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Quyết tâm thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép"
Vũ Hoàng Luyến
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hương trình hành động
thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII, Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ
những thuận lợi, khó khăn
trong việc thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, an
ninh quốc phòng năm 2021 và
5 năm 2021-2025, đặc biệt khó
khăn nổi lên trong phòng
chống dịch Covid-19. Nhận rõ
những khó khăn, thách thức
đó, Đảng bộ và nhân dân tỉnh
nhà nêu cao ý chí tự lực, tự
cường, quyết tâm thực hiện
thắng lợi "Mục tiêu kép", tích
cực phòng chống dịch bệnh
Covid-19, đẩy mạnh sản xuất
kinh doanh, phấn đấu hoàn
thành các mục tiêu, nhiệm vụ,
kế hoạch đã đề ra.
Nhìn lại trong thời gian
qua, được sự quan tâm giúp
đỡ của TW, của các bộ, ngành,
Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà
đã chủ động, sáng tạo, có
nhiều chủ trương, biện pháp
nhanh nhạy, kịp thời chỉ đạo
quyết liệt trong việc phòng
chống dịch Covid-19. Việc kịp
thời khoanh vùng, truy vết,
dập dịch, thực hiện "4 tại chỗ,
5 rõ" được làm quyết liệt từ
tỉnh đến cơ sở. Mặc dù đợt
dịch lần thứ ba bùng phát ở
tỉnh nhà trong những ngày
gần Tết Nguyên đán Tân Sửu
(28/1) diễn biến rất phức tạp,
độ lây lan cao, khó khăn rất
lớn cho phòng, chống, dập
dịch. Nhưng tỉnh đã tập trung
mọi sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ,
UBND tỉnh, của các cấp
ngành, dịch bệnh Covid-19
được khống chế, kiểm soát,
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đẩy lùi.
Sau đợt dịch Covid-19 lần
thứ ba, đợt dịch lần thứ tư lại
bùng phát ở các tỉnh lân cận,
đặc biệt là sự lây nhiễm của ổ
dịch ở các khu công nghiệp
tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh cảnh
báo nguy cơ lây nhiễm cao lây
lan sang tỉnh nhà. Đã có
những kinh nghiệm từ ngăn
chặn dịch, truy vết, khống chế,
khoanh vùng, giãn cách, tập
trung cách ly kiểm soát dịch
Covid-19 từ những lần trước.
Lần này, chúng ta vào cuộc với
tâm thế bình tĩnh, tự tin, kích
hoạt lại các chốt, tổ Covid-19
trong cộng đồng, chuẩn bị các
điều kiện, cơ sở vật chất, cán
bộ ngành y tế, công an, quân
đội, dân quân tự vệ... sẵn sàng
cho phòng chống dịch, dập
dịch, tấn công dịch Covid-19.
Đồng thời tiến hành có trọng
tâm, trọng điểm trong việc kịp
thời phát hiện, truy vết,
khoanh vùng, dập dịch, phong
tỏa, xét nghiệm, tiêm chủng
mở rộng đi đôi với xử lý
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nghiêm những cán bộ, người
dân vi phạm quy định phòng,
chống dịch. Mặc dù gần đây
có xuất hiện một số ca lây
nhiễm, nhưng những ca này
đều phát sinh tại các nơi đã
khoanh vùng, tập trung,
không có ca lây nhiễm mới
trong cộng đồng. Có thể nói,
tỉnh nhà cơ bản đã, đang kiểm
soát được dịch bệnh Covid-19.
Đi đôi với quyết liệt phòng
chống dịch Covid-19 là đẩy
mạnh sản xuất kinh doanh,
thực hiện "Mục tiêu kép"
phấn đấu hoàn thành kế
hoạch năm 2021, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề
ra. Theo đó, tích cực thực hiện
các đột phá chiến lược đến
năm 2030 với "Bốn trụ cột, Ba
nền tảng, Một trung tâm, Ba
đô thị động lực – Ba trục phát
triển" thể hiện tập trung trên
các lĩnh vực sau:
Bốn trụ cột là: Công nghiệp
công nghệ cao và công nghiệp
hỗ trợ; nông nghiệp hàng hoá
tập trung công nghệ cao và
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nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ
chất lượng cao, đô thị xanh,
thông minh, hiện đại. Trong
đó lấy công nghiệp công nghệ
cao làm mũi nhọn để dẫn dắt
phát triển dịch vụ, nông
nghiệp và đô thị.
Ba nền tảng gồm: Văn hóa
và con người Hải Dương; môi
trường đầu tư thông thoáng,
minh bạch; hạ tầng đồng bộ,
hiện đại.
Một trung tâm, ba đô thị
động lực: Trung tâm phát triển
là thành phố Hải Dương và các
đô thị động lực: Chí Linh, Kinh
Môn, Bình Giang.
Ba trục phát triển: Trục Bắc
- Nam, trục Đông - Tây, trục
sông Thái Bình.
Với những luận cứ trên,
triết lý phát triển là: Phát huy
tối đa tiềm năng, tạo nhiều giá
trị khác biệt.
Phương châm hành động:
Chủ động, sáng tạo, quyết liệt,
hiệu quả và 5 rõ: Rõ việc, rõ
người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả,
rõ trách nhiệm.
Thực hiện các chủ trương,
nghị quyết trên, tỉnh đã chủ
động mời gọi các nhà đầu tư
có uy tín, tiềm lực thực hiện
các dự án lớn: Lập Quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội đến
năm 2030, tầm nhìn đến 2050.
Trình Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt từ 3-5 khu công
nghiệp, 10 cụm công nghiệp
mới. Tiếp tục xác định và làm
rõ trong ưu tiên đầu tư xây
dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ,
bao gồm cầu, đường, các trục
Bắc-Nam, Đông-Tây, tạo liên
kết giữa các vùng kinh tế trọng
điểm của tỉnh, gắn kết liên
vùng trong tam giác phát triển
kinh tế của vùng đồng bằng
sông Hồng. Tập trung nguồn
lực cho các đô thị động lực,
đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá
các khu công nghiệp, các trục

đường lớn, thị trấn, thị tứ,
huyện lỵ lên thị xã và trục dọc
hai bên bờ sông Thái Bình như
quy hoạch đã được xác định,
đảm bảo tỷ lệ đô thị hóa đạt
chuẩn, để Hải Dương sớm trở
thành thành phố trực thuộc
trung ương.
Trong công nghiệp, ưu tiên
đầu tư cho các dự án công
nghiệp công nghệ cao, tỷ lệ
hàm lượng chất xám trên một
đơn vị sản phẩm lớn, năng
suất, chất lượng có sức cạnh
tranh cao, có sức thu hút, lan
tỏa là đầu tàu dẫn dắt, tạo nên
những chuỗi giá trị; gắn kết
công nghiệp cao với công
nghiệp hỗ trợ, từng bước vươn
lên đáp ứng được đòi hỏi về
nhu cầu nguyên vật liệu cho
sản xuất công nghiệp, giảm tỷ
lệ nhập khẩu nguyên liệu, linh
kiện, đáp ứng của các nhà sản
xuất trong, ngoài nước, giảm
tỷ lệ nhập khẩu.
Về nông nghiệp và nông
thôn đã có những đổi mới
đáng kể từ sản xuất đến tiêu
thụ sản phẩm. Đã xuất hiện sự
gắn kết giữa sản xuất-chế
biến-bảo quản-tiêu thụ tạo
thành những chuỗi giá trị liên
hoàn. Hoàn thành các vùng
chuyên canh, nông sản hàng
hóa quy mô lớn với những sản
phẩm đặc trưng của Hải
Dương, bao gồm cây ăn quả:
vải thiều, na, ổi; cây nông sản
thực phẩm: cà rốt, hành tỏi,
sắn dây, lúa gạo đặc sản. Mở
rộng tiêu thụ sản phẩm thông
qua sàn giao dịch điện tử. Quy
mô các vùng chuyên canh
được đầu tư mở rộng về diện
tích, đầu tư khoa học kỹ thuật
từ giống cây con đến phương
thức sản xuất, chăm bón, bảo
quản sau thu hoạch, chế biến,
tiêu thụ sản phẩm. Giá trị, lợi
nhuận thu được trên 1 ha gieo
trồng, chăn nuôi, thuỷ sản
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không ngừng được nâng cao.
Trong khi sản xuất công
nghiệp gặp khó khăn về đại
dịch Covid-19 thì nông nghiệp
đóng vai trò trụ đỡ của nền
kinh tế, ổn định đời sống xã
hội của người dân.
Nhằm tạo thuận lợi cho
kinh tế phát triển, Nhà nước
đã có nhiều chính sách cởi mở
trong việc đầu tư cho các
doanh nghiệp, người dân để
đẩy mạnh sản xuất nâng cao
giá trị gia tăng các mặt hàng
công nghiệp, nông nghiệp,
thủy sản, như tạm hoãn, giãn
việc thu nộp thuế thuê đất,
thuế giá trị gia tăng, thuế thu
nhập doanh nghiệp. Tỉnh Hải
Dương đang nỗ lực cải cách
thủ tục hành chính nhằm
nâng hạng Năng lực kinh
doanh – Năng lực cạnh tranh
PCI. Các quy định của tỉnh
nhằm nâng cao trình độ, chất
lượng phục vụ người dân,
doanh nghiệp. Lấy sự hài lòng
của người dân, doanh nghiệp
làm thước đo phục vụ của bộ
máy quản lý Nhà nước.
Những chủ trương, Nghị
quyết của TW, của Tỉnh ủy, sự
điều hành quyết liệt của
UBND tỉnh, của các cấp ủy
Đảng, chính quyền, sự đồng
thuận của người dân đã tạo
nên một sức mạnh to lớn – sức
mạnh đó vượt qua mọi khó
khăn, thử thách để hoàn
thành thắng lợi "Mục tiêu
kép": Vừa tích cực phòng
chống dịch Covid-19, vừa đẩy
mạnh sản xuất kinh doanh và
các mặt công tác khác, phát
triển kinh tế - xã hội như đã
được xác định trong Nghị
quyết và chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVIIr
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Mãi Mãi là niềM tự hào của dân tộc Việt naM
Tăng Bá HoànH

C

uộc bầu cử Quốc hội
khóa đầu của nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa
đến nay đã trên 75 năm,
nhưng ý nghĩa chính trị, xã hội
của nó vẫn nguyên giá trị và
mãi mãi là niềm tự hào của
dân tộc Việt Nam. Đến nay,
mỗi khi đọc lại sự kiện lịch sử
này, nhân dân ta, Nhà nước ta
thấy những bài học quý báu
cho sự nghiệp xây dựng Nhà
nước cách mạng, dù hoàn
cảnh lịch sử đã có nhiều thay
đổi.
Thành công của cuộc bầu
cử khóa đầu diễn ra vào ngày
mồng 6 tháng Giêng năm
1946, thể hiện trên hầu hết các
chỉ tiêu là nhờ được chuẩn bị
sớm, trước hết từ Hội nghị
quốc dân Tân Trào, từ ngày 16
đến 17/8/1945, thể hiện tầm
nhìn chiến lược, sáng suốt của
Đảng và Chính phủ lâm thời,
dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch
Hồ Chí Minh. Nhà nước ấy từ
khi mới hình thành đã xác
định lấy lợi ích của quốc gia,
dân tộc lên trên hết, đồng thời
đặt niềm tin son sắt vào tinh
thần yêu nước nồng nàn và
bản lĩnh kiên cường của dân
tộc đã được tôi luyện và thể
hiện trong quá trình lịch sử.
Tuy mới là hội nghị chuẩn
bị cho khởi nghĩa giành chính
quyền khi “thời cơ cách mạng
ngàn năm có một đã đến.
Chúng ta không thể chậm trễ”
như lời kêu gọi Tổng khởi
nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, Đảng đã tổ chức thành
công Hội nghị quốc dân Tân
Trào, kế thừa tốt đẹp tinh thần
Hội nghị Diên Hồng của thời
Trần. Tuy chỉ có 70 đại biểu
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nhưng đủ các thành phần, đại
diện cho mọi tầng lớp nhân
dân Bắc, Trung Nam, kiều bào
ở nước ngoài, thể hiện ý chí
giành độc lập rất cao trong
chương trình của Mặt trận Việt
Minh.
Từ thần dân của một nước
phong kiến lạc hậu, đồng thời
còn là dân nô lệ của một nước
đế quốc phương tây dã man và
tàn bạo, đứng lên làm cách
mạng thắng lợi trong hoàn
cảnh thù trong giặc ngoài đầy
âm mưu thâm độc, dân Bắc kỳ
vừa qua nạn đói khủng khiếp,
ấy thế mà dân tộc ta đã giành
chính quyền chỉ trong 12 ngày
với thương vong ít nhất. Trong
4 tháng, kể từ khi Tuyên ngôn
độc lập, Chính phủ lâm thời
đã thực hiện nhiều công việc
quan trọng để tiến tới tổng
tuyển cử trên cả nước.
Ngày 3/9/1945, trong phiên
họp đầu tiên của Chính phủ
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lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã nêu 6 vấn đề cấp
bách nhất cần giải quyết,
trong đó có vấn đề phải tổ
chức Tổng tuyển cử để bầu ra
Quốc hội và cử ra Chính phủ
của nhân dân, thành lập Ủy
ban dự thảo Hiến pháp.
Ngày 8/9/1945, Chủ tịch
Hồ Chí Minh ra sắc lệnh số 14SL về cuộc Tổng tuyển cử. Sắc
lệnh ghi rõ: “Chiếu theo Nghị
quyết của Quốc dân Đại hội
ngày 16-17/8/1945 tại khu giải
phóng, ấn định rằng nước Việt
Nam sẽ theo chính thể dân
chủ cộng hòa và chính phủ
nhân dân toàn quốc sẽ do một
Quốc dân đại hội bầu theo lối
phổ thông đầu phiếu cử lên”.
Để xúc tiến công việc chuẩn bị
cho cuộc Tổng tuyển cử, ngày
29/9/1945, Chính phủ lâm
thời ban hành Sắc lệnh số 51SL, ngày 17/10/1945, quy định
thể lệ cuộc Tổng tuyển cử gồm
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70 điều, nội dung các điều đã
tiếp thu nền dân chủ tiến bộ
trên thế giới, vận dụng phù
hợp với hoàn cảnh nước nhà,
khoa học và thực tế, về căn
bản không khác mấy những
thể lệ hiện nay. Về ý nghĩa,
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:
“Tổng tuyển cử là một dịp cho
toàn thể quốc dân tự do lựa
chọn những người có tài, có
đức để gánh vác công việc của
nước nhà”; “Tổng tuyển cử tức
là tự do, bình đẳng; tức là dân
chủ, đoàn kết”; “Do tổng
tuyển cử mà toàn dân bầu ra
Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra
Chính phủ. Chính phủ đó thật
là Chính phủ của toàn dân”.
“Những người muốn lo việc
nước” và “Hễ là công dân đều
có quyền đi bầu cử. Không
chia gái trai, giàu nghèo, tôn
giáo, nòi giống, giai cấp, đảng
phái”. Do được chuẩn bị chu
đáo nên bầu cử Quốc hội trên
phạm vi cả nước, đã thành
công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri cả
nước đi bỏ phiếu đạt trên 89%,
ngay cả vùng đã có chiến sự
vẫn tiến thành bầu cử thành
công, trong đó có một phần ở
Nam bộ bỏ phiếu trước vào
ngày 23/12/1945. Đây là ngày
Sắc lệnh quy định trước,
nhưng do hoàn cảnh khách
quan phải hoãn lại đến ngày 6
tháng 1 năm 1946, miền Nam
do không nhận kịp lệnh hoãn
nên bầu đúng ngày như Sắc
lệnh. Chúng ta biết rằng, từ 23
tháng 9 năm 1945, tức chỉ sau
Tuyên ngôn độc lập 21 ngày,
thực dân Pháp, kẻ từng đầu
hàng phát xít Đức ở chính
quốc, lại hèn hạ đầu hàng phát
xít Nhật tại Việt Nam từ tháng
3 năm 1945, dâng nước ta cho
chúng. Khi nước ta đã tuyên
bố độc lập, chúng lại núp sau
quân Anh, trở lại Sài Gòn rắp
tâm cướp nước ta một lần nữa.
Ngoài Bắc, quân Tưởng tràn

vào với danh nghĩa thay mặt
Đồng minh tước khí giới của
phát xít Nhật, nhưng dã tâm
làm chỗ dựa cho Việt Nam
Quốc dân đảng giành chính
quyền. Trong hoàn cảnh ấy,
cuộc bầu cử vẫn thắng lợi, bầu
đủ số đại biểu cần thiết gồm
đủ thành phần theo dự kiến và
các tỉnh đều có đại biểu của
mình.
Để bầu cử diễn ra thắng lợi,
ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ
Chí Minh ra lời kêu gọi quốc
dân đi bỏ phiếu, trong đó có
đoạn “...Ngày mai là một ngày
vui sướng của đồng bào ta, vì
ngày mai là ngày Tổng tuyển
cử, vì ngày mai là một ngày
đầu tiên trong lịch sử Việt nam
mà nhân dân ta bắt đầu hưởng
dụng quyền dân chủ của
mình...”. Trên Báo Cứu quốc
số đặc biệt ra ngày 6/1/1946
có đăng bút tích của Người:
“Khuyên đồng bào nam nữ 18
tuổi trở lên hôm nay tất cả đều
đi bỏ phiếu để bầu những đại
biểu xứng đáng vào Quốc hội
khóa đầu tiên của nước ta”.
Trong số 403 ứng cử viên,
có 333 vị trúng cử, trong đó có
10 đại biểu là phụ nữ, 34 người
thuộc dân tộc thiểu số, 43%
không đảng phái, 87% thuộc
thành phần công nhân, nông
dân hoặc những người đã
tham gia cách mạng. Như vậy
số đại biểu trúng cử bằng 83%
số đại biểu ứng cử, nhưng tỷ lệ
đó không đồng đều ở các tỉnh
thành. Tỉnh có đại biểu trúng
cử cao nhất, như Quảng Nam,
Thanh Hóa 15 đại biểu, ít nhất
là một đại biểu như Đà Nẵng,
Lâm Viên. Tại thủ đô Hà Nội
có 91,95% cử tri của 74 khu nội
thành và 118 làng ngoại thành
đi bỏ phiếu; kết quả 7 trong 74
ứng cử viên trúng cử. Như vậy
số ứng cử viên rất cao, tỷ lệ
trúng cử chỉ gần 9%. Tuy thế,
Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn

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

trúng cử với số phiếu cao nhất
(98,4%). Chứng tỏ cử tri của
nước ta tuy lần đầu tiên đi bầu
Quốc hội nhưng đã chọn đúng
người xứng đáng đại diện cho
quyền lợi của mình.
Để giữ ổn thỏa trong hoàn
cảnh đa đảng với mục tiêu
chính trị khác, thậm chí đối
lập nhau, Ban bầu cử dành 50
ghế cho Việt Nam Quốc dân
đảng, gọi tắt là Việt Quốc. 20
ghế cho đảng Việt Cách, gần
bằng 21% số ghế Quốc hội
được bầu cho các đảng đối
lập, mặc dù họ không tham gia
ứng cử. Sau bầu cử Quốc hội
đã sớm bầu ra bộ máy Nhà
nước dân chủ nhân dân với đủ
cơ cấu cần thiết bởi những cán
bộ gương mẫu, nhiệt huyết.
Điều đó chỉ có được trên đất
nước chúng ta.
Gần 2 tháng sau ngày Tổng
tuyển cử, đúng 8 giờ ngày
2/3/1946, tại Nhà hát lớn
thành phố Hà Nội đã chính
thức khai mạc Kỳ họp đầu tiên
của Quốc hội khóa I nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại
Kỳ họp thứ nhất, do hoàn
cảnh đất nước mới giành được
độc lập, thù trong giặc ngoài
muốn thủ tiêu nền độc lập của
chúng ta, nên chỉ có gần 300
đại biểu tham dự.
Trong diễn văn khai mạc kỳ
họp thứ nhất Quốc hội khóa I
nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh
nhấn mạnh: “Các đại biểu
trong Quốc hội này không
phải đại diện cho một đảng
phái nào mà là đại biểu cho
toàn thể quốc dân Việt Nam.
Đó là một sự đoàn kết tỏ ra
rằng lực lượng của toàn dân
Việt Nam đã kết lại thành một
khối...”. Bởi theo Người:
“Quốc hội là tiêu biểu ý chí
thống nhất của dân tộc ta, một
ý chí sắt đá không gì lay
chuyển nổi”, “Quốc hội đoàn
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kết nhất trí, toàn dân đoàn kết
nhất trí thì khó khăn nào
chúng ta cũng khắc phục được
và thắng lợi nhất định về tay
ta”.
Kỳ họp lần này Quốc hội đã
bầu ra Chính phủ Liên hiệp
Kháng chiến Việt Nam gồm 10
Bộ trưởng do Chủ tịch Hồ Chí
Minh đứng đầu; danh sách
Kháng chiến Uỷ viên Hội, do
ông Võ Nguyên Giáp làm Chủ
tịch, ông Vũ Hồng Khanh làm
Phó Chủ tịch; danh sách Đoàn
Cố vấn, do ông Nguyễn Vĩnh
Thuỵ, tức Cựu hoàng Bảo Đại
làm Đoàn trưởng. Bầu Ban
Thường trực Quốc hội do cụ
Nguyễn Văn Tố làm Trưởng
Ban và bầu Ban Dự thảo Hiến
pháp gồm 11 người. Khoảng
10 giờ 30 phút, trước bàn thờ
Tổ quốc thiêng liêng, Chủ tịch
Hồ Chí Minh thay mặt Chính
phủ vừa được thành lập đọc
lời thề: “Chúng tôi, Chính phủ
kháng chiến nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa, tối cao cố
vấn đoàn và ủy viên kháng
chiến, trước bàn thờ thiêng
liêng của Tổ quốc, trước Quốc
hội xin thề cương quyết lãnh
đạo nhân dân kháng chiến,
thực hiện nền Dân chủ Cộng
hoà Việt Nam, mang lại tự do,
hạnh phúc cho dân tộc. Trong
công việc gìn giữ nền độc lập,
chúng tôi quyết vượt mọi khó
khăn dù phải hy sinh tính
mệnh cũng không từ.”
Sau lễ tuyên thệ của Chính
phủ Liên hiệp Kháng chiến,
đồng chí Nguyễn Đình Thi, đại
biểu trẻ nhất, Thư ký Kỳ họp
đã đọc lời Tuyên ngôn của
Quốc hội và các điện văn gửi
đồng bào và chiến sỹ cả nước,
các điện văn gửi Liên hiệp
quốc, gửi Giáo hoàng, Việt
kiều ở nước ngoài cũng như
nhân dân các nước Pháp,
Trung Hoa, Ai Lao (Lào). Bản
Tuyên ngôn của Quốc hội đã
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Ngày 23-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung
ương, đã đến khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà
Trưng, thành phố Hà Nội, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ảnh: Internet

nhấn mạnh: Chủ quyền của
nước Việt Nam độc lập thuộc
về toàn thể dân Việt Nam. Vận
mệnh quốc gia Việt Nam ở
trong tay Quốc hội Việt Nam.
Chính thể của nước Việt Nam
là chính thể Dân chủ Cộng
hòa, có nhiệm vụ bảo vệ tự do
và mưu đồ hạnh phúc cho mọi
tầng lớp nhân dân. Các dân
tộc ở trên lãnh thổ Việt Nam
đều có quyền hạn và nhiệm vụ
ngang nhau.
Ngày 28/10/1946, tại Nhà
hát lớn Hà Nội, kì họp thứ hai
của Quốc hội khoá I đã khai
mạc. Ngày 09/11/1946, sau
hơn 10 ngày làm việc khẩn
trương, Quốc hội đã thông qua
bản Hiến pháp đầu tiên của
nước ta. Hiến pháp năm 1946
bao gồm lời nói đầu, 7 chương
và 70 điều. Lời nói đầu còn xác
định ba nguyên tắc cơ bản của
Hiến pháp. Đó là những
nguyên tắc sau đây:
- Đoàn kết toàn dân không
phân biệt giống nòi, gái trai,
giai cấp, tôn giáo;
- Đảm bảo các quyền tự do
dân chủ;
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- Thực hiện chính quyền
mạnh mẽ và sáng suốt của
nhân dân.
Ngày 19/12/1946, toàn
quốc kháng chiến, tháng 7
năm 1954, hòa bình lập lại,
nhưng đất nước bị chia làm
hai miền, nên Quốc hội khóa I
kéo dài đến năm 1960. Trong
hoàn cảnh đó Chính phủ dưới
sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ
Chí Minh cùng với Ban thường
vụ Quốc hội luôn dựa vào tinh
thần và nội dung của Hiến
pháp năm 1946 để điều hành
mọi hoạt động của Nhà nước
trong đối nội và đối ngoại,
lãnh đạo nhân dân kháng
chiến chống Pháp thắng lợi,
kiên trì đấu tranh thống nhất
đất nước đến thắng lợi hoàn
toàn. Trong số 70 đại biểu
được đặc cách ở Quốc hội
khóa I, phần lớn đào nhiệm và
không hoàn thành nhiệm vụ
ngay từ trong kháng chiến
chống Pháp. Thế mới biết, dù
tài năng thế nào, khi tư tưởng
mục tiêu khác nhau, ngại hy
sinh gian khổ, thật khó hoàn
thành nhiệm vụ chung của
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quốc gia.
Hải Dương với Quốc hội
khóa I. Trong số 333 đại biểu
trúng cử có 12 đại biểu ứng cử
tại Hải Dương. Đại biểu quê
Hải Dương có:
1- Bùi Thị Phương Diệm,
tức Lê Phương, quê Thanh
Bình, Thanh Hà, là một trong
10 phụ nữ trúng cử khóa đầu.
2- Vũ Duy Hiệu, quê xã
Vĩnh Tuy, Bình Giang, Chủ
tịch tỉnh đầu tiên của tỉnh Hải
Dương sau Cách mạng.
3- Nguyễn Hữu Túc, tức
Nguyễn Công Hòa, quê Thanh
Miện, thuộc lớp cán bộ Đảng
Cộng sản tiền bối, tham gia
hoạt động cách mạng từ năm
1926.
4- Nguyễn Trọng Yên, quê
Mạn Nhuế, Nam Sách, con
nhà văn Nguyễn Trọng Thuật.
5- Nguyễn Hữu Sủng, quê
Kim Can (Thanh Lang), Thanh
Hà.
Còn lại 7 đại biểu do trung
ương giới thiệu ứng cử tại Hải
Dương, trong đó có Ngô Xuân
Điều, tức nhà thơ Xuân Diệu.
Trong số 12 đại biểu nói
trên có 3 đại biểu đào nhiệm,
bỏ công tác từ trong kháng
chiến chống Pháp.
Các đồng chí Bùi Thị
Phương Diệm, Vũ Duy Hiệu,
Nguyễn Hữu Túc, Nguyễn
Trọng Yên, đều là những cán
bộ cách mạng tiền bối, trung
thành, dũng cảm, mưu trí,

từng bước phát triển...
(Tiếp theo trang 41)

thanh, thiếu niên, người cao
tuổi... Liên đoàn tiếp tục triển
khai chương trình phối hợp
với Trung tâm Văn hóa – Thể
thao, Trung tâm Văn hóa,
Thông tin và Thể thao các
huyện, thị xã, thành phố

trước và sau bầu cử từng giữ
nhiều trọng trách của Đảng và
Nhà nước, tham gia nhiều
khóa Quốc hội, đều là những
người gương mẫu, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ.
Ngoài nhóm đại biểu nói
trên, Hải Dương còn có ông Vũ
Đình Hòe, quê gốc Bình
Giang, trúng cử tại Hà Nội,
người có nhiều đóng góp về tư
pháp của nhà nước cách
mạng, dân chủ nhân dân
những năm tháng đầu tiên.
Một số cán bộ có đủ tiêu
chuẩn nhưng không ứng cử
khóa đầu để nhường cho đại
biểu các đảng phái khác,
nhưng tham gia Quốc hội
nhiều khóa sau. Ở đây cũng
cần nhắc đến 3 con trai của
Phán Nhu, quê gốc Quảng
Nam, sinh trưởng tại thị trấn
Cẩm Giàng, đều là những
người có bằng cử nhân, bác sĩ,
có công trong nhóm Tự lực
văn đoàn thời kỳ 1932-1942,
tham gia Quốc hội đặc cách,
đại biểu cho Quốc Dân đảng là
Nguyễn Tường Tam, tức nhà
văn Nhất Linh; Nguyễn Tường
Long tức nhà văn Hoàng Đạo;
Nguyễn Tường Bách, là bác sĩ.
Nhưng do không cùng mục
tiêu chính trị với Nhà nước và
Quốc hội nên không hoàn
thành nhiệm vụ và đào nhiệm.
Gần 15 năm ra đời và hoạt
động, Quốc hội khóa I đã hoàn
thành nhiệm vụ vẻ vang của

Nhà nước Dân chủ nhân dân
đầu tiên tại Đông Nam Á, kế
thừa và phát huy cao độ
truyền thống và bản lĩnh của
dân tộc, làm tiền đề cho Quốc
hội khóa sau. Trải qua 76 năm
cách mạng, qua 14 khóa, Quốc
hội nước nhà đã đạt được
những thành tựu phi thường
trong lập pháp và lãnh đạo
hành pháp và tư pháp. Ngày
nay, mỗi khi đi bầu cử Quốc
hội, mọi người dân Việt Nam
lại nhớ về Quốc hội khóa đầu,
đó là Quốc hội mở đầu những
vấn đề căn bản và trường tồn
của Nhà nước Dân chủ nhân
dân Việt Nam. Những đại biểu
Quốc hội ngày nay hẳn thấm
nhuần ý nghĩa to lớn đó mà
thực hiện trọng trách của
mình. Cũng qua 14 khóa Quốc
hội, đại biểu Quốc hội Hải
Dương đã hoàn thành trọng
trách của mình. Nhân nhân cả
nước cũng như nhân dân Hải
Dương rất kỳ vọng vào đại
biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm
kỳ 2021-2026, được bầu trong
hoàn cảnh đại dịch hoành
hành khắp đất nước nhưng đã
thành công tốt đẹp. Chưa bao
giờ thế và lực của đất nước ta
hùng mạnh như hiện nay, khi
mà đường cao tốc cho sự phát
triển đã mở, thử thách có
nhiều nhưng triển vọng thật to
lớnr

thành lập thí điểm một số CLB
võ thuật. Các địa phương tạo
điều kiện tiếp tục mở thêm
nhiều lớp VTCT nghiệp dư;
thường xuyên tổ chức thi đấu
giao lưu, đưa VTCT vào hệ
thống giải thể thao hàng năm.
Tăng cường tuyên truyền,
quảng bá dưới nhiều hình
thức để VTCT ngày càng được
người dân quan tâm, yêu thích

hơn. Đồng thời, đề nghị
Ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tăng cường hỗ trợ,
hướng dẫn các địa phương
trong tỉnh, tổ chức nhiều hơn
các giải đấu cấp tỉnh để tạo
sân chơi thu hút các địa
phương tham gia thi đấu, cọ
xát, tạo động lực phát triển
bền vững cho phong tràor

