ và tác hại
của dịch bệnh và các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh
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như thực hiện tốt 5K "Khẩu
trang - Khử khuẩn - Khoảng
cách - Không tụ tập - Khai báo
y tế", cài đặt ứng dụng
Bluezone… để người dân chủ
động, tích cực thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch,
bảo vệ sức khỏe cá nhân và
cộng đồng. Thực hiện tốt các
nguyên tắc quy định về giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 16 của
Thủ tướng chính phủ. Trao đổi
với ông Vũ Mạnh Huy – Giám
đốc Trung tâm VHTT-TT
huyện được biết: trong những
ngày cao điểm dịch các xe
tuyên truyền lưu động hoạt
động liên tục sáng từ 7h30 đến
11h, chiều từ 14h00 đến
17h00, tăng cường treo thêm
08 pano, 02 băngzon khu
trung tâm huyện, 150 phướn
in khẩu hiệu 5K rộng
70x140cm treo tại các chốt
trực.
Đài phát thanh huyện,
ngoài duy trì phát sóng thường
xuyên vào buổi sáng, trưa,
chiều tối đã tăng thời lượng
phát lên gấp đôi và duy trì ở 40
chuyên đề về phòng chống

dịch Covid-19. Trong thời gian
hơn một tháng đài đã phát
hàng nghìn tin, bài tuyên
truyền, đài truyền thanh các
xã, thị trấn ngoài tiếp sóng đài
huyện cũng đã phát hàng trăm
tin, bài của BCĐ cấp xã. Nội
dung tuyên truyền chủ yếu
vẫn là phòng, chống dịch và
các văn bản chỉ đạo của tỉnh,
huyện, xã; gương người tốt,
việc tốt trong phòng chống
dịch; xử lý các vi phạm trong
phòng, chống dịch giữ gìn an
ninh trật tự... “Mỗi khi có chỉ
đạo mới của BCĐ tỉnh, huyện
hay truy vết những người tiếp
xúc và đến địa điểm có ca
nhiễm Covid-19 là chúng tôi
cho phát sóng ngay bất kể
khung giờ ngày hay đêm, thời
lượng dài hay ngắn để người
dân kịp thời nắm được, chủ
động khai báo y tế” ông Lê Tạ
Sơn – Phó trưởng Đài phát
thanh huyện Cẩm Giàng chia
sẻ.
Ban Quản lý di tích huyện
đã nghiêm chỉnh chấp hành
các thông điệp khuyến cáo
của Bộ Y tế, BCĐ phòng,

chống dịch Covid-19 của tỉnh,
huyện. Ban đã in và treo pano
khuyến cáo của Bộ Y tế, mua
cồn sát khuẩn, khẩu trang,
máy đo thân nhiệt. Trong thời
gian giãn cách xã hội Ban
đóng cửa các di tích tạm dừng
đón tiếp khách.
Là người thường xuyên
theo dõi diễn biến tình hình
dịch bệnh trên địa bàn xã và
huyện, ông Nguyễn Văn
Thuyết, xã Cẩm Vũ cho biết:
trước tình hình diễn biến phức
tạp của dịch bệnh, ngoài theo
dõi thông tin trên các phương
tiện thông tin đại chúng như:
tivi, báo mạng, mạng xã hội tôi
còn thường xuyên nghe và cập
nhật trên hệ thống loa truyền
thanh của xã, bên cạnh đó là
hệ thống tuyên truyền lưu
động, pano, áp phích… từ
những thông tin chính thống
này đã giúp tôi yên tâm cách ly
y tế tại nhà và thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch
một cách khoa học, qua đó
góp phần tránh lây lan dịch
bệnh trong cộng đồng và thực
hiện thắng lợi công cuộc
“chống dịch như chống giặc”
của Đảng và Nhà nước.

Sẵn sàng tổ chức các hoạt
động khi hết dịch

Len lỏi trên các cung đường xóm, thôn đã có đội tuyên truyền
loa kéo.
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Theo lãnh đạo Phòng
VHTT, sau khi hết dịch phòng
chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền
phòng, chống dịch trong giai
đoạn mới và tuyên truyền các
nhiệm vụ chính trị của huyện.
Song song với đó là kiểm tra
các cơ sở tôn giáo, hộ kinh
doanh dịch vụ văn hóa khi cho
phép trở lại hoạt động. Trước
mắt, Trung tâm VHTT-TT
tuyên truyền bầu cử Quốc hội
và HĐND các cấp, kỷ niệm các
ngày lễ lớn của đất nước; tổ
chức lớp sân khấu học đường;
liên hoan thiếu nhi tuyên
(Xem tiếp trang 36)
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Người giữ gìn di sản hát văn

nguyễn Trường

Hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật hát văn, anh Lưu Đức Anh Tuấn đã và đang
nỗ lực trao truyền lại vốn văn hóa quý giá của dân tộc cho thế hệ trẻ, góp phần
bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
- một loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc đã được UNESCO công nhận là
di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Anh Lưu Đức Anh Tuấn (giữa) trong một buổi biểu diễn hát
văn.

Sớm bén duyên
Anh Lưu Đức Anh Tuấn
(sinh năm 1978) sinh ra và lớn
lên ở mảnh đất Ninh Giang,
một miền quê giàu giá trị văn
hoá truyền thống. Niềm đam
mê hát văn của anh Tuấn sớm
được hình thành bởi nơi đây
có di tích Đền Tranh, nơi thờ
Quan lớn Tuần Tranh - một
trong những trung tâm của tín
ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ, thu
hút nhiều thanh đồng đạo
quan về trình diễn. Nên từ nhỏ
anh đã được đắm mình trong
không gian linh thiêng của
những chương trình diễn
xướng hầu Thánh, trong vàng
son rực rỡ của nội tự đền. Đã
từng như say, như mê với
những điệu múa điêu luyện
của thanh đồng trên nền nhạc

và lời hát văn ngọt lịm của
những nghệ sĩ lớn như Khắc
Tư, Xuân Hinh... và những khi
đó, từ trong vô thức, anh lẩm
nhẩm hát theo những câu hát,
nhịp phách, tiếng đàn như
người mộng du. Dần dần niềm
đam mê hát văn ngấm vào anh
từ lúc nào không hay. Thế rồi
chất thiên bẩm sớm bộc lộ của
anh đã lọt vào "mắt xanh" của
thầy Đinh Văn Kền, người Thái
Bình khi đang trình diễn hát
văn tại di tích. Năm 1998 ông
quyết định chọn anh làm học
trò để truyền dạy nghệ thuật
hát văn. Để anh có thể lĩnh hội
được đầy đủ về nghệ thuật
này, thầy Kền đã kết nạp anh
vào tổ nhóm hát văn của
mình, khi đó có 3 thành viên
(1 đàn, 1 phách, 1 trống) để

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

anh có thể học hỏi được tất cả
kiến thức từ các thành viên
khác trong nhóm.
Không phụ công thầy, chỉ
sau một năm anh Tuấn đã
nắm vững đầy đủ các niêm
luật về nhịp trống, phách,
cách chơi đàn, thuộc lời và có
thể hát được các bản văn cổ để
phục vụ các thanh đồng biểu
diễn. Đây không phải là điều
mà ai cũng dễ dàng làm được.
Bởi theo được biết những bản
văn đều rất dài, mỗi bản văn
chính tương ứng với một giá
hầu gắn liền sự tích của một vị
thánh, mỗi canh hầu thường
có 20-36 giá hầu, bấy nhiêu giá
hầu là từng đó bản văn khác
nhau, cần phải rất tập trung và
chịu khó mới có thể thuộc hết
được. Như một giá hầu Quan
lớn Tuần Tranh lại bao gồm
một bản văn chính dài 4-5
trang giấy và có thêm 3-4 bản
văn phụ. Bản văn chính lại có
nhiều lề lối khác nhau như:
Kiều, Sai, Dọc, Phú, Thơ, Kiều
Dương... mỗi lề lối lại ứng với
từng động tác, cung bậc của
người trình diễn hầu đồng.
Nên người hát và người trình
diễn phải có sự tương tác,
cộng hưởng với nhau để tạo
nên sự thăng hoa của buổi
trình diễn, đây cũng là điểm
độc đáo của loại hình nghệ
thuật này.
Không chỉ tiếp thu những
kiến thức từ người thầy của
mình, anh Tuấn còn chịu khó
học hỏi những lề lối hát văn
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mới, biểu diễn bằng những
nhạc cụ mới từ những nghệ
nhân hát văn khi đến biểu
diễn tại di tích.
Với sự nỗ lực của bản thân
và sự chỉ bảo của các thầy, anh
Tuấn ngày càng hoàn thiện kỹ
năng của mình. Năm 2010,
anh cùng một số tổ nhóm hát
văn thành lập Câu lạc bộ Hát
văn Đền Tranh, xã Đồng Tâm
với 26 thành viên, đồng thời
phát triển thêm các nhạc cụ
để phục vụ biểu diễn như: sáo,
đàn bầu, líu, đàn thập lục...
Khi đó, đây có thể coi là câu
lạc bộ hát văn phát triển lớn
mạnh nhất trên địa bàn tỉnh
với số lượng và chất lượng các
thành viên đều ở mức cao.
Nhờ vậy, cũng trong năm
2010, khi được Trung tâm Văn
hoá tỉnh mời đại diện tham gia
trình diễn tại Liên hoan hát
văn, hát chầu văn khu vực
đồng bằng sông Hồng tại tỉnh
Vĩnh Phúc, CLB của anh được
trao tặng HCV cho giá hầu và
HCB cho dàn nhạc. Đây cũng
là cơ sở để Trung tâm Văn hoá
tỉnh quyết định thành lập CLB
hát văn xứ Đông vào năm 2013
với trên 40 thành viên và anh
Tuấn giữ vai trò Chủ nhiệm

CLB.
"CLB được thành lập không
chỉ giúp các nghệ nhân trong
tỉnh gắn kết mà còn tạo điều
kiện để có thể giao lưu, học
hỏi, mở mang kiến thức về hát
văn của các vùng miền trên cả
nước. Từ đó vừa làm phong
phú thêm nghệ thuật hát văn
của tỉnh nhà, vừa tạo động lực
để nhiều người đến với môn
nghệ thuật này, góp phần bảo
tồn và phát huy giá trị một
cách hiệu quả nhất"- anh
Tuấn chia sẻ.
Theo sát những bước đi
thăng trầm của nghệ thuật hát
văn, anh Tuấn đã sưu tầm và
lưu giữ được hàng trăm bài hát
văn với nhiều làn điệu khác
nhau. Anh cũng là người vừa
biết đàn, hát, gõ phách và nắm
được đầy đủ niêm luật, tinh
túy và lề lối của các bậc nghệ
nhân hát văn xưa, đồng thời là
người trung thành và chú
trọng giữ gìn vốn cổ. Với nỗ
lực của bản thân cùng các
thành viên trong CLB, từ khi
thành lập đến nay, hàng năm
CLB đều tham gia các Liên
hoan hát văn, hát chầu văn
khắp mọi miền trên cả nước
và đều giành giải cao. Bản

Ngoài hát văn, anh Tuấn còn là thanh đồng thường xuyên
tham gia diễn xướng hầu Thánh.
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thân anh Tuấn cũng giành
được nhiều giấy khen, bằng
khen, kỷ niệm chương sau
nhiều năm tham gia cống hiến
cho môn nghệ thuật này.

có tâm thì mới thành tài
Nếu chỉ theo nghề này vì
kiếm tiền thì chưa chắc đã trụ
được, bởi theo nghề này thật
sự cần cái tâm: tâm học hành
và tâm hi sinh, cống hiến.
Cũng chính vì vậy nên anh sẵn
sàng truyền dạy miễn phí cho
bất kỳ ai có mong muốn, đam
mê với môn nghệ thuật này
một cách nghiêm túc. Bởi
không nghiêm túc, không có ý
chí quyết tâm thì sẽ rất khó để
học.
Theo anh Tuấn, cái khó của
hát văn không chỉ dừng lại ở
việc học, mà người theo nghề
này còn phải hi sinh khá nhiều
về sức khoẻ. Để giữ giọng
trong qua các canh hầu,
những người hát văn thường
phải ăn trầu, uống nước chè
đặc, thậm chí phải hút thuốc
mà theo anh là để dây thanh
quản co lại sau thời gian dài
biểu diễn. Thường thì mỗi
canh hầu kéo dài khoảng 4-5
tiếng, dài nhất có thể lên tới 8
tiếng đồng hồ. Trong những
dịp lễ trọng phải phục vụ các
đoàn diễn hầu liên tục, có
ngày lên tới 5 đoàn nên thời
gian ăn, nghỉ rất ít, phải tranh
thủ rất nhanh để tiếp tục biểu
diễn. Vậy nên người nào
không đảm bảo được sức khoẻ
thì rất khó trụ được với
nghề.Và cũng theo anh Tuấn,
người hát văn có tâm không
phân biệt "Đồng sang", "Đồng
hèn" và cải lời làm mất đi sự
sang trọng của lời hát văn.
Vượt qua rào cản của
những khó khăn đó, anh Tuấn
đã truyền dạy được cho hơn 10
học trò. Một số học trò đã
(Xem tiếp trang 28)
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Những “hạt nhân” tiêu biểu trong
phong trào văn nghệ ở Thanh Miện
Hoàng nếT

Những năm qua, phong trào văn nghệ trên địa bàn huyện Thanh Miện diễn ra
sôi nổi, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Ông Khúc Mạnh Dần trong một lần tham gia "Hội thi Gia đình
phát triển bền vững" do Sở VHTTDL tổ chức.

T

rước khi tham gia vào
Câu lạc bộ (CLB) Dân ca
- chèo của huyện Thanh
Miện, ông Khúc Mạnh Dần
từng có hơn 30 năm tham gia
vào Đội văn nghệ xã Tứ Cường
và CLB văn nghệ thôn Phú Mễ
(xã Tứ Cường). Ông Dần nhớ
lại: thời kỳ bao cấp, phong trào
văn nghệ ở Tứ Cường phát
triển mạnh mẽ, cả đội có hơn
20 người với đủ nhạc công,
đạo diễn, diễn viên. Mỗi lần đi
diễn, anh chị em trong đội chỉ
được trả 2 cân thóc, vậy mà ai
cũng nhiệt huyết, gắn bó với
phong trào. Không chỉ tích cực
biểu diễn cho hơn 10.000
người dân của xã Tứ Cường,
ông Dần còn là gương mặt
được chọn đi tham dự các
chương trình, hội thi, hội diễn
sân khấu không chuyên do các
cấp tổ chức. Hơn 30 năm tham
gia phong trào với hàng trăm

tiết mục, dù không phải là
diễn viên chuyên nghiệp
nhưng nhắc tới ông Dần,
không mấy ai là không biết.
Nhiều tiết mục chèo do ông
đảm nhận vai chính, biểu diễn
cách đây đã hơn chục năm
nhưng vẫn còn được các đơn
vị lưu giữ đến giờ. Tâm huyết
với chèo, tháng 6 năm 2020 khi
CLB Dân ca - chèo huyện
Thanh Miện thành lập, ông
Dần cũng đăng ký tham gia.
Mặc dù bị ảnh hưởng của đại
dịch Covid-19 khiến hoạt
động của CLB ngưng trệ…
song với lòng đam mê hát
chèo, mượn làn điệu chèo để
cổ vũ động viên nhân dân
phòng chống dịch, ông Dần
cùng các thành viên trong CLB
linh hoạt chọn hình thức tập
luyện phù hợp. Khi dịch
Covid-19 tạm lắng, ông cùng
các thành viên lại tích cực

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

tham gia giao lưu với các CLB
thơ, ca trong và ngoài huyện.
Năm 2020 CLB Dân ca - chèo
được Trung tâm Văn hóa Thể
thao huyện chọn đi tham gia
“Hội diễn sân khấu không
chuyên tỉnh Hải Dương năm
2020” và đã đạt giải B toàn
đoàn; tại “Hội thi Gia đình
phát triển bền vững” do Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tổ chức, huyện Thanh Miện
đạt giải C đồng đội. Đóng góp
tích cực vào kết quả đó, không
thể không nhắc đến ông Khúc
Mạnh Dần. “Tham gia nhiều
năm, được đi hội diễn, giao
lưu ở nhiều nơi và cũng đã gặt
hái không ít giải thưởng cho
tập thể, cá nhân song điều
khiến tôi tâm đắc nhất sau
mỗi tiết mục là những tràng
pháo tay động viên của bà
con. Ngay cả khi không đứng
trên sân khấu, làm công việc
thường ngày, vẫn có rất nhiều
người nhận ra tôi, gọi tôi theo
tên của nhân vật mà tôi đã thủ
vai. Đó là niềm hạnh phúc rất
lớn của một diễn viên không
chuyên…”- ông Dần chia sẻ.
Giống như ông Khúc Mạnh
Dần, ông Trương Văn Cơ ở
thôn Bằng Bộ, xã Cao Thắng
cũng là một trong những hạt
nhân tiêu biểu, có đóng góp
tích cực trong phong trào văn
hóa văn nghệ ở địa phương.
Hiện tại, ngoài việc đảm nhận
nhiệm vụ Phó ban Thanh tra
nhân dân xã, Chi hội trưởng
Nông dân thôn Bằng Bộ, “bình
luận viên” các giải bóng đá cấp
huyện và xã, ông Cơ còn là Chủ
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nhiệm CLB hát chèo xã Cao
Thắng. Tham gia liên tục từ
những năm 1980 trở lại đây,
các chương trình, tiết mục do
ông thể hiện luôn được bà con
hào hứng, đón nhận nhiệt
tình. Ông Cơ chia sẻ: “bản thân
có năng khiếu hát song tinh
thần nhiệt huyết khiến ông
gắn bó lâu dài với phong trào.
Mặc dù tham gia không có chế
độ, phụ cấp gì nhưng vào các
dịp lễ, kỷ niệm, ngày hội của
các ngành, đoàn thể… tôi vẫn
chủ động xây dựng chương
trình, tổ chức họp bàn với các
hội viên để thống nhất nội
dung, sáng tác kịch bản, lựa
chọn diễn viên, phân vai. Sáng
tác được một hoạt cảnh chèo
hay, ý nghĩa đã khó, việc tập
luyện cũng rất vất vả, nhất là
vào thời điểm ngày mùa, thời
tiết diễn biến phức tạp… thế
nhưng ai cũng hết mình, hăng
say, thậm chí còn tự bỏ tiền túi
ra để động viên phong trào”.
Đây chỉ là hai trong số hàng
trăm hạt nhân đã và đang
tham gia tích cực vào phong
trào văn nghệ trên địa bàn
huyện Thanh Miện. Không chỉ
mang lời ca, tiếng hát làm
phong phú đời sống tinh thần,
thời gian qua các tiết mục, vở
diễn của các CLB văn nghệ
trên địa bàn huyện Thanh
Miện còn bám sát vào tình
hình thực tế tại địa phương để