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

Nguồn tư liệu: Theo Lịch sử Quốc
hội và nhiều tài liệu có liên quan.
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Tìm hiểu Về Việc Bác hồ sử Dụng người Tài
Văn Duy

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ Huỳnh Thúc
Kháng (hàng đầu, bên phải) tham gia Chính phủ
lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 1946.
Ảnh: TL

X

em truyện cổ tích “Thánh Gióng”, ta gặp
một chi tiết: Khi giặc Ân xâm lược nước
ta, Vua sai sứ giả đi khắp nơi rao gọi ai có
tài hãy ra giúp nước. Đó là truyện ngày xưa,
không biết thực hư ra sao.
Ngày nay, truyện thật trờ trờ ra đó. Ấy là vào
năm 1946, khi đất nước ta đang trong bộn bề
khó khăn vừa chống giặc đói, giặc dốt và âm
mưu thôn tính nước ta một lần nữa của thực
dân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc ấy đã ra lời
kêu gọi tìm người tài đức ra giúp nước. Nguyên
văn lời kêu gọi như sau:
“Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết
cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng
bào chắc không thiếu người có tài có đức.
E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không
khắp đến nỗi những bực tài đức không thể xuất
thân, khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận.
Nay muốn sửa đổi điều đó và trọng dụng
những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập
tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm
được những việc lợi dân, thì phải báo ngay cho
Chính phủ biết.
Báo cáo phải nói rõ: tên người, nghề nghiệp,
tài năng, nguyện vọng và chỗ ở của người đó.
Hạn trong một tháng, các cơ quan địa
phương phải báo cáo cho đủ”.
Chủ tịch Chính phủ Việt Nam/HỒ CHÍ
MINH
(Lời kêu gọi được in báo Cứu quốc, số 411
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ngày 20-11 năm 1946)
Toàn bộ văn bản chỉ có 131 chữ, chia làm
năm đoạn ngắn gọn, cô đọng, súc tích, thể hiện
được mục đích tìm người tài là vì nước nhà,
khẳng định nhân tài trong đồng bào không
thiếu. Họ chưa ra giúp nước là khuyết điểm ở
Chính phủ mà Bác là người đứng đầu. Khuyết
điểm đó không phải tự đồng bào, tự nhân tài.
Muốn sửa khuyết điểm thì các nơi phải điều tra
báo cáo cho Chính phủ biết. Thật là một thái
độ chân thành, thực sự cầu thị và vô cùng
khiêm tốn.
Một Chính phủ như thế, lẽ nào nhân tài
không xuất thân? Lẽ nào ẩn dật mãi?
Bên cạnh lời kêu gọi, bằng thực tế, Bác Hồ
đã thể hiện thái độ trọng dụng nhân tài. Ví như
đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cụ là một người
học giỏi, đỗ cao, sớm nổi tiếng là một trong “Tứ
hổ” đất Quảng Nam, nhưng cụ không ra làm
quan vì nước đã mất, quan lại triều đình đã một
bề khuất phục ngoại xâm. Cụ sớm gây dựng
phong trào yêu nước, chống thuế của Pháp ở
miền Trung. Cụ bị bắt và đày ra Côn Đảo từ
1908 đến 1921. Ra tù, cụ chính thức bước vào
chính trường. Cụ được bầu làm Viện trưởng
Viện Dân biểu ở Trung Kỳ. Dùng viện Dân biểu
để đấu tranh đòi giảm thuế cho dân, phổ cập
chữ quốc ngữ…Không có kết quả, cụ tuyên bố
từ chức. Cụ chuyển sang lập tờ báo “Tiếng dân”
xuất bản tại Huế làm diễn đàn đấu tranh với
thực dân Pháp. Sau cách mạng tháng 8-1945,
cụ ra Hà Nội gặp Hồ Chí Minh với mục đích bày
tỏ một số ý kiến. Tại cuộc gặp này, biết cụ
Huỳnh là người có tài, đức lại nổi tiếng, Bác Hồ
đã thuyết phục cụ tham gia Chính phủ với
trọng trách “Bộ trưởng nội vụ Chính phủ liên
hiệp kháng chiến”. Tháng 6-1946 Bác Hồ sang
Pháp, Bác đã tin tưởng giao cụ Huỳnh chức vụ
“Quyền Chủ tịch nước” với lời dặn “Dĩ bất biến,
ứng vạn biến”. Và thực tế cụ Huỳnh đã làm tốt
nhiệm vụ cao cả của mình, không phụ lòng Bác
Hồ.
Hồ Chủ tịch đặc biệt quý trọng những trí
thức có tài, có đức. Bằng uy tín và cách ứng xử
khéo léo, cuốn hút, Bác Hồ đã thu phục được
rất nhiều nhân tài trong mọi lĩnh vực để phục
vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Ví dụ: với Giáo
sư Hồ Đắc Di. Ông là người sinh năm 1900, quê
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Thừa Thiên Huế. Ông học khoa Y, trường Đại ông là người tài cao, đức trọng, Bác đã giao cho
học Tổng hợp Pa-ri. Ông là bác sĩ phẫu thuật tài ông chức “Tổng giám đốc Đại học vụ” kiêm
ba, là người Việt Nam đầu tiên được phong học “Giám đốc trường Viễn đông bác cổ”. Đến
hàm Giáo sư Đại học từ thời thuộc Pháp. Thời tháng 11-1946 ông được bổ nhiệm làm “Bộ
du học ở Pháp, anh sinh viên Hồ Đắc Di được trưởng Bộ giáo dục” cho đến khi ông qua đời
dịp gặp Nguyễn Ái Quốc tại câu lạc bộ sinh viên năm 1975. (Ông không phải là Đảng viên Cộng
Việt Nam ở số nhà 15 phố Sommerard, khu sản). Với ông, Bác chỉ nói vui: “chú phải chia
Latin, Pari. Cảm phục Nguyễn Ái Quốc với 8 bớt chữ cho nhân dân”. Chính Bộ trưởng
yêu sách Người gửi tới hòa nghị Versailles, cùng Nguyễn Văn Huyên đã dấy lên phong trào diệt
những bài viết trên báo “Người cùng khổ” mà giặc dốt ngay khi cách mạng mới thành công.
Hồ Đắc Di đã có quyết định sau này về nước, Xóa bỏ tinh thần thực dân phong kiến trong
phục vụ nhân dân. Ông được Bác Hồ và Chính chương trình giảng dạy ở các cấp. Ông cũng là
phủ giao cho trọng trách làm Hiệu trưởng người dấy lên phong trào thi đua “dạy tốt, học
trường Đại học y Hà Nội, là Chủ tịch Tổng hội y tốt” của ngành giáo dục vào đầu những năm
học Việt Nam, Tổng thanh tra y tế, Tổng Giám bảy mươi TK XX.
Chuyện về Tạ Đình Đề mặc dù rất nhiều
đốc Đại học vụ, Giám đốc Bệnh viện Đồn Thủy.
huyền thoại do người
Với thiếu tướng,
đời thêu dệt nhưng Tạ
nhà khoa học Trần Đại
Đình Đề là tình báo tài
Nghĩa cũng vậy. Ông là
ba của giặc được giao
Phạm Quang Lễ, quê
nhiệm vụ ám sát Bác
Vĩnh Long. Ông sang
Hồ nhưng bị Bác Hồ
Pháp học và được gặp
thu phục rồi trở thành
Bác Hồ khi người sang
cận vệ trung thành của
Pháp.
Hội
nghị
Bác Hồ là có thật. Nhờ
Phongtennoblo không
vậy mà Tạ Đình Đề trở
thành công, Bác Hồ về
thành lão thành cách
nước đã đem theo
mạng, được kết nạp
Phạm Quang Lễ, bác sĩ
vào Đảng Cộng sản,
Trần Hữu Tước, kỹ sư
được thưởng Huân
Võ Quý Huân và kỹ sư
Võ Đình Huỳnh cùng Bác Hồ trong một lần nói chuyện với các trí thức. chương Độc lập hạng
Ba.
về. Rất có tài về quân
Ảnh: TL
Không thể kể hết
khí lại được Bác Hồ dạy
bảo trong quá trình làm việc, nhà khoa học được những người tài ba lỗi lạc được Bác Hồ
Phạm Quang Lễ đã chế tạo thành công đạn trọng dụng. Chỉ biết rằng vào nửa đầu TK XX,
pháo Ba dô ca xuyên thủng xe tăng, súng đại Việt Nam ta tuy rất nghèo đói và lạc hậu nhưng
bác không giật SKZ, bom ba càng, nhiều đạn đã xuất hiện rất nhiều nhân tài trên mọi lĩnh
dược vũ khí khác góp phần cho thắng lợi của vực: chính trị, quân sự, khoa học, văn học nghệ
thuật… Như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng,
Cách mạng Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, một nhà Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Lê Duẩn,
khoa học nhân văn lớn của nửa đầu TK XX cũng Trần Phú, Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên
vì kính phục Bác Hồ mà đem tài năng cống Giáp, Hoàng Văn Thái, tướng lưỡng quốc
hiến cho dân tộc. Ông sinh năm 1908, học tại Nguyễn Sơn (được cả Việt Nam và Trung Quốc
Pháp, cùng một lúc đỗ hai bằng cử nhân. Ông phong tướng), Chu Văn Tấn, Văn Tiến Dũng,
được bổ nhiệm giảng dạy ở đại học tại Pari. Trần Nam Trung, Lê Trọng Tấn, Đinh Đức
Ông là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành Thiện, Phùng Thế Tài, Hồ Đắc Di, Tôn Quang
công xuất sắc luận án tiến sĩ văn khoa tại Phiệt, Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, Nguyễn
trường Đại học tổng hợp Sorbonne ở Pari. Về Khánh Toàn, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất
nước, ông được chính quyền thực dân săn đón Tùng, Trần Đại Nghĩa, Phạm Huy Thông, Tú
mời ra làm quan với bao hứa hẹn. Song ông đã Mỡ, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Nam
khước từ tất cả. Vào ngày đầu Cách mạng, ông Cao, Nguyễn Bính, Huy Cận, Chế Lan Viên, Tố
được gặp Bác Hồ, được Bác Hồ rất tin yêu. Biết
(Xem tiếp trang 17)

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương
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Viết chuyện “người tốt việc tốt”, không dễ…

NHâN NGày Báo CHí CáCH MạNG ViệT NaM 21/6:

Hà LinH

Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm, khuyến khích các Nhà báo viết về gương người
tốt việc tốt. Nhưng có người bảo rằng: Viết về người tốt việc tốt rất dễ, chẳng cần
văn chương chữ nghĩa gì. Chỉ kể ra theo cốt chuyện… Họa may ra gặp được nhân
vật điển hình, khi viết xong lại quên ngay. Tôi không nghĩ như thế. Để có một bài
báo hay về đề tài này, có khi người cầm bút, còn mất thời gian, lặng thầm theo
dõi nhân vật, trăn trở, thậm chí hồi hộp, đợi chờ…

N

ăm 2009, trong một lần
trò chuyện với bạn bè,
tôi nghe kể về một anh
thương binh, sinh trưởng
trong một gia đình nông dân
nghèo ở huyện Cẩm Giàng.
Học hết lớp 7, anh đi bộ đội,
chiến đấu bị thương. Chuyển
ngành rồi học bổ túc văn hoá,
rồi học chuyên nghiệp. Đang
là Trưởng tàu tuyến đường sắt
Bắc Nam, rồi anh xin về quê
lập nghiệp, bắt đầu từ hai bàn
tay trắng. Anh mở nghề sản
xuất bánh đậu xanh, lưu giữ
nghề cổ truyền trên mảnh đất
Hải Dương.
Từ những đồng vốn cò con,
vợ chồng anh đã trải qua biết
bao khó khăn, trong quy luật
thương trường, để sản xuất
kinh doanh càng ngày phát
triển và thành lập Công ty Gia
Bảo, đã giải quyết công ăn việc
làm cho hàng trăm người lao
động…
Tôi nghĩ ngay đến chuyện
“người tốt việc tốt”.
Tôi đã về tận quê anh, làng
Nghĩa, Lai Cách - Cẩm Giàng
để lấy cảm hứng sáng tác.
Những buổi nghe anh kể
chuyện về cuộc sống tuổi thơ,
những lần chứng kiến anh tiếp
xúc khách hàng… và ấn tượng
về nhân vật cứ hình thành
dần, rõ lên. Tôi viết chuyện dài
“Ấm lạnh đường đời”, nhưng
vẫn là chuyện người tốt việc
tốt.

10

Tác giả bài viết với ông Nguyễn Đình Giang - Giám đốc Công ty
TNHH Gia Bảo.

Một hôm anh mời tôi về
công ty dự cuộc họp. Hóa ra
đây là buổi lễ “Thành lập Chi
bộ của Công ty”. Tìm hiểu
mới biết trong công ty có 4
đảng viên, đều là nhân viên
hợp đồng, hàng tháng họ đều
xin phép về nơi cư trú để sinh
hoạt chi bộ. Giám đốc tuy
ngoài đảng đã hăng hái đề
nghị các cấp có thẩm quyền
cho thành lập chi bộ ở cơ sở
mình.
Vốn là người viết báo, tôi
biết đây là nét mới, độc đáo.
Câu chuyện mang tính chất
báo chí, phát hiện nhân tố
mới. Thế là một bài báo
“Chuyện người ngoài đảng xin
thành lập chi bộ” của tôi được
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ra đời.
Bài báo sau lan tỏa trên
nhiều kênh thông tin đại
chúng: Báo giấy, truyền hình,
báo Điện tử Xây dựng Đảng.
Sau ngày thành lập, có chi bộ
riêng, Công ty sản xuất càng
tốt lên, phong trào thi đua
khởi sắc. Chỉ năm sau, đã bồi
dưỡng và kết nạp thêm đảng
viên mới. Và giám đốc cũng
gia nhập đảng. Chi bộ từ 4
người, sau cứ tăng dần, có lúc
lên tới hơn chục người. Sức
sống của bài báo không chỉ
dừng ở đó. Có nhiều cuộc hội
thảo diễn ra về vấn đề này. Ít
lâu sau Giám đốc Công ty Gia
Bảo được bầu giữ chức Phó
Chủ tịch, kiêm trưởng ban Xây
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dựng Đảng Hiệp hội Doanh
nhân tỉnh Hải Dương. Không
chỉ là người có những công
trình sáng chế, nâng cao chất
lượng sản phẩm, giám đốc
công ty còn làm việc thiện,
đền ơn đáp nghĩa và nhiệt tình
tham gia công tác văn hóa xã
hội, tài trợ đội bóng đá U11
Hải Dương, tạo thành tích
nhiều năm liền đội bóng đá
U11 Gia Bảo - Hải Dương
giành chức vô địch Toàn quốc
giải “Cúp Yamaha”.
Bài báo giản dị này được
nhận giải Báo chí Quốc gia!
Không phải đến bây giờ,
mà hai chục năm trước tôi đã
thích viết “người tốt việc tốt”.
Năm ấy ở huyện Chí Linh,
xã Văn Đức có ông Lương Văn
Tháp, là cán bộ huyện về hưu,
được bạn bè, dân làng hết lời
khen ngợi... nhưng bà vợ
thường nói mát “nghỉ hưu mà
vẫn như không, chỉ trốn việc
nhà, ra ở chùa...”.
Thì ra ông rất quan tâm
việc làng, trông nom, bảo vệ
săn sóc hàng cây bóng mát và
trồng cây cảnh làm đẹp khuôn
viên đình làng, nhà văn hoá,
rồi tham gia các hoạt động xã
hội khác, để giữ vững danh
hiệu Làng văn hóa, mà từ khi
về hưu ông đã bỏ nhiều tâm
lực góp phần xây dựng nên.
Những năm đầu về quê,
ông đi chợ mua một bộ quang
sọt sắt và chiều chiều ra bãi
sông nhặt phân trâu về bón
cây, bón lúa. Người làng nói
mát “Cán bộ cỡ thường vụ
huyện uỷ, bây giờ về làng cũng
lại nhặt phân trâu”. Người
hiểu ông thì gật gù “Ông Tháp
thâm thuý lắm. Con cháu nhìn
ông cần cù lấy đó làm gương”.
Trong làng có đám tang,
thuê thợ kèn khóc mướn, chèo
kéo khách ở lại ăn cỗ, ông
Tháp tuyên truyền trong nhân
dân xóa bỏ tập quán lạc hậu,
gìn giữ những nét đẹp văn hóa

cổ truyền.
Dạo ấy phong trào xây
dựng Làng văn hoá đang được
tuyên truyền mạnh mẽ. Khắp
nơi, người ta soạn thảo hương
ước, khôi phục đình chùa, câu
lạc bộ, làm sân bóng… Ông
Tháp tham gia ban vận động
xây dựng Làng văn hóa và đề
xuất với lãnh đạo cho thu hồi
đất vườn bị lấn chiếm, xây lại
đình đã bị phá. Ông vào từng
gia đình, gặp gỡ từng người, kể
cả con cháu để tuyên truyền
quyên góp xây đình.
Đã có đình làng, ông Tháp
nghĩ tới lập ra sân bóng –
TDTT. Ông bảo: “Không có
sân TDTT thì thanh thiếu niên
chơi ở đâu? Rồi đề xuất “Xóa
ao rau muống để làm sân
chơi”.
Thấy trên tivi đưa tin Làng
vui chơi làng ca hát, thấy các
nơi có phong trào văn nghệ
quần chúng, ông xoay xở tìm
cách lập đội văn nghệ.
Ông Tháp để ý, trong làng
có các cháu học giỏi được
nhận phần thưởng ở trường
xã, nhưng về làng chẳng ai
biết, coi như áo gấm đi đêm.
Ông đề xuất với lãnh đạo,
nhân vui tết Trung Thu hàng
năm, nên kết hợp tuyên dương
thành tích học hành của học
sinh trong làng để xóm làng
đều biết, động viên.
Thấy ông lăn lộn đêm ngày
với phong trào xây dựng đời
sống văn hoá ở làng quê, ban
đầu không ít người nghi ngờ.
Còn vợ ông cũng có lúc phàn
nàn: “Ông hưu trí mà vẫn như
không, chẳng giúp được gì cho
gia đình chỉ đi làm không công
cho làng”.
Về hưu hơn chục năm, ông
từng đảm nhận 7 chức trưởng:
trưởng ban xây dựng Làng văn
hóa; trưởng ban xây dựng đình
làng; trưởng ban tết Trung
Thu và khuyến học, trưởng
ban xây nhà tình nghĩa..., đến

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

khi bị bệnh mới bàn giao cho
cán bộ trẻ.
Ông được tặng nhiều giấy
khen, được đi báo cáo điển
hình, dự Đại hội thi đua yêu
nước lần thứ II tỉnh Hải
Dương.
Tôi chỉ viết những chuyện
như thế, rồi gửi đăng báo. Ai
ngờ đoạt giải báo chí của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam.
Gần đây nhất, tôi về tận
làng Hàm Hy (Tứ Kỳ) viết
chuyện “người tốt việc tốt”,
đăng trên Bản tin Văn hóa Thể
thao và Du lịch Hải Dương.
Chuyện kể về một ông già bị
mù từ khi mới 5- 6 tuổi. Những
tưởng người khiếm thị ấy mất
đi ánh sáng cuộc đời, nhưng
niềm say mê, gắn bó với âm
thanh nhạc cụ dân tộc, mà
trên nửa thế kỷ qua, ông vẫn
sống có ích cho xã hội và tràn
đầy hạnh phúc. Ông có gia
đình, sinh con, nuôi dạy con
cái trưởng thành, trong đó có
người đang làm giảng viên tại
Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Ông đã tham gia phong
trào văn nghệ quần chúng,
suốt thời trai trẻ, từ những
năm tháng chống Mỹ đạn bom
ác liệt “tiếng hát át tiếng
bom”, còn làm giáo viên các
lớp bồi dưỡng nhạc cụ dân tộc
cho phòng văn hóa thông tin
huyện. Thế là người mù dạy
người sáng. Ông Trần Đức
Chinh, đã tìm thấy ánh sáng từ
âm thanh dân tộc. Người nghệ
nhân ấy được xã hội tôn vinh,
xóm làng yêu mến, đặc biệt
những người hoạt động văn
nghệ quần chúng rất cảm
phục.
Bài báo ngắn, nhưng cảm
động và được nhận giải
thưởng của địa phương.
Tôi quan niệm thế này: Khi
nhân vật người tốt việc tốt đã
xuất hiện trên trang viết, mặc
(Xem tiếp trang 21)
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BầU Cử Đại BiểU QUốC Hội Và HĐND CáC CấP TỉNH Hải DươNG

dưới ánh sáng tư tưởng hồ chí Minh
nguyễn THị Huê

(*)

N

gay từ khi đang bôn ba
tìm đường cứu nước,
Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã nhận thức rằng, nếu Việt
Nam được độc lập thì cần phải
xây dựng Nhà nước pháp
quyền của dân, do dân và vì
dân. Tư tưởng đó đã gắn liền và
xuyên suốt cuộc đời hoạt động
cách mạng của Người.
Vượt qua muôn vàn khó
khăn thử thách, đấu tranh vô
cùng gian khổ và anh dũng,
trong những ngày cuối tháng
8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa
giành chính quyền của nhân
dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo
của Đảng đã thắng lợi hoàn
toàn, chính quyền trong cả
nước đã về tay nhân dân.
Ngay sau khi nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời,
cùng với việc bảo vệ nền độc
lập, tự do cho dân tộc, một
trong những nhiệm vụ quan
trọng hàng đầu là củng cố và
xây dựng chính quyền vững
mạnh. Chính vì vậy, ngày
03/9/1945, tức là chỉ một ngày
sau Tuyên ngôn độc lập, trong
phiên họp đầu tiên của Chính
phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã đề nghị Chính phủ
“Tổ chức càng sớm càng hay
cuộc Tổng tuyển cử với chế độ
phổ thông đầu phiếu. Tất cả
công dân trai gái mười tám tuổi
đều có quyền ứng cử và bầu cử,
không phân biệt giàu, nghèo,
tôn giáo, dòng giống...”. Và,
thay mặt Chính phủ lâm thời
Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã ban hành các Sắc lệnh
về bầu cử như: Sắc lệnh số 14SL ngày 08/9/1945 quy định
mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu
Quốc hội; Sắc lệnh số 39-SL
ngày 26/9/1945 về thành lập
Ủy ban dự thảo thể lệ cuộc
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Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc
hội tại Hà Nội năm 1960.
Ảnh: TL

Tổng tuyển cử; Sắc lệnh số 51SL ngày 17/10/1945 quy định
thể lệ cuộc Tổng tuyển cử phải
thực hiện theo lối phổ thông
đầu phiếu, bầu cử trực tiếp và
bỏ phiếu kín...
Trước ngày diễn ra cuộc
Tổng
tuyển
cử,
chiều
05/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã phát biểu trước hơn
hai vạn đồng bào thủ đô Hà
Nội đang mít tinh ủng hộ bầu
cử: “Những ai muốn làm quan
cách mạng thì không nên bầu.
Không ai ép, không ai mua,
toàn dân sẽ thực hiện quyền
dân chủ của mình. Dân ta sẽ tự
do lựa chọn và bầu ra những
người xứng đáng để thay mặt
cho mình gánh vác việc nước”.
Người cho rằng, những người
được tín nhiệm bầu làm đại
biểu Quốc hội phải thực sự hết
lòng phụng sự Tổ quốc, phụng
sự nhân dân, phải “ra sức mưu
cầu hạnh phúc cho đồng bào,
phải luôn luôn ghi nhớ và thực
hành câu: vì lợi nước, quên lợi
nhà; vì lợi chung, quên lợi
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riêng”. Sau này, trong những
lần nói chuyện với cử tri tham
gia bầu cử, Người cũng đều căn
dặn: “Đi bỏ phiếu trong cuộc
Tổng tuyển cử vừa là quyền lợi
quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng
liêng của mỗi cử tri. Phải đi bỏ
phiếu để tự mình lựa chọn
những người xứng đáng thay
mặt cho mình trong Quốc hội”.
Đối với những đại biểu được
nhân dân tín nhiệm, lựa chọn
bầu, Người cũng nhắc nhở:
“Để xứng đáng với vinh dự to
lớn là người đầy tớ tuyệt đối
trung thành của nhân dân, các
đại biểu Quốc hội và cán bộ
chính quyền cần phải: Thực
hành cần, kiệm, liêm, chính;
chí công , vô tư. Gương mẫu về
mọi mặt: Đoàn kết, công tác,
học tập, lao động. Luôn luôn
giữ vững tác phong khiêm tốn,
chất phác và hòa mình với
quần chúng thành một khối”...
Ngày 06/01/1946, cuộc
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội
đầu tiên ở nước ta đã được tổ
chức trên cả nước. Cùng với

vhttdl.haiduong.gov.vn

nhân dân cả nước, Chủ tịch Hồ
Chí Minh cũng đã thực hiện
quyền công dân tại điểm bỏ
phiếu số 10, phố Hàng Vôi, Hà
Nội. Cuộc Tổng tuyển cử thắng
lợi là căn cứ khẳng định Nhà
nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa có tính chất hợp pháp, dân
chủ - Nhà nước của dân, do
dân và vì dân, được quốc dân
giao phó, tổ chức toàn dân
kháng chiến, kiến quốc và giải
quyết mọi quan hệ của Việt
Nam trên trường quốc tế.
Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển
cử cũng đã khẳng định niềm
tin tuyệt đối của Đảng và Chủ
tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần
yêu nước của nhân dân. Đồng
thời đó cũng là biểu thị khát
vọng dân chủ của nhân dân và
sức mạnh của khối đại đoàn
kết toàn dân tộc.
Cùng với việc tiến hành bầu
cử Quốc hội - cơ quan quyền
lực cao nhất của nhà nước,
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất
quan tâm chỉ đạo bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các
cấp và xây dựng hệ thống
chính quyền cơ sở. Người chỉ
ra rằng: “Các Ủy ban nhân dân
Làng, Phủ là hình thức chính
phủ địa phương, phải chọn
trong đó những người có công

tâm, trung thành, sốt sắng với
quyền lợi của dân chúng, có
năng lực làm việc, được đông
đảo nhân dân tín nhiệm. Nhất
thiết không thể nhờ tiền tài hay
một thế lực gì khác mà chui lọt
vào đó được”.
Có thể khẳng định, những
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về bầu cử, trách nhiệm
và nghĩa vụ của đại biểu Quốc
hội và Hội đồng nhân dân các
cấp, xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa… đến
nay vẫn còn nguyên giá trị. Tư
tưởng của Người mãi là định
hướng, nguyên tắc quan trọng
để Nhà nước ta tiếp tục hoàn
thiện, nâng cao chất lượng
trong mỗi kỳ bầu cử. Qua đó
lựa chọn được những người
tiêu biểu cả về phẩm chất, đạo
đức và năng lực, xứng đáng đại
diện cho ý chí, nguyện vọng và
quyền làm chủ của nhân dân
trong Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp.
Tiếp thu và phát huy tư
tưởng của Người về bầu cử đại
biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp, 75 năm qua,
hoạt động bầu cử đại biểu
Quốc hội và Hội đồng nhân
dân các cấp của tỉnh Hải
Dương luôn được các thế hệ

Ngày 22/5, đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên TW Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 – 2026 tại
phường Quang Trung – TP Hải Dương.
Ảnh: PV