Văn hóa thông tin...
(Tiếp theo trang 32)

truyền giới thiệu sách; phát
triển các CLB văn nghệ; mở
cửa thư viện; tổ chức Đại hội
TDTT cấp xã, huyện và các giải
thể thao thường niên; tham
gia liên hoan, hội diễn và các
giải thể thao do tỉnh tổ chức…
Đài phát thanh huyện tổ chức
phát sóng theo các khung giờ

36

ghi nhận sự đổi mới, thành
tựu đạt được của quê hương
đất nước; cổ vũ động viên
nhân dân tích cực dồn ô đổi
thửa, hiến đất làm đường,
hoàn thiện các tiêu chí xây
dựng nông thôn mới, chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng
gia đình văn hóa - làng văn
hóa, bảo vệ môi trường, tuyên
truyền cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp,
nhiệm kỳ 2021-2026… “Biết
rằng nhiều tiết mục văn nghệ
của các nghệ sỹ không chuyên
còn đơn giản, thiếu chuyên
nghiệp… nhưng vì nội dung dí
dỏm, gần gũi với đời sống
nông thôn nên chúng tôi vẫn
rất thích thú và đón nhận một
cách hào hứng. Lần nào ở
thôn, xã có chương trình biểu
diễn văn nghệ, dù công việc
bận mấy, tôi cũng gác lại để đi
xem, động viên phong trào” Bà An Thị Lâm - người dân
thôn Hòa Bình, xã Cao Thắng
cho biết.
Hiện nay huyện Thanh
Miện có 219 CLB văn hóa văn
nghệ, trong đó riêng văn nghệ
có 83 CLB (chủ yếu là hát chèo
và dân ca) sinh hoạt ở các
thôn, KDC, thu hút gần 200
nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công
không chuyên. Hầu hết các
CLB sau khi thành lập đều
không có kinh phí hoạt động.

Để duy trì và phát triển, ngoài
việc tự đóng góp quỹ, các CLB
còn tích cực kêu gọi xã hội hóa
để ủng hộ mua sắm trang
phục biểu diễn, âm thanh, loa
máy; chủ động tìm tòi đổi mới
nội dung, tham khảo, học hỏi
các tiết mục trên Youtube và
các CLB lân cận; thường xuyên
tổ chức giao lưu, đồng thời
làm tốt công tác chăm lo, giúp
đỡ hội viên… “Dù không thực
sự chuyên nghiệp nhưng
thông qua những tiết mục sôi
nổi, các hạt nhân của phong
trào văn nghệ ở cơ sở đã và
đang đóng góp tích cực, đưa
phong trào văn nghệ của địa
phương ngày một đi lên. Thời
gian tới, Trung tâm Văn hóa
Thể thao huyện sẽ tiếp tục
phối hợp với các đơn vị liên
quan mở lớp tập huấn, bồi
dưỡng kiến thức về dân ca chèo; phối hợp thu thanh,
biểu diễn các tiết mục chất
lượng; Tổ chức các hoạt động
giao lưu, hội thi, hội diễn văn
nghệ… từ đó góp phần làm
phong phú đời sống tinh thần
nhân dân, đồng thời lựa chọn
ra những hạt nhân tiêu biểu
đại diện cho huyện tham gia
các chương trình do cấp trên
phát động” - Bà Nguyễn Thị
Lan, Phó Giám đốc Trung tâm
Văn hóa Thể thao huyện cho
biếtr

quy định, tiếp tục tuyên
truyền các văn bản chỉ đạo
của các cấp về phòng, chống
dịch và các nhiệm vụ chính trị
của huyện. Ban QLDT mở cửa
trở lại đón tiếp khách nhưng
bảo đảm tốt quy định 5k của
Bộ Y tế… đẩy mạnh tuyên
truyền, quảng bá di tích trên
các phương tiện thông tin đại
chúng, cải tạo một số mô hình
hoạt động mới như đường
hoa, trường thi… để phục vụ

du khách. Mọi hoạt động đều
phải tuân thủ phòng, chống
dịch trong trạng thái bình
thường mới.
Sự vào cuộc tích cực của
ngành VHTT huyện Cẩm
Giàng tuyên truyền trong
những ngày huyện trong tâm
dịch Covid-19 đã góp phần
nâng cao ý thức người dân
trong công tác phòng, chống
dịchr
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–
nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa địa phương
NHà TruyềN THốNG HuyệN BìNH GiaNG

Bá giang

Lễ khánh thành Nhà truyền thống.

B

ình Giang là vùng đất có
lịch sử lâu đời, mảnh đất
giàu truyền thống văn
hiến, trải qua các triều đại
Trần - Lê Sơ - Mạc - Lê trung
hưng và Nguyễn có 105 Tiến sĩ
Nho học, số người đỗ đạt đứng
thứ 2 tỉnh Hải Dương. Riêng
thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng
có 39 Tiến sĩ Nho học gắn với
địa danh “Lò Tiến sĩ xứ Đông”.
Đặc biệt, huyện Bình Giang có
60 danh nhân trên các lĩnh
vực, tiêu biểu như: Thiện
Nhân, Thiện Khánh - Nữ
tướng thời Hai Bà Trưng; Vũ
Hữu - Trạng toán Việt Nam; Lê
Thiếu Dĩnh và Lê Thúc Hiển Hai tướng giỏi của Lê Lợi; Vũ
Quỳnh - Tế tửu Quốc Tử Giám,
học giả lớn triều Hậu Lê; Vũ
Thị Thầm - Người mẹ của 5
quận công; Phạm Đình Hổ Tú tài, nổi tiếng văn thơ; Vũ
Duy Hiệu - Chủ tịch đầu tiên
của chính quyền cách mạng
Hải Dương; Anh hùng LLVT
Trần Văn Hiến - Người chiến sĩ
Cộng sản kiên cường; Đỗ
Nhuận - Nhạc sĩ, chiến sĩ
trong hai cuộc kháng chiến;

Phạm Tuyên - Cây đại thụ của
nền âm nhạc Việt Nam; Nhà
thơ Vũ Đình Liên; Nhà viết
kịch Lộng Chương (Châu Khê,
Thúc Kháng)... Người dân
Bình Giang có truyền thống
cần cù, thông minh và sáng
tạo trong lao động sản xuất;
kiên cường, bất khuất trong
đấu tranh chống giặc ngoại
xâm.
Nhằm lưu giữ và trưng bày
những tài liệu, hiện vật về sự
hình thành và phát triển của
huyện Bình Giang qua các thời
kỳ, ôn lại truyền thống đấu
tranh cách mạng, lòng tự hào
dân tộc và khẳng định những
thành tựu đã đạt được của
Đảng bộ và nhân dân Bình
Giang... huyện đã cho xây
dựng và đưa vào sử dụng Nhà
truyền thống huyện trong
khuôn viên văn hóa – thể thao
với diện tích trên 6.000 m2,
trong đó Nhà truyền thống
được xây dựng 02 tầng với
diện tích gần 600 m2, là nơi
lưu giữ hơn 400 tài liệu, hiện
vật, hình ảnh...
Cảm nhận đầu tiên khi

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

bước vào Nhà truyền thống là
bức phù điêu bằng đồng được
khắc họa các lĩnh vực tiêu biểu
như: Hát trống quân - văn hóa;
Nhà bia Văn chỉ Đường An truyền thống khoa bảng; chế
tác vàng bạc và làm gốm, làm
lược bí - làng nghề; Làng
kháng chiến Nhân Kiệt chống
càn của thực dân Pháp, trung
đội nữ dân quân xã Tráng Liệt
bắn rơi máy bay Mỹ - đấu
tranh cách mạng. Đan xen là
hình ảnh về sản xuất nông
nghiệp, công nghiệp và đô thị
hóa trên địa bàn huyện. Tiếp
đến là các gian trưng bày theo
5 chủ đề: mảnh đất và con
người Bình Giang, di sản văn
hóa và truyền thống hiếu học,
truyền thống lao động sản
xuất, truyền thống đấu tranh
chống giặc ngoại xâm, thành
tựu phát triển kinh tế - xã hội
trong thời kỳ đổi mới. Các tài
liệu, hình ảnh và hiện vật được
bài trí khoa học giúp người
xem hình dung được quá trình
hình thành và phát triển vùng
đất Bình Giang xưa và nay.
Gian trưng bày chủ đề
“mảnh đất và con người Bình
Giang”, với hình ảnh các di
tích thờ nhân vật có công lập
ấp, lập làng, như miếu Đan
Loan (xã Nhân Quyền) thờ hai
vị: một người có công khai
khẩn đất hoang lập nên làng
Đan Loan và một người có
công dạy dân làng nghề
nhuộm vải. Đặc biệt là hệ
thống di tích thờ Vũ Hồn như:
Đình - miếu Mộ Trạch, đình
Mạc Xá… một góc làm việc
của Nhạc sĩ Đỗ Nhuận - người
con tiêu biểu của quê hương
làng Vạc, xã Thái Học. Điểm
nhấn là hiện vật vỏ sò kết dính
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thời Tiền sử, phát hiện tại gia
đình ông Phạm Văn Phúc thôn
Lương Phúc, xã Hùng Thắng
vào năm 1990 - minh chứng
vùng đất Bình Giang xưa là
biển. Bên cạnh đó là các đồ
dùng sinh hoạt gắn liền với đời
sống của người dân trước năm
1986 như: lồng bàn, ống đũa,
làn, ghế, mâm gỗ… gợi nhớ về
thời kỳ khó khăn gian khổ thời
bao cấp.
Gian trưng bày chủ đề “Di
sản văn hóa và truyền thống
hiếu học”, là hình ảnh di tích
xếp hạng quốc gia và tỉnh:
đình Trâm Mòi, xã Thái Hòa;
đền Cậy, xã Long Xuyên; chùa
Phú Khê, xã Thái Học… một
số lễ hội tiêu biểu: đình - miếu
Mộ Trạch, đền - chùa Cậy,
đình Châu Khê… hình ảnh
CLB hát trống quân thôn Ngọc
Cục, Tào Khê xã Thúc Kháng
(nghệ thuật hát trống quân xã
Thúc Kháng là Di sản văn hóa
phi vật thể Quốc gia năm
2016). Trang trọng là bảng
danh sách Tiến sĩ và Tế tửu, Tư
nghiệp Quốc Tử Giám, đây là
những tên tuổi đã làm rạng
danh cho gia đình, dòng họ và
quê hương Bình Giang. Hình
ảnh Nhà bia Tiến sĩ trong
khuôn viên miếu Mộ Trạch,
Bia Tiến sĩ khoa Bính Thân,
niên hiệu Thịnh Đức 4 (1656)
ghi tên 6 người đỗ Đệ tam giáp
Đồng Tiến sĩ xuất thân trong
đó có 3 người làng Mộ Trạch,
xã Tân Hồng. Bên cạnh là hình
ảnh nhà thờ họ Nhữ - dòng họ
tiêu biểu hiếu học (làng Hoạch
Trạch có 7 tiến sĩ thì 5 người
họ Nhữ) và các di tích Nho học
tiêu biểu: Từ đường họ Nhữ,
đình Ngọc Cục, đình Tuấn
Kiệt… thành quả trong giáo
dục những năm gần đây là
một số hình ảnh lễ đón nhận
trường chuẩn quốc gia, học
sinh đạt giải quốc gia, quốc tế
và nhận bằng khen, giấy khen
của trung ương và tỉnh…
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Gian trưng bày chủ đề
“Truyền thống lao động sản
xuất”, với hình ảnh tư liệu quý:
trạm bơm cầu Sộp; sông
Đường, dân công trong tỉnh
đào để chống hạn cho hai
huyện Bình Giang và Bắc
Thanh Miện năm 1955; thanh
niên huyện Cẩm Bình làm
thủy lợi… thành quả là cánh
đồng lúa của xã Tráng Liệt thu
hoạch đạt hơn 5 tấn năm 1966;
hiện vật là các công cụ sản
xuất: cày, bừa, cối xay, đòn
gánh và sản phẩm tiêu biểu
của các làng nghề tiểu thủ
công nghiệp truyền thống: cơ
khí Tráng Liệt, chế tác Vàng bạc Châu Khê và làng Lương
Ngọc (Thúc Kháng), mộc Trại
Như (Bình Xuyên), Phương Độ
và Ngọc Mai (Hưng Thịnh),
Gốm sứ Cậy (Long Xuyên),
lược tre (Thái Học), chổi chít
Lý Đỏ (Tân Việt)… nhiều làng
được chứng nhận làng nghề,
danh hiệu làng nghề tiêu biểu;
nhiều cá nhân, tập thể nhận
bằng khen của UBND tỉnh
trong phong trào làm thủy lợi,
sản xuất tiểu, thủ công
nghiệp…
Gian trưng bày chủ đề
“Truyền thống đấu tranh
chống giặc ngoại xâm”, được
minh họa bằng những hình
ảnh di tích thờ các nhân vật có
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công tham gia chống giặc
ngoại xâm như: Đình An Đông
– thờ ba vị Thành hoàng Phan
Chí, Phan Khí và Phan Minh,
có công giúp vua Hùng thứ VI
đánh đuổi giặc ngoại xâm;
đình Bùi Xá – thờ Thành
hoàng Lê Cương Nghị, một vị
tướng thời Tiền Lê có công
đánh Tống - bình Chiêm ở thế
kỷ X; miếu Bình Đê – thờ 3 vị
Thành hoàng có công giúp Lý
Bôn đánh tan quân giặc nhà
Lương ở Kinh Bắc, Lý Bôn lên
ngôi Hoàng đế… tiếp đến là
một số hình ảnh hai cuộc
kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược:
Cầu Sặt (Thịnh Vạn), năm
1946 nhân dân phá đi để ngăn
bước tiến của quân Pháp bằng
đường thuỷ từ Cầu Cất (thị xã
Hải Dương) về Cầu Ghẽ, xã
Tân Trường, huyện Cẩm
Giàng; sơ đồ diễn biễn trận
chống càn thôn Nhân Kiệt
minh chứng cho mô hình làng
kháng chiến được Tỉnh ủy đề
ra năm 1947; Trung đội dân
quân xã Tráng Liệt bắn rơi
máy bay Mỹ đêm 31/3/1968;
Đại úy phụ lái B52 Mỹ bị tự vệ
trạm bơm cầu Sộp và dân
quân tự vệ thị trấn cầu Sặt và
xã Tráng Liệt bắt ngày
22/12/1972… Trong hai cuộc
kháng chiến huyện nhận được

Một gian trưng bày Nhà truyền thống.
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nhiều huân, huy chương
kháng chiến, nhiều xã được
công nhận Anh hùng lực lượng
vũ trang, nhiều cá nhận được
nhận Huân chương chiến
thắng…
Gian trưng bày chủ đề
“Thành tựu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới”,
trong hơn 35 năm thực hiện
công cuộc đổi mới, huyện
giành được thắng lợi trên mọi
lĩnh vực: công nghiệp, xây
dựng, nông nghiệp là hình ảnh
các công trình tiêu biểu, nhà
máy, xí nghiệp… và sản phẩm
của các khu công nghiệp,
những cánh đồng mẫu lớn...
văn hóa - thể thao, giáo dục, y
tế, an sinh xã hội, an ninh
quốc phòng cũng đạt được
thành quả to lớn được minh
chứng qua các hình ảnh lễ đón
bằng xếp hạng di tích, bằng
làng văn hóa, làng sức khỏe;
hình ảnh Đại hội TDTT, đón
danh hiệu trường chuẩn; các
chương trình an sinh xã hội
như: khám, chữa bệnh cho
người nghèo; trao tặng nhà
Đại đoàn kết… Có được thành
quả như ngày hôm nay, gắn

hải Dương: phát triển du lịch...
(Tiếp theo trang 46)

xây dựng con người Hải
Dương đáp ứng yêu cầu phát
triển, giai đoạn 2021 - 2025,
đồng thời tập trung chỉ đạo
xây dựng Đề án “Phát triển du
lịch chất lượng cao tỉnh Hải
Dương giai đoạn 2021 - 2030,
định hướng đến năm 2050”.
Với chức năng, nhiệm vụ và
trách nhiệm cao của tập thể
lãnh đạo và cán bộ, đảng viên
ngành văn hoá, thể thao và du
lịch trong tư duy nhận thức
luôn xác định tính chủ động,
sáng tạo theo quan điểm phát
triển xuyên suốt, bao trùm

với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo
của Đảng bộ huyện qua các
thời kỳ, được thể hiện đầy đủ
qua những hình ảnh: địa điểm
thành lập Đảng bộ huyện Bình
Giang, ngày 26/8/1946; các
nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ
huyện; bầu cử Đại biểu Quốc
hội và HĐND các cấp; các
đồng chí lãnh đạo Đảng và
Nhà nước trung ương và địa
phương về thăm và làm việc
với huyện; bộ sưu tập huân
chương, cờ thưởng, bằng
khen… của Đảng bộ và nhân
dân Bình Giang; trang trọng là
hình ảnh chân dung lãnh đạo
huyện qua các thời kỳ; sa bàn
quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Bình Giang đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm
2040...
Từ khi đi vào hoạt động,
Nhà truyền thống huyện Bình
Giang đã đón hàng nghìn lượt
ngươi dân đến tham quan và
tìm hiểu về lịch sử của địa
phương, phần đông là học
sinh và những người cao tuổi.
Gặp một tốp học sinh đang
tham quan Nhà truyền thống,
em Đào Xuân Triệu – học sinh

trường THCS Vũ Ngọc Phan
cho biết: những tài liệu, hiện
vật về sự hình thành và phát
triển của huyện Bình Giang
qua các thời kỳ giúp chúng em
hiểu hơn về lịch sử vùng đất,
con người, tiềm năng, thế
mạnh, những đặc trưng tiêu
biểu nhất về các lĩnh vực: kinh
tế, chính trị, văn hóa, xã hội,
an ninh quốc phòng… trong
lịch sử phát triển của huyện,
từ đó chúng em thêm yêu quê
hương đất nước, yêu lao động
sản xuất, phát huy truyền
thống hiếu học, tinh thần đấu
tranh bất khuất chống giặc
ngoại xâm và cải tạo thiên
nhiên của người dân Bình
Giang nói riêng và Việt Nam
nói chung.
Theo ông Nguyễn Văn
Tuấn – Giám đốc Trung tâm
VHTT huyện: hiện nay trung
tâm bố trí một thủ thư, kiêm
hướng dẫn viên để hướng dẫn
và thuyết trình khi có đoàn
đến tham quan, tìm hiểu. Nhà
truyền thống sẽ luôn là địa chỉ
tin cậy để tìm hiểu lịch sử, văn
hóa và truyền thống của
huyệnr

như “Tăng trưởng xanh,
chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi
mới, sáng tạo để phát triển bứt
phá, bền vững, nâng tầm vị
thế Hải Dương” và phương
châm hành động cùng tinh
thần 5 rõ “Rõ việc, rõ người, rõ
tiến độ, rõ hiệu quả và rõ trách
nhiệm”, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch đang cùng đơn vị tư
vấn xây dựng đề án “Du lịch
thông minh” và đặc biệt phối
hợp với Viện Du lịch Bền vững
Việt Nam gấp rút triển khai
thực hiện xây dựng đề án
“Phát triển du lịch chất lượng
cao tỉnh Hải Dương giai đoạn
2021 - 2030, định hướng đến
năm 2050” với trọng tâm là
phát triển sản phẩm du lịch

đặc thù, chất lượng cao nhằm
góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh, phát triển du lịch
Hải Dương thực sự trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn là hết
sức quan trọng và cần thiết.
Kết quả của đề án này là căn
cứ quan trọng để tỉnh Hải
Dương chủ động trong việc
khai thác, mời gọi đầu tư
nhằm phát huy tối đa tiềm
năng, tạo nhiều giá trị khác
biệt từ những lợi thế sẵn có về
tài nguyên thiên nhiên, giá trị
văn hoá góp phần làm phong
phú các sản phẩm du lịch có
đủ sức cạnh tranh trong vùng,
khu vực và cả nước trước xu
thế hội nhập và phát triểnr

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương
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thể thao hải Dương không ngừng lớn mạnh
TrịnH công Quyền (*)
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năm qua, sự nghiệp
thể dục thể thao
(TDTT) tỉnh Hải
Dương không ngừng trưởng
thành và phát triển. Qua từng
giai đoạn lịch sử, sự nghiệp
TDTT tỉnh nhà đều phát triển
đúng với nhiệm vụ chiến lược
của ngành: đó là phát triển
phong trào TDTT quần chúng
sâu rộng, xây dựng lực lượng
VĐV thể thao thành tích cao
mạnh, tăng cường hợp tác và
quan hệ quốc tế. Chính vì vậy
qua 8 kỳ Đại hội Thể thao toàn
quốc, thể thao thành tích cao
của tỉnh vẫn là một trong 10
tỉnh, thành mạnh nhất cả
nước.
Tháng 2/1945 sau ngày
giành được độc lập, nhận rõ
yếu tố quyết định của sức
khỏe trong công cuộc dựng
nước và giữ nước, trước muôn
vàn khó khăn, phải đối phó với
thù trong giặc ngoài, Chủ tịch
Hồ Chí Minh vẫn ra sắc lệnh
thành lập cơ quan chuyên
trách chăm lo sự nghiệp TDTT
từ trung ương đến cơ sở và ra
lời kêu gọi toàn dân tập thể
dục, rèn luyện thân thể vào
ngày 27/3/1946.
Thực hiện chỉ đạo của
Trung ương Đảng, Chính phủ
từ những ngày đầu năm 1946,
Đảng bộ và nhân dân Hải
Dương đã bắt tay vào xây
dựng, đặt nền móng cho sự
nghiệp TDTT cách mạng. Mặc
dù trong hoàn cảnh hết sức
khó khăn, vừa sản xuất, vừa
chiến đấu, thiếu cán bộ
chuyên môn, cơ sở vật chất
hầu như không có. Nhưng
phong trào TDTT quần chúng
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Đoàn Hải Dương xếp thứ 8 tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ
VIII.
Ảnh: Internet

ở tỉnh ta vẫn phát triển sâu
rộng (đặc biệt ở khu vực nông
thôn), bất chấp các cuộc càn
quét của địch. Mục tiêu, tính
chất, phương châm của nền
TDTT cách mạng từng bước
được thực hiện hóa trong
hoàn cảnh kháng chiến đầy hy
sinh, gian khổ. Hòa bình lập
lại trên miền Bắc 1954, chúng
ta có điều kiện tốt hơn để phát
triển phong trào TDTT. Nhưng
chưa được bao lâu, sự nghiệp
TDTT của Hải Dương cũng
như phong trào TDTT miền
Bắc, phải phát triển trong
hoàn cảnh vừa có hòa bình,
vừa có chiến tranh. Trong khói
lửa của bom đạn Mỹ, sự
nghiệp TDTT tỉnh nhà vẫn
không ngừng lớn mạnh với
phong trào chạy, nhảy, bơi,
bắn, võ. Tập trung hướng về
cơ sở xây dựng, chỉ đạo điểm,
nhân rộng điển hình tiên tiến
với phương châm lấy nhà
trường làm trung tâm, lấy
Đoàn thanh niên làm nòng
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cốt, lấy Hợp tác xã nông
nghiệp làm cơ sở, tỉnh ta đã có
xã Nam Chính, huyện Nam
Sách là xã lá cờ đầu về phong
trào TDTT toàn quốc. Tháng
12/1976 xã Nam Chính được
đón nhận Huân chương Lao
động Hạng Ba về phong trào
TDTT của cả nước. Học tập và
làm theo xã Nam Chính,
huyện Nam Sách, thị xã Hải
Dương (nay là thành phố Hải
Dương) đã phấn đấu đạt danh
hiệu toàn huyện, toàn thành
phố đạt danh hiệu TDTT tiên
tiến trong toàn tỉnh. Toàn tỉnh
có 580 đơn vị tiên tiến về
TDTT; hàng trăm cơ sở, phấn
đấu toàn chi đoàn Thanh niên
rồi toàn xã đoàn biết bơi, toàn
chi đoàn Thanh niên, toàn xã
đoàn có phong trào chạy do
Trung ương đoàn TNCS Hồ
Chí Minh và Tổng cục TDTT
phát động).
Sau năm 1975 sự nghiệp
TDTT tỉnh Hải Dương tập
trung 05 môn thể thao mũi
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nhọn đó là điền kinh, bơi lội, bóng bàn, bắn
súng, bóng chuyền nữ, hàng năm tham gia thi
đấu các giải thể thao toàn quốc Hải Dương đã
có nhiều VĐV vô địch cấp quốc gia ở các môn
bóng bàn (Nguyễn Đức Long), bắn súng
(Nguyễn Đức Uýnh), điền kinh (Phí Thị Thắm)
và đội bóng chuyền nữ hai lần vô địch quốc gia
(vào năm1978, 1980).
Tháng 8/1985 lần đầu tiên ngành TDTT
được Đảng và Nhà nước cho phép tổ chức Đại
hội TDTT lần thứ nhất. Tính đến nay qua 08 kỳ
Đại hội, đoàn VĐV thể thao của tỉnh ta vẫn là 1
trong 10 tỉnh, thành, ngành mạnh nhất cả
nước.
Bảng thành tích đoàn thể thao Hải Dương
qua 8 kỳ Đại hội:

Nhìn vào bảng tổng sắp huy chương qua 08
kỳ Đại hội TT toàn quốc, những người hâm hộ
thể thao thành tích cao, cán bộ và nhân dân
tỉnh Hải Dương dễ dàng nhận thấy: trước hết số
môn thể thao qua các kỳ Đại hội đều tăng lên rõ
rệt, Đại hội TDTT lần thứ nhất năm 1985 có 4
môn trong chương trình Đại hội, đến năm 2018
tăng lên 20 môn. Số vận động viên tham gia Đại
hội ở tỉnh ta từ 16 VĐV lên 238 vận động viên,
số lượng huy chương Vàng đều tăng qua các kỳ
Đại hội. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ nhất
được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, tỉnh ta duy nhất
có 01 vận động viên điền kinh Phí Thị Thắm
giành huy chương vàng đã xếp vị trí thứ 10 của
cả nước. 36 năm qua, sau 8 kỳ Đại hội TT toàn
quốc, đoàn VĐV thể thao thành tích cao của
tỉnh ta chỉ xếp sau các tỉnh, thành, ngành:
Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,
thành phố Hải Phòng, ngành Công an, Quân
Đội, tỉnh Thanh Hóa. Đó là niềm tự hào của
cán bộ và nhân dân Hải Dương. Thể thao thành
tích cao đã khẳng định được vị thế trên toàn
quốc. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII
và lần thứ VIII, đoàn thể thao tỉnh Hải Dương
được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ
xuất sắc, giữ vững vị trí trong top 10 tỉnh thành,

ngành mạnh nhất toàn quốc.
Năm 2002 sau khi hoàn thành xuất sắc Đại
hội TDTT toàn quốc, ngành TDTT tỉnh đã chủ
động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn
phát triển một số môn thể thao mới, được các
cấp ủy Đảng, chính quyền đồng tình ủng hộ,
cán bộ, HLV, VĐV nhiệt tình, ứng dụng khoa
học kỹ thuật tiên tiến vào công tác tuyển chọn,
đào tạo, huấn luyện. Hàng trăm vận động viên
tiêu biểu xuất hiện giành nhiều huy chương
vàng, bạc, đồng tại Đại hội TDTT toàn quốc,
đóng góp cho đội tuyển quốc gia tham gia các
giải vô địch Đông Nam Á, Á Vận hội, Thế Vận
hội Olympic đó là môn bóng bàn (Vũ Mạnh
Cường, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân),
môn bắn súng (Trần Quốc Cường, Phạm Thị
Hà, Nguyễn Văn Quân), môn cử tạ (Nguyễn Thị
Thiết – người 3 lần tham gia Olympic, Đinh
Phạm Thị Hồng Nhung,Trần Đình Thắng),
môn đấu kiếm (Trần Thị Len, Lê Thị Bích, Ngô
Thị Lựa), bóng chuyền bãi biển (Nguyễn Thị
Hường, Lưu Thị Hậu), Pencaksilat (Vũ Thế
Hoàng, Lê Sĩ Kiên, Trần Đình Nam), môn
Canoeing (Nguyễn Thị Tuyết, Tống Hoàng
Nam), môn Rowing (Đặng Thị Thắm, Bùi Văn
Hoàn, Nhữ Đình Nam)...
Những năm qua, thể thao Hải Dương đã
nhận được sự quan tâm đầu tư của các cấp
lãnh đạo tỉnh với nhiều chính sách, dự án,
chương trình, kế hoạch nhằm mở rộng quy mô,
chất lượng đào tạo từ tỉnh tới cơ sở. Đặc biệt,
năm 2019, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và
Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương được thành
lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo
Huấn luyện thể thao, Trung tâm Bóng bàn và
Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể
thao dưới nước là phù hợp với yêu cầu trong
tình hình mới và sự phát triển chung của TDTT
cả nước, của tỉnh. Từ quá khứ đến hiện tại, với
truyền thống gần 5 thập kỷ xây dựng và phát
triển mà tiền thân là Trường Thể thao thanh
niên Nghiệp dư ra đời năm 1964 cùng với
Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể
thao dưới nước (2007), Trung tâm Bóng bàn
(2010) đã làm nên những giá trị tảng nền cho
thể thao thành tích cao Hải Dương những năm
qua. Sau 2 năm, mọi hoạt động của đơn vị đã đi
vào ổn định, cán bộ viên chức đồng thuận,
nhất trí cao tiếp tục việc triển khai các chuyên
môn là tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và thi
đấu thể thao thành tích cao. Tính đến năm
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CáC Đội TuyểN THể THao:

khó khăn trong tuyển chọn VđV kế cận
P.T

N

hững năm qua, thể
thao thành tích cao
tỉnh ta gặt hái nhiều
thành công, luôn giữ vị trí top
10 trong nước và đang vươn
tầm khu vực và châu lục. Để
có được những thành tích đó
là cuộc hành trình gian nan
trên con đường phát hiện,
tuyển chọn, đào tạo các lứa
vận động viên (VĐV) kế cận.
Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao
(ĐT,HL&TĐTT) tỉnh đang đào
tạo khoảng 530 VĐV thuộc 24
bộ môn thể thao. Dù điều kiện
thực tế còn nhiều hạn chế,
song tỉnh vẫn dành quan tâm
cho sự nghiệp thể dục thể
thao, tạo điều kiện về sân bãi,
phòng tập phục vụ cho công
tác huấn luyện VĐV đỉnh cao
theo đúng định hướng phát
triển, đặc biệt là ươm mầm tài
năng trẻ. Thời gian qua, Trung
tâm ĐT,HL&TĐTT tỉnh tập
trung đầu tư trọng điểm các
bộ môn thế mạnh, quy hoạch,
tuyển chọn VĐV năng khiếu;
nâng cao chất lượng đội ngũ
huấn luyện viên với mục tiêu
giữ vững vị thế, tiếp tục giành
thành tích cao tại các giải đấu.
Ban huấn luyện các đội
thường xuyên rà soát, kiểm tra
trình độ chuyên môn, đánh
giá khả năng phát triển của
VĐV; tuyển chọn bổ sung lực
lượng VĐV; tổ chức tập huấn
và thi đấu cọ xát để nâng cao
trình độ kỹ, chiến thuật, tâm lý
thi đấu VĐV…
Theo bà Cao Thị Như Lan –
Giám đốc Trung tâm cho biết:
Tổ chức huấn luyện là khâu
then chốt của quá trình đào
tạo VĐV trẻ, nội dung chủ yếu
là huấn luyện kỹ thuật, chiến
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Một buổi tuyển chọn VĐV năng khiếu bóng bàn.