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

lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan
tâm, triển khai thực hiện một
cách nghiêm túc. Từ năm 1946
- 2021, trải qua 14 kỳ Quốc hội
và 16 khóa Hội đồng nhân dân
các cấp, cử tri Hải Dương đã
giới thiệu cho Quốc hội và Hội
đồng nhân dân các cấp hàng
trăm, hàng nghìn đại biểu ưu
tú, xuất sắc của tỉnh nhà, trong
đó có những đại biểu được tín
nhiệm tái cử nhiều lần. Các đại
biểu được nhân dân bầu, tuy
công tác trong nhiều ngành
nghề, lĩnh vực, thuộc nhiều
thành phần khác nhau, song
đều là những đại biểu đại diện
cho ý chí, nguyện vọng của
nhân dân; toàn tâm toàn ý
phục vụ Tổ quốc, phục vụ
nhân dân, thay mặt nhân dân
thực hiện quyền lực Nhà nước
trong Quốc hội và Hội đồng
nhân dân; trở thành cầu nối
gắn kết mối quan hệ bền vững
giữa chính quyền Nhà nước với
nhân dân. Trải qua 75 năm
hình thành và phát triển, dù
trong hoàn cảnh đất nước có
chiến tranh hay bước sang thời
kỳ đổi mới cũng như đẩy mạnh
hội nhập quốc tế, Đoàn đại
biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp tỉnh Hải
Dương luôn đoàn kết khắc
phục mọi khó khăn, tích cực
hoạt động, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, xứng đáng
với niềm tin yêu của nhân dân.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2016 2021, Đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh đã không ngừng nỗ lực,
đổi mới, sáng tạo, nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt
động, hoàn thành tốt nhiệm vụ
đề ra. Cụ thể, Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh đã tổ chức thành
công 48 hội nghị, 45 hội thảo;
tham gia góp ý vào 68 dự án
luật, 96 nghị quyết, 10 pháp
lệnh... góp phần tích cực vào
việc hoàn thiện các dự án luật;
Chủ trì tổ chức 15 cuộc giám
sát, 07 cuộc khảo sát và đề xuất
10 nội dung đề nghị Quốc hội
giám sát tối cao đảm bảo chất
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lượng theo yêu cầu đề ra.
Trong nhiệm kỳ, đã có 115 lượt
Đại biểu Quốc hội tỉnh tham
gia phát biểu tại hội trường,
136 lượt ý kiến phát biểu trong
các phiên thảo luận tổ, 89 ý
kiến chất vấn Thủ tướng và các
thành viên của Chính phủ; Tổ
chức 112 cuộc tiếp xúc cử tri,
thu hút được hơn 13.200 cử tri
tham gia, tiếp thu trên 1.000
lượt ý kiến, nguyện vọng của cử
tri; Tiếp nhận và xử lý 607 đơn
thư khiếu nại, tố cáo và kiến
nghị, phản ảnh của công dân,...
Qua đó, đóng góp tích cực và
ngày càng khẳng định vai trò,
vị trí, sự lớn mạnh của Quốc
hội. Đồng thời, giúp chính
quyền các cấp lắng nghe được
nguyện vọng, kiến nghị của các
tầng lớp nhân dân.
Cùng với hoạt động của
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
nhà, Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa XVI nhiệm kỳ 2016 2021cũng đã phát huy thành
quả của các khóa trước, đoàn
kết, khắc phục khó khăn, tích
cực đổi mới, nâng cao chất
lượng hoạt động. Trong nhiệm
kỳ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã
tổ chức thành công 17 kỳ họp
(trong đó có 10 kỳ họp thường
lệ, 06 kỳ họp chuyên đề, 01 kỳ
họp tổng kết); Ban hành 208
nghị quyết; Tổ chức 15 cuộc
giám sát chuyên đề, 73 cuộc
giám sát, khảo sát thường
xuyên (tương ứng gần 300 cuộc
giám sát, khảo sát) tại các địa
phương, đơn vị; Tổ chức 08
phiên chất vấn, giải trình. Công
tác tiếp xúc cử tri, tiếp công
dân, giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo của công dân có
nhiều đổi mới, mang lại hiệu
quả thiết thực. Trong nhiệm
kỳ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã
tiếp 1.037 lượt công dân và 274
đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các ý
kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu
nại, tố cáo của cử tri đều được
các sở, ngành tỉnh, địa phương
trả lời theo sự phân công của
Ủy ban nhân dân tỉnh và được
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Hội đồng nhân dân tỉnh giám
sát chặt chẽ đáp ứng được yêu
cầu, nguyện vọng chính đáng
của người dân đúng theo quy
định của pháp luật. Cùng với
đó, các đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh còn tích cực chủ động
nghiên cứu, tham gia đóng góp
nhiều ý kiến chất lượng vào các
báo cáo, Đề án, dự thảo Nghị
quyết, các quy hoạch lớn, quan
trọng của địa phương... góp
phần quan trọng vào sự phát
triển chung của tỉnh và đất
nước.
Và ngày 23/5 vừa qua, mặc
dù trong bối cảnh hết sức khó
khăn do ảnh hưởng của dịch
Covid-19, nhưng cử tri toàn
tỉnh vẫn thực hiện rất tốt
quyền và nghĩa vụ công dân
của mình, tỷ lệ cử tri đi bỏ
phiếu bầu cử đạt rất cao.
Theo tổng hợp của UBBC
tỉnh đến 21 giờ ngày 23/5, tỷ lệ
cử tri cả tỉnh đi bầu cử đạt
99,67%; nhiều địa phương
trong tỉnh có số cử tri đi bầu cử
gần như tuyệt đối (trong đó có
20 xã, phường, thị trấn; 538 khu
vực bỏ phiếu có 100% số cử tri
đi bầu cử) đã chứng minh cho
thành công của cuộc bầu cử
ĐBQH khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021
– 2026. Việc bỏ phiếu tại các
khu cách ly tập trung, khu vực
phong tỏa do ảnh hưởng của
dịch Covid-19 được tổ chức
chu đáo, an toàn. An ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội
trong kỳ bầu cử cơ bản ổn
định, không phát sinh tình
huống đột xuất, bất ngờ. Các
lực lượng tham gia thực hiện
công tác bầu cử đều nhiệt tình,
trách nhiệm, tuân thủ nghiêm
quy định phòng chống dịch.
Kết quả, Hải Dương có 9
ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 20212026 được bầu trong tổng số 17
người ứng cử tại 4 đơn vị bầu
cử. Trong số 9 đại biểu trúng
cử, có 4 người do Trung ương
giới thiệu, 5 đồng chí đang
công tác tại tỉnh, 3 đại biểu nữ.
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Đại biểu HĐND tỉnh Hải
Dương khóa XVII nhiệm kỳ
2021-2026 có 63 người trúng
cử, trong đó đại biểu nữ 18
người, chiếm 28.5%; trẻ tuổi
(dưới 40 tuổi) 7 người, chiếm
11,11%; ngoài Đảng 4 người,
chiếm 6,34%; tái cử 31 người,
chiếm 49,2%; tôn giáo 3 người,
chiếm 4,76%. Tỷ lệ đại biểu có
trình độ chuyên môn sau đại
học chiếm 79,37%. Số đại biểu
thuộc khối cơ quan Đảng là 21
người, chiếm 33,33%; số đại
biểu thuộc khối chính quyền là
16 người, chiếm 25,40%; còn lại
là đại biểu thuộc khối Ủy ban
MTTQ và các tổ chức thành
viên, các lực lượng quân đội,
công an và cơ quan, đơn vị
khác.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là
người đã khai sinh ra nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa; là
người đặt những viên gạch đầu
tiên xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa - Nhà
nước của dân, do dân và vì
nhân dân. Tư tưởng của Người
về cách mạng Việt Nam nói
chung, về bầu cử, về trách
nhiệm và nghĩa vụ của đại biểu
Quốc hội, Hội đồng nhân dân
các cấp, xây dựng Nhà nước
pháp quyền… mãi là di sản vô
giá đối với cách mạng Việt
Namr
(*) Giám đốc Bảo tàng tỉnh
Hải Dương.

Tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4,
Tập 10, Tập 12, Tập 14. Nxb. Chính trị
Quốc gia - Sự thật. Hà Nội. 2011.
2. Bài viết: “Cách tổ chức các Ủy
ban nhân dân” đăng trên báo Cứu
Quốc, ngày 11/9/1945.
3. 70 năm Quốc hội Việt Nam
(1946 - 2016). Nxb Thông tấn, năm
2016
4. Kỷ yếu 75 năm hoạt động của
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải
Dương (06/01/1946 - 06/01/2021).
5. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân - Ủy
ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ
2016-2021.
6. Một số tư liệu khai thác tại Bảo
tàng tỉnh Hải Dương.
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NGHiêN CỨU - Trao Đổi

THĂM QUê HươNG TaM KHÚC CHÚa

giáo sư TrịnH SinH

Tượng và bàn thờ Khúc Thừa Dụ.

Đi tìm quê gốc của Tam
Khúc Chúa
Đôi khi lịch sử cũng chép
không chính xác và cũng đôi
khi các nhà bác học lỗi lạc
cũng có lúc nhận định không
đúng, làm cho hậu thế cứ phải
bàn cãi dài dài. Đó là trường
hợp sách Đại Nam Nhất thống
chí, khi viết về quê hương của
Khúc Thừa Dụ: “Đền Khúc
Tiên Chúa ở xã Lỗ Xá, huyện
Cẩm Giàng. Kiến Văn tiểu lục
của Lê Quý Đôn chép: tương
truyền Tiết Độ Sứ Khúc Thừa
Dụ quê quán ở đây, nay xã này
có nhiều họ Khúc”(1). Theo chú
thích của người dịch sách
này(2), xã Lỗ Xá nay thuộc
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng
Yên. Vì đoạn văn này mà một
số sách và bài chuyên khảo
cho rằng quê hương của Khúc
Thừa Dụ là Hưng Yên, nơi có
nhiều họ Khúc. Mà cụ thể là
làng Lỗ Xá, huyện Cẩm Giàng.
Nay, thuộc huyện Mỹ Hào.
Tôi đã phân tích và cho
rằng không thể có sự nhầm lẫn
địa danh do các địa phương

Ảnh: TL

liên tục đổi tên, ít ra từ khi
sách Đại Nam Nhất thống chí
được viết (vào khoảng trước
năm Tự Đức thứ 29, tức năm
1875) cho đến khi sách được
dịch và xuất bản gần đây (năm
2006). Vì thế, tôi đã làm một
cuộc điều tra địa danh hai
huyện Cẩm Giàng (Hải
Dương) và Mỹ Hào (Hưng
Yên) và đã tìm được địa danh
xã Lỗ Xá mà Đại Nam Nhất
thống chí nói đến, nay chỉ còn
là một thôn có tên là Lỗ Xá,
thuộc phường Nhân Hoà, thị
xã Mỹ Hào của tỉnh Hưng Yên.
Nếu theo như Đại Nam
Nhất thống chí, thì quê hương
của Khúc Thừa Dụ là thôn Lỗ
Xá, phường Nhân Hòa, thị xã
Mỹ Hào, Hưng Yên và chả
dính dáng gì đến tỉnh Hải
Dương cả. Qua khảo sát, làng
Lỗ Xá có tên là làng Lọ theo
cách gọi dân dã. Trong làng có
đông người họ Lỗ, vì thế được
đặt tên là Lỗ Xá (trang ấp của
những người họ Lỗ). Trong
làng có cả họ Khúc. Tuy nhiên,
nơi này không có đền thờ

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

Khúc Thừa Dụ, Thành Hoàng
làng được thờ là Lý Nhân
Tông, Nguyên Phi Ỷ Lan và Lý
Thường Kiệt chứ không phải là
Khúc Thừa Dụ. Vì thế, khả
năng cao là Đại Nam Nhất
thống chí và Nhà bác học Lê
Quý Đôn đã nhầm lẫn.
Một giả thuyết khác, cho
rằng Cúc Bồ xưa (mà sử sách
nói đến là quê hương Khúc
Thừa Dụ) không thuộc huyện
Ninh Giang mà là thuộc tổng
Can Trì huyện Tứ Kỳ, Hải
Dương(3). Theo quan điểm này,
năm 1938, nhà Nguyễn cắt 5
tổng của Tứ Kỳ hợp cùng 3
tổng cắt từ huyện Vĩnh Lại mà
lập ra huyện Vĩnh Bảo (Hải
Phòng). Xã Cúc Bồ thuộc tổng
Can Trì xưa là 1 trong 5 tổng
của Tứ Kỳ cắt ra lập thành
huyện Vĩnh Bảo mới là quê
hương họ Khúc. Theo tôi,
quan điểm cho rằng Cúc Bồ
hiện nay thuộc Hải Phòng là
một điều không có căn cứ.
Theo khảo sát của chúng tôi,
huyện Vĩnh Bảo có một nhánh
của họ Khúc tại thôn Từ Lâm,
xã Đồng Minh. Song ở nơi này,
họ Khúc có gia phả nhưng
không hề nói đến quê hương
của Khúc Thừa Dụ là ở đây.
Xét về mặt địa lý, hai huyện
Ninh Giang, Tứ Kỳ của Hải
Dương và huyện Vĩnh Bảo của
Hải Phòng là ba huyện giáp
ranh nhau. Có khả năng, chỉ
có một thôn Cúc Bồ, nhưng
quá trình chia tách huyện,
tỉnh đã phụ thuộc vào sự thay
đổi đơn vị hành chính cấp trên
của thôn Cúc Bồ mà có sự
nhầm lẫn chăng?
Quan điểm được nhiều
người tán thành và lịch sử nhà
Nguyễn cũng ghi rõ. Đó là quê
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hương của Khúc Thừa Dụ ở
đất Hồng Châu(4): Năm Bính
Dần (906) “Nhà Đường gia
phong chức đồng bình
chương sự cho quan Tĩnh Hải
quân tiết độ sứ là Khúc Thừa
Dụ. Họ Khúc là một họ lớn lâu
đời ở Hồng Châu”. Sách còn
chua rằng: “Hồng Châu là tên
đất xưa, đời Lê là hai phủ
Thượng Hồng và Hạ Hồng,
nay là hai phủ Bình Giang và
Ninh Giang, đều thuộc tỉnh
Hải Dương”. Nhiều gia phả
của họ Khúc và truyền thuyết
cũng nói đến quê hương của
Khúc Thừa Dụ chính là thôn
Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện
Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
hiện nay.
Quan điểm thứ ba này lại
được các nhà Khảo cổ học và
Bảo tàng học hoàn toàn ủng
hộ, sau khi có cuộc khai quật
tại chính thôn Cúc Bồ và đã
tìm được nhiều hiện vật quan
trọng chứng minh đây chính
là quê hương của Khúc Thừa
Dụ(5).

Đóng góp của Khảo cổ học
Cuộc khai quật và điều tra
khảo cổ tiến hành từ ngày 2030/11/1999 ở khu vực hồ trước
cửa đình đã tìm được nhiều
mảnh gạch, ngói có chữ Hán
và một số cột gỗ lim ở dưới
lòng hồ. Trong số ngói có chữ
Hán bước đầu có thể đọc được
chữ “Khúc Am”. Trong hố khai
quật còn thấy được 325 mảnh
gốm trong đó có 1 chân của
chiếc tước uống rượu, ngói có
chữ Hán, 2.162 mảnh gốm, 95
mảnh gạch, 5 mảnh đá, một số
cọc gỗ, gốc dừa, gốc cau và
nhiều đoạn tre. Các nhà khoa
học cho rằng có thể đây là di
tích còn lại của một ngôi mộ
theo phong cách văn hóa Hán.
Trên mộ có am thờ, lợp ngói
ống, đầu ngói có chữ Hán
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Đền thờ Tiên chúa Khúc Thừa Dụ ở Cúc Bồ, Hải Dương.
Ảnh: Tư liệu

được viết theo lối chữ Triện.
Ngôi mộ đã bị phá hủy từ lâu.
Tại nơi khai quật còn có vết
tích một ngôi nhà sàn ở vùng
ngập nước, xung quanh nhà
có trồng cau và dừa. Niên đại
của các di tích này không
muộn hơn thế kỷ X. Đáng chú
ý, di tích có minh văn trên
ngói thời Bắc thuộc, rất có thể
liên quan đến Khúc Thừa Dụ.
Theo tôi, chữ “Khúc Am”
trên ngói đã lý giải được đây
chính là ngôi mộ của họ Khúc.
Chữ “Am” có hai nghĩa: nghĩa
thứ nhất là cái nhà tranh nhỏ,
thường để thờ Phật. Nghĩa thứ
hai là “cái chòi nhỏ dựng bên
mộ hoặc ngoài đồng để ở
trong thời gian có tang cha
mẹ”(6). Theo tôi, các nhà khoa
học có lý khi cho rằng đây là
vết tích của mộ họ Khúc có am
thờ. Tuy nhiên, tại nơi khai
quật có vết tích của ngôi nhà
sàn thì lại là điều còn phải bàn
luận.
Theo một nguồn tư liệu nói
đến kết quả khai quật tại Cúc
Bồ(7), đã cho thấy thêm nhiều
hiện vật quan trọng. Năm
1999, một người dân tìm được
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đầu một viên ngói nóc có dòng
chữ đắp nổi “Khúc Vương”,
một số mảnh gốm vỡ có chữ
Khúc Miếu, Khúc Điền, Khúc
Luân cùng nhiều mảnh chum,
lọ, bát… Đó chính là những
chữ nói về Tam Khúc Chúa, vì
thế mới có chữ Khúc Vương.
Chữ Khúc Miếu cũng chỉ rõ có
vết tích của miếu thờ họ Khúc
nơi đây.
Cuộc khai quật khu vực
Đầm Sen còn tìm được 1 ngôi
nhà bị phá gồm 26 cây gỗ có
đường kính 20-22cm. Đáng
chú ý, tìm được một “Cũi”
phía sau làng với 42 cây gỗ,
trùm lên mộ là một đống to
chừng một sào, đến nền móng
của khu vực quanh Đền. Tôi
chưa được xem hình dáng cái
“Cũi” mà tác giả mô tả. Tuy
nhiên, tôi tin rằng đây là vết
tích của một ngôi mộ cũi (từ
mà các nhà khảo cổ học sử
dụng để chỉ một loại hình mộ
ở khu vực này: “Mộ cũi”. Khảo
cổ học đã tìm được một số mộ
cũi ở vùng Hải Dương như ở
La Đôi và Nghĩa Vũ (thị xã
Kinh Môn)… Loại mộ cũi
thường có cấu trúc đặc biệt:
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bên trong là quan tài hình
thuyền, bên ngoài là một dạng
“quách” bằng gỗ giống như
chiếc cũi. Niên đại của loại
hình mộ cũi thường vào thời
văn hoá Đông Sơn muộn kéo
dài trong thời Bắc Thuộc. Chủ
nhân của loại mộ này thường
là người Việt với cách chôn cất
quen thuộc bằng mộ thuyền,
hoặc là một số quan chức
người Hán nhưng đã Việt hóa.
Với những chứng cứ khảo
cổ học, chúng ta có thể khẳng
định được chính khu vực khai
quật là nơi đã tồn tại cụm di
tích liên quan đến Tam Khúc
Chúa của dòng họ Khúc nơi
đây. Có thể giả định theo các
di vật khai quật thì đây là một
ngôi mộ cũi khá lớn, trên mộ
có xây một kiến trúc có ngói
ống bằng đất nung có chữ nổi.
Tuy nhiên, trong Tam Khúc
Chúa: Khúc Tiên Chúa (Khúc
Thừa Dụ), Khúc Trung Chúa
(Khúc Hạo) và Khúc Hậu Chúa
(Khúc Thừa Mỹ) thì vị nào
được mai táng ở khu vực di
tích?
Lần giở các trang thư tịch
cổ, có ghi lại Khúc Thừa Dụ và
Khúc Hạo chết ở trong nước,
duy chỉ có Khúc Thừa Mỹ là bị

tìm hiểu về...

quân Nam Hán bắt và mang
sang phương Bắc: Chúa Nam
Hán là Lưu Cung “sai tướng
giỏi là Lý Khắc Chính đem
quân sang đánh, bắt được
Thừa Mỹ đưa về”(8). Vì thế, khả
năng, ngôi mộ ở Cúc Bồ được
khai quật là ngôi mộ của Khúc
Thừa Dụ hoặc của Khúc Hạo
chứ không thể nào là của Khúc
Thừa Mỹ.
Lịch sử đã đánh giá cao
Tam Khúc Chúa và làng Cúc
Bồ đã sinh ra các đấng anh
hùng họ Khúc. Vai trò của
khảo cổ học đã đóng góp lớn
trong việc đi tìm nguồn gốc
của các vị họ Khúc có công với
nước, sinh thành và từ trần tại
chính quê hương mình. Tuy
nhiên, cũng còn nhiều vấn đề
khoa học còn cần được khảo
cổ học giải mã để chúng ta biết
thêm về ý nghĩa của di tích
Cúc Bồ bằng cách cần có
những cuộc khai quật có trọng
điểm về khu mộ Khúc Chúa,
dựng lại ngôi mộ cũi, dựng lại
khu cư trú cổ của thời mới dấy
nghiệp của Khúc Thừa Dụ…
Chẳng phải ngẫu nhiên mà
Nhà nước đã xếp hạng di tích
lịch sử - văn hoá đình Cúc Bồ
(xã Kiến Quốc, huyện Ninh

(Tiếp theo trang 9)

Hữu, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn… Bao nhiêu
người tên tuổi họ đã đi vào lịch sử nói trên đều
đã tự nguyện đi theo Cách mạng, theo cụ Hồ từ
khi cách mạng còn trong bóng tối đến khi
thống nhất đất nước, xây dựng CNXH.
Tôi cứ tự hỏi và tìm tư liệu về việc Bác Hồ
làm thế nào mà thu phục nổi những con người
đại trí thức nói trên? Bác không có tiền để mua
chuộc họ. (Họ cũng là người coi khinh tiền).
Bác không có quyền hứa cho ai đất đai, ruộng
vườn, biệt thự xe hơi. Bác cũng không hứa cho
ai chức này, hàm nọ… Vậy mà các bậc đại tri
thức, chữ nghĩa đầy mình, từng trải năm châu,

Giang, Hải Dương) cấp quốc
gia vào tháng 1/1998. Trong
tương lai, đây sẽ là một điểm
du lịch tâm linh trọng điểm
không những của huyện, tỉnh
mà còn của cả nướcr
Chú thích:

(1) Quốc Sử quán nhà Nguyễn (Bản
dịch năm 2006), Đại Nam Nhất thống chí,
tập 3, Nxb. Thuận Hóa, tr. 497
(2) Người dịch là Phạm Trọng Điềm,
người hiệu đính là Đào Duy Anh trong Quốc
Sử quán nhà Nguyễn, Sđd, tr. Bìa
(3) Trần Xuân Đính trình bày trong Hội
thảo khoa học “Khúc Thừa Dụ và họ khúc
trong lịch sử dân tộc” tại bảo tàng Hải
Dương ngày 04/03/1999
(4) Quốc Sử quán nhà Nguyễn, Khâm
Định Việt sử Thông giám cương mục, biên
soạn năm 1856 – 1881, bản dịch của Viện
Sử học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998, tr.72
(5) Tăng Bá Hoành, Nguyễn Huy
Cương, Đặng Đình Thể, 2000, Kết quả khai
quật tại khu di tích Khúc Thừa Dụ, thôn Cúc
Bồ, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương, trong sách: Những phát hiện
mới về khảo cổ học năm 2000, Nxb Khoa
học Xã hội, Hà Nội, tr.335-336.
Đỗ Danh Huấn, 2010, Bàn thêm về quê
hương họ Khúc trên đất Hồng Châu, trong
kỷ yếu “Hội thảo khoa học: Xứ Đông – Hải
Dương với Thăng Long – Hà Nội”, Hải
Dương, 2010, tr.63-75.
(6) Từ điển của Nguyễn Quốc Hùng
trong bộ từ điển Hán Nôm, địa chỉ:
https://hvdic.thivien.net.
(7) Vũ Thị Hà, 2012, Tìm hiểu di tích
đền Cúc Bồ - Ninh Giang – Hải Dương.
Hiện trạng và giải pháp. Khóa luận tốt
nghiệp đại học ngành Văn hóa Du lịch,
Trường Đại học dân lập Hải Phòng, Hải
Phòng, 2012, tr.33-34.
(8) Quốc Sử quán nhà Nguyễn, Khâm
Định sử Thông giám cương mục, Sđd, tr. 73

thông kim bác cổ lại thành tâm đi theo Cách
mạng, theo Bác mặc dù biết rất rõ là vô cùng
gian khổ, hi sinh. Vậy chỉ có thể trả lời rằng: Bác
thu phục người tài đức bằng uy tín của mình.
Cái uy tín ấy là kết tinh ở cuộc đời trong sáng, ở
đức độ, ở sự vô tư, công bằng, ở công lao với
Cách mạng, ở con mắt tinh đời biết phát hiện
năng lực của mọi người, biết lấy việc để tìm
người… Và khi đã dùng thì gửi trọn niềm tin
vào người đó. Khi đã có được uy tín như đã nêu
thì tự nhiên người tài đức tìm đến mà thần
phục thôi chứ đâu phải dùng đến mưu này mẹo
nọ.
Có phải chúng ta đang học Bác ở việc thu
phục nhân tài?r
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Hoài niệm miền đất cổ
KHúC Hà LinH

Cồn đất
mang hình
thanh gươm
trên sông
Thương.

Chuyện xưa kể rằng: Thuở ấy, có ông thầy Tầu cao tay, đêm đêm nhìn về bầu
trời Đại Việt thấy vượng khí loang ra khắp một vùng, biết là đã xuất hiện nhân
tài kiệt hiệt. Ông dò tìm phương vị, về phía Đông thành Thăng Long, thuộc đất
Phượng Nhỡn, định yểm bùa trấn áp. Nhưng lạ thay, khi ra đến giữa dòng sông
Bằng Hà, bỗng nhiên trời tối sầm, rồi ba ba thuồng luồng nổi lên cùng sóng gió,
dìm thuyền xuống đáy nước. Thầy Tầu thoát chết, kinh hồn bạt vía, ngửa mặt lên
trời mà than rằng: “Đất thậm thiêng!”.
Chẳng biết thực hư ra sao, mà dải đất ấy, về sau có tên gọi Chí Linh?

Miền đất địa linh nhân kiệt
Chuyện nhuốm màu huyền thoại, nhưng
gợi niềm tự hào dân tộc, trở thành sức mạnh
tinh thần kỳ diệu của người dân quê, trong
cuộc vật lộn với thiên nhiên, và giặc giã để sinh
tồn.
Lục Đầu Giang hội tụ khí trời, là hợp lưu của
sáu con sông: Thiên Đức, Nguyệt Đức, Lục
Nam, Thương, Thái Bình và Kinh Thầy... Khi
con gà cất lên tiếng gáy, gọi những bếp lửa làng
quê thuộc ba tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc
Giang bừng lên...
Ở đây sử sách còn nhắc tới vụng Trần Xá,
bến nước Bình Than… và câu chuyện Hoài Văn
Hầu Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, khi
không được dự họp với triều thần bàn kế đánh
giặc Nguyên Mông. Chàng trở về chiêu quân
bản bộ, giương cao ngọn cờ thêu sáu chữ vàng
“Phá cường địch, báo Hoàng ân”
Trên miền đất này có đền Vạn Kiếp.
Nằm trong một quần thể, núi sông nương
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tựa chế hóa lẫn nhau theo thuyết phong thủy
phương Đông, Vạn Kiếp có dãy núi Rồng hình
tay ngai, bao bọc lấy thung lũng đầy thơ mộng.
Hai nhánh núi Rồng tiến sát ra dòng sông tạo
thành hai mũi nhọn Bắc Đẩu và Nam Tào. Vạn
Kiếp hùng vĩ và ngoạn mục, là vị trí quân sự
trọng yếu của nhà Trần, là phủ đệ, đại bản
doanh của Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn
trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm
thế kỷ 13.
Mấy trăm năm sau, vẫn âm vang hịch văn
bất hủ: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm
vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”,
còn nghe rõ lời ông trăng trối trước quân
vương, lúc lâm chung “Khoan thư sức dân, làm
kế sâu rễ bền gốc. Đó là thượng sách giữ
nước...”.
Trong đê có đền thờ, ngoài đê là sông
Thương. Thật diệu kỳ, gần nghìn năm nay, giữa
bốn bề sóng nước nổi lên một cồn đất mang
hình lưỡi gươm... Người ta truyền rằng: Năm
xưa Trần Quốc Tuấn chém giặc, gươm của ngài

vhttdl.haiduong.gov.vn

đã văng ra. Rồi từ lòng sông đùn lên dải đất ấy,
như nhắc nhở đời sau rằng, muốn giang sơn
bình yên, bền vững phải đề phòng, không xa rời
vũ khí trước hiểm hoạ xâm lăng?
Cách Vạn Kiếp không xa là Côn Sơn, bức
tranh thiên nhiên đầy hương sắc: “Khói đầu
non, ráng ngoài đảo, gấm vóc phô bầy. Hoa dọc
suối, cỏ ven rừng, biếc hồng phấp phới... Xa vời
mà hư không, sâu thẳm mà yên lặng...”
(Nguyễn Phi Khanh).
Côn Sơn thơ mộng, có ngọn núi Kỳ Lân
hình dáng con sư tử khổng lồ, dừng chân ở đây
nhìn về phương Đông ngẫm nghĩ?
Côn Sơn là quê hương Nguyễn Trãi, vị Anh
hùng dân tộc. Ông đã sống những năm tháng
cuối cùng oan khuất của cuộc đời.
Mùa Xuân năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã về thăm Côn Sơn. Tuy cách nhau hơn 5 thế
kỷ, nhưng hai trái tim lớn đã gặp nhau ở đây.
Cách Côn Sơn không xa về phía Nam, đền
Cao cổ kính. Đền tọa lạc trên đỉnh núi Thiên
Bồng, xung quanh tỏa bóng rừng lim cổ thụ
nguyên sinh, dựa lưng vào dãy núi Voi, trước
mặt là dòng Nguyệt Giang uốn lượn. Quần thể
đền Cao xây dựng từ thời Tiền Lê (năm 981) thờ
5 vị tướng là anh em ruột họ Vương có công
giúp vua Lê Đại Hành đánh tan giặc Tống. Khi
họ mất, đều được nhà vua phong mỹ tự đại
vương và công chúa, chúng dân tôn kính xây
dựng đền thờ quanh năm cúng tế.