thuật, thể lực và tâm lý. Quá
trình tuyển chọn và đào tạo
VĐV thông thường có 4 giai
đoạn; trong đó đào tạo VĐV
trẻ chiếm tới 3 giai đoạn gồm:
huấn luyện ban đầu, huấn
luyện chuyên môn hóa ban
đầu và huấn luyện chuyên
môn hóa sâu. Đây là điều kiện
cho quá trình huấn luyện
nâng cao, giúp VĐV nhanh
chóng phát huy tối ưu khả
năng của bản thân. Với việc
xây dựng và thực hiện chương
trình huấn luyện, đào tạo cụ
thể theo từng tuần, tháng,
quý, Ban huấn luyện các bộ
môn thường xuyên rà soát,
kiểm tra trình độ chuyên môn,
đánh giá khả năng phát triển
của các VĐV để điều chỉnh
biện pháp huấn luyện phù
hợp; tiến hành tuyển chọn bổ
sung lực lượng VĐV; tổ chức
tập huấn và thi đấu cọ xát để
nâng cao trình độ kỹ, chiến
thuật, tâm lý thi đấu cho VĐV.
Với định hướng phát triển
đúng đắn, chất lượng công tác
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huấn luyện các VĐV ở cả ba
tuyến gồm: năng khiếu, tuyển
trẻ và đội tuyển đã được nâng
lên rõ rệt. Phản ánh cao nhất
của công tác đào tạo, huấn
luyện thể hiện qua các giải
đấu, thể thao thành tích cao
luôn gặt hái được thành tích
cao trên các đấu trường, nhiều
VĐV là thành phần đội tuyển
quốc gia như: Bùi Văn Hoàn,
Nhữ Đình Nam (môn rowing),
Tống Hoàng Nam (canoeing),
Trần Đình Nam (pencak silat),
Đinh Phạm Thị Hồng Nhung
(cử tạ), Lê Phương Thảo,
Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn
cung), Trần Đình Thắng (cử
tạ), Nguyễn Đức Tuân, Đoàn
Bá Tuấn Anh (bóng bàn)…
Bên cạnh những kết quả
đạt được, công tác tuyển chọn,
đào tạo VĐV kế cận vẫn còn
gặp một số khó khăn. Khoảng
10 năm trở lại đây, đội tuyển
bóng chuyền nữ Hải Dương
gặp rất nhiều khó khăn trong
tuyển chọn VĐV kế cận. Mỗi
năm 2 lần, mỗi lần kéo dài từ
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2-3 tháng, các tuyển trạch viên
của đội tuyển phải vất vả đi
đến rất nhiều nơi ở cả trong và
ngoài tỉnh để tìm người nhưng
không phải lúc nào cũng hoàn
thành kế hoạch đặt ra. HLV
Phạm Đức Dũng, bộ môn
bóng chuyền của Trung tâm
ĐT,HL&TĐTT tỉnh cho biết:
Năm 2018, đội được giao
tuyển 12 chỉ tiêu nhưng chỉ
tuyển được 9 VĐV. Năm 2019
chúng tôi vẫn còn thiếu 8 chỉ
tiêu nữa. Anh Dũng cho biết
thêm nguồn VĐV kế cận
không hiếm nhưng tuyển
được người không dễ do phải
cạnh tranh với các đơn vị có
tiềm lực kinh tế mạnh hơn.
Bởi một số CLB bóng chuyền
như Kinh Bắc (Bắc Ninh), Đức
Giang (Hà Nội), Thông tin
LienVietPostbank, Ngân hàng
Công thương... những năm
gần đây đã mở rộng địa bàn
tìm kiếm VĐV tiềm năng ra
nhiều tỉnh, thành phố, trong
đó có Hải Dương. Không chỉ
có bóng chuyền nữ mà nhiều
đội tuyển thể thao khác cũng
rơi vào tình cảnh tương tự.
Cũng như đội tuyển bóng
chuyền, năm 2020, nhiều đội
tuyển thể thao tỉnh thiếu chỉ
tiêu là: đua thuyền truyền
thống, bóng chuyền nam,
boxing... Bình quân mỗi năm,
Trung tâm ĐT,HL&TĐTT tỉnh
được giao tuyển 320 VĐV
nhưng thực tế chỉ thực hiện
được khoảng 90% kế hoạch.
Khó tuyển VĐV kế cận ảnh
hưởng rất lớn tới xây dựng lực
lượng, kế hoạch huấn luyện,
thành tích thi đấu, khó duy trì
tính kế thừa ở các môn thể
thao.
Ngoài ra việc tuyển chọn
VĐV kế cận ở nhiều đội tuyển
thể thao tỉnh gặp khó khăn
còn do một số nguyên nhân
khác. Hiện nay, không ít gia
đình, người dân, nhất là ở khu
vực đô thị chưa thực sự “mặn
mà” với việc cho phép con em

mình hoạt động thể thao
chuyên nghiệp mặc dù nhiều
em có tố chất, năng khiếu thể
thao mà chỉ chú trọng đầu tư
cho con học văn hóa. Họ lo
con mình nếu theo nghiệp thể
thao sẽ không có tương lai ổn
định. Hơn nữa, mức thu nhập
của một VĐV thể thao hiện
không cao bằng lương công
nhân phổ thông. Nhiều người
cho rằng thà để con đi làm
công nhân với thu nhập ổn
định 5-7 triệu đồng/ tháng
còn hơn là mạo hiểm theo thể
thao nhiều may rủi. Chia sẻ
kinh nghiệm trong những
chuyến đi tuyển chọn VĐV
bóng đá, HLV Phan Yên cho
biết: Đối với môn bóng đá,
tiêu chuẩn đầu tiên là phải có
thể hình, vì vậy, hành trình đi
tìm “hạt giống” cho môn này,
tôi thường tập trung vào
những em có chiều cao tốt, thể
lực bền, khéo léo. Để trở thành
VĐV thành tích cao, phần lớn
các VĐV đều phải sống tập
trung cùng đồng đội, dành
phần lớn thời gian cho luyện
tập và các giải đấu ngay từ khi
còn rất nhỏ. Tuyển chọn được
các em có năng khiếu đã khó,
thuyết phục bản thân các em
và gia đình lại càng khó khăn
hơn, vì vậy, đòi hỏi ban huấn
luyện không những nắm vững
kỹ năng chuyên môn mà còn
cần có kiến thức xã hội sâu
rộng để hiểu được tâm lý các
em và gia đình để có biện
pháp, phân tích thuyết phục
hiệu quả.
Điều dễ nhận thấy là, sự
phối hợp giữa các đơn vị hữu
quan trong công tác tuyển
chọn, đào tạo, bồi dưỡng VĐV
năng khiếu thể thao trẻ chưa
thực sự tích cực, nhịp nhàng;
chưa có hệ thống đào tạo năng
khiếu thể thao ở cơ sở, mới chỉ
tập trung ở tuyến tỉnh, tuyến
huyện vẫn còn bỏ ngỏ. Bên
cạnh đó là hệ thống cơ sở vật
chất, các công trình phục vụ
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cho công tác huấn luyện, đào
tạo vẫn còn thiếu thốn. Mặc
dù Trung tâm có khu ăn, ở
riêng cho các VĐV, nhưng
nhiều khu tập luyện cơ sở vật
chất quá cũ, chật chội chưa
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt
cho các VĐV. Có nhiều phụ
huynh đồng ý cho con gia
nhập các đội tuyển thể thao
của tỉnh nhưng khi lên thấy
nơi ở chật chội, điều kiện tập
luyện kém nên không muốn
con ở lại.
Những kết quả đạt được
trong công tác tuyển chọn,
đào tạo, bồi dưỡng VĐV năng
khiếu thời gian qua là điều
không thể phủ nhận. Tuy
nhiên, bên cạnh những kết
quả đạt được vẫn còn tồn tại
không ít khó khăn, bất cập nảy
sinh xung quanh vấn đề thuộc
về cơ chế chính sách, những
yếu tố cần và đủ cho công tác
này khi mà TDTT đang ngày
càng đòi hỏi được sự quan tâm
nhiều hơn của toàn xã hội. Tất
cả các môn thể thao trong tỉnh
hiện nay chỉ có môn bóng
chuyền áp dụng cơ chế hỗ trợ
cho những người có công phát
hiện VĐV kế cận bảo đảm yêu
cầu, song mức hỗ trợ chỉ 1
triệu đồng/trường hợp, thấp
hơn nhiều so với chế độ đãi
ngộ của các đơn vị khác
(thường là từ 5 đến 10 triệu).
Các môn thể thao còn lại
không có cơ chế hỗ trợ này.
Cũng theo huấn luyện viên
một số đội tuyển thể thao tỉnh
thì chế độ lương, đãi ngộ đối
với VĐV thể thao ở tỉnh ta
chưa tương xứng, còn thấp so
với một số tỉnh, thành phố lân
cận.
Thể thao thành tích cao tại
tỉnh ta đang có bước chuyển
mình mạnh mẽ để hướng tới
chuyên nghiệp hóa. Tuy
nhiên, để quá trình này thực
sự có hiệu quả và quan trọng
hơn là thể thao tỉnh nhà tiếp
(Xem tiếp trang 50)
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Hải DươNG: phát

triển Du lịch chất lượng cao
tương xứng Với tiềm năng Và lợi thế của tỉnh
Vũ ĐìnH Tiến

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hải Dương

Lễ hội quân trên sông Lục đầu.

Ảnh: BH

Sức cạnh tranh trong phát triển du lịch giữa các địa phương, vùng miền, quốc
gia là tính khác biệt, sự hấp dẫn của sản phẩm du lịch bên cạnh tính đa dạng của
hệ thống sản phẩm du lịch tại điểm đến để thu hút khách du lịch. Điều đó đồng
nghĩa với việc phát triển du lịch chất lượng cao của điểm đến chính là phát triển
du lịch dựa trên chất lượng và sự khác biệt của sản phẩm du lịch. Và phát triển
du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương không phải là ngoại lệ.

Tiềm năng và thế mạnh
Trong suốt chiều dài lịch
sử, con người xứ Đông xưa –
Hải Dương nay luôn sáng tạo
và tiếp biến có chọn lọc nhằm
phát huy tốt những giá trị văn
hóa vật thể, phi vật thể dựa
trên những tiềm năng sẵn có
để phát triển du lịch. Hải
Dương nằm ở phía Đông
Thăng Long - Hà Nội, trong
vùng kinh tế trọng điểm Bắc
Bộ (Hà Nội - Hải Phòng Quảng Ninh), có diện tích tự
nhiên 1.668 km2, dân số
khoảng 1,9 triệu người, tiếp
giáp 6 tỉnh, thành phố: Bắc
Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh,
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Hải Phòng, Thái Bình và Hưng
Yên. Từ bao đời, Hải Dương là
“phên dậu phía Đông” của
kinh thành Thăng Long, nơi
gắn bó với tên tuổi của nhiều
anh hùng dân tộc, danh nhân
văn hóa như: Khúc Thừa Dụ,
Trần Hưng Đạo, Trần Nhân
Tông, Chu Văn An, Mạc Đĩnh
Chi, Nguyễn Trãi… Với 3.199
di tích lịch sử, văn hóa, trong
đó có 142 di tích được xếp
hạng Quốc gia, 04 khu di tích
đã được xếp hạng quốc gia đặc
biệt (khu di tích và danh thắng
Côn Sơn – Kiếp Bạc đã được
Chính phủ đưa vào danh mục
xây dựng thành khu du lịch
quốc gia); 08 bảo vật quốc gia
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và 09 di sản văn hóa phi vật
thể được Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch ghi danh. Và, trên
địa bàn tỉnh còn nhiều danh
lam thắng cảnh, hang động kỳ
thú như núi Côn Sơn, núi
Phượng Hoàng, núi An Phụ,
núi Dương Nham, chùa Nhẫm
Dương – tổ đường của Thiền
phái Tào Động Việt Nam, nơi
đây còn lưu giữ nhiều hiện vật
quý hiếm như xương động vật,
xương người tiền sử hóa thạch,
công cụ lao động bằng đá, đồ
dùng sinh hoạt bằng gốm, tiền
cổ... khẳng định loài người đã
cư trú liên tục ở vùng đất Kinh
Môn từ 5-3 vạn năm cách ngày
nay, động Kính Chủ, sông Lục

vhttdl.haiduong.gov.vn

Đầu, rừng dẻ, rừng phong, bãi
rễ,… và những vùng sinh thái
hấp dẫn như sông Hương, Đảo
Cò Chi Lăng Nam, Bến Tắm…
Cùng với đó, Hải Dương
còn có nhiều làng nghề truyền
thống danh tiếng như: chạm
khắc gỗ Đông Giao (Cẩm
Giàng), gốm Chu Đậu (Nam
Sách), kim hoàn Châu Khê
(Bình Giang), Khắc ván in
Hồng Lục, Liễu Tràng (TP Hải
Dương), thêu Xuân Nẻo (Tứ
Kỳ), giày dép Tam Lâm (Gia
Lộc), dệt chiếu Tiên Kiều
(Thanh Hà)… Và một miền
quê dạt dào các loại hình nghệ
thuật truyền thống như hát
chèo, tuồng, hát ca trù, hát
chầu văn, múa rối nước… đã
được công nhận là Di sản văn
hóa phi vật thể và nhiều món
ăn đặc sản ẩm thực nổi tiếng
khắp trong, ngoài nước như:
bánh đậu xanh – top 10 đặc
sản quà tặng Châu Á, bánh
khảo, bánh cuốn (TP Hải
Dương), bánh gai (Ninh
Giang), bánh đa Kẻ Sặt (Bình
Giang), giò chả (Gia Lộc), gạo
nếp cái hoa vàng, hành tỏi
(Kinh Môn), vải thiều (Thanh
Hà), rươi, cáy ở huyện (Tứ Kỳ,
Kim Thành)… Tương ứng với
hệ thống di tích được phân bổ

khá dày, Hải Dương có trên
700 di tích tổ chức được lễ hội,
trong đó có những lễ hội lớn
như Côn Sơn - Kiếp Bạc, Đền
Cao An Lạc (Chí Linh), Đền
Cao (Kinh Môn), Đền Tranh
(Ninh Giang)… Có thể nói, lễ
hội và di tích ở Hải Dương là
một tiềm năng, thế mạnh lớn
về văn hóa tâm linh cho ngành
du lịch của tỉnh và của cả vùng
Đông Bắc.
Với lợi thế đa dạng sinh
học, giàu tiềm năng du lịch
sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch
nông nghiệp - nông thôn,
những năm qua tỉnh đã tiến
hành quy hoạch các vùng,
khu, điểm du lịch và liên kết
phát triển du lịch với các tỉnh,
thành phố phía Bắc. Hiện tại,
trên địa bàn tỉnh đang có một
số nhà đầu tư lớn nghiên cứu
đầu tư phát triển các khu đô
thị mới theo hướng đô thị
xanh, sinh thái, kết hợp nghỉ
dưỡng với quy mô cấp vùng
như: khu đô thị du lịch, nghỉ
dưỡng, sinh thái Bến Tắm,
Ngũ Đài Sơn (TP Chí Linh);
khu du lịch sinh thái sông
Hương (Thanh Hà); khu đô thị
sinh thái Nam Đồng, bắc cầu
Hàn, Ecopark (TP Hải Dương)
và dọc hai bên bờ sông Thái

Chùa Nhẫm Dương.

Ảnh: BH

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

Bình…
Hải Dương không chỉ có
tiềm năng và thế mạnh về tài
nguyên thiên nhiên, giá trị lịch
sử văn hoá mà còn thuận lợi về
giao thông thuỷ, bộ, đường
sắt, cảng biển và cảng hàng
không, như quốc lộ 5 Hà Nội Hải Dương - Hải Phòng; quốc
lộ 18 Hà Nội - Hải Dương Quảng Ninh, cao tốc Hà Nội Hải Dương - Hải Phòng, cảng
biển Hải Phòng và cảng hàng
không Cát Bi (Hải Phòng), Vân
Đồn (Quảng Ninh) và Nội Bài
(Hà Nội), đặc biệt là mạng lưới
giao thông kết nối liên tỉnh,
liên vùng như: cầu Dinh, cầu
Quang Thanh kết nối với Hải
Phòng; cầu Triều, cầu Đông
Mai với Quảng Ninh; cầu Hiệp
với Thái Bình … đây sẽ là lợi
thế tốt để đáp ứng nhu cầu
tham quan, tìm hiểu đầu tư để
tạo sự bứt phá phát triển du
lịch trong thời gian tới.

Phát triển du lịch chất
lượng cao tương xứng với
tiềm năng
Những năm qua Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Hải
Dương đã luôn chủ động và
tích cực tham mưu cho Tỉnh
ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều
văn bản quan trọng để khai
thác và phát huy những tiềm
năng, thế mạnh du lịch của
tỉnh, cụ thể: Năm 2011, ngành
đã tham mưu cho UBND tỉnh
điều chỉnh quy hoạch tổng thể
phát triển du lịch Hải Dương
đến năm 2020, định hướng
đến năm 2030, đây là căn cứ
vô cùng quan trọng, kim chỉ
nam cho phát triển du lịch của
tỉnh. Từ quy hoạch tổng thể
này, Sở tiếp tục triển khai
tham mưu cho UBND tỉnh
ban hành các chương trình, kế
hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa
những chủ trương, định
hướng của quy hoạch như: Đề
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án phát triển du lịch Hải
Dương giai đoạn 2011-2015,
2016-2020; điều chỉnh Quy
hoạch tổng thể phát triển khu
di tích quốc gia đặc biệt Côn
Sơn – Kiếp Bạc gắn với phát
triển du lịch đã được Chính
phủ phê duyệt; Đề án phát
triển du lịch cộng đồng tại
Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam,
huyện Thanh Miện; điều
chỉnh Quy hoạch Đảo Cò Chi
Lăng Nam (Thanh Miện) và
Quy hoạch phát triển du lịch
sông Hương, huyện Thanh Hà;
đề tài xây dựng 04 sản phẩm
du lịch đặc thù tỉnh Hải
Dương. Trên cơ sở khai thác
tiềm năng và lợi thế, thời gian
qua du lịch Hải Dương đã có
những bước phát triển đáng
ghi nhận với những đóng góp
quan trọng cho phát triển kinh
tế của địa phương, góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
tạo việc làm, tăng thu nhập,
thúc đẩy phát triển cơ sở hạ
tầng, dịch vụ và góp phần làm
thay đổi hình ảnh những vùng
có du lịch phát triển. Trong
giai đoạn từ 2010 – 2019, du
lịch Hải Dương luôn tăng
trưởng trên 2 con số (doanh
thu du lịch tăng từ 1.482 tỷ
năm 2016 lên 1.800 tỷ năm
2018, năm 2019 lên 1.980 tỷ
đồng, tăng trưởng trung bình
10-10,1%/ năm so với cùng kỳ
các năm trước). Ngành du lịch
đang phát triển với những tín
hiệu đáng mừng. Lượng du
khách về tỉnh ta năm sau cao
hơn năm trước cho thấy du
lịch Hải Dương đã bắt đầu có
sự chuyển biến không chỉ về
lượng mà cả về chất.
Mặc dù đã triển khai thực
hiện nhiều giải pháp nhằm
thúc đẩy ngành du lịch phát
triển, tuy nhiên, du lịch chưa
trở thành ngành kinh tế quan
trọng của tỉnh vì có những
nguyên nhân chủ quan và
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khách quan như: Du lịch Hải
Dương chưa xây dựng được
sản phẩm có thương hiệu,
chất lượng cao; một số khu du
lịch chưa thu hút được các nhà
đầu tư lớn, có tầm; việc phát
triển làng nghề truyền thống
phục vụ phát triển du lịch còn
nhiều khó khăn; công tác
quảng bá, xúc tiến du lịch
chưa được đầu tư tương xứng;
ngân sách đầu tư cho phát
triển du lịch còn rất hạn chế,
chưa đáp ứng được yêu cầu
đặt ra; hạ tầng giao thông chưa
đồng bộ, tính kết nối còn khó
khăn; chưa có nhiều chính
sách ưu đãi và tính quyết liệt
để hỗ trợ các nhà đầu tư tham
gia đầu tư vào các khu du lịch
trọng điểm; các huyện, thị xã,
thành phố chưa xác định rõ
được sản phẩm du lịch đặc thù
để ưu tiên và lộ trình phát
triển... Để du lịch trở thành
ngành kinh tế quan trọng
trong phát triển kinh tế của
tỉnh, cần có sự nhận thức
đúng đắn, tham gia đồng bộ
của cả hệ thống chính trị, các
doanh nghiệp và cộng đồng
nhân dân từ tỉnh đến cơ sở đặc
biệt là các cơ quan quản lý
tham mưu giúp việc cho tỉnh
trong việc tạo cơ chế, môi
trường đầu tư thông thoáng,
thân thiện.
Tại “Quy hoạch tổng thể
phát triển du lịch vùng Đồng
bằng sông Hồng và Duyên hải
Đông Bắc đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030” được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại
Quyết định số 2163/QĐ-TTg
ngày 11/11/2013 đã xác định
Hải Dương thuộc tiểu vùng du
lịch trung tâm có vị trí gần với
thủ đô Hà Nội, là điểm đến có
vai trò quan trọng trong chiến
lược phát triển du lịch vùng
Đồng bằng sông Hồng và
Duyên hải Đông Bắc cũng như
chiến lược phát triển du lịch
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Việt Nam. Quan điểm và mục
tiêu về phát triển du lịch bền
vững của du lịch Việt Nam nói
chung và du lịch Hải Dương
nói riêng được thể hiện một
cách rõ ràng hơn trong bối
cảnh hội nhập và cạnh tranh
giữa các điểm đến trong hoạt
động phát triển du lịch, đặc
biệt khi du lịch được xác định
là ngành kinh tế mũi nhọn
trong chiến lược phát triển KT
- XH của đất nước theo tinh
thần Nghị quyết 08/NQ-TW
ngày 16/1/2017 của Bộ Chính
trị. Nói cách khác, chất lượng
tăng trưởng du lịch là yếu tố
nền tảng để thực hiện mục
tiêu phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi
nhọn, đồng thời góp phần
nâng cao tính cạnh tranh du
lịch của một điểm đến qua đó
thực hiện thành công mục tiêu
phát triển du lịch bền vững.
Nghị quyết Đại hội Đại
biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 2025 đã đưa ra một trong
những nhiệm vụ và giải pháp
trọng tâm để thực hiện 19 chỉ
tiêu chủ yếu của Đại hội đó là
“… Tăng cường và nâng cao
hiệu quả hoạt động xúc tiến
đầu tư, xúc tiến thương mại;
đẩy mạnh tuyên truyền,
quảng bá tiềm năng, lợi thế
phát triển của dịch vụ của
tỉnh. Tập trung phát triển du
lịch thông minh, xây dựng sản
phẩm du lịch có chất lượng
cao, đa dạng, có thương
hiệu…”. Ngay sau Đại hội,
Tỉnh ủy Hải Dương đã ban
hành Chương trình hành động
số 02-CTr/TU và Quyết định
số
47-QĐ/TU
ngày
09/12/2020 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban
Chỉ đạo xây dựng và triển khai
thực hiện Chương trình phát
huy giá trị văn hóa Xứ Đông và
(Xem tiếp trang 39)
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Hướng dẫn viên du lịch
giữa tác động của dịch Covid-19
Trường THànH