Chí Linh bát cổ
Trên một không gian rộng chưa đầy ba
mươi cây số vuông, đất Chí Linh xưa có tới 8 di
tích được mệnh danh là Chí Linh bát cổ.
Đó là “Tinh phi cổ tháp”, gắn liền với tên
tuổi Nguyễn Thị Duệ - Người phụ nữ nhan sắc,
giả dạng nam nhi, thi đỗ Tiến sĩ triều Mạc, trở
thành Nữ học sĩ, Bà chúa Sao Sa. Là “Tiều ẩn cổ
bích” - bức tường bao quanh ngôi nhà của thầy
giáo Chu Văn An đức cao vọng trọng, sống dưới
triều vua Trần Dụ Tông.
Ông dâng “Thất trảm sớ” xin vua giết 7 tên
gian nịnh không thành, đã từ quan về ở ẩn trên
núi Phượng Hoàng dạy học, làm thơ, bốc thuốc
cứu đời.
Ông mất, học trò và nhân dân mai táng trên
núi Phượng Hoàng, được vinh danh “thầy giáo
muôn đời”. Cách không xa “Tiều ẩn cổ bích”
còn có ngôi chùa “Huyền Thiên cổ tự.”... Tám
trăm năm trước, giữa tiếng mõ, tiếng chuông
chốn núi rừng tĩnh lặng, bảng lảng khói sương,
nhà sư Huyền Thiên từng tu luyện và luyện linh
đan trường sinh cứu đời.
Ngược lên phía Bắc, gần đền Vạn Kiếp có

một địa danh “Dược lĩnh cổ viên” (vườn thuốc
trên núi Dược Sơn), gần bản doanh của Quốc
công Tiết chế Trần Quốc Tuấn.
Tương truyền Hưng Đạo Vương giao cho
tướng lĩnh tổ chức trồng cây thuốc Nam, chữa
trị cho quân lính bị thương trong chiến đấu.
Miền đất cổ ấy, có “Phao Sơn cổ thành” thành nhà Mạc những năm đầu tạo dựng triều
đại của mình. Chiến tranh Lê - Trịnh - Mạc
khốc liệt kéo dài trên 90 năm, thời gian phá
hủy, nay chỉ là phế tích, duy nhất còn câu ca để
lại xót xa:
“Ai đưa tôi đến chốn này/ Bên kia Phả Lại
bên này thành Phao?”...
Đặc biệt, gần sát sông Kinh Thầy, giữa một
cánh đồng bằng phẳng, nổi lên một khuôn viên
xanh mát bóng cây. Nơi đây có đền thờ Quốc
Phụ.
Ngôi đền được xây trên nền nhà của Tể
tướng Trần Quốc Chẩn, sử sách gọi là “Thượng
Tể cổ trạch”.
Là thân phụ của Hoàng Hậu (vợ vua Trần
Minh Tông), Tể tướng Trần Quốc Chẩn đã bị
hàm oan trong vụ tranh chấp ngôi thái tử... Ông
bị vu oan làm phản loạn. Sau được minh oan.
Chúng dân thương tiếc lập đền thờ, cúng tế.
Từ đây, nhìn về phía Nam, trên sông Kinh
Thầy có bến đò đi vào sử sách: “Nhạn Loan cổ
độ” gắn liền với tên tuổi Trần Khánh Dư, cuộc
đời một tôn thất nhà Trần, từng bị cách chức
làm thứ dân. Ông về đây, hái củi, quăng chài
mưu sinh… Cũng từ bến đò ấy, ông được vua
Trần biết đến, cho phục chức và thống lĩnh
quân thuỷ, đánh giặc lập công, để lại danh
thơm bất hủ muôn đời, một khúc tráng bi trong
sử Việt.
Từ nam ngạn sông Kinh Thầy có “Trạng
nguyên cổ đường” và tại làng Long Động quê
ông, vẫn còn đền thờ Lưỡng Quốc Trạng
nguyên Mạc Đĩnh Chi.
Lưu Vũ Tích, nhà thơ đời Đường có câu thơ:
Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh, thủy bất tại
thâm, hữu long tắc linh (núi không cần cao, có
tiên ở ắt nổi tiếng, nước không cần sâu, có rồng
ở ắt thiêng).
Chí Linh, dẫu núi không cao, nước không
sâu, nhưng từ bao đời có nhiều bậc đức cao
vọng trọng, tìm về lập nghiệp, lập công, lập
danh.
Đất đã dung dưỡng tâm hồn con người
thành phẩm giá.
Người làm cho mảnh đất thành sang trọng,
thiêng liêngr
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Độc đáo những chữ Hán Nôm viết ngược
ở chùa Trăm gian

Đặng Văn LộC

Khảo sát mộc bản
Khoảng năm 2007, chúng
tôi có chuyến dã ngoại về chùa
Trăm Gian cùng nhóm của
Câu lạc bộ Hán Nôm tỉnh Hải
Dương. Nhiều hội viên đã thốt
lên vẻ thán phục về kĩ năng
thể hiện thư pháp, thư họa
những hoành phi câu đối sơn
thếp đẹp và sang trọng, có
niên đại từ thời Thành Thái
(1889 - 1907). Chúng tôi chú ý
đến lời giới thiệu của Đại đức
Thích Tục Phương về ngôi
chùa thờ Phật, còn là tổ đình.
Hải Dương hiện nay cũng chỉ
có số lượng ít ngôi chùa được
xếp vào hàng tổ đình, bởi chùa
được xếp vào hàng tổ đình
phải có vị tổ sư hoặc sơ tổ khai
sáng ra các đại tông phái sống
và truyền bá đạo pháp.
Từ tháng 1 năm 2016 đến
năm 2021, nhiều lần chúng tôi
về đây tìm hiểu mộc bản và
lịch sử chùa Trăm Gian.
Lịch sử ngôi chùa được ghi
trong “Sự tích Thành hoàng
làng An Ninh", soạn năm 1572
cho biết, chùa có từ thời Lý Trần, do người con gái tên là
Phạm Thị Toàn, con vị quan
chức Hoan châu Bộ chủ. Bà
quy y cửa Phật xây dựng. Sau
khi mất, bà được tôn làm
Thành hoàng, rất linh thiêng.
Năm 1691, chùa Vĩnh
Khánh được một vị sư gọi là Tổ
Rau trụ trì. Tên gọi Tổ Rau là
tên hiệu dân đặt, do ông thuộc
Thiền phái Trúc Lâm, tu theo
lối tịch cốc. Chùa được vua
ban tặng mĩ tự An Ninh Pháp
Tràng 安 寧 法 場 (trường học
truyền dạy Phật pháp ở An
Ninh). Thế kỷ 19-20, chùa
được tôn tạo lớn tới 100 gian,
nên gọi tên chùa Trăm Gian.
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Chữ viết ngược trong mộc bản chùa Trăm Gian.

Chùa Trăm Gian được xếp
hạng di tích cấp quốc gia năm
1990.
Chùa Trăm Gian có quan
hệ thân thiết về Phật giáo thời
Trần, về khắc in sách Phật giáo
đào tạo tăng ni. Mộc bản chùa
Vĩnh Nghiêm có quan hệ thế
nào với chùa Trăm Gian, khi
mà vị trí hai ngôi chùa không
cách xa nhau?
Dự lễ trao nhận Mộc bản
chùa Vĩnh Nghiêm năm 2016
có đại diện Công ty TNHH
Khoa học công nghệ lưu trữ
Sài Gòn (Công ty) và một số
Nhà nghiên cứu Hán Nôm,
nghiên cứu Việt Nam học, Nhà
báo. Chúng tôi có cuộc thảo
luận về giá trị mộc bản của
chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Trăm
Gian từ hôm trước buổi lễ ở
một khách sạn thành phố Bắc
Giang. Cuộc thảo luận gợi mở
nhiều điều còn nằm yên trong
di sản mộc bản. Ít ngày sau
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cuộc thảo luận, chúng tôi chủ
động liên hệ với vị trụ trì chùa
Trăm Gian để tìm hiểu mộc
bản tại chùa. Ngày 7/6/2016,
Công ty cùng nhà chùa có
cuộc khảo sát mộc bản bằng
máy ảnh kĩ thuật số nhà nghề.
Từng tấm mộc bản khắc
chữ ngược, khắc hình hoa văn,
hình bùa chú được chụp ảnh
riêng biệt. Một số bản được đo
kích cỡ, được giám định niên
đại, tác giả sách, người viết
chữ, người khắc chữ. Tư liệu
được Công ty chuyển từ chữ
Hán Nôm viết ngược thành
chữ viết xuôi, phiên âm theo
từng trang mộc bản, đóng
thành 15 tập. Số lượng mộc
bản lớn, nên cuối năm 2020
mới có kết quả bước đầu. Số
ảnh chụp từng mộc bản cũng
là số liệu thống kê khoa học về
tổng số mộc bản hiện còn ở
chùa là 1.654 mặt khắc. Công
ty đã in màu trên giấy ảnh;
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phân loại sơ bộ thành 40 bộ
kinh sách và một phần tồn
nghi, công đức cho chùa ngày
13/10/2020.

giá trị của di sản mộc bản
Ngôi cổ tự này có một giá
trị di sản văn hóa chữ viết
chưa được quan tâm nhiều.
Đó là những chữ Hán, chữ
Nôm khắc ngược (còn gọi là
viết ngược) trên ván gỗ để in
vào giấy, đóng thành sách,
tuổi đã hơn 100 năm. Theo
Luật Di sản văn hóa đây là cổ
vật cần được bảo vệ, phát huy
giá trị.
Hải Dương có hàng ngàn
ngôi chùa ở những làng quê, ở
thành phố tỉnh lỵ. Có ba ngôi
chùa được xếp hạng Di tích
Quốc gia đặc biệt. Một số ngôi
chùa còn lưu giữ được chữ viết
trên bia đá từ thời Trần. Có bia
được xếp vào hàng Bảo vật
quốc gia.
Vậy nhưng với hơn 1.500
bản khắc chữ ngược chứa
đựng nhiều thông tin có giá trị

Viết chuyện...
(Tiếp theo trang 11)

nhiên họ thành người của
công chúng. Ảnh hưởng của
nhân vật được lan toả, có tác
dụng giáo dục và định hướng
đạo đức, nhân cách đối với
con người trong xã hội. Bạn
đọc chú ý theo dõi nhân vật và
nhân vật cảm thấy mình được

Độc đáo trà sen...
(Tiếp theo trang 43)

trưng bày, giới thiệu và bán
các đặc sản theo mùa mang
đặc trưng các địa phương của
Hải Dương để phục vụ du
khách. Trước mắt là giới thiệu
các sản phẩm của TP Chí Linh,
TP Hải Dương và thị xã Kinh

lịch sử, giá trị phong tục tập
quán, giá trị giáo dục nuôi
dưỡng đạo đức thì chùa Trăm
gian đứng vị trí số 1 ở Hải
Dương.
Chùa Trăm Gian có tên chữ
là Vĩnh Khánh, tọa lạc tại làng
An Ninh, xã An Bình, huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương,
diện tích khoảng 21.000m2.
Tên chùa Trăm Gian, có lẽ gọi
theo quy mô kiến trúc vì chùa
từng có trăm gian nhà.

Một vài kiến nghị

nghi (Nhật tụng) (一 時 禮 誦
集 要 諸 儀 ), khắc năm 1883,
ghi người viết chữ: Phạm Thọ
Kỳ 范壽耆, ở thôn Thanh Liễu
(Lục, Liệu)青 蓼 . Địa danh
Thanh Liệu có lẽ là thôn
Thanh Liễu, phường Tân
Hưng, thành phố Hải Dương.
Cuốn Nhật tụng còn lưu
bản in giấy dó tại chùa. Đây là
cuốn sách mang tính sổ tay
“những việc cần làm hàng
ngày” của người trụ trì, người
tu hành, nay ít ngôi chùa còn.
Sách có nhiều chữ Nôm mang
đặc điểm thời Nguyễn, hi vọng
sớm được phiên âm dịch
nghĩa, xuất bản để người quan
tâm có sách đọc.
Hi vọng thời gian không xa,
có một gian nhà nhỏ hoặc tủ
kính giới thiệu, quảng bá giá
trị mộc bản của chùa Trăm
Gian, bởi đây là điểm du lịch
của huyện Nam Sáchr

So với số lượng mộc bản
chùa Vĩnh Nghiêm (34 đầu
sách với gần 3.000 bản khắc),
mộc bản chùa Trăm Gian
bằng 50%, nhưng chưa thấy
ngôi chùa nào ở Hải Dương có
được số mộc bản như chùa
Trăm Gian.
Thông tin “Hiện chùa lưu
giữ trọn vẹn 5 bộ mộc bản
kinh Phật với khoảng 700 bản
khắc”, có lẽ là ước lượng(*).
Qua khảo sát cuốn Nhất
thời lễ nhật tụng tập yếu chư

(*) Ngọc Hùng, Chùa An Ninh,
huyện Nam Sách (Hải Dương): Lưu
giữ mộc bản chùa - Bảo vật xứ Đông,
baohaiphong.com.vn

cộng đồng tôn trọng và tự
mình phải tốt hơn lên. Ý nghĩa
xã hội là như thế. Do vậy, một
khi báo chí thường xuyên
quan tâm viết về tấm gương
người tốt, việc tốt, những điển
hình tiên tiến, góp phần làm
cho "cái tốt nảy nở như hoa
mùa Xuân” như Bác Hồ hằng
mong ước, cũng là xây dựng
nền tảng tinh thần xã hội mỗi
ngày đẹp thêm…

Viết về “Người tốt, việc tốt”
không hẳn dễ như có người
vẫn nghĩ. Nó vẫn cần có niềm
say mê, cảm hứng và kỹ năng
thực hiện. Nghệ thuật viết
càng chân thực bao nhiêu,
càng lay động người xem bấy
nhiêu. Nêu gương chuyện
người tốt việc tốt không thể
thiếu trong các loại hình báo
chí cách mạng và cũng là tự
hào của người cầm bút…r

Môn như: vải khô, nhãn khô,
na, mật ong rừng, ngô non sất,
lạc, vừng, tỏi đen, rượu tỏi,
miến tỏi, gạo nếp cái hoa
vàng, rượu nếp cái, bột sắn
dây, bánh đậu xanh, bánh
khảo...
Bà Nguyễn Thị Thuỳ Liên
mong muốn trong thời gian
tới các cấp, ngành, địa phương

sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ xây
dựng sản phẩm, đồng thời
tăng cường công tác tuyên
truyền, quảng bá để có thể
chắp cánh cho trà sen Kiếp
Bạc sớm trở thành sản phẩm
du lịch đặc thù của khu di tích
Côn Sơn - Kiếp Bạc nói riêng,
của TP Chí Linh hay của tỉnh
Hải Dương nói chungr
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lần Đầu tiên phát hiện ngôi mộ cổ Độc Đáo thời trần

tại tỉnh hải Dương

An Mậu – Hoàng Hương – Hoàng LAn

S

au khi nhận được thông
tin từ công dân Phan Văn
Hựu, sinh năm 1953 tại
thôn Gạch, xã Gia Hòa (trước
là xã Yết Kiêu), huyện Gia Lộc
cho biết: Trong quá trình đào
mương dẫn nước, nhân dân
thôn Gạch đã phát hiện 01
ngôi mộ cổ tại cánh đồng Chạ,
Bảo tàng tỉnh đã phối hợp với
phòng Văn hóa - Thông tin
(VHTT) huyện Gia Lộc và
UBND xã Gia Hòa tiến hành
khảo sát tại thực địa, bước đầu
xác định đây là loại mộ xây
cuốn gạch có cấu trúc lạ, lần
đầu phát hiện tại địa bàn tỉnh
Hải Dương.
Đầu năm 2020, Bảo tàng
tỉnh sau khi thống nhất với
Phòng VHTT huyện Gia Lộc và
UBND xã Gia Hòa tiến hành
đào thám sát để xử lý tình
huống, tránh tình trạng xâm
hại di tích và thất thoát di vật
xảy ra.
Vị trí ngôi mộ được xác
định tại tọa độ: 200B52’4” và
1060Đ6’27”. Ngôi mộ nằm tại
cánh đồng Chạ, thôn Gạch, xã
Gia Hòa (Gia Lộc), cách thị
trấn Gia Lộc khoảng 3 km về
phía Tây - Bắc, cách đường
395 khoảng 1,5km về phía
Đông và cách đường 39C
khoảng 500m về phía Bắc. Mộ
nằm vuông góc với hệ thống
mương thủy lợi theo hướng
Đông - Tây, kiểu “Đầu gối sơn,
chân đạp thủy” ở độ sâu
100cm so với mặt ruộng. Mộ
làm chất liệu gạch, kiểu cuốn
vòm hình chữ nhật, kích thước
dài 264cm (phủ bì), rộng
107cm (cạnh phía Tây), rộng
100cm (cạnh phía Đông); cao:
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Hình ảnh ngôi mộ được khai quật.
Ảnh: VĂN ĐàI

52cm; (Lòng mộ có kích thước:
dài 235cm, rộng: 80cm). Lớp
trên là đất canh tác màu xám
đen dày 25cm, lớp dưới là lớp
đất sét mầu vàng lẫn trắng dầy
25cm, nơi đặt mộ không có
biến động về địa chất.
Vật liệu xây mộ gồm 3 loại
gạch: Gạch nền - Loại gạch
dùng xây nền mộ được đóng
hình vuông, kích thước khá
đều nhau, mỗi cạnh 35cm, dầy
3,5cm. Gạch màu đỏ đều
nhau, có phần hơi non do
nung ở nhiệt độ thấp; Gạch
thẻ - Loại gạch dùng xây thân
mộ được đóng liền khối kiểu
hình chữ nhật, kích thước
không đều nhau. Gạch mầu đỏ
tươi, hầu hết được nung ở
nhiệt độ thấp, có một số viên
được nung ở nhiệt độ cao
chuyển sang dạng sành. Kích
thước gạch dài 27cm, rộng
14cm, dầy 2,5cm (cá biệt có
viên dài 30, rộng 16cm). Đây là
loại gạch có niên đại phổ biến
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thời Lý - Trần (1010-1400). Tại
đây phát hiện 02 viên có dấu
in hình bàn tay phải. Dấu vết
này do người thợ ngẫu hứng
đập tay vào gạch khi mới đúc
xong; Gạch cuốn vòm - Là loại
gạch dùng xây mặt trên của
mộ được đúc liền, vuông khối
theo hình bán nguyệt, hai đầu
có ngõng để lắp vào thành mộ
thêm vững chắc. Gạch mầu đỏ
đều nhau, có phần hơi non do
nung ở nhiệt độ thấp. Điểm
đặc biệt, mặt bên gạch có rãnh
để chống co nứt khi nung và
giảm tải xây dựng. Kỹ thuật
đúc gạch vòm cuốn có rãnh từ
xa xưa đến nay vẫn được người
đương thời sử dụng trong việc
sản xuất gốm. Kích thước gạch
dài 80cm (mặt trên), 50cm
(mặt dưới); rộng 13cm, dầy
10cm; hai đầu có tai, mỗi bên
dài 15cm. Trong số 43 viên và
mảnh gạch tìm được có 01
viên (ghép từ hai nửa) kiểu
ghép mộng âm - dương dài
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65cm, rộng 13cm, dầy 10cm,
mộng dương hình chữ nhật
(mộng dài 03cm). Có thể là
loại gạch “khóa” đầu mộ (?).
Phương pháp xây mộ: Sau
khi chọn được đất và vị trí đắc
địa, người ta mới đào huyệt.
Đất chọn đặt mộ thường là đất
sét, loại đất có tác dụng giữ
nhiệt, giữ nước, mềm dẻo, ổn
định về cơ học, tránh động
đất, đảm bảo an toàn lâu dài
phần mộ. Trước tiên, người ta
đào đất san phẳng lòng mộ,
xác định kích thước và xây lớp
gạch nền. Tiếp theo, xây thân
mộ theo hình chữ nhật, trong
đó kỹ thuật xây góc mộ quyết
định sự bền vững ngôi mộ. Đó
là việc xếp gạch so le để gia
tăng độ kết cấu thân mộ. Thân
mộ không có chất kết dính
song những viên gạch vẫn gắn
kết chặt chẽ. Sau khi vét sạch
lòng mộ, người ta tiến hành
mai táng người quá cố.
Đáng chú ý, tại đây đã phát
hiện được 01 mảnh đĩa gốm
thời Lê Trung Hưng (15331789) nằm xáo trộn trong lòng
mộ, phần trôn đĩa vẽ men màu
lam, rạn men. Nhiều khả năng
do thời gian, ngôi mộ đã bị sập
hoặc bị kẻ gian xâm phạm vào
thế kỷ XVII-XVIII (?).
Hiện trạng ngôi mộ không
còn nguyên vẹn. Thành mộ bị
xô lệch, cạnh phía Tây còn 13
hàng, cạnh phía Bắc còn 17
hàng; cạnh phía Đông mất
một nửa, cạnh phía Nam bị
mất hoàn toàn. Nền mộ, gạch
không còn đầy đủ; đặc biệt
không thấy dấu vết vò gốm
đựng tro xương.
Di vật tìm được: 08 đồng
tiền xu cổ đã han gỉ kết dính
(ĐK 2,4cm) phát hiện ở cạnh
phía Đông. Tiền gồm 05 loại:
01 đồng tiền “Khai Nguyên
thông bảo” 開 元 通 寶 triều
vua Đường Cao Tổ (Niên hiệu:

Vũ Đức 4; niên đại: 621),
01 đồng tiền “Hoàng Tống
thông bảo” 皇 宋 通 寶 triều
vua Tống Nhân Tông (Niên
hiệu: Bảo Nguyên - Hoàng
Hựu; niên đại: 1039 - 1053),
01 đồng tiền “Chí Hòa
nguyên bảo” 至 和 元 寶 triều
vua Tống Nhân Tông (Niên
hiệu: Chí Hòa 2; niên đại:
1055),
02 đồng tiền “Nguyên/ Gia
Hựu thông bảo” 元 / 嘉 祐 通
寶
+ “Nguyên Hựu thông bảo”
Triều vua Tống Triết Tông
(Niên hiệu: Nguyên Hựu 1,
niên đại: 1086),
+ “Gia Hựu thông bảo”
Triều vua Tống Nhân Tông
(Niên hiệu: Gia Hựu, niên đại:
1056-1063) ,
Do chữ Hán trên tiền mờ
nên chưa xác định rõ là: “Gia
Hựu thông bảo” hay “Nguyên
Hựu thông bảo”. 01 đồng có
chữ Hán được đọc theo vòng
tròn từ phải sang trái, đồng
còn lại được đọc từ trên xuống
dưới, từ phải sang trái.
- 01 đồng tiền “Hy Ninh
nguyên bảo” 煕 寧 元 寶 triều
vua Tống Thần Tông (Niên
hiệu: Hy Ninh; niên đại: 1068 1077).
- 01 đồng xu bị oxy hóa, vỡ
nhiều mảnh chưa dịch được.
- 01 đồng vỡ vụn.
+ Có 01 mảnh gốm thời Lê
Trung Hưng (1533-1789),
phần trôn đĩa/bát, men trắng
vẽ lam, rạn men, phát hiện
trong đáy mộ ở phần đất bị
xáo trộn.
Gia Lộc nói chung và Gia
Hòa nói riêng là mảnh đất có
bề dầy lịch sử. Tại đây từng
phát hiện nhiều mộ cổ, tiêu
biểu như mộ quách gỗ Đống
Bưởi, mộ quách gỗ Đống Lốc
(Gia Lương), mộ thuyền Đông
Quan (Tân Hưng)... Căn cứ
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vào đặc điểm tạo hình và kết
cấu, bước đầu chúng tôi xác
định: mộ Gạch xã Gia Hòa
thuộc loại mộ cuốn gạch ghép
mộng. Đây là loại mộ độc đáo,
lần đầu phát hiện tại địa bàn
tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên,
qua khảo sát thực địa vẫn
chưa xác định được chất kết
dính xây mộ. Đây là vấn đề
khoa học cần tiếp tục nghiên
cứu.
Về di cốt, di vật: Căn cứ vào
kết quả nghiên cứu đặc điểm,
cấu trúc ngôi mộ và những tài
liệu liên quan, mộ Gạch xã Gia
Hòa, có niên đại vào thời Trần
(1226-1400). Do ảnh hưởng
văn hóa Phật giáo đương thời,
thi hài người quá cố được hỏa
thiêu để lấy di cốt (tro xương)
đưa vào vò gốm đặt trong mộ.
Ngôi mộ bị xáo trộn, trong
lòng tìm thấy 01 mảnh đĩa
gốm thời Lê Trung Hưng
(1533-1789), nhiều khả năng,
ngôi mộ đã bị xâm phạm nên
không tìm thấy vò gốm đựng
di cốt. Đặc biệt trong mộ có 08
đồng tiền xu xuất xứ thời
Đường, thời Tống (Trung
Quốc), điều đó cho phép xác
định nhà nước Đại Việt thời Lý
- Trần (1010-1400) đã cho sử
dụng tiền nước ngoài trong
việc trao đổi, mua bán hàng
ngày để phát triển kinh tế đất
nước.
Về niên đại: Mộ Gạch xã
Gia Hòa có niên đại thời Trần
(1226-1400).
Sau khi khai quật mộ Gạch
đo vẽ, chụp ảnh, đưa về Bảo
tàng một số hiện vật để phục
vụ công tác nghiên cứu, trưng
bày. Đoàn công tác tiến hành
bàn giao địa điểm mộ và hố
khai quật cho địa phương
quản lý theo quy định, tôn tạo
đảm bảo yếu tố lịch sử, tâm
linhr
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Lối sống kém văn minh

Trần THái HọC

M

ột chiếc ô - tô đời mới
đang chạy bon bon
trên một con đường ở
khu trung tâm thành phố. Cửa
sổ ô - tô bỗng hé mở, những
người chạy xe máy phía sau
hoảng hốt dạt ra hai bên khi
thấy một “vật thể lạ” bay vụt ra
khỏi cửa. Vỏ đậu phộng, vỏ
bánh đã hết và khăn giấy đã
qua sử dụng rơi khỏi túi ni lông, theo gió bay đi khắp nơi.
Trên vỉa hè, một phụ nữ ăn
mặc sang trọng dẫn con đi tản
bộ. Bé gái vừa uống hết hộp
sữa, vội nhìn xung quanh rồi
lúng túng hỏi: “Bỏ ở đâu hở
mẹ?”. Không cần do dự, mẹ cô
bé thản nhiên trả lời: “Bỏ đại
xuống đất đi con”. Hộp sữa
nằm chỏng chơ bên vệ đường.
Cách đó chừng 100m, thùng
rác công cộng... "buồn thiu
đứng nhìn".
Một trường đại học thuê
sân khấu ca nhạc cho sinh
viên tổ chức đêm văn nghệ.
Trước ngày biểu diễn chính
thức, các bạn sinh viên phải
tập trung cả ngày để tập dượt,
tổng duyệt chương trình... Sau
17 giờ, khi các bạn sinh viên đã
ra về, khu vực phía ngoài,
quanh sân khấu giống hệt một
bãi rác công cộng. Những hộp
cơm đã hết hoặc còn thừa,
những túi ni-lông đựng nước
uống, giấy rác... nằm la liệt. Ba
thùng rác lớn nằm chễm chệ
ngay góc sân khấu nhưng...
“thất nghiệp”.
Khi bàn về nếp sống văn
minh đô thị, không ít người
vẫn cho rằng: “Dân mình chưa
có được nếp sống văn minh vì
còn nghèo”. Nhiều người đi
Singapore về so sánh đường
phố của họ với Việt Nam rồi
kết luận: “Bao giờ dân mình
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Xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.
Ảnh: Internet

giàu như họ mới mong có
thành phố sạch đẹp”. Ý kiến
này e rằng phiến diện và
không chính xác. Ai nói nghèo
là thiếu văn minh? Là không
biết giữ gìn vệ sinh chung?
Chịu khó quan sát cuộc sống
hàng ngày, không khó để thấy
rằng xã hội có rất nhiều người
không giàu nhưng vẫn rất ý
thức trong việc giữ gìn thành
phố xanh sạch đẹp.
Anh bán dừa dạo nặng
nhọc đẩy xe đến thùng rác bên
vệ đường. Xung quanh thùng
rác la liệt các túi rác lớn nhỏ.
Không bồi thêm rác vào đống
rác đã đầy ắp kia, anh lần lượt
bỏ những trái dừa mà khách
đã uống hết vào thùng. Người
mẹ chở đứa con khoảng sáu
tuổi trên một chiếc xe đạp cũ,
chậm rãi dừng lại ở thùng rác
bên lề đường để đứa trẻ bỏ vỏ
bao snack vào. Chị bán vé số
uống hết chai nước khoáng
khách tặng, vẫn cặp nách kè
kè bên mình để cho người
nhặt ve chai…
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Chuyện giữ nhà mình thật
sạch, nhưng lại thản nhiên vứt
rác sang nhà hàng xóm không
còn là cá biệt. Kinh tế đất nước
ngày càng phát triển nhưng
thay đổi thói quen vứt rác,
phóng uế bừa bãi của mọi
người dường như không dễ.
Trong nhà trường, học sinh
được giáo dục ý thức giữ gìn vệ
sinh nơi công cộng, để rác
đúng nơi quy định ngay từ
mẫu giáo. Nhưng tiếc thay, khi
ra khỏi trường, phụ huynh lại
là những gương xấu.
Xin đừng biện minh cho lối
sống thiếu văn minh vì đất
nước còn nghèo, cuộc sống
còn khó khăn hay vì những
hoàn cảnh nào khác. Tất cả
đều là ngụy biện. Văn minh
hay không tùy thuộc vào ý
thức, nhân cách của mỗi cá
nhân và cách giáo dục trong
từng gia đình. Những điều ấy
cần phải được giáo dục từ nhỏ
và phải thực hành thường
xuyên mới có thể trở nên thói
quen tốtr

vhttdl.haiduong.gov.vn

Ứng xử văn hóa, văn minh
trong tình hình dịch bệnh

MAi Diên

T

ừ cuối năm 2019 đến
nay, dịch bệnh Covid-19
ngày càng diễn biến
phức tạp, bùng phát mạnh ở
nhiều nước trên thế giới, khu
vực, tác động sâu rộng tới sự
phát triển kinh tế - xã hội trên
toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sức khỏe và đời sống
của người dân ở nhiều quốc
gia. Đã hơn một tháng kể từ
khi dịch Covid-19 bùng phát
lần thứ tư ở nhiều, tỉnh, thành
phố nước ta, Đảng, Nhà nước
và nhân dân phải đối diện với
những khó khăn chồng chất
khi nền kinh tế đóng băng, các
hoạt động dịch vụ hầu như tê
liệt, nhiều gia đình rơi vào tình
cảnh kiệt quệ và bao trùm lên
tất cả là nỗi ám ảnh lo lắng vì
dịch bệnh. Cả hệ thống chính
trị, các cơ quan chuyên môn
chạy đua hết tốc lực, làm việc
trên 100% công suất để xét
nghiệm truy vết, khoanh vùng,
dập dịch và điều trị.
Cuộc chiến chống dịch
được nhận định sẽ còn kéo
dài. Bên cạnh nỗi lo lắng dịch

bệnh, chúng ta còn phải trang
bị cho mình những kỹ năng có
thể chung sống an toàn trong
điều kiện dịch bệnh. Đó là
thực hiện nghiêm các quy
định, các khuyến cáo của
Đảng, Nhà nước, đảm bảo
trường học an toàn, bệnh viện
an toàn, công sở an toàn, chợ
an toàn, giao thông an toàn…
Việc tuân thủ các quy định,
tạm dừng các lễ hội, không đi
du lịch, chỉ tổ chức nhỏ gọn
trong gia đình, hạn chế tối đa
số lượng người tham gia và
yêu cầu thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch
theo quy định đối với đám
cưới, hỏi, đám giỗ, tiệc mừng,
đám tang... đã tiết chế các
hoạt động có tụ tập đông
người giảm nguy cơ lây nhiễm
cho cộng đồng…
Việc tuân thủ các quy định
sẽ là đảm bảo để mỗi người tự
bảo vệ mình, người thân và
cộng đồng. Nhưng hữu hiệu
nhất là việc mỗi người dân hãy
tự xây dựng và tham gia xây
dựng một ý thức, một nếp

Giải cứu nông sản trong mùa dịch tại Hải Dương.
Nguồn: baohaiduong.vn
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sống để lan tỏa, nâng cấp trở
thành một văn hóa ứng xử
trong cộng đồng dân cư. Đó là
những hành vi cụ thể của mỗi
người như việc đeo khẩu trang
nơi công cộng, rửa tay sát
khuẩn thường xuyên, vệ sinh
sạch sẽ. Đó là thói quen của
mỗi người khi nói chuyện giao
tiếp, xếp hàng, mua bán… cần
giữ khoảng cách nhất định để
tránh giọt bắn văng vào người
khác. Đó cũng chính là cách
ứng xử văn hóa, có trách
nhiệm với bản thân, gia đình
và cộng đồng!
Ứng xử văn minh trong
điều kiện dịch bệnh còn được
thể hiện ở sự thay đổi về thói
quen, lối sống và thậm chí
những giá trị sống; về cả
những vấn đề chính trị ngoại
giao, đối nội và đối ngoại
trong thói quen sinh hoạt của
mỗi gia đình. Không mua sắm
vô tội vạ, chỉ mua sắm những
thứ thiết yếu, việc ăn uống
cũng nên vừa đủ, không nên
mua nhiều thừa mứa, lãng phí
để có tích lũy phòng khi khó
khăn ập đến bất ngờ; việc liên
hoan, tiệc tùng cũng nên hạn
chế bớt để vừa đỡ tốn kém, đỡ
hại sức khỏe, đỡ những thấp
thỏm lo âu về ngộ độc, về bị
phạt khi sử dụng rượu bia…
Việc đi chợ cũng nên sắp xếp
tính toán để vài ba ngày đi chợ
một lần, tránh các tiếp xúc nơi
đông người. Đó cũng là một lối
sống trở thành nét văn hóa rất
nên được thực hành và nhân
rộng.
Rồi đây, chúng ta sẽ có dịp
nhớ lại một thời kỳ Covid-19
với rất nhiều điều về những
trải nghiệm cuộc sống khó
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khăn mà thấm đẫm tình người
trong tâm dịch; những câu
chuyện đầy nhân văn về sự sẻ
chia, chung tay đẩy lùi dịch
bệnh. Có người lính áo trắng
đã hoãn ngày cưới để tập
trung chăm sóc bệnh nhân
Covid-19, có người phải cắt bỏ
đi mái tóc yêu thích để thuận
tiện khi mặc đồ bảo hộ. Có
những y, bác sĩ từ tết đến nay
vẫn chưa về nhà, hai vợ chồng
cùng làm việc tại Bệnh viện
Nhiệt đới Trung ương mà
không được gặp mặt, con gửi
về ông bà chăm sóc, họ chỉ có
thể gặp vợ, con, bố mẹ già qua
những màn hình điện thoại,
gửi cho nhau lời động viên. Họ
là những người lính thực thụ,
gác tình riêng để thực hiện
nhiệm vụ chung với quốc gia.
Vì nghĩa đồng bào, nhiều
chuyến bay từ Việt Nam đã
sang đón sinh viên, người lao
động nước ngoài trở về quê
hương với phương châm chỉ
đạo của Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam: “Những trường hợp
thật sự cần thiết phải về nước,
dù còn nhiều khó khăn nhưng
Đảng, Nhà nước và nhân dân
trong nước luôn nỗ lực hết sức
để lo cho bà con. Đó là nghĩa

thành phố hải Dương...
(Tiếp theo trang 35)

Trao đổi với chúng tôi, ông
Khôi trăn trở: Để nâng cao cả
chất và lượng các hoạt động
VNQC, trước hết cần tăng
cường công tác lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp ủy các cấp đối với
hoạt động văn hóa, văn nghệ ở
mỗi địa phương. Bên cạnh đó,
đẩy mạnh tuyên truyền, vận
động và nghiên cứu cơ chế
khuyến khích để các CLB, đội
nhóm văn hóa, văn nghệ hoạt
động ngày càng hiệu quả phù
hợp với thực tế tại từng khu
vực. Đặc biệt, có cơ chế
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đồng bào”. Cùng Chính phủ
chống “giặc”, nhiều người dân
trên mọi miền Tổ quốc góp
sức người, sức của để mua
phương tiện y tế, khẩu trang,
dung dịch diệt khuẩn, cùng
trang thiết bị y tế được quyên
góp bởi nhiều nghệ sĩ, doanh
nhân và cả những khoản “của
ít lòng nhiều” từ bà con cả
nước đã thể hiện đậm nét lòng
yêu nước, tinh thần đoàn kết,
cố kết cộng đồng! Những hành
động, nghĩa cử cao đẹp đó sẽ
tiếp tục lan tỏa giá trị nhân
văn, bồi đắp tình nhân ái để
đẩy lùi dịch bệnh trong thời
gian sớm nhất. Lòng yêu
thương, nhân ái, đoàn kết,
đồng lòng của dân tộc ta luôn
được kế thừa và phát huy lên
tầm cao mới, được thể hiện rõ
nhất mỗi khi đất nước lâm vào
tình thế khó khăn, thử thách.
Tất cả được hội tụ và tỏa sáng
trong thời khắc lịch sử, cả
nhân loại đang phải đối mặt
với kẻ thù giấu mặt – Covid-19.
Những việc làm đầy ý nghĩa
và nhân văn, những ứng xử có
trách nhiệm cao trong trận
chiến phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong các khu cách ly
tại các địa phương, cứu chữa

bệnh nhân tận tình của đội
ngũ y, bác sĩ, chuyên gia y tế
Việt Nam giúp mỗi chúng ta
vững tin hơn vào sự lãnh đạo,
điều hành của Đảng và Nhà
nước; tạo động lực để người
dân cả nước cùng quyết tâm,
đồng hành vượt qua mọi khó
khăn.
Niềm tin, tình thương yêu,
tinh thần hướng về cộng đồng
sẽ tạo được sức mạnh kỳ diệu
để tạo nên giá trị, tầm vóc cho
cả một dân tộc, quốc gia. Và,
khi “sức đề kháng” tinh thần
của mỗi cá nhân, cả dân tộc
khỏe mạnh, triệu con tim
chung nhịp đập quyết tâm,
đồng hành vượt khó khăn, lan
tỏa giá trị nhân văn, bồi đắp
tình nhân ái, thì chắc chắn
dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi.
Nhưng có thể từ thời kỳ
Covid-19 này cũng sẽ là khởi
đầu cho một nếp sống, một
văn hóa sống tích cực, thiết
thực, hiệu quả để không chỉ
nhằm vào thực hiện mục tiêu
kép trong thời kỳ Covid-19 mà
còn làm tiền đề cho những
thời kỳ hậu Covid, sẵn sàng
đối phó với tình hình khó
khăn nhiều thử thách hơnr

khuyến khích các nghệ nhân
dân gian để họ tham gia
truyền dạy và gìn giữ các giá trị
văn hóa truyền thống. Ngoài
ra, để duy trì, phát triển các
CLB thì ban chủ nhiệm các
CLB hoặc đại diện các đội
nhóm cần có định hướng cụ
thể, xây dựng được chương
trình hoạt động phù hợp với
nhu cầu hội viên và đặc thù
địa phương.
Cần khẳng định rằng,
phong trào VNQC góp phần
rất lớn vào việc nâng cao đời
sống tinh thần của người dân,
tạo sự đoàn kết trong các KDC.
Tuy nhiên, để phong trào
VNQC được duy trì và phát

triển có chiều sâu, các địa
phương cần phải phát huy khả
năng sáng tạo của cộng đồng
với những phương cách mới
trong việc xây dựng môi
trường hoạt động, khuyến
khích quần chúng tham gia
hưởng ứng, tạo nên sân chơi
đa dạng và hấp dẫn, để VNQC
là món ăn tinh thần của người
dân ở cơ sở. Thực tế cho thấy,
tại các địa phương, cơ quan,
đơn vị có phong trào văn nghệ
quần chúng phát triển mạnh
đều là những đơn vị tiêu biểu
trong phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”r
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Điểm sáng Làng văn hóa Cẩm Lý
P.T

Với thành tích 20 năm duy trì và phát huy danh hiệu Làng văn hóa (LVH) của
cán bộ và nhân dân thôn Cẩm Lý, xã An Lâm (Nam Sách) là bài học thực tiễn về
vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ đảng cơ sở; là sự đồng thuận của cán bộ và
nhân dân trong việc chung tay thực hiện các nội dung duy trì và phát huy danh
hiệu LVH - xây dựng nông thôn mới. Đó là một cách làm hay cần được tuyên
truyền, nhân rộng trong toàn tỉnh.

Đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ.

Đ

ã hẹn trước, tôi về Cẩm
Lý vào một ngày cuối
tháng 5, trong không
khí hân hoan, phấn khởi về
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kì 2021 –
2026 của người dân nơi đây.
Trong căn nhà hai tầng khang
trang, với đầy đủ tiện nghi
hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ
ấm cúng, truyền thống, ông
Nguyễn Tuấn Hải - Bí thư Chi
bộ, Trưởng thôn Cẩm Lý vui vẻ
tiếp chuyện và hồ hởi pha trà
mời khách. Sau khi biết tôi có
ý định tìm hiểu về LVH Cẩm
Lý, ông đã say sưa kể những
câu chuyện về lịch sử và thành
tích của thôn mình. Qua đó,
tôi biết được, Cẩm Lý là một
trong 6 thôn của xã An Lâm, có
lịch sử hình thành cách đây
khoảng 700 năm, xưa kia gọi là

Trại Lôi Khê. Hiện thôn có 21
dòng họ sinh sống với 332 hộ,
1.068 nhân khẩu. Đời sống
nhân dân không ngừng được
cải thiện và nâng cao, diện
mạo nông thôn ngày càng
khởi sắc. Số hộ giàu chiếm tỷ
lệ 40%; tỷ lệ gia đình đạt tiêu
chuẩn văn hóa là 97%; 20 năm
liền Cẩm Lý giữ vững danh
hiệu LVH. Có được kết quả đó,
là do những năm qua thôn
thực hiện hiệu quả cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” gắn
với chương trình xây dựng
Nông thôn mới.
Dẫn chúng tôi đi trên con
đường bê tông đạt chuẩn, ông
Nguyễn Tuấn Hải hồ hởi chia
sẻ: Năm 1999, khi Ủy ban mặt
trận Tổ quốc xã phát động
thực hiện phong trào "Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời

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

sống văn hóa ở khu dân cư",
Cẩm Lý gặp rất nhiều khó
khăn trong việc vận động và tổ
chức thực hiện do khi ấy điều
kiện kinh tế của người dân còn
thấp, nhận thức còn hạn chế.
Nhưng dưới sự lãnh đạo của
cấp ủy, sự quyết tâm của ban
công tác mặt trận thôn và sự
đồng thuận cao trong nhân
dân nên thôn Cẩm Lý đã gặt
hái được nhiều kết quả tích
cực. Ngay sau khi phong trào
được phát động, Chi bộ và cán
bộ thôn đã thành lập Ban vận
động phong trào, hướng tới
mục tiêu xây dựng LVH, gắn
việc phát triển kinh tế với việc
nâng cao mức hưởng thụ văn
hóa tinh thần của người dân.
Công tác tuyên truyền vận
động nhân dân thực hiện các
nội dung tiêu chí của phong
trào được chú trọng. Trong đó
mỗi cán bộ, đảng viên, các ban
ngành đoàn thể gương mẫu đi
đầu thực hiện. Với quá trình
phấn đấu không mệt mỏi của
nhân dân và cán bộ, đảng viên
thôn Cẩm Lý, năm 2001, thôn
đã vinh dự được UBND huyện
công nhận danh hiệu LVH.
Xác định đạt được danh hiệu
LVH đã khó, giữ vững danh
hiệu còn khó hơn, nên từ đó
đến nay, cán bộ và nhân dân
luôn nỗ lực phát huy sức
mạnh đoàn kết toàn dân, nỗ
lực giữ vững danh hiệu văn
hóa mà cốt lõi là ngày càng
đem lại cuộc sống tươi đẹp
cho xóm làng và mỗi gia đình.

Số 03 tháng 6 - 2021

27

Luôn tự hào và biết khơi gợi,
phát huy truyền thống cách
mạng của quê hương chính là
một trong những nguyên
nhân thành công của Cẩm Lý.
Xác định kinh tế có phát
triển thì mới tạo nền tảng văn
hóa phát triển. Trong những
năm gần đây, cán bộ thôn,
người dân nơi đây đã mạnh
dạn chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi, áp dụng các
tiến bộ khoa học kỹ thuật,
phát triển kinh tế trang trại,
gia trại, sản xuất công nghiệp,
dịch vụ hàng hóa, xuất khẩu
lao động… nên đời sống vật
chất của nhân dân trong thôn
ngày càng được cải thiện rõ
rệt, hộ giàu ngày một tăng, hộ
nghèo giảm hàng năm từ 3%
đến 5%. Nếu như vào thời
điểm năm 2001 khi thôn được
công nhận là LVH, thu nhập
bình quân đầu người mới chỉ
đạt 12 triệu/người/năm thì
đến nay con số ấy đã tăng gấp
gần 5 lần với thu nhập bình
quân đạt 53 triệu/người/năm.
Kinh tế ổn định, nhân dân tích
cực đóng góp tiền của, công
sức để xây dựng đường giao
thông nông thôn và các công
trình phúc lợi xã hội. Từ nhận
thức được yếu tố nòng cốt
trong xây dựng và giữ vững
danh hiệu LVH là nâng cao
chất lượng phong trào xây
dựng gia đình văn hóa nên Chi
bộ và lãnh đạo thôn đã chỉ đạo
tổ chức lồng ghép phong trào
với các cuộc vận động khác
như "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư", "Ngày Vì người
nghèo"; thi đua đạt danh hiệu
gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu
mực, con trung hiếu, cháu
thảo hiền", phong trào "Phụ
nữ tích cực học tập, lao động
sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc"… Nhờ đó, số hộ
gia đình văn hóa luôn được
nâng cao về số lượng, đảm bảo
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Sôi nổi các hoạt động thể thao trong thôn.

chất lượng, tỷ lệ ngày càng
tăng từ 86,6% năm 2001 lên
97% năm 2020. Việc cưới, tân
gia, lễ hội và mừng thọ được tổ
chức trang trọng, tiết kiệm với
không khí vui tươi, lành mạnh.
Trong việc tang không còn các
hủ tục (khóc mướn, rải vàng
mã, lăn đường, luồn cữu…)
ngày càng nhiều gia đình chọn
hình thức hỏa táng. Công tác
dân số kế hoạch hóa gia đình
được đảm bảo. Môi trường
cảnh quan của làng luôn được
giữ gìn xanh, sạch, đẹp; đường
làng, ngõ xóm phong quang,
sạch sẽ. Công tác phổ cập giáo
dục Trung học cơ sở đạt 100%,
100% số cháu 5 tuổi được đến
mẫu giáo. Phong trào khuyến
học và xây dựng quỹ khuyến
học được cán bộ và nhân dân
quan tâm phát triển mạnh với
số quỹ của các dòng họ ước
đạt trên 100 triệu đồng. Các
xóm, cụm liên gia tự quản
hoạt động nề nếp, hiệu quả.
Có 01 tổ hòa giải luôn được bồi
dưỡng nâng cao kiến thức,
nêu cao tinh thần đoàn kết
trách nhiệm và kịp thời có mặt
làm tốt công tác hòa giải khi có
mâu thuẫn xảy ra. Mỗi một
vấn đề, sự việc xảy ra trong
làng đều được xử lý dứt điểm,
kịp thời không để xẩy ra mâu
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thuẫn, tình hình an ninh trật
tự được đảm bảo tốt. Chính vì
vậy nhiều năm liền trong làng
không có vụ đánh nhau, bạo
lực gia đình, vi phạm hình sự,
khiếu kiện tập thể, nghiện hút,
mại dâm... và được công nhận
là "làng an toàn" trong nhiều
năm liền.
Song song với phát triển
kinh tế, cán bộ thôn Cẩm Lý
vẫn luôn nhận thức được yếu
tố không thể thiếu trong quá
trình giữ vững danh hiệu LVH
đó chính là nâng cao đời sống
văn hóa, tinh thần cho người
dân. Muốn làm được điều này
thì một trong những điều kiện
tiên quyết chính là xây dựng
và đưa vào hoạt động có hiệu
quả thiết chế nhà văn hóa
thôn. Với phương châm "Nhà
nước và nhân dân cùng làm",
năm 2013 nhà văn hóa thôn đã
được xây dựng mới khang
trang với giá trị 900 triệu đồng
có diện tích trên 200m2 trong
khuôn viên hơn 1.000m2 bao
gồm cả sân thể thao đáp ứng
nhu cầu hội họp, học tập, sinh
hoạt, vui chơi của nhân dân.
Hoạt động văn hóa, văn nghệ
được tổ chức thường xuyên,
sôi nổi, đa dạng về hình thức,
phong phú về nội dung của
các câu lạc bộ: phụ nữ, người
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cao tuổi, thanh niên, dưỡng
sinh, bóng chuyền hơi, cầu
lông, thơ, văn nghệ. Đến nay,
thôn đã xây dựng được 1 đội
bóng đá mini, 1 đội bóng
chuyền thanh niên, 1 đội cầu
lông của các cụ cao tuổi và 2
đội bơi thuyền nam - nữ, 1 đội
văn nghệ với 30 thành viên…
hàng năm đều tham gia thi
đấu, giao lưu trong ngày hội
của xã. Điểm nổi bật ở Cẩm Lý
trong thời gian qua là việc “lấy
sức dân lo cho dân” được phát
huy đáng kể. Trong phong trào
xây dựng nông thôn mới,
trong hai năm 2014 – 2015,
người dân ở đây đã tự hiến
trên 2.000m2 đất thổ cư và
tháo dỡ các công trình phụ trợ
để giải phóng mặt bằng làm
mới các tuyến đường ngõ, xóm
theo quy chuẩn có tổng giá trị
trên 3 tỷ đồng, đồng thời bê

giòn thơm gỏi cá...
(Tiếp theo trang 36)

Cũng theo ông Độ: công
đoạn quan trọng nhất của
món ăn là trộn gỏi, thành
phần gồm riềng giã nhỏ,
chanh tươi, ớt, tỏi băm, thính
làm từ đậu nành hoặc gạo
nếp. Thịt cá sau khi được làm
khô ướp với nước riềng và
chanh làm tái để khoảng 20 –
30 phút, sau đó cho các
nguyên liệu còn lại trộn đều.
Món gỏi cá mè ăn kèm với
nước tương. Nếu như ở những
nơi khác, người dân ăn gỏi cá
sử dụng nước chấm măng
chua, mẻ hoặc chẻo (chế biến
từ xương cá) thì ở Phượng
Hoàng, người dân lại sử dụng
nước tương. “Nước tương nêm
thêm chút tỏi băm nhỏ, ớt, mỳ
chính tạo vị chua chua, cay
cay, thơm thơm sẽ không làm
mất đi vị ngọt, giòn của cá” ông Độ chia sẻ.

tông hóa trên 1km đường nội
đồng có giá trị gần 1 tỷ đồng.
Năm 2017, người dân công
đức, đóng góp trên 2,8 tỷ đồng
vào việc xây dựng khu văn hóa
tâm linh. Năm 2019, người
dân lại tiếp tục tự nguyện hiến
trên 200m2 và gần 1 tỷ đồng để
giải phóng mặt bằng làm
đường liên xã và các công tình
phụ trợ liên quan. Việc huy
động vốn đóng góp của nhân
dân được bàn bạc và thống
nhất phân bổ theo thời vụ,
theo nhân khẩu nhưng không
quá 300.000đ/người để đảm
bảo phù hợp với thu nhập của
người dân.
Trước khi ra về, ông
Nguyễn Tuấn Hải vẻ tâm đắc
chia sẻ với tôi kinh nghiệm xây
dựng và giữ vững danh hiệu
LVH: đó là trước khi triển khai
bất cứ một công việc gì, từ nhỏ

đến lớn, sau khi bàn bạc,
thống nhất chủ trương từ chi
bộ, các tổ chức đoàn thể sẽ
được triển khai trong các cuộc
họp dân để nhân dân được
bàn bạc, tham gia, thực hiện
và giám sát. Việc huy động các
nguồn lực, căn cứ vào sự hỗ
trợ của huyện, của xã, kêu gọi
sự ủng hộ của con em xa quê,
sau đó mới huy động đến sức
dân, có thế thì dân mới
"khỏe", mới có sức để đi tiếp
chặng đường dựng xây và phát
triển. Có thể khẳng định,
phong trào "Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn
hóa" ở Cẩm Lý đã làm thay đổi
bộ mặt và diện mạo của quê
hương. Kinh tế phát triển, đời
sống văn hóa xã hội không
ngừng được nâng cao, tình
làng nghĩa xóm ngày càng
được thắt chặt gắn bór

Sau hơn hai giờ chế biến,
gỏi cá và các loại rau được xếp
vào mâm trông rất bắt mắt, chỉ
nhìn thôi đã muốn ăn ngay.
Theo chỉ dẫn cách ăn của ông
Độ, tôi xếp từng loại rau vào
bát, gắp một miếng cá cho vào
giữa quấn lại, chấm ngập nước
tương rồi đưa lên miệng
thưởng thức, tất cả hương vị
cùng hòa tan, tạo cho người ăn
những cảm xúc khó tả, kích
thích từng vị giác. Đầu tiên là
vị chua thanh và thơm của
tương, vị bùi, thơm của các
loại rau, tiếp đến là độ giòn và
ngọt của thịt cá, thêm một
chút cay cay của ớt… tất cả tạo
nên hương vị của món gỏi cá
Phượng Hoàng, khiến thực
khách ai đã một lần được
thưởng thức không thể nào
quên.
Chia tay ông Độ ra về, trong
suốt hành trình, tôi vừa đi vừa
nghĩ. Món gỏi cá tôi đã được
thưởng thức từ Bắc vào Nam,
nhưng gỏi cá mè ở Phượng

Hoàng đem lại cho tôi cảm
giác khá đặc biệt. Từ một
nguyên liệu đồng quê, qua
công phu chế biến mang tính
bí quyết gia truyền, món ăn
được nâng tầm thành đặc sản.
Nhưng sao đến bây giờ, món
ăn đặc thù đậm nét văn hóa
ẩm thực đó chưa được giới
thiệu rộng rãi, dù Phượng
Hoàng giờ đây đã hội đủ các
điều kiện thuận lợi để phát
triển kinh tế?. Phải chăng lãnh
đạo và người dân địa phương
còn có tâm lý coi món đặc sản
đó chỉ để đáp ứng nhu cầu ẩm
thực của người dân trong
làng?. Nếu đó là tâm lý phổ
biến thì ít nhất có một làng
quê đã bước ra từ trang văn
học để khẳng định mình với
món đặc sản cũng được chế
biến từ cá; món “cá trắm đen
kho” được cả nước biết tiếng.
Đó là làng Vũ Đại, thuộc tỉnh
Hà Namr

Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương
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ĐềN NGư UyêN - Ngôi

đền thờ
7 anh em họ Phạm

Trường nguyễn

Di tích đền Ngư Uyên

Đền Ngư Uyên hay còn gọi là đền Cả thuộc khu dân cư Ngư Uyên, phường
Long Xuyên, thị xã Kinh Môn. Ngoài vẻ đẹp bình yên, cổ kính nhuốm màu thời
gian, ngôi đền còn được biết đến là nơi thờ 7 anh em trong cùng gia đình họ
Phạm.

Di sản quý giá
Theo thần tích được lưu lại,
ở trang Vụ Nông, huyện Giáp
Sơn, phủ Kinh Môn, thuộc
trấn Hải Dương xưa có một gia
đình họ Phạm, tuy nghèo khó
nhưng đức độ, họ sinh được 7
người con gồm 6 nam, 1 nữ là:
Phạm Luận, Phạm Thọ, Phạm
Thành, Phạm Tường, Phạm
Tụng, Phạm Kế và em gái út
Phương Nương. Cả 7 người
đều là những người vừa giỏi
văn, vừa giỏi võ.
Thời gian đó, nhà Trần vận
suy, Hồ Quý Ly tiếm ngôi. Giặc
Minh tràn sang xâm lược nước
ta, nhà Hồ thất bại khiến đất
nước rơi vào tay giặc. Trước
loạn xâm lăng, Lê Lợi dựng cờ
khởi nghĩa từ Lam Sơn Thanh Hóa. Bẩy anh em họ
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Phạm vào Lam Sơn yết kiến Lê
Lợi, bày tỏ mong muốn gia
nhập hàng ngũ chống giặc
Minh xâm lược. Lê Lợi thấy 7
anh em tướng mạo đường
đường, thần uy lẫm liệt, liền
chiêu nạp và phong cho làm
tướng, cấp cho ba ngàn quân
trấn ải miền Đông Bắc. Được
nhân dân khắp nơi ủng hộ, đội
quân ngày càng tăng mạnh,
xung trận giành được thắng lợi
liên tiếp khiến quân giặc tổn
thất nặng nề. Sau đó, giặc
Minh cho quân tiếp viện, sức
quân địch tăng mạnh. Sau
nhiều trận chiến khiến quân
lực mỏng dần, trận chiến ác
liệt diễn ra ở trang Ngư Uyên,
quân ta bị quân địch bao vây.
Tướng quân Phạm Luận và 6
người em hy sinh oanh liệt.
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Tuy nhiên cũng đã khiến quân
giặc hao tổn không ít, góp
công lớn vào thắng lợi của
cuộc kháng chiến mười năm
chống quân Minh xâm lược.
Sau khi cuộc kháng chiến
chống quân Minh giành thắng
lợi, Lê Lợi lên ngôi vua. Tưởng
nhớ và truy công 7 vị anh
hùng, vua ban sắc chủ đến
bản trang làm lễ điếu và
truyền cho ba trang Vụ Nông,
Ngư Uyên và An Thuỷ lập đền
thờ để ngàn năm hương hoả.
Cả 7 vị được vua ban mỹ tự và
hai chữ: Ngọc Thanh.
Đền Ngư Uyên được xây
dựng vào thời Lê Vĩnh Trị,
nằm trên khu đất cao ráo,
thoáng đạt. Thời Nguyễn
trùng tu lại nhưng vẫn giữ
được nhiều mảng kiến trúc
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thời Lê. Đền có mặt bằng hình
chữ Đinh (J), kiến trúc chồng
giường đấu sen, toà tiền tế 5
gian hai hồi bít đốc. Trên
thượng lương toà tiền tế còn
ghi: "Đại đền khởi tạo tự Lê
Vĩnh Trị Đinh Tỵ niên chế,
Nguyễn triều Bảo Đại Giáp
Thân niên quý xuân, tráp lục
hợp tác thụ trụ thượng lương".
Như vậy đền được xây dựng
năm 1677 và được trùng tu vào
năm 1944. Đầu dư và một số
mảng điêu khắc, chạm bong
kênh theo mô típ rồng và đề
tài thời Lê. Trên xà ngang gian
trung tâm được bài trí cửa
võng: "Lưỡng long chầu
nguyệt", tiếp đến là đại tự
"Thượng đẳng tối linh từ".
Hậu cung có 3 gian kiến trúc
con chồng đấu sen, cùng các
mảng điêu khắc trang trí mang
đậm sắc thái thời Nguyễn. Các
bức cốn chạm nổi tứ quý
thông, trúc, cúc, mai. Hậu
cung đặt khám thờ và tượng
của tướng Phạm Luận.
Trải qua biến cố lịch sử,
hiện đền còn lưu giữ một số cổ
vật như: 4 bia đá, trong đó có 1
bia thời Lê, 1 bia thần phả thời
Nguyễn, tượng tướng công
Phạm Luận bằng gỗ được tạc
thời Nguyễn, tượng vua bà
Phạm Thị Phương, tượng
tướng công Phạm Thành...
Cùng với đền thờ, trong thôn
hiện còn giữ được 2 miếu thờ
nguyên vẹn của hai người em
Phạm Luận. Đây là những di
vật giá trị gắn liền với di tích,
khẳng định tầm vóc lịch sử
của ngôi đền mà nhân dân địa
phương bao đời nay gìn giữ
được.
Với những giá trị văn hoá
lịch sử, kiến trúc, đền Ngư
Uyên được Bộ Văn hoá Thông tin ra Quyết định xếp
hạng Di tích lịch sử Quốc gia
vào năm 1990.