Ngành du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề từ tác động
của dịch bệnh COVID-19. Những khó khăn do dịch bệnh buộc các doanh nghiệp
trong ngành này phải cắt giảm nhân lực để cầm cự, dẫn tới nhiều lao động bị
thất nghiệp, trong đó không ngoại trừ hướng dẫn viên du lịch.

Khó khăn
Với 15 năm kinh nghiệm
trong nghề hướng dẫn viên
(HDV) du lịch, chị Nguyễn Thị
Hà (TP Hải Dương) nhanh
nhẹn thích ứng khi chuyển từ
HDV quốc tế sang HDV nội địa
sau khi dịch Covid-19 bắt đầu
bùng phát, du lịch quốc tế
hoàn toàn đóng băng. Nhưng
công việc này cũng trở nên
bấp bênh khi làn sóng Covid
với diễn biến phức tạp khiến
nhiều địa phương trên cả nước
cũng như tỉnh Hải Dương bắt
buộc áp dụng biện pháp giãn
cách, cách ly xã hội. Chị Hà
buộc phải ở nhà phụ giúp gia
đình làm công việc kinh
doanh để có thêm thu nhập.
Chị Hà cho biết:"Thời điểm

trước dịch Covid-19 tôi
thường xuyên chạy tour nước
ngoài từ các nước Châu Âu,
Châu Á, cho đến các nước
Đông Nam Á. Sau khi du lịch
quốc tế đóng băng, tôi chuyển
qua làm tour nội địa nhưng
lượng công việc cũng không
giảm nhiều vì lượng khách
trong nước cũng khá lớn do
tác động tích cực của các
chương trình kích cầu du lịch.
Mặc dù nghề khá vất vả,
thường xuyên phải xa nhà
nhưng lại mang lại thu nhập
ổn định để chăm lo cho gia
đình. Tuy nhiên qua hai đợt
dịch Covid trong cộng đồng
kéo dài khiến nhiều đoàn bị
huỷ tour nên HDV như chúng
tôi cũng tạm thời thất nghiệp".
Theo chị Hà, trước đây thu

HDV du lịch cùng đoàn khách nước ngoài tham quan Khu di tích
Côn Sơn-Kiếp Bạc thời điểm dịch bệnh Covid-19 chưa bùng phát.
Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

nhập của chị khoảng từ 15-20
triệu đồng/tháng. Sau khi dịch
Covid đợt đầu, công ty có hỗ
trợ cho nhân viên lao động
50% tiền lương. Tuy nhiên
hiện nay do dịch bệnh kéo dài
nên công ty của chị cũng chỉ
có thể chi trả tiền bảo hiểm
cho nhân viên chứ không thể
hỗ trợ thêm kinh phí cho
người lao động. Để chi trả chi
phí sinh hoạt và các khoản chi
tiêu hàng ngày, chị hoàn toàn
dựa vào thu nhập ít ỏi từ mảng
kinh doanh của gia đình, vốn
cũng đang gặp khó khăn khi
dịch bệnh bùng phát.
Không được may mắn như
chị Hà, HDV tự do như anh
Phạm Văn Công (TP Chí Linh)
có được thu nhập hoàn toàn
dựa vào tiền thù lao và tiền tip
do các công ty du lịch, những
đoàn khách chi trả sau mỗi
tour. Tuy nhiên, từ khi TP Chí
Linh trở thành tâm dịch thì
anh Công thất nghiệp mà
không có một khoản hỗ trợ
nào. Chi phí sinh hoạt hiện tại
gần như dựa vào số tiền mà vợ
chồng anh tiết kiệm từ trước.
"Nếu dịch bệnh không
bùng phát thì thời điểm từ
tháng Giêng trở ra là tôi đã liên
tục chạy tour với lịch trình dày
đặc cho tới khoảng hết tháng
Tám. Mỗi tháng tôi thường đi
khoảng hơn 20 ngày. Hiện tại
do dịch bệnh kéo dài, vừa ảnh
hưởng tới thu nhập, đồng thời
cũng khiến tôi vô cùng nhớ
nghề. Mong dịch bệnh mau
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chóng được kiểm soát để tôi
được tiếp tục công việc" - anh
Công chia sẻ.
Bà Trần Thị Hiền, Giám
đốc Công ty du lịch Vietflow
(TP Hải Dương) cho biết:
Nhiều năm gần đây khách
hàng bắt đầu chuyển hướng
sang du lịch đầu năm nên
trong đợt bùng phát dịch vừa
qua công ty cũng có nhiều
đoàn khách phải huỷ tour.
Đồng thời thời gian gần đây do
tình hình dịch bệnh nên
khách hàng thường chỉ đi theo
nhóm nhỏ như gia đình, bạn
bè và chọn hình thức nghỉ
dưỡng nên không cần đến
HDV. Nên HDV du lịch gặp
khó khăn cũng là điều dễ hiểu.
Nhiều HDV trước đây từng ký
hợp đồng với chúng tôi cũng
đành phải chuyển hẳn nghề
để mưu sinh, chờ đợi dịch
bệnh được đẩy lùi".
Hầu hết các doanh nghiệp
du lịch trên địa bàn tỉnh đều bị
ảnh hưởng nặng nề bởi dịch
bệnh Covid. Mặc dù hiện tại
các ngành, các cấp đã có
những giải pháp mang lại hiệu
quả tích cực nhằm đẩy lùi dịch
bệnh, góp phần khôi phục
kinh tế. Tuy nhiên, ngành du
lịch bao giờ cũng là ngành
khôi phục chậm nhất. Không
chỉ đối mặt với những thiệt hại
nặng nề về kinh tế, ngành du
lịch hiện nay còn đối mặt với
việc "chảy máu" nguồn nhân
lực chất lượng, bởi trong bối
cảnh dịch bệnh kéo dài, hầu
như người lao động ngành du
lịch bị mất việc làm, buộc phải
chuyển hướng sang ngành
nghề khác.

cần sẵn sàng để quay lại
Theo một số chuyên gia
trong ngành du lịch, để có thể
quay trở lại và bứt phá trong
thời gian tới thì các doanh
nghiệp cần có sự sẵn sàng cho
việc cung ứng nhân lực chất
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lượng cao để đáp ứng cho nhu
cầu ngày càng cao của khách
hàng. Thậm chí các doanh
nghiệp cũng phải "lên cót"
cho các tour du lịch quốc tế
hay đón du khách nước ngoài
vào du lịch nội địa, bởi nhiều
quốc gia trên thế giới cũng đã
triển khai tiêm phòng vacxin
Covid-19 cho người dân. Để
làm được điều này, các doanh
nghiệp cần chủ động sắp xếp
lại bộ máy, nhân lực, áp dụng
chuyển đổi số, tăng cường
marketing qua các kênh thông
tin truyền thông, xây dựng sản
phẩm du lịch mới, hấp dẫn,
phù hợp với tình hình mới, thị
trường mới... Ngành VHTTDL
cũng cần hỗ trợ cho các doanh
nghiệp bằng cách tiếp tục
nghiên cứu, tổ chức các lớp
bồi dưỡng, nâng cao kiến thức
cho các HDV. Cùng với đó,
ngành cần tham mưu để
UBND tỉnh hỗ trợ giảm thuế
hoặc trả chậm thuế thu nhập,
thuế GTGT cho các doanh
nghiệp, hỗ trợ cho những lao
động trong ngành du lịch bị
ảnh hưởng bởi dịch Covid...
"Hiện nay chúng tôi gần
như không có nguồn thu
nhưng một số chi phí cho
người lao động vẫn phải đảm
bảo. Sự hỗ trợ của chính
quyền sẽ có tác động rất lớn
trong việc đảm bảo nguồn lao
động để tái khởi động các hoạt
động của doanh nghiệp. Từ đó
có thể tạo bước đà để khôi
phục và phát triển cho các
doanh nghiệp cũng như hoạt
động du lịch khi dịch bệnh
Covid được đẩy lùi" – đại diện
một doanh nghiệp chia sẻ.
Cũng theo một số doanh
nghiệp du lịch, hiện tại việc
lựa chọn HDV hoàn toàn theo
lối truyền thống đó là theo giới
thiệu của các doanh nghiệp lữ
hành hoặc ký hợp đồng với
HDV tự do từng hợp tác trước
đó. Trên trang website của
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HDV (tại địa chỉ huongdanvien.vn) cũng chỉ cung cấp
thông tin đơn thuần và phân
loại giữa HDV quốc tế và nội
địa. Một số doanh nghiệp cho
rằng cần xây dựng thêm mục
phân loại, đánh giá chất lượng
HDV, thêm thông tin về kinh
nghiệm, kiến thức, kỹ năng
thuyết trình của HDV theo
từng vùng... Từ đó khách hàng
có thể dễ dàng đánh giá chất
lượng của HDV theo thang
điểm sau mỗi chuyến đi, đồng
thời cũng tạo cơ sở để các
doanh nghiệp tiếp tục hợp tác
cũng như khách hàng có thể
dễ dàng lựa chọn HDV thích
hợp. Bên cạnh đó, đây cũng là
cơ sở để HDV tự nhìn nhận
bản thân và tiếp tục cố gắng
để nâng cao năng lực, đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của thị
trường.
Tình hình dịch bệnh Covid
tại Hải Dương cũng như cả
nước đã và đang dần được
kiểm soát tốt. Nhiều ca bệnh
được chữa khỏi, số ca lây
nhiễm giảm và cơ bản đều
nằm trong diện đã cách ly,
không có nguy cơ lây nhiễm ra
cộng đồng, đặc biệt là việc
tiêm phòng vacxin phòng
Covid-19 đã được triển khai tại
một số địa phương. Đây là
những tín hiệu khả quan
mang lại hy vọng lớn cho
ngành du lịch có thể quay trở
lại, nhất là vào thời điểm khi
mùa hè sắp tới, thời điểm cao
trào của các tour du lịch trong
nước. Tuy nhiên, các cấp,
ngành, địa phương vẫn cần
tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền để doanh nghiệp du
lịch và du khách bảo đảm các
tiêu chí an toàn trong phòng,
chống dịch bệnh, bảo đảm sức
khỏe cho người dân và du
khách khi tham gia các
chương trình du lịchr

vhttdl.haiduong.gov.vn

Hương vị bánh giầy Hải Dương

Lê THị Dự

Hội thi bánh chưng, bánh giầy được tỉnh Hải
Dương tổ chức thường niên tại lễ hội Xuân Côn
Sơn - Kiếp Bạc.
Ảnh: PT

B

ánh giầy hầu như tỉnh nào cũng có, chất
lượng hay không phụ thuộc vào kỹ thuật
truyền thống và chất lượng gạo nếp ở nơi
đó. Bánh giầy Hải Dương thì nhiều làng cũng
có, nhưng nổi tiếng nhất là bánh giầy ở phường
Thanh Bình, thành phố Hải Dương và bánh
giầy làng Đại, phường An lạc, TP Chí Linh,
nhiều lần thi được giải cao, từng đại diện cho
tỉnh đi thi tại Đền Hùng (Phú Thọ) đạt giải vàng
nhiều năm.
Khi nhắc đến bánh giầy, là muốn nhắc tới
truyền thống của dân tộc Việt Nam, nơi mà
nguồn sống chính của người dân là cây lúa
nước. Từ cây lúa, làm thành gạo, từ gạo người
dân không chỉ để nấu cơm, xôi để ăn mà còn
chế biến ra nhiều loại bánh, không chỉ đơn
thuần là để ăn no, thay đổi khẩu vị, mà còn có
ý nghĩa làm bánh để làm lễ vật thờ cúng, dâng
lên những bậc tiền nhân, cúng trời đất, hoặc
làm quà...
Hải Dương xưa vốn là tỉnh nông nghiệp, cây
lúa chiếm vị trí hàng đầu về nguồn lương thực