Trân trọng giữ gìn
Theo ông Lương Văn Huân,
74 tuổi, người dân KDC Ngư
Uyên thì trước đây di tích
được sử dụng như đình làng,
là nơi tổ chức hội họp của
thôn làng. Đến năm 1990 khi
được công nhận là Di tích cấp
Quốc gia thì di tích được trả về
nguyên trạng.
Cũng theo ông Huân, lễ hội
đền ngày trước diễn ra đơn
giản nhưng luôn mang không
khí vui tươi, rộn rã khắp xóm
làng. Lễ hội diễn ra từ ngày 16
đến 18 tháng Giêng Âm lịch
hằng năm nhằm tưởng nhớ
công lao của 7 vị danh tướng,
với nhiều nghi lễ như: Lễ tế mở
đền, Lễ tế thần, Lễ rước,...
Việc lựa chọn đội tế lễ trước
đây được thực hiện rất kỹ
lưỡng. Người làm chủ tế
thường là những người cao
tuổi, có tước vị, có đức, có uy
tín với dân làng, gia đình khá
giả, hạnh phúc. Trước đây chủ
tế thường là lý trưởng, chánh
tổng, hương lý hoặc người của
Hội Tư văn. Tiêu chuẩn này
đến nay vẫn được duy trì, giữ
gìn theo đúng truyền thống,
nhằm mong muốn nghi lễ
được diễn ra trang nghiêm,
đức Thánh phù hộ cho dân
làng một năm mùa màng tươi
tốt, cuộc sống bình an. Trong
3 ngày lễ hội, phần lễ rước
được coi là nghi lễ quan trọng
và cũng là nghi lễ đẹp nhất.
Sau khi kết thúc lễ dâng hương
mở đền, nhân dân địa phương
tổ chức lễ rước từ đền chính đi
một vòng qua vị trí 6 miếu thờ
và trở lại đền. Lễ rước với cờ,
lọng, kiệu thánh, các mâm lễ
do các dòng họ ở địa phương
chuẩn bị đầy màu sắc, thu hút
đông đảo nhân dân và du
khách tham gia.
Không chỉ ở phần lễ, phần
hội với các trò chơi dân gian
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độc đáo như: bịt mắt bắt dê,
đập niêu, vật dân tộc, cờ
tướng... cũng góp phần làm
tăng sức hút của lễ hội. Đặc
biệt là hội vật dân tộc trở
thành "đặc sản" của lễ hội đền
Ngư Uyên khi vào mỗi năm tổ
chức lại thu hút hàng chục đô
vật cả trong và ngoài xã tham
gia thi đấu.
Theo ông Nguyễn Văn
Trung, Bí thư Chi bộ KDC Ngư
Uyên, Trưởng ban quản lý di
tích đền Ngư Uyên cho biết, từ
năm 1990 khi được công nhận
di tích cấp quốc gia, di tích đã
trải qua nhiều lần tu bổ, tôn
tạo. Gần đây nhất là trong
năm 2020, di tích được mở
rộng thêm sân trước và xây
dựng một số hạng mục như:
nhà bảo vệ, nhà khách, công
trình vệ sinh... với kinh phí
trên 1 tỷ đồng do nhân dân địa
phương công đức. Ngôi miếu
thờ bà Phương Nương nằm ở
vị trí giữa làng cũng đang được
phục dựng, dự kiến hoàn
thành vào tháng 7 năm nay với
kinh phí khoảng 1 tỷ đồng
cũng do nhân dân địa phương
đóng góp.
"Mong rằng di tích sẽ tiếp
tục nhận được sự quan tâm
của các cấp ngành, địa
phương và nhân dân để trong
thời gian tới có thể tu bổ, phục
dựng 3 ngôi miếu đã mất của 3
anh em họ Phạm còn lại. Có
như vậy mới thoả lòng mong
mỏi, đáp ứng nhu cầu tâm
linh, tín ngưỡng của người
dân, đồng thời có thể tôn vinh,
giúp cho nhân dân, đặc biệt là
lớp trẻ mãi mãi tự hào, nhớ
đến công lao của 7 vị tướng đã
anh dũng chiến đấu và hy sinh
để mang lại hoà bình cho dân
tộc."- ông Lương Văn Huân
chia sẻr
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Thầy giáo nhiệt huyết
với phong trào thể thao

Hoàng nếT

K

hông chỉ hoàn thành tốt
nhiệm vụ chuyên môn ở
trường,
thầy
giáo
Nguyễn Duy Quyển còn là một
vận động viên, một huấn
luyện viên xuất sắc, đóng góp
tích cực vào phong trào thể
dục thể thao (TDTT) trên địa
bàn huyện Thanh Miện.
Sinh năm 1986, có niềm
đam mê thể thao từ nhỏ, anh
Nguyễn Duy Quyển ở thôn
Phạm Xá, xã Ngô Quyền
(Thanh Miện) luôn ấp ủ được
trở thành một giáo viên dạy
môn thể dục hoặc huấn luyện
viên thể thao. Được mọi người
trong gia đình khích lệ, động
viên nên sau khi tốt nghiêp
THPT anh Quyển đăng ký và
thi đỗ vào khoa Giáo dục thể
chất - Trường Đại học sư
phạm Hà Nội. Ra trường năm
2009, anh về công tác tại
trường Tiểu học Lam Sơn
(Thanh Miện). Là giáo viên
dạy môn thể dục nên hơn ai
hết anh hiểu rất rõ lợi ích của
việc rèn luyện sức khỏe thông
qua tập luyện TDTT. Mặc dù
cơ sở vật chất phục vụ cho
giảng dạy còn nhiều khó khăn,
hơn nữa quan niệm tập trung
vào những môn học chính còn
tồn tại trong suy nghĩ của
không ít người, song bằng sức
trẻ và nhiệt huyết của mình,
thầy Quyển đã từng bước khơi
dậy phong trào TDTT ở
trường. Qua tìm hiểu thực tế,
thầy Quyển chủ động tham
mưu cho lãnh đạo nhà trường
đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị phục vụ môn học.
Đồng thời đổi mới phương
pháp giảng dạy để thu hút,
hướng các em đến với những
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Thầy Quyển cùng đội bóng nhí do mình huấn luyện.

môn thể thao phù hợp với lứa
tuổi, sở thích như bóng đá,
aerobic. Những giờ tập thoải
mái bởi sự trẻ trung, hòa đồng
của thầy giáo khiến các em
học sinh vô cùng thích thú, coi
đây thực sự là sân chơi bổ ích
vừa rèn luyện sức khỏe vừa
giúp giải trí sau những giờ học
căng thẳng. Để phát triển
phong trào, trong quá trình
hướng dẫn tập luyện, thầy
Quyển chủ động tuyển chọn
những học sinh có tố chất và
đam mê thể thao vào đội
tuyển của trường. Dưới sự dìu
dắt của thầy Quyển, phong
trào TDTT ở trường Tiểu học
Lam Sơn ngày một chuyển
biến tích cực. Trong các giải
đấu do phòng Giáo dục và Đào
tạo tổ chức, các đội tuyển của
trường luôn đạt thành tích
cao. Nhằm phòng chống đuối
nước cho trẻ, thầy Quyển cũng
tham mưu với lãnh đạo trường
tổ chức chuyên đề “Về một số
biện pháp dạy bơi an toàn và
phòng chống đuối nước cho
học sinh Tiểu học”; tổ chức
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các lớp bơi lội cho học sinh
trong khuôn viên bể bơi tại địa
phương. Được đánh giá cao về
chuyên môn và tinh thần,
trách nhiệm, thầy Quyển được
phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Thanh Miện tin tưởng
giao huấn luyện đội tuyển
bóng đá mini, đội bóng đá nhi
đồng tham gia các giải đấu do
Sở Giáo dục và Đào tạo phối
hợp với Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tỉnh tổ chức. Cùng
với phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện, nhiều năm qua, lãnh
đạo Trung tâm Văn hóa Thể
thao huyện Thanh Miện cũng
đã mời anh tham gia với tư
cách là huấn luyện đội tuyển
thể thao của huyện đi thi đấu
cấp tỉnh. Mặc dù công việc
chuyên môn khá bận, thậm
chí ngay cả những ngày thứ
bảy, chủ nhật đôi khi cũng
phải có mặt ở trường để xử lý
công việc, thế nhưng thầy
Quyển luôn sắp xếp thời gian
để hoàn thành tốt các nhiệm
vụ được giao. Anh Quyển chia
sẻ: “sống ở vùng quê có phong
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trào TDTT phát triển mạnh
mẽ nên ngoài việc dạy học ở
trường và làm huấn luyện viên
anh cũng tích cực chơi thể
thao”. Môn thể thao mà anh
yêu thích nhất là bóng
chuyền. Theo anh Quyển:
“bóng chuyền không chỉ đòi
hỏi sức bền mà còn cần kỹ
thuật tốt, sự phối hợp nhịp
nhàng. Thế nên việc tập luyện
thường xuyên sẽ giúp anh duy
trì được phong độ ổn định...”.
Những nỗ lực của thầy giáo
Quyển đã được đền đáp xứng
đáng bằng những tấm huy
chương tại các kỳ đại hội và
giải thi đấu do tỉnh, huyện tổ

chức. Trong đó đối với cá
nhân: anh đã giành nhiều huy
chương vàng, bạc, đồng. Tiêu
biểu như huy chương vàng
“Giải vô địch bóng chuyền
nam huyện Thanh Miện năm
2020”; huy chương vàng “Giải
bóng chuyền bãi biển thể dục
thể thao” trong khuôn khổ Đại
hội TDTT tỉnh Hải Dương lần
thứ VI... Dưới sự dìu dắt của
anh, các đội tuyển bóng đá
mini, bóng đá nhi đồng của
huyện Thanh Miện và Câu lạc
bộ aerobic trường Tiểu học
Lam Sơn cũng giành được
nhiều giải cao.
Để có được thành tích trên,

Thầy Quyển hướng dẫn học sinh kỹ năng bơi lội.

Vận động viên nhí...
(Tiếp theo trang 39)

Lúc này các HLV như chị
chẳng khác nào người mẹ,
phải tế nhị, kín đáo chia sẻ để
các em biết những thay đổi
của cơ thể và hướng dẫn cách
sinh hoạt, vệ sinh bảo đảm sức
khỏe. Ngoài ra, HLV phải hết
sức tế nhị để ứng xử, giải quyết
những thay đổi tâm lý, tình
cảm, hành động của các VĐV.
Nếu làm không tốt sẽ gây ức
chế, tác động tiêu cực đến quá
trình luyện tập, thi đấu của

VĐV.
Ban huấn luyện các đội
tuyển cũng rất coi trọng việc
học văn hóa, giáo dục đạo đức,
lối sống cho VĐV. Bởi ban
huấn luyện hiểu rằng nếu tạo
cho các em ý thức, tính kỷ luật
tốt sẽ mang lại hiệu quả cao
trong công tác chuyên môn và
giúp gia đình các em yên tâm.
Ban huấn luyện các đội phối
hợp chặt chẽ với gia đình, nhà
trường để nắm bắt lực học,
tinh thần, ý thức của các em,
từ đó có biện pháp giáo dục
kịp thời. Nhiều đội tuyển được
tạo điều kiện thuê giáo viên về
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ngoài niềm đam mê của bản
thân với hoạt động thể thao,
anh Quyển cho biết: luôn
nhận được sự ủng hộ tuyệt đối
của các thành viên trong gia
đình. Được biết gia đình anh
cũng là gia đình thể thao tiêu
biểu khi có 5 thành viên gắn
bó với hoạt động thể thao.
Trong đó bố anh là ông
Nguyễn Duy Gói rất đam mê
môn bóng chuyền. Hiện tại
ông là đội trưởng Đội bóng
chuyền của xã Ngô Quyền,
dẫn dắt các thành viên của địa
phương tham gia tập luyện, thi
đấu. Anh trai anh là giáo viên
dạy thể dục của trường Trung
học cơ sở Đoàn Kết. Vợ anh là
giáo viên dạy môn thể dục ở
trường Tiểu học thị trấn
Thanh Miện. Điều mà anh
Quyển cảm thấy vô cùng hạnh
phúc là dù bận rộn thế nào,
hàng chiều các thành viên
trong gia đình cũng ra sân
chơi bóng chuyền. Sự tâm
huyết với các hoạt động thể
thao không chỉ giúp anh nâng
cao sức khỏe mà còn góp phần
thúc đẩy phong trào TDTT ở
địa phương không ngừng phát
triểnr

phụ đạo cho VĐV.
Các VĐV nhí theo nghiệp
thể thao không có nhiều thời
gian vui chơi như các bạn
cùng trang lứa, sống xa gia
đình phải chủ động trong sinh
hoạt, học tập. Rồi đây, có em
sẽ được tuyển chọn đi thi đấu
toàn quốc, có em sẽ trở về quê
nhà tiếp tục cuộc sống như
bao trẻ em khác, nhưng những
ngày tháng học tập tại Trung
tâm Đào tạo, Huấn luyện và
Thi đấu thể thao sẽ là quãng
thời gian quý báu dạy các em
rất nhiều điều về cuộc sống,
nhất là tinh thần tự lậpr
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Thành phố Hải Dương phát triển
phong trào văn nghệ quần chúng
THu Hồng

Thời gian qua, phong trào văn nghệ quần chúng (VNQC) trên địa bàn thành
phố phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng đã thu hút đông đảo người dân
tham gia. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa
phương và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

X

ác định tầm quan trọng
của phong trào VNQC,
thời gian qua, Thành ủy,
HĐND, UBND thành phố luôn
dành sự quan tâm đặc biệt cho
phong trào này. Điều này
được thể hiện qua việc chỉ đạo
các phòng, ban, đơn vị, đặc
biệt là Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao (VHTTTT) đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, thành lập các loại hình
câu lạc bộ (CLB) thuộc Trung
tâm quản lý, các CLB tại các
xã, phường, như: CLB yêu dân
ca, CLB hát chèo, hát văn,
thành lập các đội văn nghệ
thôn, KDC... Trao đổi với
chúng tôi, ông Đàm Minh
Khôi, Phó Giám đốc Trung
tâm VHTT-TT thành phố cho
biết: Để thúc đẩy phong trào
và hoạt động ngày càng hiệu
quả, hàng năm, thành phố tổ
chức từ 3 – 5 các liên hoan, hội
diễn, hội thi nghệ thuật toàn
thành phố như: Hội diễn sân
khấu không chuyên; Liên
hoan ca múa nhạc; Tiếng hát
người lao động; Hát văn… và
mở 1 – 2 lớp tập huấn cho các
hoạt động văn hóa, văn nghệ
cơ sở; lựa chọn xây dựng 1 – 2
mô hình điểm CLB VNQC tại
các xã, phường. Đồng thời tổ
chức 30 – 40 buổi biểu diễn,
giao lưu văn nghệ quần chúng
nhân các sự kiện văn hóa, thể
thao, du lịch của tỉnh, thành
phố cũng như các ngày lễ kỷ
niệm lớn. Tại các cuộc thi, liên
hoan, với sự đầu tư nghiêm
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túc, chất lượng nghệ thuật của
các CLB, đội VNQC ngày càng
được nâng cao. Các tiết mục
văn nghệ có nội dung phong
phú, phản ánh những vấn đề
của đời sống trên các lĩnh vực
như: tình cảm biết ơn, quan
tâm chăm sóc gia đình thương
binh, liệt sĩ; tình yêu gia đình;
tình yêu quê hương đất
nước… Qua đó, vai trò của
VNQC ngày càng được khẳng
định. Người dân ý thức hơn về
vai trò của mình trong việc xây
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở,
tạo động lực đẩy mạnh phong
trào thi đua lao động sản xuất,
thắt chặt tình đoàn kết dân
tộc.
Không chính quy như hoạt
động nghệ thuật chuyên
nghiệp nhưng các CLB, đội
VNQC có ưu thế lực lượng
người của địa phương. Vì thế
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các chương trình văn nghệ
cũng phản ánh đa dạng và
thực chất các phong trào của
địa phương, được quần chúng
nhiệt tình cổ vũ, khích lệ.
Phường Tân Bình được biết
đến là một trong những đơn vị
tiêu biểu của thành phố trong
xây dựng và triển khai các
phong trào văn hóa, văn nghệ
quần chúng. Phường hiện có
nhiều CLB và các tổ, đội văn
nghệ tại các khu dân cư hoạt
động có hiệu quả, điển hình là
KDC số 8. Đến với CLB văn
nghệ KDC số 8 ở phường Tân
Bình mới thấy hết niềm đam
mê cho hoạt động VNQC của
những nghệ sỹ “nông dân” nơi
đây. Được thành lập cách đây
mười năm, CLB văn nghệ KDC
số 8 hiện có 25 thành viên hoạt
động thường xuyên vào thứ
bảy hàng tuần. Vào những dịp

vhttdl.haiduong.gov.vn

lễ tết, sự kiện chính trị của địa
phương, khi CLB đi diễn tại
khu dân cư hay phường bạn lại
thấy người dân háo hức gọi
nhau đi xem, để thả hồn theo
những điệu múa, lời hát của
các “nghệ sỹ”. Trao đổi với
chúng tôi, bà Lê Thị Nguyệt Chủ nhiệm CLB hồ hởi khoe:
đa phần thành viên của CLB là
những người nông dân hàng
ngày còn phải tất bật mưu
sinh, nhưng sự nhiệt tình, thái
độ tập luyện không hề thua
những nghệ sỹ chuyên nghiệp.
Họ sẵn sàng bỏ công sức tập
luyện ròng rã chỉ với mong
muốn đem lại niềm vui, tiếng
cười cho người dân. Phần lớn
những tiết mục của CLB đều
tự dàn dựng và biểu diễn. Nội
dung các tiết mục phong phú,
đậm chất “cây nhà lá vườn”
với các chủ đề quen thuộc,
lồng ghép tuyên truyền về việc
chấp hành chủ trương, chính
sách, pháp luật của Đảng và
Nhà nước; ca ngợi Đảng, ca
ngợi Bác Hồ; xây dựng đời
sống văn hóa gắn với nông
thôn mới. Chỉ bình dị thế thôi
nhưng lại được người dân
quan tâm thưởng thức và cổ
vũ nhiệt tình.
Cũng như Tân Bình,
phường Thanh Bình là một
trong những phường có phong

trào VNQC phát triển mạnh ở
thành phố. Anh Trần Văn
Vinh, công chức VH-XH
phường cho biết: phường hiện
có 14 đội văn nghệ (100% các
KDC của phường đều có đội
văn nghệ). Mỗi đội văn nghệ
thu hút từ 20 - 30 người tham
gia. Hàng tháng, các đội đều tổ
chức sinh hoạt để cùng giao
lưu, tập luyện các tiết mục văn
nghệ, các làn điệu dân ca, dân
vũ… Qua đó, làm phong phú
thêm đời sống tinh thần của
bà con. Ngoài ra, những diễn
viên, nghệ nhân nòng cốt ở
các đội văn nghệ còn truyền
dạy các làn điệu dân ca, nhạc
cụ dân tộc cho thế hệ trẻ, từ đó
đã đưa hoạt động văn nghệ
của địa phương ngày càng
phát triển.
Ông Đàm Minh Khôi cho
biết thêm: Nhờ thực hiện tốt
việc tuyên truyền, chỉ đạo,
hướng dẫn của cơ quan, đơn vị
chuyên môn, đến nay, phong
trào văn nghệ quần chúng
trên địa bàn thành phố phát
triển khá đa dạng. Hiện nay,
thành phố có trên 250 CLB,
đội VNQC thuộc 25 xã,
phường, thôn, KDC và nhiều
hội, đoàn thể đang hoạt động
nền nếp, hiệu quả. Mỗi đội,
CLB VNQC có từ 15 -20 người
là những nông dân, công chức

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

- viên chức hay công nhân, lao
động trong các nhà máy, xí
nghiệp, các tiểu thương…
Điểm mới là thành viên các
đội văn nghệ ngày càng được
trẻ hóa, có năng khiếu nhiều
loại hình nghệ thuật. Nhiều
đội văn nghệ chủ động mua
sắm trang phục, đạo cụ bằng
nguồn xã hội hóa và sự hỗ trợ
một phần của ngân sách địa
phương. Tuy không được đào
tạo bài bản về âm nhạc, nghệ
thuật nhưng với đam mê
người dân đã tự học hỏi, trau
dồi vốn hiểu biết về nghệ
thuật để mang lời ca tiếng hát
góp vui cho đời và truyền tải
chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước đến với mọi
người.
Phong trào VNQC ở thành
phố Hải Dương phát triển
trước hết bắt nguồn từ chính
nhu cầu hưởng thụ văn hóa
của người dân. Họ coi văn
nghệ là món ăn tinh thần
không thể thiếu trong đời sống
và những người có năng khiếu
luôn sẵn sàng, nhiệt tình tham
gia biểu diễn khi được huy
động. Bên cạnh những kết quả
đạt được, hoạt động VNQC ở
đây vẫn còn những khó khăn,
hạn chế, làm ảnh hưởng nhất
định đến quy mô, chất lượng
và hiệu quả của các hoạt động.
Khó khăn lớn nhất hiện nay là
kinh phí dành cho hoạt động
VNQC nhìn chung còn hạn
hẹp so với nhu cầu. Chủ yếu
các CLB, tổ, đội nhóm hoạt
động dựa trên nguồn xã hội
hóa, tập hợp những người
cùng sở thích, cùng đóng góp,
cùng sinh hoạt và cùng
thưởng thức. Trong khi đó, đời
sống của người dân ở một số
nơi vẫn còn gặp nhiều khó
khăn... Do đó, việc phát triển
cả về số lượng và chất lượng
văn nghệ ở nhiều địa phương
vẫn chưa được như kỳ vọng.
(Xem tiếp trang 26)
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Giòn thơm gỏi cá Phượng Hoàng

hắc tới thôn Phượng
Hoàng, xã Cẩm Hoàng,
Cẩm Giàng, người ta
thường nhớ tới đội cắm cừ đào
mò nổi tiếng trong vùng. Là
thôn có nhiều ao hồ tự nhiên
và sông ngòi bao quanh nên
người dân nơi đây rất giỏi việc
đào ao, ngăn sông để nuôi cá.
Cũng từ việc khai thác tốt diện
tích mặt nước cho việc nuôi
trồng thủy sản, con cá đã trở
thành nguồn thu chủ yếu giúp
dân làng xóa đói giảm nghèo,
nhiều người giầu lên nhờ nuôi
thả cá. Ngoài việc nâng cao
sản lượng và chất lượng cá
nuôi thành giá trị thương
phẩm, Phượng Hoàng còn nổi
tiếng với các món ăn chế biến
từ cá, trong đó phải kể đến
món gỏi cá đã trở thành món
ăn truyền thống với những
nguyên liệu dân dã, tạo nên
hương vị không thể nào quên
mỗi khi có dịp thưởng thức.
Về thôn Phượng Hoàng vào
dịp cuối tháng 5, chúng tôi
được anh Nguyễn Hữu Thành
dẫn vào nhà ông Nguyễn Văn
Độ (60 tuổi), là người “có
nghề” làm món gỏi cá ngon
của làng. Vừa gặp chúng tôi,
ông khoe “tôi vừa mua được 2
con cá mè, trọng lượng hơn 5
kg, từ nhiều đời nay, người
dân quê tôi rất thích ăn cá, đặc
biệt gỏi cá. Vì thế, thanh niên
trong làng hầu hết ai cũng biết
chế biến món ăn này để thiết
đãi khách mỗi khi có dịp. Có
thể chọn các loại cá khác nhau
để làm gỏi như: trôi, quả, cá
rô, cá trắm... nhưng gỏi cá mè
là ngon nhất".
Gỏi cá Phượng Hoàng được
làm từ hai loại cá là: cá mè và
cá trôi, trong đó cá mè được
dùng phổ biến nhất, nếu

36

nAM giAng

Ăn kèm với gỏi là rất nhiều các loại rau.

không có cá mè, sẽ dùng cá
trôi để thay thế. Hai loài cá này
là nguyên liệu góp phần làm
cho món gỏi cá Phượng Hoàng
trở nên nổi tiếng. Nói đến cá
mè nhiều người cho rằng đây
là loại cá rất tanh, thường phải
kho kỹ với nhiều gia vị mới ăn
được, nhưng người dân thôn
Phượng Hoàng lại chế biến
loại cá này thành món gỏi rất
ngon.
Theo ông Độ, cá dùng để
làm gỏi có trọng lượng từ 2-3
kg, mà phải là cá mè ta hoặc cá
trôi trắng mới ngon. Vừa dứt
lời ông nhanh tay bắt hai con
cá mè từ trong bể ra, còn anh
Thành (gọi ông Độ bằng cậu)
chuẩn bị gia vị và các nguyên
liệu để chế biến món gỏi.
Trước tiên, cá được rửa sạch,
bóc mang, đánh sạch vẩy sau
đó mổ, bỏ ruột và làm sạch
phần màng đen trong bụng.
Để cá sạch nhớt, ông dùng
muối chà xát lên toàn thân cá
rồi rửa lại với nước nhiều lần.
Dùng dao tách riêng phần da
cá ra, rồi lọc lấy phần thịt hai
bên lườn, miếng thịt cá được
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thái mỏng, vừa ăn trước khi
tẩm ướp. Ông Độ lựa đưa mũi
dao bầu sắc nhọn lách từng lát
thịt khỏi các đoạn xương rồi
thả vào một chiếc chậu chứa
nước muối loãng và dấm để
ngâm khoảng 10 phút cho hết
mùi tanh của cá. Những
miếng thịt trắng, điểm phớt
hồng sau đó được bọc trong
từng tờ giấy mỏng để thấm hết
nước cho khô thịt cá.
Ngồi kế bên anh Thành
đang chuẩn bị gia vị và các loại
rau. Qua trao đổi, anh cho
biết: riềng phải cạo vỏ, rửa
sạch, cắt mỏng, cho vào cối giã
nhỏ, sả, ớt cắt lát... Cùng với
gia vị thì rau không thể thiếu
trong món gỏi cá, vì ngoài việc
tạo nên hương vị riêng, các
loại rau còn như là vị thuốc trị
các bệnh về đường ruột. Rau
để ăn kèm có rất nhiều loại từ
cúc tần, lá mơ, chuối xanh,
đinh lăng, lá ổi, lá lốt, lá lộc
vừng... với đủ vị chua, chát,
ngọt, bùi đều được hái sẵn
trong vườn nhà.
(Xem tiếp trang 29)
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Bơi lội với cuộc sống

TrịnH Công quyền (*)

T

ừ xa xưa, ông cha ta đã
từng dạy: “Có phúc đẻ
con biết lội, có tội đẻ con
biết trèo (trèo cây)”. Tập luyện
bơi, lội, chẳng những rèn luyện
sức khỏe, thể chất, kéo dài tuổi
thọ, phát triển toàn diện các tố
chất nhanh, mạnh, bền, khéo
mà còn có tác dụng chữa bệnh,
đặc biệt là bơi lội góp phần
chữa bệnh cong vẹo cột sống
trong học sinh. Trên thực tế
bệnh cong vẹo cột sống trong
học sinh chưa có loại thuốc nào
điều trị được.
Căn cứ các tài liệu nghiên
cứu và từ thực tiễn chứng
minh, môn bơi lội có những tác
dụng sau:
Luyện tập bơi lội giúp người
tập rèn luyện ý chí, lòng dũng
cảm, tính cần cù, chịu khó, ý
thức tập thể, tính đồng đội rất
cao đối với những vận động
viên (VĐV) bơi lội nằm trong
các đội tuyển quốc gia và quốc
tế. Tập luyện bơi lội còn có tác
dụng củng cố và nâng cao sức
khỏe, phát triển cơ thể con
người toàn diện, cân đối bậc
nhất so với các môn thể thao
khác. Người tập bơi trong môi
trường nước có tác dụng rất tốt

đối với hệ tim mạch, hệ hô hấp,
tăng quá trình trao đổi chất.
Khi bơi nước có khả năng hấp
thụ nhiệt gấp 4 lần không khí,
các nhóm cơ của toàn thân đều
được tham gia vận động, giúp
cho cơ bắp phát triển cân đối,
toàn diện, thân hình thon thả
và đẹp.
Luyện tập bơi lội có ảnh
hưởng lớn đến sự phát triển của
hệ thần kinh trung ương bởi vì
khi bơi thân người nằm ngang
bằng trên mặt nước. Tư thế đó
giúp giữ thăng bằng cho cơ thể,
có tác dụng tốt đối với cơ quan
phân tích tiền đình, chính vì
vậy VĐV bơi lội tính tình hòa
nhã, hiền lành hơn các môn thể
thao khác.
Luyện tập bơi lội có tác dụng
tốt đối với hệ tuần hoàn, hệ hô
hấp, hệ tim mạch, tăng quá
trình trao đổi chất. Những
người thường xuyên luyện tập
nhịp tim lúc tĩnh từ 46-60
lần/phút. Người không luyện
tập nhịp tim từ 70-75 lần/phút.
Lưu lượng máu trong 1 phút có
thể từ 4,5 lít lúc bình thường
tăng lên 30-40 lần/phút khi vận
động. Bơi lội cần tiêu hao nhiều
năng lượng (vì ở môi trường

Lễ phát động Ngày hội xuống nước tỉnh Hải Dương được tổ
chức thường niên.
Ảnh: PT

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

nước). Mỗi chu kỳ bơi là một
lần thở ra, hít vào. Nhu cầu đòi
hỏi lượng ô xy rất lớn. Do đó
người bơi phải thở sâu, hơn
nữa áp suất của nước tác động
vào lồng ngực, người bơi thở ra
phải mạnh, tích cực. Chính vì
vậy các cơ hô hấp của người tập
bơi phát triển, dung tích sống
của VĐV bơi rất lớn (từ 4-5 lít).
Ở người bình thường chỉ 3,4 lít
đối với nam, 2,4 lít đối với nữ.
Thường xuyên tập luyện bơi
lội, các tố chất như: sức mạnh,
sức nhanh, sức bền, linh hoạt,
khéo léo được phát triển, từ đó
nâng cao khả năng vận động,
góp phần phục vụ sản xuất,
phục vụ quốc phòng, bơi
phòng chống lũ lụt, bơi giảm
thiểu khả năng đuối nước đối
với thế hệ trẻ học sinh, sinh
viên. Chính vì vậy, bơi lội cần
được phổ cập rộng rãi, trong
học sinh, trong mọi ngành, mọi
nghề, mọi đối tượng phục vụ
nhiệm vụ chính trị của Đảng,
bồi bổ sức dân để xây dựng
thành công chủ nghĩa xã hội.
Hải Dương chúng ta nằm
giữa trung tâm đồng bằng Bắc
Bộ, hồ ao, sông ngòi dày đặc, từ
đặc điểm địa lý này đã tạo điều
kiện thuận lợi cho lớp lớp con
em Hải Dương gắn liền với
sông nước và điều kiện cần
thiết là phải rèn luyện và tập
bơi phổ thông để tránh đuối
nước. Trên cơ sở đó đào tạo và
tuyển chọn được nhiều lớp
VĐV ưu tú. Năm 1943 tại Giải
bơi vô địch Đông Dương diễn
ra trên sông Sài Gòn lịch sử,
“kình ngư” Nguyễn Văn Củ người làng Vạn Chài Kim Lai
(Ngọc Châu, TP Hải Dương)
giành chức vô địch. Hòa bình
lập lại ở miền Bắc, VĐV Nguyễn
(Xem tiếp trang 58)
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Vận động viên nhí và cuộc sống tự lập

PHương THAnH

Muốn có được những vận động viên (VĐV) giỏi, gắn bó lâu dài với thể thao
không thể không tính đến chuyện đào tạo từ khi các em còn ở lứa tuổi thiếu
niên, nhi đồng.
Để theo thể thao chuyên nghiệp, các VĐV nhí, lứa tuổi còn mải ăn, mải chơi
đã buộc phải xa gia đình. Nhưng với tình yêu thể thao, ý chí vươn lên, cùng sự
dìu dắt của các huấn luyện viên (HLV), các em đã vượt khó để mang vinh quang
về cho thể thao quốc gia và của tỉnh.

T

rung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể
thao tỉnh Hải Dương
được thành lập năm 2019 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.
Hiện Trung tâm đào tạo 530
VĐV các tuyến ở 24 môn thể
thao. Trong số đó, khoảng hơn
200 VĐV ở độ tuổi thiếu niên,
nhi đồng tập trung ở các môn
như: bóng bàn, bóng đá U10,
U13, bơi, lặn, cử tạ… đây là
những “hạt giống” thể thao
của tỉnh để tiếp tục tập huấn
thi đấu thể thao thành tích
cao, chính vì vậy công tác
tuyển sinh luôn được Trung
tâm chú trọng.
Trao đổi với chúng tôi, bà
Cao Thị Như Lan – Giám đốc
Trung tâm cho biết: nhằm
thực hiện tốt công tác tuyển
chọn, đào tạo VĐV kế cận cho
các đội tuyển, hàng năm,
thông qua các giải thể thao
cấp tỉnh, các lớp năng khiếu
tại các Trung tâm Văn hóa Thể thao, Trung tâm Văn hóa
Thông tin – Thể thao 12
huyện, thị xã, thành phố,
những em có thành tích xuất
sắc, có năng khiếu, tố chất sẽ
được Trung tâm tuyển chọn.
Bên cạnh đó, để không bỏ lọt
các vận động viên tài năng,
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Một buổi tập luyện của đội bóng đá U11.