của người dân. Lúa nếp là sản phẩm độc đáo
của Hải Dương, tùy theo vùng đất mà cấy được
loại lúa nếp ngon (nếp cái hoa vàng), như ở thị
xã Kinh Môn, huyện Ninh Giang, Thanh Hà,
Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, TP Chí
Linh... Nghề làm bánh giầy đã có từ lâu, hầu
như địa phương nào trong tỉnh cũng có người
biết làm bánh giầy. Thường thì công nghệ làm
ra một chiếc bánh giầy có thể miêu tả như sau:
Nguyên liệu làm bánh giầy là gạo nếp. Gạo
nếp thường được dùng để thổi xôi, làm các loại
bánh như bánh chưng, bánh giầy, bánh cốm,
bánh xu xê, bánh rợm, bánh gai, bánh hú, bánh
rán... Bánh giầy làm để cúng lễ hoặc để ăn với
giò lợn thì không có nhân, nếu bánh làm để
bán, hoặc làm món ăn trong mâm cỗ thì người
ta cho nhân đỗ xanh với đường vào (tùy theo
bánh đó để làm gì).
Về quy trình làm bánh giầy bắt buộc phải
qua 5 công đoạn như sau: Chọn gạo, vo gạo,
thổi xôi, giã bánh và bắt bánh (nặn bánh).
1- Chọn gạo: Chọn gạo nếp cái hoa vàng, hạt
to, đều nhau, không lẫn tẻ, sạn. Đây là yếu tố
rất quan trọng, nếu chọn gạo không kỹ, khi thổi
xôi sẽ chín không đều và khi giã thành bột bánh
thì bột bánh sẽ bị nổi mụn (tức là bánh sẽ
không ngon).
2- Vo gạo: Gạo được vo bằng nước sạch, đãi
cho hết đầu mày, bổi còn lẫn vo đến khi nước
trong thì thôi, sau đó ngâm gạo vào nước lạnh
khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ (tùy theo thời tiết
từng mùa), ngâm xong, gạo được vo lại, để vào
rá cho ráo nước, rồi rắc một chút muối để đảm
bảo cho bánh được giòn và đậm đà.
3- Thổi xôi (đồ xôi, nấu xôi): Dụng cụ dùng
để thổi xôi là chõ và nồi đáy, thổi theo phương
pháp cách thủy. Đầu tiên cho nước vào nồi đáy
và đun sôi nước mới bắc chõ lên, rồi cho gạo
vào, khi cho gạo phải dùng tay vốc gạo nhẹ
nhàng thả từ từ vào chõ, tuyệt đối không dùng
tay ấn gạo xuống, như vậy sẽ làm vít hơi nước,
xôi sẽ bị hấy (chín không đều). Có thể thổi xôi
hai lần (xôi chín rỡ ra và nhẹ nhàng cho vào chõ
đồ lại lần thứ hai). Đặt lên trên mặt chõ một
miếng lá chuối, rồi đậy kín vung. Khi đồ xôi giữ
lửa ổn định (cháy đều), lửa không quá to và
cũng không quá nhỏ, không để lửa vươn lên
đến phần chõ, như vậy xôi sẽ bị khô. Xôi chín từ
trên xuống dưới, vì có thể chín ở bên trên mà
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bên dưới lại chưa chín. Khâu đồ xôi thuộc về
kinh nghiệm và cảm nhận của người làm (nếu
thấy chõ xôi còn lỏng, nghĩa là xôi chưa chín).
Khi xôi sắp chín có thể tưới nước, gọi là “làm
mưa”, mục đích để cho xôi được chín mọng
hạt, dẻo đều, lượng nước để làm mưa tùy theo
kinh nghiệm, nhưng cứ trung bình 5 kg gạo
dùng thổi xôi thì có thể làm mưa 1 lít nước. Khi
làm mưa xong đậy vung đun khoảng 10 phút
nữa rồi rỡ xôi ra.
4- Giã bánh: Dụng cụ dùng để giã bánh là
cối và chày, xưa dùng cối như giã gạo. Hiện
nay thường dùng bạt hoặc phên đan bằng tre
nem, mỏ chày giã được bịt bằng mo cau, hoặc
dùng óc lợn hấp chín lau đầu chày để chống
dính khi giã. Khi xôi chín, còn nóng bốc hơi
nghi ngút, đem giã ngay thì bánh mới dẻo và
mịn. Người giã bánh phải là người khỏe mạnh,
nhanh nhẹn và có kinh nghiệm. Khi giã có
người vun bánh, người giã có thể thay nhau giã
liên tục từ khi đồ xôi ra cho đến khi được bánh.
Mỗi mẻ giã khoảng 3 kg gạo thổi xôi, mỏ chày
nặng khoảng 30 kg là tương đối chuẩn. Giã
bánh khi nào thấy mịn, nhuyễn, dẻo là được,
đảm bảo bánh không khô, không nát (việc này
cũng do kinh nghiệm và cảm nhận của người
làm).
5- Bắt bánh (nặn bánh): Bánh được làm to,
hay nhỏ là tùy vào việc sử dụng bánh vào mục
đích gì, bắt bánh bằng tay, khi bắt bánh dùng
lòng trứng bôi nhẹ nhàng, xoa đều vào tay để
chống dính. Thực ra bánh giầy không cần phải
nặn, chỉ cần bàn tay khéo léo và có kinh
nghiệm là bắt được những chiếc bánh đều
nhau, có thể bắt bánh vào lá chuối tây tươi, để
trên mâm, khi để bánh xuống, bột bánh còn
nóng, mịn và dẻo sẽ tự chảy ra thành những
chiếc bánh tròn trịa.
Bánh giầy là thứ bánh không để lâu được,
chỉ cần một ngày là bánh đã se mặt, khô dần,
nhưng là một thứ bánh quà sang và quý. Ở
những làng quê tỉnh Hải Dương, bánh thường
được làm vào các dịp lễ, tết hoặc hội làng. Bánh

các đội tuyển...
(Tiếp theo trang 43)

tục khẳng định được vị thế
trên bình diện toàn quốc, có
nhiều hơn nữa những VĐV
đoạt huy chương ở các giải
đấu khu vực, châu lục, thế
giới, thì công tác tuyển chọn
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giầy thường được bán tại các chợ huyện, chợ
tỉnh, còn tại chợ làng ít thấy bán bánh giầy. Hải
Dương có rất nhiều các lễ hội cổ truyền dùng
bánh giầy làm lễ vật để dâng cúng thành
hoàng, như lễ hội đình, đền Sượt, phường
Thanh Bình, thành phố Hải Dương; lễ hội đình
Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang;
lễ hội làng Đại, phường An Lạc, TP Chí Linh; lễ
hội đình, đền Lạc Dục, xã Hưng Đạo, huyện Tứ
Kỳ; lễ hội chùa Muống, xã Ngũ Phúc; lễ hội
đình Kiên Lao, xã Đại Đức, huyện Kim Thành;
lễ hội đình chùa Kiệt Thượng, phường Văn An,
TP Chí Linh...
Bánh giầy để dâng cúng tại các lễ hội thường
được làm cẩn thận và kỹ thuật hơn rất nhiều
những loại bánh làm để bán ở các chợ, từ khâu
chọn gạo, vo gạo, đồ xôi, giã bánh và bắt bánh.
Xưa kia hầu hết các làng chuẩn bị cho món
bánh giầy trong lễ hội làng, người ta dành riêng
những chân ruộng tốt để cấy lúa nếp cái hoa
vàng, chỉ chuyên thu hoạch lấy lúa gạo làm
bánh giầy. Khi làm bánh, yếu tố tâm linh được
đặt lên hàng đầu, coi như một nghi lễ của tín
ngưỡng, làm bánh để tỏ lòng tôn kính của dân
làng dâng lên thành hoàng hoặc các vị tiền
nhân. Việc làm bánh giầy và việc sử dụng bánh
giầy vì thế mang yếu tố văn hóa của người dân
Việt Nam nói chung và người dân Hải Dương
nói riêng. Đó là một nét đẹp truyền thống thể
hiện sự sáng tạo và khéo léo trong việc chế biến
những món ăn ngon, phục vụ cuộc sống vật
chất và tinh thần của con người.
Hiện nay ở Hải Dương, món bánh giầy được
làm hàng ngày phục vụ nhu cầu của con người,
được mọi người rất ưa chuộng, bánh được ăn
như một thứ quà giản dị mà đậm đà bản sắc
dân tộc, mang hương vị hương đồng gió nội,
nhưng lại làm ấm lòng bao tao nhân mặc khách
nếu có dịp được thưởng thức chiếc bánh giầy
tròn, trắng trong, thơm dẻo. Những công đoạn
làm bánh giầy thực sự là nét đẹp văn hóa phi
vật thể của người dân Hải Dương, rất cần tiếp
tục được nghiên cứu, tìm hiểur

VĐV kế cận cần được quan
tâm, chú trọng hơn. Để làm
được điều này, tỉnh cần sớm
có chủ trương và cấp kinh phí
để mở lại các lớp năng khiếu
nghiệp dư ở các huyện, các
trường học. Bên cạnh đó, cần
đẩy mạnh xã hội hóa thu hút
các nguồn kinh phí để tổ chức
nhiều hơn các giải đấu cho đối
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tượng học sinh để qua đó phát
hiện các VĐV có năng khiếu;
có chế độ đãi ngộ tương xứng
đối với VĐV để các em yên tâm
theo nghiệp thể thao và về lâu
dài, cần đẩy mạnh phát triển
thể thao học đường để tạo nền
tảng vững chắc cho thể thao
thành tích caor
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Văn hóa ứng xử trong gia đình

nguyễn THế Trường

S

inh thời, Bác Hồ đã chỉ ra
ý nghĩa mối quan hệ gia
đình - xã hội: “Quan tâm
đến gia đình là đúng vì nhiều
gia đình cộng lại mới thành xã
hội, gia đình tốt thì xã hội mới
tốt, xã hội tốt thì gia đình càng
tốt hơn, hạt nhân của xã hội là
gia đình”.
Làm theo di huấn đó, trong
công cuộc đổi mới đất nước,
cùng với nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà
nước ta đã có nhiều chỉ thị,
nghị quyết, luật pháp về xây
dựng con người Việt Nam, gia
đình Việt Nam với những tiêu
chí cụ thể. Tuy nhiên, từ khi
nước ta bước vào thời kỳ CNHHĐH đất nước trong xu thế
hội nhập thế giới ngày càng
sâu rộng, một bộ phận người
dân để mặt trái của cơ chế thị
trường tác động, đã tiếp thu
các nền văn hóa thiếu lựa
chọn… dẫn đến coi nhẹ giá trị
truyền thống gia đình, ứng xử
sai trái, thậm chí vi phạm
pháp luật. Theo thống kê mỗi
năm trên cả nước có khoảng
200 vụ án mạng xảy ra tại gia
đình, trong đó có tới 60% thủ
phạm là người dưới 30 tuổi. Ở
tỉnh ta, cũng có những gia
đình, từ mâu thuẫn thế hệ,
kinh tế, tình cảm giữa ông/ bà,
cha mẹ/ con cháu; vợ/chồng;
anh chị/em…, không giải tỏa
được dẫn đến những kết cục
hết sức đau lòng!
Trước thực trạng đó, Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
đã ban hành và đang tiến
hành thí điểm thực hiện Bộ
Tiêu chí ứng xử ở gia đình. Là
tỉnh có phong trào xây dựng
gia đình văn hóa, làng, khu
dân cư văn hóa từ nhiều thập

niên trước, việc bình bầu, tôn
vinh những gia đình “Ông bà,
cha mẹ mẫu mực, con trung
hiếu, cháu thảo hiền”… vẫn
được duy trì hằng năm và đã
thu nhiều kết quả, góp phần
tích cực vào công cuộc phát
triển kinh tế - xã hội của Hải
Dương. Song, thẳng thắn nhìn
lại, chất lượng phong trào trên
chưa tương xứng với yêu cầu,
thiếu đồng đều, bền vững…
Tại Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần
thứ XVII (nhiệm kỳ 20202025), đã viết: “Phát huy các
giá trị văn hóa và chăm lo xây
dựng con người xứ Đông – Hải
Dương phát triển toàn diện,
trọng tâm là bồi dưỡng về tinh
thần yêu nước, lòng tự tôn dân
tộc, khát vọng phát triển, đạo
đức lối sống và nhân cách,
trách nhiệm xã hội; về trí tuệ;
về thể lực; từng bước hình
thành “công dân điện tử”…”
Con người xứ Đông trước
hết cần phải có hiểu biết và
thực hiện những tiêu chí ứng
xử theo văn hóa truyền thống
ở gia đình. Có thể tóm tắt bằng
tám chữ: Tôn trọng - Bình
đẳng - Yêu thương - Chia sẻ.
Theo đó, vợ chồng chung
thủy, nghĩa tình, bình đẳng về
quyền lợi và nghĩa vụ xây dựng
gia đình và chăm sóc, dạy dỗ
con cái… Cha mẹ với con, ông
bà với cháu cần gương mẫu từ
lời nói đến việc làm, chăm sóc
con cháu khi còn nhỏ, trao
truyền các giá trị truyền thống,
kinh nghiệm, giữ gìn nền nếp
gia phong…; Con đối với cha
mẹ, cháu đối với ông bà cần
hiếu thảo, kính trọng, lễ
phép… Anh chị em cùng cha
mẹ hay khác người sinh thành

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

(rể, dâu, dượng, nuôi…) đều
cần luôn hòa thuận, chia sẻ…
Trên thực tế, những nội
dung này đã được nhiều làng,
khu dân cư đưa thành qui ước
cụ thể khi nhận xét “gia đình
văn hóa”. Nhưng cũng không
ít nơi còn hình thức, chạy theo
thành tích. Đây là vấn đề
thuộc phạm trù tư tưởng, đạo
đức con người nên một mặt
phải bằng các hình thức tuyên
truyền giáo dục làm cho mỗi
người dân hiểu biết về chính
sách, pháp luật nói chung,
nhất là các bộ luật liên quan
đến lĩnh vực này như: Luật
Người cao tuổi, Hôn nhân và
gia đình, Bình đẳng giới, Bảo
vệ và chăm sóc trẻ em… Cùng
với đó là việc huy động cả hệ
thống chính trị thực hiện,
thường xuyên kiểm tra, giám
sát, biểu dương, khen thưởng
kịp thời những người tốt, việc
tốt, gia đình tốt, phê phán
những lời nói và việc làm trái
với thuần phong mỹ tục. Qua
đó có thể nắm được hiện
tượng, tâm trạng… của những
người, những vụ việc, mâu
thuẫn nội bộ gia đình, làng
xóm cần hòa giải, ngăn chặn…
tránh xảy ra những hành vi
xung đột đáng tiếc.
Nếu mỗi gia đình, làng
xóm, khu dân cư, đơn vị… đều
được nâng cao hiểu biết về
chính sách, pháp luật; nếu
mỗi cán bộ, đảng viên, hội
viên trong hệ thống chính trị
đều nêu gương thực hiện thì
các tiêu chí ứng xử văn hóa
trong gia đình dần trở thành
nền nếp, góp phần thiết thực
xây dựng gia đình ấm no, tiến
bộ, hạnh phúc và làm cho xã
hội càng tốt đẹp hơnr
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Nét đẹp gia đình văn hóa ba thế hệ
THu Hồng

Trong cuộc sống hiện nay, việc nhiều thế hệ phải sống chung trong một gia
đình đã nảy sinh những vấn đề bất cập như sự khác biệt về lối sống, quan điểm
sống. Tuy nhiên, điều đó không hẳn đúng với tất cả, bởi vẫn có rất nhiều gia đình
ba thế hệ vẫn luôn giữ được hạnh phúc, đoàn kết, yêu thương, thể hiện nét đẹp
truyền thống của gia đình.

L

âu nay, gia đình ông
Hoàng Quang Đảm (76
tuổi) và bà Phạm Thị Quý
(68 tuổi, ở thôn Quang Rực, xã
Hồng Phong, huyện Ninh
Giang) được nhiều người biết
đến là gia đình hạnh phúc.
Theo ông Đảm, khi mới lập gia
đình, vợ chồng ông gặp rất
nhiều khó khăn bởi đồng
lương “ba cọc, ba đồng” thời
bao cấp không đủ sống, nhiều
lúc phải chạy ăn từng bữa, làm
việc cật lực để cải thiện thu
nhập. Thế nhưng, 4 người con
(2 gái, 2 trai) đều được ông bà
cho ăn học đến nơi đến chốn,
các con đều chăm ngoan, học
giỏi, vâng lời cha mẹ. Những
ngày tháng vất vả của hai vợ
chồng được bù đắp bằng cả
một “gia tài” lớn, đó là 8 người
con (tính cả dâu, rể) đều có
trình độ học vấn cao; người thì
làm cán bộ, công chức nhà
nước, người thì làm công ty.
Hơn 40 năm chung sống
với nhau, ông luôn đồng cảm,
động viên, san sẻ với bà những
công việc nội trợ hay trông giữ
con… vì thế tình cảm vợ
chồng vẫn luôn bền chặt.
Trong cách dạy con, vợ chồng
ông luôn là hình mẫu cho các
con học tập. Phương pháp dạy
con của ông là để con tự học,
trải nghiệm những công việc
mà cha mẹ đã làm, cho con
thấy được sự vất vả mà cha mẹ
đã trải qua. Động viên, khuyên
bảo, định hướng cho các con
bằng con đường học tập, để đỡ
vất vả cho cuộc sống sau này.
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Ông Đảm nhận Bằng khen của UBND tỉnh trong Hội nghị tổng
kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”.

Qua đó, các con sẽ biết quý
trọng, phấn đấu sống thật tốt.
Hiện ông Đảm – bà Quý
đang sống với hai người con
trai Bùi Quang Hùng và Bùi
Quang Cường (hai người con
trai của ông bà đã xây dựng gia
đình và cũng đã sinh con).
Thông thường, trong thời nay
việc sống chung với một người
con cũng có phần hạn chế.
Nhưng việc ông bà cùng
chung sống với hai người con
trai quả thật là hiếm. Để có
cuộc sống chung hòa thuận
trong gia đình ba thế hệ thật
không dễ dàng, bởi mỗi thế hệ
ngoài sự cách biệt về tuổi tác,
còn là sự khác biệt về tư tưởng,
quan điểm sống, tác phong
sinh hoạt và kỹ năng sống.
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Ông bà ở chung với hai người
con trai, khó tránh khỏi những
mâu thuẫn phát sinh giữa các
thành viên trong gia đình
thuộc các thế hệ, khi quyền lợi
của các thành viên trong gia
đình bị ảnh hưởng. Để luôn
duy trì được hòa khí gia đình,
ông Đảm chia sẻ: tôi luôn là
người dạy bảo các con, cháu
đoàn kết, giúp đỡ mọi người.
Trong ứng xử giao tiếp các
thành viên trong gia đình phải
tôn trọng và quan tâm lẫn
nhau. Khi có mâu thuẫn xảy ra
chúng tôi thực hiện nguyên
tắc công bằng và công tâm khi
giải quyết những bất hòa. Mọi
người trong gia đình đều dân
chủ với nhau trong các công
(Xem tiếp trang 59)
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Tháng

VăN HọC - NGHệ THuậT

Tư
về

mai Diên

Đ

ất trời tuần hoàn: Xuân - Hạ - Thu Đông. Bốn mùa nối tiếp, mỗi mùa, mỗi
tháng lại mang đến cho ta những cảm
giác riêng đến lạ! Nếu như hoa bưởi tiễn tháng
Ba đi qua trong hương nồng nàn, thì hoa loa
kèn tinh khôi, trắng muốt đón tháng Tư về
trong dịu dàng và bình yên. Tháng Tư là tháng
giao mùa, tháng mà Hè chưa sang, Xuân còn
lưu luyến nên cảm xúc cứ bâng khuâng, chống
chếnh như uống cạn men say của đất trời.
Tháng Tư ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng không
kém phần mãnh liệt, tháng của những giấc mơ
xa xôi và ký ức ngày xưa vẫn hoài khắc khoải.
Khi cơn gió se lạnh cuối mùa đã vắng, tiết
trời ấm áp của mùa Xuân đã đi qua, những cơn
mưa phùn lất phất dần nhường chỗ cho những
cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi, đón hạ về,
lòng người lại xốn xang. Tháng Tư bắt đầu bằng
một mảnh trời xanh. Trời tháng Tư xanh trong
vời vợi, nắng đã vàng ươm như cánh hoa, gió
mơn man phóng khoáng cho lòng người hân
hoan, rạo rực, vạn vật dường như được tiếp
thêm một luồng sinh khí mới. Người ta thường
nói “Có đi qua những ngày mưa mới yêu hơn
những ngày nắng”. Phải trải qua những ngày
mưa dầm tháng ba mới thấy hết cái ngỡ ngàng,
rạng rỡ khi bắt gặp một ngày có nắng. Vạn vật
bừng bừng sức sống “xanh như là thương
nhau”. Đường phố được gột rửa sạch sẽ tinh
tươm. Nắng làm hồng thêm đôi má thiếu nữ.
Cái nắng không gay gắt như mùa hạ, không dịu
dàng như mùa thu hay ít ỏi như mùa đông, cái

nắng đủ để trang điểm cho màu xanh bất tận
của cỏ cây, hoa lá.
Được mệnh danh là “Loài hoa tháng Tư”
của người Hà Nội, hoa loa kèn và tháng Tư gặp
nhau đúng như sắp đặt của đất trời. Sau tám
tháng dài được chăm sóc tỉ mỉ, hoa gặp nắng
tháng Tư hiền lành làm cội lá thêm thắm, búp
hoa thêm trắng muốt và hương thơm thêm
nồng nàn. Ai đã trót say lòng với loài hoa chỉ
đến rồi đi một lần trong năm ắt hẳn yêu tháng
Tư biết nhường nào. Loa kèn là loài hoa gợi đến
vẻ đẹp tinh tế mà sang trọng, thâm trầm mà kín
đáo. Nhìn qua vẻ ngoài, loa kèn trông gần giống
hoa ly nhưng bông nhỏ hơn. Cũng có năm cánh
nhưng chỉ độc một màu trắng xanh tinh khiết.
Tuy không rực rỡ như phượng vỹ, không ngát
thơm như hoa sữa, hoa bưởi, hoa ly, nhưng loa
kèn lại đẹp tinh khiết như một người thiếu nữ
vừa đến độ trăng tròn. Chính vì thế, trong
Thiên Chúa Giáo, loài hoa này được coi là biểu
tượng của Đức mẹ đồng trinh Maria. Cũng bởi
cái trong trẻo, ngọc ngà ấy mà loa kèn được
nhiều nghệ sỹ ưu ái đưa vào thơ ca, hội họa:
“Em gục vào nỗi nhớ tháng Tư
Thương màu trắng hoa loa kèn dang dở
Người chở mùa qua từng con phố nhỏ
Sợ nụ hoa mau nở chóng tàn...
Những gánh hàng rong loa kèn như đang
chở mùa vào phố.”
Tháng Tư, đâu đâu cũng thấy những lọ hoa
loa kèn được đặt ở vị trí trang trọng trong
phòng khách, phòng làm việc nơi công sở.
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Những bông hoa bình dị lớn lên từ mọi góc
vườn, đồng ruộng ấy đã thầm lặng làm thay đổi
cả không gian sống của biết bao người yêu hoa.
Sắc trắng ấy, làn hương ấy có sức ma mỵ người
đời đến khó hiểu. Một bình hoa ở góc phòng có
thể khiến lòng người đang đi mải miết cũng
phải dừng lại đôi chút. Vâng, chỉ cần thế thôi
cũng thấy lòng mình thắm lại, nhẹ nhàng và
êm ái như vừa mới có một cơn mưa rào ngày hạ
vừa mới ghé ngang qua.
Tháng tư về, ngắm những cánh hoa loa kèn
trắng gợi nhớ đến câu chuyện tình buồn kể về
sự xuất hiện của hoa loa kèn trên trái đất, nay
chỉ còn trong truyền thuyết. Chuyện kể rằng,
khi Eva rời khỏi vườn địa đàng, nàng đã khóc và
nơi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sau này
mọc lên một bông hoa trắng muốt trông như
một chiếc loa. Loài hoa ấy mang theo sự trong
trắng, tinh khiết của người phụ nữ, mang theo
cả nỗi buồn không thể nói nên lời. Từ đó, người
ta đặt tên cho hoa là loa kèn.
Một câu chuyện khác kể rằng, ngày xửa
ngày xưa, có một nàng Lilia vì tình yêu thủy
chung, son sắt vẹn toàn với chàng Giắc, nàng
đã lấy trái tim từ lồng ngực mình vùi chôn
trong nấm mộ chàng. Từ nơi ấy mọc lên một
bông hoa tinh khiết, trắng ngần, lặng lẽ gửi
hương dịu ngọt theo gió nên được nhân gian
gọi là huệ tây.
Hai câu chuyện tình đẹp, lãng mạn nhưng
ngắn ngủi cũng nói lên một đặc tính khác của
hoa loa kèn: Mùa hoa đến nhanh và đi cũng
nhanh. Loài hoa chỉ nở rộ đôi ba tuần vào

thể thao hải Dương...
(Tiếp theo trang 41)

2020, chỉ tiêu đào tạo các VĐV
luân huấn, mục tiêu là 530
VĐV/25 đội thể thao. 143 VĐV
đạt đẳng cấp trong đó 04 VĐV
kiện tướng quốc tế, 58 VĐV
kiện tướng, 12 VĐV dự bị kiện
tướng và 69 VĐV cấp I quốc
gia.
Có thể khẳng định, sự quan
tâm đầu tư, chăm lo cho sự
nghiệp TDTT, nhất là xây
dựng cơ sở vật chất, trang thiết
bị, chế độ, chính sách cho
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tháng Tư, nếu không nhanh tay mua về cắm thì
người ta lại tiếc ngẩn ngơ, chờ đợi mùa hoa loa
kèn của năm sau.
Ôi! Nắng tháng Tư cứ chênh chao đưa tôi về
với những cảm xúc giao mùa, với những triền
đê đầy hoa dại nở, với một nỗi buồn man mác
của những cuốn lưu bút học trò... Tháng Tư,
khi lũ học trò ngoài kia nô nức và trăn trở với
việc chọn trường, chọn ngành nghề cho tương
lai... Lại nhớ mình của những năm qua, cũng
hồi hộp, lo âu và hoang hoải. Đưa tay hứng
từng giọt nắng tháng Tư như hứng từng giọt kỉ
niệm của tuổi thơ. Nắng tháng Tư cứ thế đẹp và
mãi giòn tan… bởi tháng Tư sen lá vươn xanh,
chờ đón cơn mưa đầu hạ ngọt lành. Tháng Tư
hoa gạo vào thơ, lúa Xuân nghe tiếng sấm “phất
cờ” mà lên. Và ngày ba mươi tháng Tư cả nước
rực rỡ cờ hoa chào đón kỷ niệm ngày đất nước
thống nhất, non sông thu về một dải.
Mùa Xuân kết thúc để mùa Hạ bắt đầu.
Những mùa hoa nối tiếp những mùa hoa. Mùa
của tin yêu, của những giấc mơ về hạnh phúc
cứ nối dài. Những giọt hy vọng được gieo sẵn
trong tim đợi chờ nảy mầm. Tháng Tư về, trong
vắt như một tiếng cười. “tháng Tư về, gió hát
mùa hè. Có những chân trời xanh thế”. Bỏ lại
sau lưng những bon chen, phiền muộn. Một
sáng tháng Tư trong trẻo, tỉnh dậy nghe giọng
ca ngọt ngào nhẹ tênh của ca sỹ Khánh Linh,
sao thấy cuộc đời nhẹ nhàng và đáng yêu đến
thế!r

VĐV là "liều thuốc" trợ lực cho
các VĐV, huấn luyện viên,
giúp họ nỗ lực hết mình trong
tập luyện, thi đấu. Nhờ đó,
tỉnh đã giữ vững thành tích và
ngày càng vươn lên chinh
phục những đỉnh cao mới tại
các kỳ Đại hội thể thao toàn
quốc và những giải đấu khác,
qua đó khẳng định vị thế thể
thao tỉnh Đông.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
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đăng cai tổ chức; trong đó chủ
động tích cực và phối hợp với
các đơn vị, bộ phận liên quantham 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, giữ vững
vị thế thể thao Hải Dương
trong tốp 10 địa phương, tỉnh,
thành, ngành mạnh nhất toàn
quốcr

(*) Nguyên Giám đốc Sở TDTT
tỉnh Hải Dương

vhttdl.haiduong.gov.vn

TiN HoạT ĐộNG NGàNH

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật: Đẩy mạnh
tuyên truyền phòng chống dịch coViD-19
Trước những diễn biến phức tạp của dịch
bệnh COVID-19, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật
tỉnh đã tích cực nâng cao chất lượng tuyên
truyền. Trung tâm đã in gần 100 băng zôn, thiết
kế maket tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn và
các nội dung phòng chống dịch bệnh COVID-19,
in tranh cổ động khổ lớn tại trên quốc lộ số 5,
khu vực Nhà triển lãm tỉnh, Hội trường Trung
tâm. Tổng số in bạt các dàn tranh gần 1.000 m2.
Biên tập nội dung tuyên truyền tại màn hình net
lớn tại Quảng trường Độc lập. Biên soạn và thu
thanh bài tuyên truyền phát trên xe loa phóng
thanh, gửi Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
thẩm định nội dung, chất lượng thu thanh để
báo cáo, trình lãnh đạo Sở phê duyệt trước khi
tuyên truyền; gửi cho Phòng Văn hóa - Thông tin
và Trung tâm: Văn hóa – Thể thao, Văn hóa,
Thông tin – Thể thao các huyện thị xã, thành phố
và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng để
thực hiện tuyên truyền. Đồng thời tổ chức đi
tuyên truyền bằng xe có loa phóng thanh trên
địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Hải Dương,
Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn.
Cùng với công tác tuyên truyền trực quan,
tuyên truyền lưu động, Trung tâm đã tổ chức
phát động sáng tác và xuất bản Tập kịch bản
“Hải Dương chung tay phòng chống COVID-19”
xuống tới cơ sở. Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức dàn
dựng, tập luyện sau đó phối hợp với Đài Phát
thanh – Truyền hình tỉnh quay và phát trên sóng
truyền hình Hải Dương 2 tiểu phẩm truyền hình,
2 tiểu phẩm truyền thanh, 2 ca khúc có nội dung
tuyên truyền, hướng dẫn người dân không chủ
quan trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
P.V

Thêm 7 di tích lịch sử cấp tỉnh
Ngày 17/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành
các quyết định công nhận thêm 7 di tích lịch sử
cấp tỉnh. Các di tích được xếp hạng gồm: đình
Phương Độ, đình - nghè Lại (cùng ở xã Vĩnh
Hưng, Bình Giang); nhà thờ tiến sĩ Vũ Khâm Lân
(xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương); đình La Khê (xã
Tân Hương, Ninh Giang); đình - chùa Tỉnh Cách
(xã Cẩm Đông, Cẩm Giàng); đình - chùa Kiệt
Thượng (phường Văn An, Chí Linh); đền - chùa
Ngò (xã Lạc Long, Kinh Môn).
Các quyết định cũng nêu rõ khu vực bảo vệ di
tích được xác định theo biên bản và bản đồ các
khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Các hoạt động
bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải bảo đảm
đúng các quy định hiện hành. Trường hợp đặc

biệt, khi sử dụng đất đai ở khu vực khoanh vùng
của di tích phải được phép của Chủ tịch UBND
tỉnh.
P.V

Khai quật nhiều di vật thời Đông Hán

Sau gần 1 tháng tổ chức khai quật khảo cổ
học tại di tích đền thờ Khúc Thừa Dụ ở thôn Cúc
Bồ, xã Kiến Quốc (Ninh Giang), đoàn khai quật
khảo cổ học đã thu được 2.490 tiêu bản di vật ở 2
hố rộng 20 m2, gồm gạch, ngói bản, ngói ống,
sành, gốm, tro than... có niên đại thời Đông Hán
(thế kỷ I - III).
Đây là cuộc khai quật thứ hai của Khoa Lịch
sử Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
(Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Bảo tàng
tỉnh thực hiện. Tại hội thảo báo cáo kết quả khai
quật do đoàn khảo cổ, Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức ngày 21/1,
các ý kiến đều thống nhất địa điểm trên là nơi có
giá trị, vùng đất nổi tiếng của Hải Dương, cần
tiếp tục mở rộng nghiên cứu. Những di vật khai
quật cần trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền ngay
tại di tích đền Khúc Thừa Dụ cho các thế hệ trẻ
hiểu về lịch sử địa phương.
HoàNG HƯƠNG

Đội tuyển đua thuyền Hải Dương lần đầu
có nhà tài trợ
Ngày 28/1, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và
Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ ký
kết tài trợ với Công ty TNHH Serim Việt Nam cho
đội tuyển đua thuyền Hải Dương.
Theo đó, đội tuyển Canoeing sẽ được tài trợ
số tiền 199,2 triệu đồng trong thời gian từ
1/1/2021 đến 31/12/2021. Số tiền này sẽ được
chuyển trực tiếp vào tài khoản cho 1 HLV và 7
VĐV vào ngày 15 hàng tháng. Đồng thời Công ty
TNHH Serim Việt Nam tài trợ bằng hiện vật cho
80 HLV, VĐV của đội tuyển Canoeing, Rowing
tổng số 1.920 khăn tắm (số tiền khoảng 300 triệu
đồng).
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Cũng theo bản hợp đồng này, đội tuyển đua
thuyền Hải Dương khi tập luyện và thi đấu luôn
mặc trang phục có in chữ Công ty TNHH Serim
Việt Nam. Đồng thời quảng cáo thương hiệu
Công ty tại các giải đấu của đội tham gia bằng
hình thức: treo băng zôn, biển quảng cáo... Đây
là lần đầu tiên đội tuyển đua thuyền có nhà tài
trợ. Đến thời điểm này, 7 đội tuyển thể thao của
Hải Dương có nhà tài trợ là: bắn cung, bóng bàn,
bóng chuyền nữ, hai đội bóng đá U11, U13, cử tạ
và đua thuyền.
P.V

Đội tuyển bắn cung tiếp tục nhận tài trợ từ
công ty TnHH BaBEEni - Việt nam
Ngày 25/3, tại Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, bà Dương Thị
Phương Hiền - Tổng Giám đốc Công ty TNHH
BABEENI - Việt Nam đã trao tặng bộ dụng cụ trị
giá 130 triệu đồng cho Đội tuyển bắn cung Hải
Dương và 60 triệu đồng cho các vận động viên
đạt thành tích xuất sắc tại Cúp bắn cung châu Á
năm 2020. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Đội
tuyển bắn cung Hải Dương nhận được tài trợ của
doanh nghiệp này.
Công Ty TNHH Babeeni Việt Nam được
thành lập năm 2007, lĩnh vực kinh doanh chính
là sản xuất và gia công xuất khẩu quần áo trẻ em
các loại,... Thị trường xuất khẩu chính là Mỹ
(55%), EU (35%), các nước khác (10%)... P.V

Thành phố Hải Dương: phát động cuộc thi
sáng tác Thơ năm 2021
Ngày 1/4, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể
thao thành phố Hải Dương phát động cuộc thi
sáng tác Thơ với chủ đề “Thành Đông – Tỏa
sáng” năm 2021.
Cuộc thi sáng tác thơ về đề tài “Thành Đông –
Tỏa sáng” được tổ chức nhằm tuyên truyền, cổ
động các nhiệm vụ chính trị, văn hóa nghệ thuật,
kinh tế - xã hội của đất nước, của thành phố, tập
trung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời tôn vinh,
giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh về kinh
tế, văn hóa – xã hội của thành phố Hải Dương.
Địa điểm nhận tác phẩm: Trung tâm Văn hóa
Thông tin và Thể thao thành phố Hải Dương (số
17, Hoàng Văn Thụ, phường Trần Phú, thành
phố
Hải
Dương).
Địa
chỉ
mail:
trungtamvhtt.tphd@gmail.com. Điện thoại liên
hệ: 0904.047.272. Ban Tổ chức bắt đầu nhận bài
dự thi từ ngày 1/4 - 30/4/2021. Thời gian tổng
kết và trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức
trong tháng 5/2021.
T.H
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Phát động sáng tác ảnh thời sự - nghệ
thuật Hải Dương năm 2021
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội
Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức phát động sáng
tác ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm
2021 với chủ đề "Hải Dương - đổi mới - hội nhập
và phát triển".
Các tác phẩm dự thi phải được sáng tác từ
tháng 9/2020 đến ngày 6/8/2021, có nội dung
phản ánh các sự kiện thời sự của tỉnh; phong
trào thi đua, học tập, lao động, sáng tạo của
người Hải Dương trên tất cả các lĩnh vực; giới
thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh
đến bạn bè trong nước, quốc tế... Mọi công dân
Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và
ngoài nước đều có quyền dự thi. Mỗi tác giả
được gửi tối đa 30 tác phẩm. Thời gian nhận tác
phẩm từ ngày 26/7-6/8/2021. Các tác phẩm gửi
về Phòng Tuyên truyền cổ động, Trung tâm Văn
hóa nghệ thuật tỉnh.
P.V

Hải Dương giành 4HcV, 1HcĐ tại giải Bơi Lặn vô địch quốc gia bể 25m
Từ ngày 5 – 7/4, tại Trung tâm Thể thao tỉnh
Thừa Thiên - Huế, Tổng cục Thể dục Thể thao,
Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp
với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Giải Bơi - Lặn vô địch quốc gia bể
25m năm 2021.
Giải năm nay thu hút sự tham gia của trên
250 vận động viên nam, nữ đến từ 24 đơn vị,
tỉnh, thành, ngành trong cả nước, tranh tài ở 64
bộ huy chương. Đoàn VĐV Hải Dương tham dự
với 2VĐV môn lặn, kết thúc đã giành 4HCV,
1HCĐ đứng ở vị trí thứ 4/18 đoàn tham dự.
4HCV đều do VĐV Phạm Thị Thu giành được ở
nội dung chân vịt đôi cự ly: 50m, 100m, 200m và
400m.
P.V