đơn vị thường xuyên có kế
hoạch phối hợp với Sở Giáo
dục và Ðào tạo, phòng Giáo
dục các huyện, thị xã, thành
phố xuống tuyển chọn trực
tiếp tại các trường. Đặc biệt,
để cho VĐV nhí phát triển
toàn diện, song song với việc
tập luyện thể thao, đơn vị luôn
quan tâm đến việc học văn
hóa của các em. Mỗi ngày các
em sẽ sinh hoạt, học tập theo
những khung giờ cụ thể, bảo
đảm buổi sáng học văn hóa tại
trường, buổi chiều dành cho
tập luyện thể thao. Khi các em
vừa bước chân vào Trung tâm,
đơn vị đã có kế hoạch bố trí
những huấn luyện viên tâm
huyết, mến trẻ để huấn luyện.
HLV sẽ là người có trách
nhiệm kèm cặp, chỉ bảo các
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em, giải quyết những khó
khăn cho các em trong suốt
quá trình tập luyện ở Trung
tâm.
Những tuần đầu lên đội
tuyển, các VĐV đều nhớ nhà.
Bởi vậy thời gian này, các HLV
phải kết hợp chặt chẽ với gia
đình VĐV để giúp các em vượt
qua khó khăn. Bố mẹ các em
thường xuyên lên thăm, chăm
sóc, gọi điện động viên... Bùi
Thị Hồng Duyên (10 tuổi), quê
ở xã QuangTrung (Tứ Kỳ), VĐV
đội tuyển lặn kể: "Hồi đầu lên
đội, em phải mất gần một
tháng mới đỡ nhớ nhà. Nhiều
hôm, em trùm chăn khóc
thầm. Nhưng rồi hằng ngày,
được các thầy, các anh chị
động viên và bố mẹ liên tục
gọi điện em cũng dần nguôi

vhttdl.haiduong.gov.vn

ngoai, tập trung vào tập
luyện".
Từ môi trường bao bọc
trong gia đình, được bố mẹ
chăm lo cho từng li từng tí, lên
đội tuyển sống ở môi trường
tập thể đòi hỏi các VĐV phải
có tính tự lập rất cao. Để giúp
VĐV thích nghi với môi trường
mới, các HLV phải hướng dẫn,
dạy bảo từ việc nhỏ nhất. HLV
trưởng đội bóng đá U10 tỉnh
Trần Hữu Hùng chia sẻ:
"Những ngày đầu lên đội
tuyển, các VĐV thường có
những biểu hiện khóc vì nhớ
nhà. Ðể khắc phục tình trạng
này, các HLV thường xuyên có
mặt bên cạnh các em vừa
“dạy” vừa “dỗ”, giúp các em
dần làm quen với môi trường
sinh hoạt, học tập không có
phụ huynh bên cạnh. HLV tập
trung hướng dẫn, dạy kỹ năng
sống tập thể và tính tự lập như
ăn ngủ đúng giờ, cách giặt
quần áo... Do các VĐV còn

nhỏ nên HLV phải kiên trì
hướng dẫn, coi các em như
con của mình. Buổi tối, HLV
thay nhau ở cùng các em,
phòng khi ốm đau và trông
nom việc học văn hóa. HLV
phải biết tính cách, hoàn cảnh
gia đình, tâm lý của từng em
để có định hướng dạy dỗ
riêng".
Được các thầy tận tâm chỉ
bảo, các VĐV từng bước thích
nghi, chủ động trong cuộc
sống. Giờ giấc sinh hoạt của
các đội được thực hiện gần
giống như trong môi trường
quân đội. Em Nguyễn Đình
Quang Khải (12 tuổi), VĐV đội
tuyển cử tạ thổ lộ: "Ở nhà, hầu
như em không phải làm
những việc như giặt, gấp quần
áo, chăn màn, quét dọn nhà...
Thậm chí việc đi học, đi ngủ
cũng bị bố mẹ nhắc. Lên đội,
chúng em phải tự mình làm
những công việc này vì không
có ai làm thay được. Hằng

Các VĐV môn lặn khởi động chuẩn bị cho một buổi tập.
Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

ngày, buổi sáng, chúng em dậy
từ 5 giờ 30 để dọn dẹp phòng,
vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi
học. Sau thời gian tập luyện
chuyên môn buổi chiều,
chúng em về phòng tắm rửa và
đi ăn cơm tối. Sau đó, nghỉ
khoảng một giờ rồi tự giác học
bài, chuẩn bị đồ dùng cho
ngày mai".
Hiện nay, nhiều đội tuyển
các VĐV chỉ từ 8-15 tuổi. Các
em hầu như chưa biết tự chăm
sóc bản thân, còn hồn nhiên
và hiếu động. Ở lứa tuổi này,
các em quên nhớ thất thường
nên có khi cùng một việc phải
hướng dẫn rất nhiều lần. Do
đó, công việc của các HLV
càng trở nên nặng nề, vất vả
hơn. Để các VĐV tập luyện vào
nền nếp, HLV không chỉ có
tinh thần trách nhiệm mà phải
bằng cả tình yêu thương. Các
HLV là những người chịu trách
nhiệm toàn bộ việc dạy dỗ,
chăm sóc sức khỏe cho VĐV
trong thời gian ở đội. Do vậy
các HLV phải luôn theo sát
VĐV để có cách chăm sóc kịp
thời và điều chỉnh bài tập phù
hợp. Những lúc VĐV bị ốm,
HLV như cha mẹ chăm sóc tận
tình cho các em. HLV Phan
Yên còn nhớ mấy năm trước
có cầu thủ bị ốm nặng phải
vào viện điều trị. Do bố mẹ em
đi làm xa không về được, anh
phải ở viện một tuần để chăm
sóc. Hằng ngày, gia đình anh
nấu cháo, nấu cơm mang vào
cho hai thầy trò.
Nhiều VĐV vào đội đang ở
tuổi dậy thì nên các HLV phải
sát sao nắm bắt những biểu
hiện tâm sinh lý để có hướng
chăm sóc phù hợp. Chị
Nguyễn Thị Thiết, HLV đội cử
tạ cho biết: VĐV nữ thường
được quan tâm hơn khi các em
bắt đầu bước vào tuổi dậy thì.
(Xem tiếp trang 33)
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Từng bước phát triển võ thuật cổ truyền
Trần THAnH

Thời gian qua, phong trào luyện tập môn võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh ta
đang có chiều hướng phát triển mạnh, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham
gia. Việc thành lập Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Hải Dương có ý nghĩa quan
trọng, đưa hoạt động của các CLB võ thuật của địa phương vào tổ chức, hoạt
động thống nhất, tạo tiền đề phát triển sâu rộng phong trào võ thuật trong mọi
đối tượng, qua đó góp phần gìn giữ, lan tỏa và phát huy tinh hoa võ thuật cổ
truyền của dân tộc.

Phát triển từ cơ sở
Võ cổ truyền là môn thể
thao không những mang lại
sức khỏe, mà còn giúp người
học có khả năng tự vệ trước
các tình huống nguy hiểm đối
với bản thân. Việc đưa võ cổ
truyền vào trường học mang
đến ý nghĩa và lợi ích rất lớn,
khi giúp học sinh rèn luyện thể
chất, nâng cao sức khỏe để
học tập, lao động tốt. Những
năm
qua,
cùng
với
Taekwondo, Karatedo, Pencak
Silat, Boxing… phong trào tập
luyện võ thuật cổ truyền
(VTCT) trên địa bàn tỉnh có
bước phát triển mạnh mẽ, với
nhiều câu lạc bộ (CLB) được
thành lập mới, duy trì sinh
hoạt thường xuyên, hiệu quả.
Đến nay, hầu hết các huyện,
thị xã, thành phố trên địa bàn
tỉnh đều có CLB võ cổ truyền
hoạt động, thu hút khoảng
5.000 võ sinh thường xuyên
tham gia tập luyện.
Gần 30 năm có mặt tại Hải
Dương, phái võ Nhất Nam
không ngừng phát triển, góp
phần bảo tồn, phát huy những
tinh hoa của VTCT Việt Nam,
thúc đẩy phong trào thể dục
thể thao, nâng cao sức khỏe
nhân dân với hơn 20 điểm
nhóm với hàng trăm môn sinh
thường xuyên tham gia sinh
hoạt. Năm 1993, môn võ này
được đưa vào trong chương
trình thi đấu tại Hội khỏe Phù
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Ra mắt BCH Liên đoàn võ cổ truyền tỉnh Hải Dương khóa I.

Đổng của thị xã Hải Dương. Từ
năm 2010 đến nay, nhiều
trường học trong tỉnh, nhất là
ở thành phố Hải Dương đã
đưa võ Nhất Nam vào chương
trình thể dục giữa giờ, hoạt
động ngoại khóa... hàng năm
môn phái còn phối hợp với
Thành đoàn Hải Dương đưa
võ Nhất Nam vào chương
trình hoạt động hè, tổ chức
liên hoan võ Nhất Nam cho
thanh thiếu nhi. Môn phái
ngày càng phát triển góp phần
bảo tồn, gìn giữ, phát triển
những tinh hoa và giá trị tốt
đẹp của môn võ cổ truyền dân
tộc.
Võ sư Ngô Mạnh Hùng Trưởng Môn phái võ Nhất
Nam Hải Dương cho biết:
Thành phố Hải Dương với lợi
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thế về cơ sở vật chất, địa điểm
tập luyện, phong trào VTCT đã
có bước phát triển vượt bậc cả
về số lượng, chất lượng. Hiện
nay, thành phố có 7 CLB võ
Nhất Nam, nhiều nhất tỉnh.
Năm 2020, mặc dù gặp khó
khăn do dịch COVID-19, thời
điểm nghỉ hè của học sinh
muộn và ngắn hơn mọi năm,
song các võ đường đã tiếp
nhận huấn luyện cho gần 300
học sinh của các trường Tiểu
học, THCS, THPT… Để võ
sinh tập luyện hiệu quả, các võ
sư phối hợp với giáo viên thể
chất các trường chuẩn bị giáo
trình và phương pháp huấn
luyện phù hợp với từng lứa
tuổi giúp các em tiếp thu tốt
nhất các động tác quyền, từng
bước nâng cao sức khỏe.
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Môn phái Tây Sơn - Ngọc
Điệp có nguồn gốc từ Tây Sơn
- Bình Định. Môn phái này
chủ yếu tận dụng lợi thế nhỏ
nhắn nhưng nhanh nhẹn của
người Việt để lấy nhu khắc
cương, sử dụng quyền cước
nhanh, mạnh, đánh vào điểm
yếu như yết hầu, mắt, khớp
xương... để nhanh chóng hạ
gục đối thủ. Là người đầu tiên
phát triển môn phái Tây Sơn Ngọc Điệp ở Hải Dương và
khu vực Miền Bắc, võ sư
Nguyễn Hữu Tuân cho biết:
Đầu năm 2014, anh mở lớp
truyền dạy võ thuật đầu tiên
tại xã Cộng Hòa (Nam Sách)
cho 18 người trưởng thành.
Đến tháng 4/2014, anh mở lớp
võ ở đình An Điền cho 80 võ
sinh từ 6-12 tuổi. Năm sau anh
chuyển nhà và cơ sở kinh
doanh đến khu dân cư Tứ
Thông, phường Tứ Minh (TP
Hải Dương), mở tiếp 2 lớp dạy
võ tại Trường THCS Võ Thị
Sáu và Nhà Văn hóa lao động
tỉnh, mỗi điểm duy trì từ 15-20
võ sinh. Sau 6 năm có mặt tại
Hải Dương, đến nay môn phái
Tây Sơn - Ngọc Điệp đã thu
hút hàng nghìn võ sinh tham
gia tập luyện góp phần phát

triển phong trào võ thuật
trong tỉnh.

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền
Hải Dương ra đời
Ngoài Tây Sơn - Ngọc Điệp,
Nhất Nam, hiện trên địa bàn
tỉnh còn có một số môn phái,
võ đường khác phát triển khá
mạnh như Thiếu Lâm Trung
Sơn, Vovinam, Bình Định Gia,
Phật Gia quyền, Vịnh Xuân
quyền, Thiếu Lâm Bắc truyền
Thiên Mục Sơn… Tuy nhiên
mức độ phát triển vẫn ở mức
tự phát và mạnh ai người ấy
làm. Chính vì vậy, để tổ chức
và hướng dẫn quần chúng
tham gia tập luyện và thi đấu
các môn VTCT được cho là rất
cần thiết, đặc biệt là cần có
Liên đoàn võ thuật cổ truyền
tỉnh. Bởi Liên đoàn sẽ có
nhiệm vụ giúp đỡ việc tổ chức
và phát triển các CLB võ thuật
của địa phương, các ngành,
các doanh nghiệp, các trường
để phát triển sâu rộng phong
trào VTCT trong mọi đối
tượng, đồng thời đẩy mạnh
công tác xã hội hóa, huy động
nguồn lực hỗ trợ đầu tư cơ sở
vật chất, tài chính, đóng góp
cho sự phát triển của phong

Võ sư Nguyễn Hữu Tuân – Trưởng môn phái Tây Sơn - Ngọc
Điệp ở Hải Dương hướng dẫn học trò luyện tập.
Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

trào võ thuật tỉnh.
Liên đoàn Võ thuật cổ
truyền tỉnh Hải Dương được
thành lập theo Quyết định số
1514/QĐ-UBND
ngày
12/6/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh. Với chức năng là tổ
chức xã hội - nghề nghiệp tập
hợp các Câu lạc bộ, môn phái
võ cổ truyền, võ đường và
những người tự nguyện hoạt
động võ thuật vì sự phát triển
của võ thuật cổ truyền tỉnh
Hải Dương. Ngay sau đó,
tháng 9, Đại hội lần thứ nhất
Liên đoàn Võ thuật cổ truyền
tỉnh Hải Dương đã được tổ
chức thành công và đưa ra
nhiệm vụ mục tiêu tiếp tục
phát huy và phát triển các
môn võ thuật cổ truyền. Từng
bước phát triển các câu lạc bộ,
thành lập từ 20 - 25 câu lạc bộ
võ đường trên địa bàn toàn
tỉnh. Thành lập các chi hội võ
thuật cổ truyền tại các huyện,
thành phố, thị xã có phong
trào, nhiều môn phái hoạt
động. Từ đây VTCT có một tổ
chức đại diện cho đại đa số các
môn phái, võ phái, võ
đường… trong tỉnh.
Ông Phạm Sĩ Cẩn - Chủ
tịch Liên đoàn VTCT tỉnh cho
biết: Theo thống kê, toàn tỉnh
có 14 môn phái, với 25 CLB.
Phong trào VTCT được khôi
phục và ngày càng phát triển
nhưng chưa thực sự đồng đều,
quy mô chưa lớn. Một số địa
phương chưa có võ đường để
quy tụ những võ sư có trình
độ, kỹ thuật chuyên sâu về
truyền dạy VTCT cho võ sinh
theo bài bản chính thống. Để
tiếp tục đẩy mạnh phát triển
phong trào, Liên đoàn VTCT
tỉnh tập trung chỉ đạo các môn
phái, đơn vị trực thuộc tiếp tục
duy trì và mở rộng quy mô
hoạt động, phát triển hội viên
mới, chú trọng đối tượng
(Xem tiếp trang 7)
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Độc đáo trà sen Kiếp Bạc

Trường THànH

Không chỉ cải tạo cảnh quan đẹp nhằm thu hút du khách, những năm gần đây
khi đến với di tích đền Kiếp Bạc, du khách còn bị hấp dẫn bởi hương vị trà sen
đặc sắc chứa đựng nét văn hóa cổ truyền của dân tộc, đã và đang trên đường trở
thành sản phẩm du lịch đặc thù ở khu di tích quốc gia đặc biệt này.

Hương vị đặc biệt
Cứ mỗi dịp tháng 5, du
khách lại được đắm mình
trong hương sen thơm ngát
khi về thăm di tích đền Kiếp
Bạc. Trong không gian linh
thiêng, những bông sen hồng
toả hương thơm tạo cảm giác
dễ chịu, yên bình cho du
khách khi tới vãn cảnh.
Nhận thấy điều này, trong
những năm qua Ban quản lý
Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc
(CSKB) đã liên tục cải tạo cảnh
quan khu vực hồ sen trước đền
Kiếp Bạc như: thu gom rác
thải, trồng thêm sen,kè mở
rộng hồ, dẹp bỏ hàng quán hai
bên đường và thay vào đó là
những mảng cỏ xanh, hoa và
cây cảnh nhằm tạo quang
cảnh để du khách có thể nghỉ
ngơi và chụp ảnh lưu niệm,
góp phần lớn trong việc tăng
vẻ đẹp cho di tích cũng như
tăng sức hút với du khách.
Sau khi phục hồi được hồ
sen, thấy việc hoa sen nở rồi
tàn rất lãng phí, nên từ năm
2019 Ban quản lý di tích đã có ý
định khai thác hoa sen làm trà
và đến năm 2020 thì công việc
này bắt đầu được thực hiện.
Sau một năm thí điểm trưng
thu sản phẩm hoa sen của hồ
Chuông rộng 5,6ha trước cửa
đền Kiếp Bạc, được các nghệ
nhân trà sen Hồ Tây (Hà Nội)
hướng dẫn thì kỹ năng ướp trà
của các nhân viên đền Kiếp
Bạc dần được hoàn thiện. Sản
phẩm được nhân dân, du
khách rất tâm đắc,hài lòng khi
thưởng thức.
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Nâng chén trà sen giữa đất trời.

Theo Ban quản lý di tích,
để cho ra sản phẩm trà sen
mang hương vị đặc thù như
vậy là cả một công đoạn khá
kỳ công và tỉ mỉ. Trong khoảng
từ tháng 5 đến tháng 8 khi
mùa sen nở là thời gian mà các
nhân viên Ban Quản lý di tích
ở đây bắt đầu với công việc thu
hoạch sen và làm trà sen phục
vụ du khách.
Mỗi ngày, từ sáng sớm, các
nhân viên của Ban quản lý
chèo thuyền trên hồ để hái và
gom những bông sen “đạt
chuẩn” để ướp trà ngon.
Những bông sen được lựa
chọn là những bông vừa chớm
nở, nụ hoa còn hàm tiếu, cánh
sen dầy, hồng đậm, nhụy sen
vàng thẫm và khi cắt phải cắt
nguyên cành để giữ bông sen
tươi lâu. Lá chè dùng để ướp
cùng hoa sen cũng phải là chè
Thái Nguyên chính hiệu, được
tuyển chọn kỹ càng, chất

Số 03 tháng 6 - 2021

lượng.
Công đoạn ướp trà sen khá
tỉ mỉ, công phu. Đầu tiên, chè
được bọc trong lá sen để ủ
trong 24 tiếng. Theo các nghệ
nhân, đây là bước để “đánh
thức” hương vị trà. Bước tiếp
theo là cho chè vào giữa bông
hoa sen rồi tiếp tục dùng lá
sen bọc bông hoa sen lại, cắm
trong chậu nước để trong 24
giờ tiếp theo để dưỡng ẩm.
Lúc này, hương thơm tinh
khiết của hoa sen sẽ từ từ
thẩm thấu vào từng cánh chè.
Công đoạn cuối cùng, dùng
kéo cắt lấy phần bông cho
trong túi nilon, hút chân
không, để trong tủ lạnh trong
3 ngày là có thể mang ra sử
dụng.
Ngoài trà ướp lạnh, Ban
Quản lý di tích còn cho ra đời
sản phẩm trà khô ướp sen.
Đây là loại trà cũng được ướp
trong bông hoa sen. Sau thời
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gian đủ lâu sẽ đem sấy khô rồi
đóng thành hộp, kết hoa bắt
mắt, phù hợp để du khách làm
lễ dâng Đức Thánh Trần hoặc
làm quà tặng ý nghĩa.
Nếu như trà bình thường
chỉ pha với 1-2 lần nước thì trà
sen Kiếp Bạc phải pha tới 4 lần
mới đậm đà, thơm ngon. Nước
đầu để đánh thức trà, nước hai
đậm vị, nước ba bỏ thêm gạo
sen, nước thứ 4 xé đài sen
thêm vào rồi mới đổ nước.
Bốn nước trà cho bốn hương
vị khác nhau, để lại dư vị
thanh tao, tinh khiết, khó
quên cho những ai lần đầu
được thưởng thức.
Năm 2020, khi những sản
phẩm trà sen Kiếp Bạc đầu
tiên được ra đời nhưng gần
như ngay lập tức đã tạo được
ấn tượng với nhân dân và du
khách thập phương. Họ ấn
tượng không chỉ bởi cách chế
biến trà sen mà còn thích thú
bởi không gian thưởng
thức.Bên dưới những tán cây
trong vườn hoa phía trước đền
Kiếp Bạc và ngay cạnh hồ sen,
Ban Quản lý di tích bố trí
những chiếc bàn làm bằng tre
nứa để du khách ngồi thưởng
thức. Không những vậy, khi du
khách thưởng thức trà sen
ngay tại di tích thì nước dùng
để pha trà sẽ được lấy từ giếng

Mắt Rồng ở sân đền Kiếp Bạc.
Nguồn nước tinh khiết, thơm
ngọt này giúp hương vị trà
tăng lên gấp bội.
Ông Trần Văn Nam, 73
tuổi, du khách từ Bắc Giang
chia sẻ: "Ở tuổi này thì thưởng
trà cũng là một thú vui mỗi
ngày của tôi, nên tôi thường
rất kén chọn trà cho mình. Lần
đầu tiên được thưởng thức trà
sen tại đền Kiếp Bạc tôi cảm
nhận đượchương vị rất khác lạ
so với những loại trà tôi từng
uống.Trà có vị ngọt thảo,
thơm đượm của sen, vị đậm đà
của trà ngon và một chút
hương thơm của sương sớm.
Trong không gian cổ kính,
thanh bình,được thưởng thức
trà sen thơm ngát khiến tôi
cảm thấy thật nhẹ nhàng, cảm
giác phiêu lãng, thoát tục”.

Sản phẩm du lịch đặc thù
Sau một quá trình nâng cao
chất lượng trà sen Kiếp Bạc lên
tầm thương hiệu với việc mở
rộng quảng bá sản phẩm. Đến
nay trà sen Kiếp Bạc đã dần
được nhiều người dân, du
khách trong và ngoài tỉnh biết
đến. Nhiều du khách khi về
tham quan, chiêm bái tại đền
Kiếp Bạc sau khi thưởng thức
đã khen ngợi và mua trà sen ở
đây về dâng cúng tổ tiên hoặc

Nhân viên Ban quản lý di tích thực hiện việc ướp trà sen.
Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

làm quà cho người thân, bạn
bè. Trong năm 2020, chủ một
doanh nghiệp ở Hà Nội lần
đầu thưởng thức trà sen Kiếp
Bạc thấy hương vị đặc biệt hấp
dẫn nên đã đặt mua cùng lúc
5.000 túi về làm quà tặng cho
cán bộ, nhân viên.
Theo Ban quản lý di tích,
trước đây hồ Chuông chỉ có
thể cung ứng mỗi năm khoảng
10.000 bông sen để làm ra sản
phẩm, khó có thể đáp ứng đủ
cho nhu cầu của du khách.
Nên trong năm qua, Ban quản
lý di tích đã tiếp tục cải tạo
cảnh quan và mở rộng diện
tích trồng thêm sen ở hồ Viên
Lăng và hồ Khánh. Sau khi mở
rộng, với diện tích hơn 11ha
mặt nước của 3 hồ dự kiến mỗi
năm sẽ cho thu hoạch và làm
ra khoảng 50.000 gói trà.
Không chỉ dừng lại ở sản
phẩm trà sen, Ban quản lý di
tích đang ấp ủ ý định tiếp tục
cho ra mắt các sản phẩm làm
từ sen như: rượu sen, bánh
sen, hạt sen có thể nấu xôi, chè
sen để làm lễ dâng Thánh...
Trưởng Ban Quản lý di tích
Côn Sơn – Kiếp Bạc, Nguyễn
Thị Thùy Liên cho biết hiện trà
sen Kiếp Bạc đã được Cục Sở
hữu trí tuệ công nhận nhãn
hiệu; được Chi cục Quản lý
chất lượng nông lâm sản và
thủy sản Hải Dương chứng
nhận đủ điều kiện an toàn
thực phẩm để sản xuất kinh
doanh. Với những thành công
bước đầu, đơn vị đã xin ý kiến
cấp trên và phối hợp đơn vị
liên quan để đưa trà sen Kiếp
Bạc trở thành sản phẩm du
lịch đặc thù.
Để cụ thể hóa mục tiêu
trên, mới đây, Ban Quản lý di
tích đã mở gian trưng bày, giới
thiệu sản phẩm du lịch trà sen
Kiếp Bạc. Tại đây, du khách có
thể tìm hiểu các bước để làm
trà sen và trực tiếp thưởng
thức hương vị trà. Đơn vị còn
(Xem tiếp trang 21)
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Gia ĐìNH HạNH PHÚC

từ tình yêu đẹp trong thời chiến

Bá giAng - Hoàng Hương

C

hiến tranh đã lùi xa
cách đây hơn 46 năm,
để lại những đau
thương mất mát to lớn cho cả
dân tộc, bao anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh để bảo vệ toàn vẹn
lãnh thổ, cho độc lập tự do.
Chiến tranh gian khổ là vậy,
nhưng vẫn có những mối tình
đẹp, dù trong bom rơi, đạn lạc,
xa xôi cách trở nhưng họ luôn
biết “hâm nóng” tình yêu
bằng những lá thư gửi cho
nhau, trong đó chứa đựng bao
tình cảm lứa đôi.
Đó là chuyện tình cảm
động và đáng ngưỡng mộ của
cựu chiến binh Dương Quang
Tiến, sinh năm 1944 và vợ là
bà Nguyễn Thị Thắm, sinh
năm 1947 thôn Thanh Cương,
xã Thanh Bình, huyện Cẩm
Giàng, nay là phố Vũ Hựu,
phường Thanh Bình, thành
phố Hải Dương.
Chúng tôi gặp ông bà vào
một buổi chiều giữa tháng 5,
sau một tuần trà, ký ức năm
xưa như ùa về trong ông, ông
bắt đầu kể cho chúng tôi nghe
về chuyện tình yêu với bà,
những ngày binh nghiệp và
xây dựng gia đình hạnh phúc
viên mãn hôm nay. Ông và bà
là người cùng xã, gặp và biết
nhau khi đi khai hoang ở Hà
Bắc. Năm 1961, xã Thanh Bình
phát động phong trào đi khai
hoang xây dựng vùng kinh tế
mới (thôn Thanh Bình, xã
Thanh Hải, huyện Lục Ngạn),
đối tượng chủ yếu là đoàn viên
thanh niên tình nguyện, ông
Tiến là một trong số đó. Năm
1963 xã Thanh Bình tiếp tục cử
đoàn thứ 2 lên đó, bà là thành
viên của đoàn (theo quy định
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Đại gia đình nhà ông Tiến bà Thắm.

mỗi đoàn ở lại 2 năm), do ông
làm công tác kế toán nên ở lại
thêm 4 tháng, thời gian này là
cái duyên để ông gặp bà. Nở
một nụ cười, ông nhớ lại:
“Trước đó trong đoàn có
nhiều nữ đoàn viên xinh xắn
nhưng ông không rung động
với ai, nhưng khi gặp bà, ông
cảm nhận được nhiều nét
tương đồng nên đã nảy sinh
tình cảm và yêu bà từ đó”.
Tình yêu vừa chớm nở, đã
phải tạm gác lại bởi chiến
tranh, năm 1964, đế quốc Mỹ
mở rộng đánh phá miền Bắc,
tháng 2 ông Tiến lên đường
nhập ngũ và tham gia huấn
luyện tại đơn vị Pháo binh, Đại
đội 1, Tiểu đoàn 12, Sư đoàn
350, Quân khu 3, doanh trại
đóng tại Quán Toan - Hải
Phòng khi vừa tròn 20 tuổi.
Cũng trong năm đó, sau khi
trở về từ vùng khai hoang, bà
Thắm tham gia hoạt động
thanh niên tại địa phương, sau
nhận nhiệm vụ ở Trung đội nữ
Dân quân trực chiến tập trung
huyện Cẩm Giàng (do Huyện
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đội trực tiếp quản lý và chỉ
huy). Năm 1965, ông đi học
trường Sĩ quan Pháo binh tại
Sơn Tây, lúc này trường sơ tán
về xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì,
tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà
Nội). Thời gian này ông
thường xuyên viết thư tâm sự
với bà ở quê nhà, lấy đó là
niềm vui, động viên đối với
người lính xa nhà.
Trao đổi với chúng tôi, ông
và bà cho biết: khi nhận được
thư của nhau, tâm trạng phấn
khởi, vui mừng lắm, động viên
tinh thần trong khó khăn, khi
đọc thư chúng tôi cảm nhận
như đang trò chuyện và gặp
mặt nhau trong những ngày xa
cách, nhớ nhung. Điều đặc
biệt thư đến và đi, khi gửi và
nhận đều phải mở ra chia sẻ
bằng cách đọc cho tất cả đồng
đội cùng nghe, tình đồng đội
không giấu nhau bất kỳ điều gì
và được ví “niềm vui của anh
cũng là niềm vui, phấn khởi
của tôi”.
Đưa chúng tôi xem hàng
chục bức thư tình ông bà gửi
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cho nhau. Qua xem những bức
thư đó, tôi thêm cảm nhận về
hình ảnh anh “bộ đội cụ Hồ”
qua các thời kỳ. Ở họ, không
chỉ là biểu tượng cho “dáng
đứng Việt Nam” với tình cảm
“dành riêng cho Đảng phần
nhiều” và lý tưởng sống “cuộc
đời đẹp nhất là trên trận tuyến
đánh quân thù”. Mà ở họ cũng
có những tình cảm đời
thường, trong tình yêu đôi lứa
cũng thể hiện tình cảm lãng
mạn, một chút bực dọc, thư
gửi đi “sao không thấy hồi
âm”; một chút vị kỷ “vì em đã
trao trái tim cho anh rồi, thì
nếu em dành tình cảm cho bất
cứ chàng trai nào, dù chỉ một
chút thôi, anh cũng không
đồng ý…”(*). Là một người lính
đã qua cuộc chiến, nay được
sống trong hạnh phúc gia
đình, ông Tiến vẫn đau đáu
nỗi nhớ đồng đội một thời
chung chiến hào đánh Mỹ,
những người đã đi vào bất tử.
Ông tâm sự: “tôi có bốn người
bạn Xê, Tạc, Đúc và Lưu cùng
xã, đều nhập ngũ một ngày,
nhưng khi trở về chỉ còn tôi,
anh Tạc và anh Xê, còn anh
Lưu, anh Đúc thì mãi mãi nằm
lại nơi chiến trường, trong thời
gian chiến đấu tôi và Lưu
thường xuyên viết thư tâm sự
với nhau về cuộc sống và tình

hình chiến sự. Hôm ấy, chúng
tôi đến thăm bố mẹ anh Lưu,
mẹ anh than khóc “các anh
được trở về, mà con tôi đâu
rồi”, lúc nghe tin con hy sinh
bà mẹ khóc mờ cả hai mắt,
còn bố như người mất hồn.
Anh Lưu là con trai duy nhất
trong gia đình nên chúng tôi
càng thương hai bác. Mất mát
và hy sinh trong chiến tranh là
không thể tránh khỏi, có hy
sinh mới có được nền độc lập
hòa bình. Nghĩ thế rồi tôi lại tự
nhủ, hãy sống sao cho xứng
đáng với những đồng đội đã
hy sinh, cho xứng với người
bạn đời đã một thời cùng
mình “chia lửa” trong chiến
tranh”. Những bức thư của
người lính nơi chiến trường
gửi về cho người yêu ở quê nhà
cũng đang tham gia chiến đấu
và chung thủy đợi chờ là tình
cảm thật xúc động và giản dị.
Chính những bức thư ấy là
nguồn động viên, là niềm tin
mãnh liệt để người lính nơi
chiến trường vượt qua mưa
bom, bão đạn của kẻ thù, cùng
người con gái nơi hậu phương
tin vào thắng lợi, thống nhất,
vào ngày hai người “về chung
một nhà”.
Về chuyện tổ chức đám
cưới của ông bà, ông Tiến chia
sẻ: “Ban đầu tôi tham gia