Khảo sát tiềm năng phát triển du lịch đặc
thù tại các địa phương trong tỉnh
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Chương trình khảo sát do Sở VHTTDL phối
hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện
nhằm phục vụ cho việc xây dựng Đề án "Phát
triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai
đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050".
Từ tháng 3 đến tháng 4, Sở VHTTDL cùng các
chuyên gia trong ngành du lịch đã phối hợp với
UBND các huyện tổ chức khảo sát các khu, điểm
du lịch, di tích tại 6 địa phương gồm: huyện Ninh
Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Nam
Sách, Bình Giang.
Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành khảo sát
tại 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh,
đoàn sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu sản phẩm
du lịch ở một số tỉnh lân cận để đánh giá tương
quan giữa du lịch Hải Dương với các tỉnh.Sau đó,
Sở VHTTDL cùng đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp tư
liệu, mời các chuyên gia tham gia hội thảo nhằm
phân tích, đánh giá thực trạng, đưa ra giải pháp
để xây dựng Đề án "Phát triển du lịch chất lượng
cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, định
hướng đến năm 2050", dự kiến trình Ban
Thường vụ Tỉnh uỷvào tháng 6 năm nay. XT

Thư viện tỉnh triển khai nhiều hoạt động
cụ thể hưởng ứng ngày Sách Việt nam
Để chuẩn bị cho ngày sách Việt Nam 21/4,
Thư viện tỉnh triển khai tuyên truyền trực quan
bằng pano, áp phích, đồng thời dựng clip “Cùng
bạn đọc sách” giới thiệu về ý nghĩa lịch sử của
ngày này, về phong trào đọc sách, phát triển văn
hóa đọc để tuyên truyền trên trang tin điện tử và
fanpage của thư viện.
Từ ngày 12 – 25/4, Thư viện tỉnh sẽ luân
chuyển sách cho 3 trường tiểu học ở TP Hải
Dương và Trại giam Hoàng Tiến (Chí Linh); tặng
khoảng 200 cuốn sách cho tủ sách tư nhân tại xã
Thanh Cường (Thanh Hà); trưng bày tranh nghệ
thuật đoạt giải của thiếu nhi qua các cuộc thi vẽ
tranh theo sách từ năm 2015-2020; tổ chức trưng
bày triển lãm sách, xếp sách nghệ thuật theo chủ
đề: “Kết nối tri thức và phát triển”...
TH

Hoạt cảnh chèo “yêu thương ngày giãn
cách” lên sóng truyền hình
Ngày 18/3, hoạt cảnh “Yêu thương ngày giãn
cách” của soạn giả Trần Đình Ngôn được lên
sóng truyền hình.
Hoạt cảnh chèo “Yêu thương ngày giãn cách”
do hai Nghệ sĩ Ưu tú Đoàn Vinh – Văn Hoàn làm
đạo diễn, nghệ sĩ Đoàn Nga biên đạo múa. Nội
dung phản ánh được bối cảnh của Hải Dương
những ngày chống dịch Covid – 19, sự vào cuộc
quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự

chung tay của nhân dân… Qua đó, tôn vinh lực
lượng ở tuyến đầu chống dịch và tri ân nhân dân
cả nước đã chung tay giúp sức Hải Dương vừa
chống dịch, vừa tiêu thụ nông sản.
Đây là tác phẩm thứ bảy Nhà hát Chèo tỉnh
thực hiện về đề tài phòng, chống dịch Covid-19.
TH

nâng cao kỹ năng hát chèo và nhạc cụ dân tộc

Từ ngày 08 - 14/4, Trung tâm Văn hoá Nghệ
thuật tỉnh phối hợp với UBND huyện Thanh Hà
tổ chức tập huấn nâng cao hát chèo và nhạc cụ
dân tộc.
Tham gia lớp tập huấn có hơn 60 học viên là
các hạt nhân văn hoá của các câu lạc bộ thuộc
các xã trên địa bàn huyện Thanh Hà.
Qua lớp tập huấn, các học viên được bồi
dưỡng kỹ năng hát, diễn và sử dụng nhạc cụ dân
tộc của bộ môn nghệ thuật chèo, qua đó góp
phần nâng cao chất lượng hoạt động văn nghệ
quần chúng, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ
chính trị, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hoá,
nghệ thuật của nhân dân.
XT

Xuất bản 1.000 cuốn sách ảnh du lịch Hải Dương
Vừa qua, Sở VHTTDL Hải Dương đã cho xuất
bản sách ảnh "Du lịch Hải Dương" nhằm giới
thiệu và giúp du khách có thêm thông tin về du
lịch Hải Dương.
Cuốn sách ảnh "Du lịch Hải Dương" được
xuất bản lần đầu với số lượng 600 cuốn vào
tháng 12/2020 và được tái bản thêm 400 cuốn
vào tháng 3/2021. Cuốn sách gồm 72 trang với
gần 100 bức ảnh chủ yếu của các tác giả là các
nghệ sĩ nhiếp ảnh, các phóng viên báo chí trong
tỉnh.
Qua những bức ảnh đẹp được chọn lọc cùng
nội dung giới thiệu về các khu, điểm di tích, du
lịch, làng nghề và những món ẩm thực đặc trưng
của Hải Dương đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp du
lịch Hải Dương,tăng sức thu hút với du khách
trong thời gian tới.
XT

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương
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Thứ nhất phạm phòng, thứ nhì lòng lợn
cách hiểu còn phân tán
PgS TS PHạm Văn TìnH

C

ó lẽ nhiều người Việt đều đã nghe câu
tục ngữ này. Đặc biệt là những cặp vợ
chồng vừa mới kết hôn hay đang trong
giai đoạn mặn nồng của tuổi yêu đương thì
phải "thuộc nằm lòng" vì đây là một lời khuyên
liên quan tới một vấn đề vừa tế nhị, vừa hệ
trọng.
Nguyễn Đức Dương (Từ điển tục ngữ Việt,
NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2010) giải
nghĩa câu này như sau: "Phạm phòng và lòng
lợn là hai trong số các mối nguy đáng sợ bậc
nhất đối với mọi người đàn ông đang yếu về thể
lực".
Cắt nghĩa như
vậy rõ ràng chưa ổn.
"Phạm phòng 犯
房" (từ Hán Việt) là
một động từ, chỉ
hiện tượng "[đàn
ông] bị ngất khi
đang giao hợp hoặc
bị ốm nặng sau đó"
(Từ điển tiếng Việt,
Trung tâm Từ điển
học, NXB Đà Nẵng,
2017). Như vậy,
phạm phòng là một
từ liên quan tới quan hệ tình dục.
Từ điển trực tuyến Wikipedia giải thích rõ
hơn: "Phạm phòng hay còn gọi là thượng mã
phong (tiếng Hán: 馬上風 mã thượng phong, có
một số nơi người ta gọi là "trúng phong",
"trúng phòng") là một hiện tượng có thể gây
đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh
hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định.
Đông y gọi là chứng tẩu dương. Nếu chứng tẩu
dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là
thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi đã
giao hợp xong gọi là hạ mã phong".
Biểu hiện cụ thể là, trong quá trình giao
hợp, sau khi xuất tinh, người đàn ông đột nhiên
biến sắc, mặt trắng bệch, hơi thở ngắn và gấp,
da lạnh, tay chân co giật và sau đó ngất xỉu.
Phạm phòng hay xảy ra trong những trường
hợp: các cặp vợ chồng mới cưới, những người
đi xa vợ (hay bạn gái) lâu ngày gặp lại, tình
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trạng cơ thể yếu, hay uống quá nhiều bia rượu,
thần kinh quá căng thẳng, ham muốn tình dục
quá mức trước khi quan hệ.
Y văn thế giới đã thống kê, hiện tượng phạm
phòng chủ yếu xảy ra ở đàn ông (phụ nữ cũng
có nhưng cực kì hiếm hoi). Hậu quả của sự cố
này rất khó lường. Xấu nhất là đột tử (nếu
không biết cách xử lí). Còn không cũng sẽ để lại
di chứng nặng nề. Người bị chứng thượng mã
phong sức khỏe sau đó sẽ bị giảm sút nghiêm
trọng, ốm yếu dài ngày đến mức "đuổi ruồi
không bay".
Sách vở còn chỉ
dẫn chi tiết (cho các
cô gái) là cần phải
làm gì trong trường
hợp rủi ro bất ngờ
lại quá tế nhị này
(xin cứ hỏi các cô
gái vừa lấy chồng
hay sắp lấy chồng
thì sẽ rõ). Nhưng chỉ
cần nghe qua cũng
đã
thấy
phạm
phòng đáng sợ thật.
Và như vậy, qua Từ
điển của Nguyễn
Đức Dương (vừa dẫn ở trên) thì có 2 vấn đề
chưa đáp ứng được: 1) chưa giải thích rõ hiện
tượng "phạm phòng" (rủi ro trong quan hệ tình
dục trong một số hoàn cảnh bất thường) và 2)
cũng chưa nói rõ tại sao "đàn ông yếu về thể
lực" ăn lòng lợn không tốt. Thực tế, lòng lợn tiết
canh là một món ăn cổ truyền, vẫn được coi là
"quốc hồn quốc tuý" của người Việt, có thể cần
kiêng kị với một số trường hợp, nhưng nói
"chung chung" đàn ông yếu tuyệt đối không
được ăn (vì nguy hiểm) e chưa thực sự thuyết
phục.
Có người lại giải thích câu này là "Chết quá
sướng trên bụng vợ, sau đó mới là được ăn lòng
lợn ngon miệng, dẫu chết cũng sướng"
(http://gscaongoclan.com/news/Vanhoa/PHAM-PHONG-VA-NHUNG-VAN-DEMA-VO-CHONG-CAN-BIET-117/). Giải thích
như vậy hơi tối nghĩa và mang tính suy diễn

vhttdl.haiduong.gov.vn

chủ quan.
Lại có người cho rằng, mọi người đàn ông
(mới kết hôn hay còn đang tuổi sinh hoạt tình
dục) cần thận trọng. Nếu đã bị phạm phòng
(kéo theo là suy nhược cơ thể) lúc đó sức khoẻ
quá yếu thì sau đó phải tuyệt đối kiêng món
lòng lợn, vì ăn uống như thế sẽ tiếp tục làm cho
tình trạng sức khoẻ trầm trọng hơn.
Còn theo GS Nguyễn Xuân Kính (nguyên
Viện trưởng Viện Văn hóa Dân gian) thì câu này
phải hiểu là: "Đối với mọi cặp vợ chồng, có hai
trường hợp cần đặc biệt lưu tâm, có thể nguy
hiểm đến tính mạng là: 1) đàn ông bị phạm
phòng (không biết cách sơ cứu và sau đó không
cẩn thận giữ gìn), 2) đàn bà sau khi sinh lại ăn
món lòng lợn (ngon thì ngon thật nhưng lại gây
bất lợi lớn đối với sức khỏe)". Ông còn kể một

nét đẹp gia đình...
(Tiếp theo trang 52)

việc gia đình. Để tạo mọi điều
kiện cho các con làm kinh tế,
vợ chồng tôi chịu trách nhiệm
trông cháu và đảm nhận
những công việc nhà như cơm
nước, dọn dẹp nhà cửa...
Không phân biệt đối xử giữa
con dâu và con đẻ. Vì thế
không phát sinh mâu thuẫn
giữa các thế hệ trong gia đình.
Chị Hằng – là con dâu cả
của ông Đảm tâm sự: tôi đã
làm dâu của gia đình hơn 10
năm nay. Trong những năm
tháng sống cùng nhà chồng,
bố mẹ chồng tôi luôn tạo cho
tôi có được sự thoải mái như ở
nhà, luôn chỉ bảo tận tình,
thẳng thắn góp ý mỗi khi có
việc nên tôi coi ông bà như bố

Đính
chính

câu chuyện lưu truyền trong dân gian. Một phụ
nữ Hà thành xưa, sau khi đẻ, muốn quyên sinh
mà chưa biết cách nào "nhẹ nhàng mà đơn
giản". Bà liền sai con sen, mỗi ngày ra phố mua
cho bà một đĩa lòng lợn. Bà cứ thế ăn đều đều
cho đến một ngày, chứng sản hậu nặng tới mức
bà đã ốm nặng và qua đời.
Tuy nhiên, cách giải thích này cũng chưa
thật thuyết phục. Không biết là có ai có thể
cung cấp thêm luận cứ để đưa ra một "đáp án"
khả dĩ nhất cho câu tục ngữ này. Nếu không thì
món "lòng lợn cổ truyền" vẫn bị quy cho là tác
nhân nguy hiểm đối với cuộc sống con người.
Thật là oan uổng lắm thay!
Tội nghiệp lòng lợn tiết canh
Chỉ vì tục ngữ mà thành oan gia...

mẹ ruột vậy. Bên cạnh đó, ông
bà luôn giữ được hình ảnh
chuẩn mực trong gia đình, đối
xử tốt với nhau cũng như với
con cháu nên chúng tôi học
được nhiều từ ông bà. Có như
vậy nên đến nay đang ở cùng
gia đình ông bà và gia đình em
út, nhưng chúng tôi vẫn giữ
được sự hòa thuận, đoàn kết,
thương yêu nhau mà không
phân biệt dâu – rể.
Ông Đào Huy Du, Trưởng
thôn Quang Rực cho biết: tôi
và gia đình ông Đảm là hàng
xóm, láng giềng, đã gắn bó với
nhau từ rất lâu. Gia đình ông
Đảm là một trong những gia
đình văn hóa tiêu biểu, không
chỉ được người dân trong thôn
mà còn được người dân trong
xã công nhận. Không chỉ là gia
đình hòa thuận, hạnh phúc,
gia đình ông Đảm còn được

người dân địa phương biết đến
bởi sự gương mẫu đi đầu trong
việc thực hiện các chủ trương,
đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà nước, tích cực
tham gia các hoạt động xã hội,
góp phần vào sự phát triển của
quê hương…
Với những nỗ lực trong xây
dựng gia đình no ấm, hạnh
phúc, gia đình ông Hoàng
Quang Đảm nhiều lần nhận
được giấy khen của UBND
huyện, của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch và nhận được
Bằng khen của UBND tỉnh
trong Hội nghị Tổng kết 20
năm “Phong trào toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” vừa qua. Gia đình
ông là một điển hình tiêu biểu
đáng để mọi người học tập,
noi theor

Trên Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 01, xuất bản tháng 02/2021 có bài viết: Xuân của
niềm tin – tác giả Vũ Hoàng Luyến. Do sơ suất kỹ thuật đánh máy dẫn đến sai sót, cụ thể như sau.
Câu thiếu: “…Khí thế mùa xuân giục giã ta bước vào trước thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII…” nay đính chính thành câu đầy đủ trong bài viết của tác giả: “…Khí thế mùa
xuân giục giã ta bước vào mùa Xuân mới với niềm tin và hy vọng ngời sáng trước thành công rực
rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…”; câu sai tiếp theo: “…Tổng sản phẩm trên địa bàn
đạt 35% GRDP…” nay đính chính thành: “…Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng từ 8% trở lên.
Tỷ lệ vốn đầu tư trên địa bàn đạt 35% GRDP…”.
Ban biên tập Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin nhận thiếu sót và đính chính theo đúng
bài viết của tác giả.

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương
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THơ - NHạC
Lê Xuân THọ

Non nghiêng hùng vĩ

nguyễn Văn THiền

Chọn người Tài – Đức

Rảo bước hành hương về đất Phật

Bầu cử hội đồng nhân dân(1)

Trúc Lâm Tam tổ điệp trùng mây

5 năm mới có một lần… chờ mong

Đường Tùng một thuở còn in bóng

Tìm người Tài – Đức trắng trong

Rừng trúc bao phen vó ngựa bay
Xuân đến nhớ về nơi chốn Tổ
Tâm nhang một nén tới nơi này
Non thiêng hùng vĩ trời Đông Bắc
Ai đến đây mà chả ngất ngây.

nguyễn Văn cử

Sáng đẹp trời quê

Nêu cao trách nhiệm – hết lòng vì dân
Chớ đừng vị nể quen – thân
Nặng về họ tộc, phân tâm mạnh đà
Lợi ích “nhóm” cũng loại ra
Phương châm Đảng – Bác dạy ta… nhớ lời
Cứ người Tài – Đức ta thời ghi danh
(1) Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

nguyễn THị Lâm

Tháng Ba

Con về tảo mộ thanh minh
Biển sâu sóng cả ngợp tình Mẹ Cha
Dâng hương bái lạy ông bà
Tổ tiên trầu rượu hương hoa đủ đầy
Vườn nhà hẹn quả trĩu cây
Bức tranh thuở bé trời mây hiện về

Nghe trong sợi nắng tháng ba
Âm thanh ngân ở cỏ hoa trên đồng
Mượt xanh lúa trải mênh mông
Cò chao, én lượn mát trong gió lành
Giọt sương e ấp long lanh

Tam – Nông vựa lúa vùng quê
Lòng con náo nức lời thề năm xưa
Nắng chiều qua mấy bão mưa

Ngắm nhìn hoa gạo rực cành đỏ tươi
Thanh minh trong sáng bầu trời
Giao mùa xuân - hạ, cây cười gió lay.

“Tuổi xưa nay hiếm” đã thừa ngoài năm
Phật trời ban tặng đủ trăm
Tuần rằm hương lửa lời thăm tiếng mời…!
Tu tâm… cầu phật… khấn trời

Nức lòng

Đại hội mười ba náo nức lòng

Thọ trường
Trung hiếu
mãi ngời
tổ tông.
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Niềm tin đổi mới đẹp non sông
Vượt qua thách thức vui hội nhập
Quốc thịnh - Dân cường thỏa ước mong!
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