Những bức thư của ông bà luôn được lưu giữ cẩn thận.
Ảnh: VĂN ĐàI

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

nghĩa vụ quân sự với lời hẹn
ước “em hãy ở nhà chờ anh 3
năm, hết nghĩa vụ quân sự
anh sẽ về, mình tổ chức đám
cưới”. Sau ngày 05/8/1964, cả
nước có chiến tranh, lời ước
hẹn với người yêu chưa thực
hiện được mà phải kéo dài 8
năm sau. Tháng 3 năm 1971,
trong thời gian tôi về an dưỡng
tại Đoàn 581 ở Nam Hà (nay là
tỉnh Hà Nam) đã xin nghỉ
phép về tổ chức đám cưới.
Đến tháng 2/1972, tôi phục
viên (xuất ngũ) về địa phương
công tác tại UBND xã Thanh
Bình (nay là phường Thanh
Bình). Cuộc sống sau ngày giải
phóng khó khăn, vất vả nhiều
lần thay đổi chỗ ở nhưng
những bức thư vẫn được
chúng tôi giữ gìn như báu vật
vô giá minh chứng cho mối
tình đẹp một thời máu lửa”.
Ông bà sinh được 4 người
con, 02 trai, 02 gái, người con
trai cả nối nghiệp cha đi nghĩa
vụ quân sự, trở về làm kinh
doanh tại chợ Thanh Bình
cùng em trai và em gái, cô con
gái còn lại đang công tác tại
Bệnh viện Phổi tỉnh Hải
Dương. Hiện nay gia đình 3
thế hệ của ông bà chung sống
hòa thuận, hạnh phúc cùng
trên một mảnh đất. Ông bà ở
với người con trai thứ hai, điều
đặc biệt là tuy ở hai nhà khác
nhau nhưng ông bà và gia
đình 2 con trai vẫn ăn chung
mâm. Năm 2014, ông bà được
nhận danh hiệu “Tuổi cao Gương sáng” từ phong trào thi
đua do Trung ương hội Người
cao tuổi Việt Nam phát động
giai đoạn 2012-2013. Gia đình
ông bà và các con nhiều năm
liền được công nhận là Gia
đình văn hóar
(*) Một đoạn trích trong bức
thư ông Tiến gửi cho bà Thắm.
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Cần tiếp thêm sức mạnh
cho gia đình trong giai đoạn hiện nay
nguyễn PHương LAn

Ảnh: TH

C

ùng hành thành và phát triển qua các
giai đoạn lịch sử, gia đình có vai trò to
lớn đối với mỗi con người và là một thiết
chế phản ánh đời sống xã hội của một quốc gia,
dân tộc. Sức mạnh của một dân tộc được nuôi
dưỡng trong lòng mỗi gia đình, gia đình bền
vững – xã hội ổn định, gia đình hạnh phúc – xã
hội phát triển phồn vinh. Vì vậy, mỗi quốc gia,
dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải
biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã khẳng định: “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. Hạt nhân
của xã hội là gia đình”.
Trải qua bao thế hệ, gia đình Việt Nam được
hình thành và phát triển với những giá trị
truyền thống quý báu như: lòng yêu nước, yêu
quê hương, thuỷ chung, hiếu nghĩa, hiếu học,
cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên
cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách...
Song, là một tế bào hình thành nên xã hội, thiết
chế gia đình cũng chịu sự ảnh hưởng của
những biến động xã hội và quá trình giao lưu,
tiếp biến văn hóa. Ngày nay, mô hình gia đình
truyền thống “tam, tứ đại đồng đường” dần
được thay bằng mô hình hạt nhân (gồm có cha,
mẹ và con cái) phù hợp với đời sống CNH,
HĐH thời kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Bên cạnh các giá trị truyền thống tốt đẹp
vẫn được trân trọng giữ gìn và phát huy, gia
đình Việt Nam ngày nay có thêm nhiều đặc
điểm tiến bộ hơn như: sự bình đẳng, chia sẻ,
tính năng động, hiện đại, dân chủ… Song gia
đình ngày nay cũng đang chịu những tác động
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tiêu cực từ mặt trái nền kinh tế thị trường. Một
số giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp đang bị
mai một; nền nếp gia phong bị xem nhẹ; quá
trình hạt nhân hóa gia đình khiến cho mối
quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở
nên lỏng lẻo; sự xung đột giữa các thế hệ về lối
sống và việc chăm sóc, nuôi dưỡng người cao
tuổi đang đặt ra những thách thức mới; tệ nạn
xã hội tiếp tục xâm nhập vào gia đình, đặc biệt
là ở lớp trẻ; nhiều gia đình có “điều kiện”, cha
mẹ mải lo làm ăn, công tác, không có thời gian
quan tâm, giáo dục con cái dẫn đến con cái hư
hỏng, sa vào tệ nạn xã hội…. Nhất là hiện nay,
công tác gia đình đang đối mặt với nhiều khó
khăn, thách thức như: tình trạng ly hôn, ly
thân, tảo hôn, buôn bán phụ nữ và trẻ em, nạn
bạo hành trong gia đình… diễn biến phức tạp;
việc chuyển hướng ngành nghề cho những hộ
gia đình làm nông nghiệp trong quá trình đô
thị hóa và phát triển công nghiệp chưa được
quan tâm đúng mức.
Để tiếp thêm sức mạnh và tạo nền tảng để
gia đình phát triển bền vững, ngày 04/5/2001,
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 72/QĐ-TTg về Ngày Gia đình Việt Nam, từ
đó lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia
đình Việt Nam để toàn xã hội cùng hướng về
gia đình, tôn vinh các giá trị gia đình, thường
xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để gia đình
thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành
mạnh của xã hội.
Từ năm 2001 đến nay, Ngày Gia đình Việt
Nam 28 tháng 6 được toàn Đảng, toàn dân ta
hưởng ứng với nhiều hoạt động mang ý nghĩa
thiết thực và đã trở thành một sự kiện văn hóa
lớn, một ngày hội để tôn vinh những giá trị văn
hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp
để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm
xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát
triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Điều đó càng khẳng định vai trò của gia đình
đối với xã hội và xã hội đối với gia đình.
Tại Hải Dương, công tác gia đình nói chung
và việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia
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đình Việt Nam nói riêng được các cấp, các
ngành, đoàn thể xã hội quan tâm thực hiện.
Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi được
coi trọng cùng với việc tăng cường giáo dục đạo
đức lối sống trong gia đình. Chất lượng cuộc
sống của các gia đình đã được cải thiện đáng
kể. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa phát
triển cả về số lượng và chất lượng đã góp phần
tích cực trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị
truyền thống của gia đình cũng như thực hiện
mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng,
tiến bộ và hạnh phúc. Tính đến năm 2020, trên
địa bàn toàn tỉnh đã có 90% số hộ gia đình đạt
danh hiệu gia đình văn hoá. Số vụ bạo lực gia
đình ngày càng giảm, từ 195 vụ bạo lực gia đình
năm 2010, giảm
xuống còn 39 vụ
năm 2019, năm
2020 trên địa bàn
tỉnh có 29 vụ bạo
lực gia đình.
Năm 2021 được
đánh dấu bằng sự
kiện kỷ niệm 20
năm Ngày Gia đình
Việt
Nam
(28/6/200128/6/2021) với chủ
đề “Gia đình bình
an - xã hội hạnh
phúc” nhằm kêu gọi mỗi chúng ta hãy tự nâng
cao vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với
gia đình, học cách ứng xử để giải quyết các mối
quan hệ trong gia đình một cách tốt đẹp nhất.
Có như vậy chất lượng cuộc sống mới được
nâng lên từ nền móng một gia đình êm ấm, hòa
thuận. Để tiếp tục tôn vinh các giá trị của gia
đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã
ban hành Kế hoạch số 625/KH-SVHTTDL ngày
11/5/2021 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm,
tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình
Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về
phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021, tạo
chuỗi sự kiện truyền thông về gia đình và
phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn
toàn tỉnh. Để mỗi gia đình từng bước được
củng cố, ổn định và phát triển bền vững, chúng
ta cần nỗ lực thực hiện các giải pháp như: tăng
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự
chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công
tác gia đình, coi đây là nhiệm vụ quan trọng
trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội của mỗi địa phương; đẩy mạnh công tác

tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận
thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo điều
kiện cho các gia đình nâng cao kiến thức, kỹ
năng, đạo đức lối sống phù hợp với truyền
thống văn hóa dân tộc và xu thế phát triển của
thời đại, chủ động phòng chống sự xâm nhập
của các tệ nạn xã hội; duy trì và phát triển các
mô hình, câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo
lực gia đình; xây dựng, củng cố và nâng cao
chất lượng hệ thống dịch vụ tư vấn về gia đình,
tạo điều kiện cho mọi gia đình tiếp cận được
kiến thức pháp luật, văn hoá, y tế, giáo dục,
khoa học kỹ thuật và phúc lợi xã hội; có chính
sách ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình
cho các gia đình
chính sách, gia
đình có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn;
tăng cường sự phối
hợp giữa các cấp,
các ngành trong
hoạt động kiểm tra,
giám sát về công
tác gia đình và
phòng chống bạo
lực gia đình...
Hiện nay, cùng
với
sự phát triển và
Ảnh: TH
hội nhập mạnh mẽ
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gia đình
Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách
thức. Nhất là trong bối cảnh cả thế giới phải
đương đầu với dịch bệnh Covid – 19 đang diễn
biến vô cùng phức tạp chưa từng có trong lịch
sử. Để ứng phó với dịch bệnh trong tình hình
mới, mỗi người dân, mỗi gia đình cần nâng cao
ý thức trách nhiệm trong bảo vệ bản thân, gia
đình, cộng đồng bằng những hành động cụ thể.
Thực hiện tốt thông điệp “5K”: Khẩu trang –
Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung –
Khai báo y tế, chấp hành những nguyên tắc
phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của
cơ quan chức năng và sự chỉ đạo của chính
quyền, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.
Việc chấp hành tốt các quy định phòng, chống
dịch là thể hiện trách nhiệm công dân. Biết
cách tự bảo vệ gia đình mình là cộng đồng được
an toàn. Nhìn lại những ngày căng mình chống
dịch của cả nước trong các đợt bùng phát dịch
Covid – 19, có thể khẳng định rằng chính sự vào
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Có phải “con hư tại mẹ,
cháu hư… tại bà”?!

nguyễn ViệT Tiến

T

ôi cứ phân vân câu tục
ngữ: "Con hư tại mẹ,
cháu hư tại bà" của
người xưa có còn đúng hay
không đối với ngày nay?! Bởi
ngày nay thì mọi sự đổi khác
đã rất nhiều. Kể cả trong các
sinh hoạt ăn ở, mặc, học tập và
đi lại…
Ngày xưa, gần như chỉ có
một mặc định đó là: phụ nữ
lấy chồng sinh con, nuôi và
dạy con cái. Người đàn ông là
trụ cột, chủ yếu làm kinh tế và
quản lý gia đình. Một gia đình,
thường có nhiều thế hệ chung
sống, những nhà khá giả, giàu
có, con cái mới được đi học.
Cho nên việc dạy dỗ (về ăn
nói, làm lụng…) đều do bố
mẹ, ông bà truyền dạy. Gần
cận sâu sát nhất là mẹ và bà.
Đàn ông thường nghiêm khắc,
nên ít chiều chuộng con, cháu
hơn. Trong khi phụ nữ tính
thường mềm mỏng vả lại
thường quý con, quý cháu mà
"quý quá" thường sinh ra
chiều chuộng. Chiều chuộng
có nghĩa là "ưu tiên" về ăn
mặc, sinh hoạt, trẻ đòi hỏi gì
thì cố gắng đáp ứng. Và những
thói hư, tật xấu của trẻ cũng dễ
được "xuê xoa". Cái này sinh
ra thói ích kỉ, tham lam, lười
nhác. Khi càng lớn lên, được
chiều chuộng "quá mức", đứa
trẻ càng có nguy cơ lười nhác
trong lao động, học tập. (Ngày
xưa, do điều kiện khó khăn
nên những đứa trẻ hầu hết
phải tập làm việc nhà: quét
nhà, quét sân, cho gà ăn, trông
em, nấu cơm, rửa bát… Lớn
lên một chút cũng tham gia
làm đồng (làm cỏ, nhổ mạ,
phụ giúp cha mẹ, rồi băm bèo,
nấu cám hay chăn trâu, cắt
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cỏ…) nên hầu hết trẻ con đều
rất chịu khó lao động và chúng
rất thành thạo làm các công
việc này. Khi lớn lên đi ra
ngoài hoặc lấy vợ, lấy chồng tự
lập (ra ở riêng) thì chúng đã
"thạo" các việc này và thích
nghi với cuộc sống. Những
đứa được nuông chiều sẽ ít
hoặc không phải làm việc trở
thành lười nhác, lêu lổng.
Cuộc sống sẽ rất khó khăn nếu
phải sống tự lập. Không ít đứa
trở thành kẻ gian dối, lừa đảo
trộm cắp sau này…
Câu mà các cụ ta vẫn dạy:
"Cá không ăn muối cá ươn,
con không nghe mẹ trăm
đường con hư"; hoặc "Bé
không vin, lớn gãy cành",
khẳng định một điều rằng: con
hư là do thiếu giáo dục mà
ra…
Ngày nay, do kế hoạch hóa
gia đình mỗi cặp vợ chồng chỉ
sinh từ 1-2 con, nên con, cháu
được quý hơn cả cục vàng, mà
đã "quý" sinh ra chiều
chuộng. Từ khi còn rất nhỏ
nhiều đứa đã được tiếp xúc với
điện thoại di động, với máy
tính. Thế là thoải mái chơi
game, xem mạng với nhiều
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mối nguy hại nhiễm vào đầu
óc non nớt của chúng. Rất
nhiều đứa bé tí đã cận "lòi"
mắt; đeo cặp kính cận dầy như
hai cái "đít chai". Bỏ kính ra là
chịu chết, không nhìn thấy gì.
Loại này lớn lên thì quân đội
hay công an sẽ chẳng bao giờ
tuyển vào làm việc. Có đứa
chơi game quá nhiều đầu óc
trở thành u mê, lú lẫn sau phải
đi "cai nghiện" điện tử. Phục
hồi lại tâm lý, tinh thần. Có
đứa vì thiếu tiền chơi game đã
ăn cắp, có nhiều hành vi lừa
đảo vi phạm pháp luật hoặc là
giết cả bà để lấy tiền chơi
game. Khi bị bắt, chúng vẫn vô
tư như không có việc gì xảy ra,
vì chúng vẫn chỉ là những đứa
trẻ.
Không chỉ chiều chuộng
trong gia đình, trẻ em ngày
nay đến trường còn có một hệ
lụy, có không ít trẻ em bỏ bê
học hành, hỗn hào với thầy cô,
đánh nhau… nhưng giáo viên
không xử lý được, vì cấm:
"không được lăng mạ, phê
bình hay có biện pháp
mạnh"… Thế là, những đứa
trẻ này hư lại càng hư. Mai kia,
những đứa trẻ này lớn lên là

vhttdl.haiduong.gov.vn

mối nguy cho cộng đồng xã
hội. Có nhiều người đặt câu
hỏi: "Sao bây giờ có lắm kẻ
cướp, lừa đảo và giết người
tuổi còn rất trẻ lại man rợ đến
thế? Trong khi ngày xưa, sự
việc như thế này, rất ít hoặc
không xảy ra!?"
Có nhiều người giải thích:
Do chiều chuộng quá mức;
ảnh hưởng của phim ảnh, của
game, của trăm thứ bà dằn
trên mạng, của đời sống xã hội
tác động vào ảnh hưởng của
những hành vi, của những kẻ
có chức, có quyền tham
nhũng, ăn chặn… "ăn bẩn"
với bản tính "thích ăn, không
thích làm" của nhiều người trẻ
tuổi, nên mới xảy ra như thế!
Có người còn cho rằng: do
đạo đức xã hội xuống cấp, nên
bố không ra bố, mẹ không ra
mẹ, thầy không ra thầy, trò
không ra trò, nhân cách bị
méo mó. Như chúng ta đã biết
có những thầy "quan hệ tình
dục" với trò, cha dượng "quan
hệ" với con gái của vợ, không
thiếu gì trường đã không đào
tạo, hoặc cho đào tạo kiểu:
"đánh trống ghi tên" đã cấp
phát nhiều văn bằng trái luật,

cần tiếp thêm...

bằng thật, kiến thức giả là
những cử nhân hay tiến sĩ cho
nhiều đối tượng (như trường
đại học Đông Đô thời gian vừa
qua là một ví dụ việc này đang
được các cơ quan điều tra xử lý
theo pháp luật) đã gây nhức
nhối dư luận. Thầy không đủ
kiến thức, nhân cách thì dạy
ai? Pháp luật mà có những
người đi mua bằng cấp, không
đủ kiến thức pháp luật thì xử
lý cái gì? Có biết bao vụ án oan
sai đẩy con người vào cảnh tù
tội, có bao vụ án tham nhũng
gây “hậu quả nghiêm trọng”
nhưng mức độ xử lý không
tương xứng là cả một vấn đề
nguy hại về việc phòng, chống
tham nhũng tiêu cực, có hiệu
quả hay không?!...
Như thế, vấn đề cơ bản
muốn nói ở đây là cha mẹ sinh
con ra dù có điều kiện vật chất
dư đủ, hay giàu có thì cũng
không nên chiều chuộng con
cái một cách quá mức. Ông bà
phải là tấm gương sáng để con
cháu noi theo. Phải rèn cho
chúng có ý thức chăm chỉ lao
động, học tập ngay từ nhỏ. Bởi
chỉ có lao động mới biết làm ra
đồng tiền (của cải vật chất) nó

(Tiếp theo trang 47)

cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội,
đã giúp cho Việt Nam kiểm soát tốt được tình
hình dịch bệnh. Trong cuộc chiến cam go ấy,
mỗi người dân là một “chiến sỹ”, mỗi gia đình
là một “pháo đài”, mà gia đình chính là hạt
nhân của phong trào toàn dân tham gia phòng,
chống dịch và là biểu hiện sinh động của việc
phòng, chống dịch dựa vào nhân dân, toàn dân
tham gia đánh “giặc” Covid – 19. Không chỉ làm
tốt công tác phòng, chống dịch, nhiều cá nhân,
tổ chức, gia đình đã thể hiện tinh thần công
dân trong việc hỗ trợ lực lượng tuyến đầu
chống dịch, giúp đỡ người nghèo, người yếu
thế. Những hoạt động như ATM gạo, tặng khẩu
trang miễn phí, đóng góp nhu yếu phẩm cứu
trợ, hay tình nguyện ngày đêm tham gia chống

vất vả như thế nào?! Và đồng
tiền do mình làm ra mới có ý
nghĩa, quý hơn nhiều lần so
với những đồng tiền không
phải mồ hôi, xương máu của
mình đổ ra, mới thấu hiểu,
thương cảm được những hoàn
cảnh khó khăn, mới biết
thương người. Còn những kẻ
tham nhũng, bòn rút của
công, chạy chức, chạy quyền
thì chẳng bao giờ hiểu và
thương cảm cho những số
phận hẩm hiu, nghèo khó đâu,
vì nhân cách của chúng không
còn.
Có một thực tế hiện nay là:
bố mẹ càng giàu có (nhất là có
khối tài sản kếch sù, do tham
nhũng lừa đảo mà có) thì con
cháu thường hư hỗn hơn
nhiều đứa có hoàn cảnh khó
khăn. Cái này cũng dễ hiểu vì
chúng sống ở môi trường có
nhiều tiền bạc thì thoải mái ăn
chơi vô độ kể cả sẵn sàng vi
phạm pháp luật, trộm cướp,
ma túy… hay lao vào các băng
đảng ma-phi-a tội phạm. Bố
mẹ chúng còn chẳng ra gì thì
làm sao mà dạy được con cái
là người tử tếr

dịch... đã làm ấm lòng nhân dân cả nước. Đất
nước rất cần sự chủ động chung tay, góp sức
của mỗi người dân. Những lúc khó khăn, gai
góc nhất là dịp để mỗi người dân, mỗi gia đình
thể hiện khí chất của tinh thần “Bầu ơi thương
lấy bí cùng”, cùng hành động có trách nhiệm vì
đất nước. Cũng chính trong lúc dịch bệnh, mỗi
người lại có thêm cơ hội để nhìn nhận lại bản
thân, thêm trân trọng những giá trị cốt lõi của
cuộc sống, cùng chia sẻ, yêu thương và sống có
trách nhiệm hơn với tổ ấm của mình.
Ngay lúc này, chúng ta hãy làm tất cả để tiếp
thêm sức mạnh cho mỗi gia đình. Tin tưởng
rằng, khi gia đình là điểm tựa vững chắc cho
mỗi người, là một pháo đài vững chãi trong
phòng, chống dịch Covid – 19 thì đại dịch
Covid – 19 sẽ sớm được đẩy lùir
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VĂN HọC - NGHệ THUậT

Nhớ mãi tình nghĩa quân – dân
nguyễn THế Trường

T

hời còn khỏe, mỗi năm
nghe gió heo may về, mẹ
tôi lại nhẩm thầm câu
hát trong bài “Áo mùa đông”.
“Gió bấc tới đây xào xạc rung
cây lá lá bay, một mùa đông
bao người đan áo”. Bởi không
khí lạnh về khiến mẹ lại nhớ về
phong trào “Mùa đông binh
sĩ” hồi chín năm kháng chiến
chống Pháp, động viên hậu
phương tặng áo ấm cho bộ
đội. Ngày ấy, mẹ là một trong
số ít phụ nữ trong làng như chị
Thảo, chị Loan… biết đan áo
len, áo sợi. Nhờ thế, các chị tôi
cũng tập, rồi biết đan. Những
chiếc áo ấm do bàn tay khéo
léo của mẹ và chị em trong
làng đã được gửi ra tiền tuyến
cho bộ đội.
Khi kháng chiến lan rộng
đến Tứ Kỳ thì quê tôi đã xây
dựng được “Làng chiến đấu”
với những hàng rào tre kín lũy,
hào giao thông liền nhà, liền
xóm, xen với ụ súng, hầm
phòng tránh bom đạn. Từ đó,
nhiều đơn vị bộ đội cũng hành
quân qua hoặc đóng lại ít
ngày. Thế là phong trào gửi áo
ấm cho binh sĩ càng khẩn
trương. Nhiều mẹ, nhiều chị
thức thâu đêm đan áo để kịp
gửi các anh lên đường. Trong
đó, có một chiến sĩ hay hát bài
“Áo mùa đông”, mãi sau này
tôi mới biết đó là sáng tác của
nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Thời gian
anh ở lại không lâu, nhưng đã
dạy lũ trẻ chúng tôi thuộc bài
hát ấy. Ca từ và giai điệu thiết
tha của bài hát như nói đúng
tâm trạng, tình cảm của
những người đan áo nên được
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các mẹ, các chị nhập tâm:
“Này người ơi tôi nhớ thấy
nhiều người bạn tôi trong
nắng quá chiều ngồi miền quê
đan áo…”. Và rồi mũi đan
càng mau, đường khâu thêm
gấp. Có một chuyện rất cảm
động sau hòa bình lập lại 1954.
Người chiến sĩ trẻ tên Hà, quê
rất xa trở về vẫn nhớ đến thăm
mẹ và các chị em. Anh đã bận
chiếc áo trấn thủ màu cỏ úa.
Khi vào nhà, anh cởi trấn thủ
ra vẫn còn áo len của mẹ và
các chị gửi cho. Anh còn nhớ
ngày ấy được lệnh hành quân
vội nên mẹ và hai chị đã
nhanh tay mỗi người đan một
vạt để kịp khâu thành áo tặng
anh. Nhiều đêm đứng gác hay
những lần ra trận, anh đều
nhớ về mẹ và các chị, đợi ngày
chiến thắng cùng chiếc áo trở
về. Mẹ tôi và các chị nghe xúc
động, mắt hoe. Còn anh, anh
lại hát bài đã dạy chúng tôi hồi
thiếu nhi: “Này người ơi tôi
thấy nhớ nhiều người mẹ
mong con ngóng những chiều
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chờ cầm áo đưa theo”…
Dừng một lát, nghe mẹ và
các chị hỏi về anh Hùng, anh
Mộng, anh Sơn… thì Hà lặng
đi, mặt buồn, ngập ngừng,
không nói được. Rồi như để
vơi đi điều khó nói, anh lại nhè
nhẹ hát “Này người ơi có thấy
phút nào từng đoàn quân
khâu áo nhuốm đào thành cờ
cuốn lên cao”… Đến đây thì
mẹ và các chị đã hiểu phần
nào về những anh bộ đội vừa
nhắc tên chưa hoặc không về
nữa. Mẹ bước lại gần Hà, tay
vuốt lên tấm lưng còn mặc
chiếc áo len…
Thế rồi Hà xin phép về đơn
vị sau khi biếu mẹ một mảnh
vải dù. Từ ấy, sau nhiều năm,
dù mẹ tôi đã đi xa, nhưng câu
chuyện tặng áo ấm cho bộ đội
và bài hát “Áo mùa đông” vẫn
còn nhiều người dân quê tôi
nhắc nhở, vì mối tình quân
dân ấm áp vô cùngr
Ghi chú: Những câu trong ngoặc
kép là trích bài hát “Áo mùa đông”
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Tranh thủy mặc
và triết mỹ về đen trắng

Huy CHương

N

ếu như tranh hội họa
với biểu đạt không
gian xa gần thông qua
đường nét, mảng khối, màu
sắc… là lẽ đương nhiên, thì
tranh thủy mặc lại chỉ rất
“kiên định” với đen trắng và
đậm nhạt.
Tranh thủy mặc là loại hình
độc đáo vẽ bằng mực nước và
chỉ dùng đen trắng, tức là chỉ
thể hiện không gian xa gần
bằng sắc độ (độ đậm nhạt),
biểu đạt màu ước lệ cũng bằng
sắc độ. Các yếu tố khác như
đường nét, hoặc tạo hình to
nhỏ... biểu hiện về không gian
cũng chỉ là thứ yếu.
Cách biểu đạt không gian
theo lối tranh thủy mặc mang
ý nghĩa triết mỹ khá sâu sắc.
Các họa sĩ Trung Quốc, Nhật
Bản ở thế kỷ 16-17 đã làm nên
trường phái thủy mặc Trung
Hoa, Nhật Bản nổi tiếng, thậm
chí tranh thủy mặc thời đó còn
được coi là quốc họa Trung
Hoa. Trong cảm nhận thị giác,
ta chỉ cần để dây một chút
nước cà phê loãng, thậm chí
một vết hoen ố trên tờ giấy
trắng thì hiện tượng đó đã gây
cho ta một cảm giác là chỗ
giấy đó phồng lên hay lõm
xuống. Sự “lồi” hay “lõm” đó
đã tạo nên cảm nhận độ nông,
sâu theo khái niệm không
gian. Tranh thủy mặc phương
Đông có xu hướng giảm dần
độ sâu về không gian, mà chỉ
lấy tinh thần thơ mộng, u nhã,
nhẹ nhàng, thanh đạm làm cốt
cách. Vậy thì sự đậm nhiều
hay ít của thủy mặc trên mặt
phẳng tranh chính là cách
diễn đạt không gian xa - gần

Ảnh: Internet

bằng sắc độ. Thông thường thì
ta thưởng thức tranh hay có
cách nói chung nhất là màu
sắc. Thực ra, giới hội họa phân
biệt rất rõ khái niệm về màu và
sắc. Màu như đỏ, vàng, lam...
Còn sắc thì chỉ là đen, trắng,
đậm nhạt. Màu theo nhận biết
của con mắt thì màu nóng cho
cảm giác gần, màu lạnh cho
cảm giác xa. Cây cối trước mắt
hay trên quả đồi trước mặt là
màu xanh rêu nóng (hòa sắc
pha trộn cả đỏ, vàng, xanh).
Rặng núi mờ xa mà trên đó
cũng là cây cối trở thành màu
xanh lam ngả tím và nhạt hơn.
Họa sĩ Lê Thiệp lúc sinh thời
thường khái quát nguyên lý
này bằng câu nói vui như một
biểu hiện xã hội: “Càng xa
nhau, càng lạnh, nhạt”. Còn
sắc độ theo nhận biết của con
mắt trong tự nhiên mà ai cũng
thấy là càng gần càng đậm, rõ,
càng xa càng nhạt, mờ nhòe.
Các họa gia thủy mặc triết
luận: Vạn vật mà con mắt
người ta nhìn được, cảm nhận
được màu sắc của nó đều là do
ánh sáng. Ánh sáng làm cho

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

vạn vật tiếp nhận và toát ra
bản chất của nó. Màu đỏ, cam
hay xanh lam, xanh lục, vàng,
tím... là do bản chất của vật đó
tiếp nhận ánh sáng hay cường
độ ánh sáng mà bộc lộ bản
chất của chính vật đó. Vạn vật
chịu tác động của ánh sáng
cho con mắt cảm nhận được
nó ở xa hay gần, xanh hay đỏ,
tím hay vàng… Ánh sáng
mạnh thì cho ta cảm giác về
vật đó có màu sắc tươi tắn, rõ
ràng. Ánh sáng yếu thì cảnh
vật trở nên âm u, thậm chí chả
còn gì là màu. Nếu không tin
thì hãy nhìn cảnh vật vào ban
đêm, khi đó không có ánh
sáng mặt trời, vòm trời cao
xanh, bông hoa rực đỏ... đều
thành đen cả. Nếu không tin
thì ban đêm hãy tắt ánh sáng
đèn, mọi màu sắc của vạn vật
gần xa cũng đều biến mất.
Cái triết lý đó như một cơ
sở lý luận để tranh thủy mặc
chỉ dùng đen trắng. Đen trắng
mà diễn tả được không gian
xa, gần, diễn tả được trạng thái
tình cảm… đó là cái thần
trong tranh thủy mặcr
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Lệ “nộp cheo”, một cổ tục
của thôn làng truyền thống

nguyễn Tiến quAng

Có cưới mà chẳng có cheo
Dẫu rằng có giết mười heo cũng hoài.

N

hớ có lần đọc bài viết của nhà văn xin tiền khước có ý nghĩa vừa như một thử
Hoàng Minh Tường, có đề cập đến đám thách nhỏ đối với cô dâu, chú rể, vừa có ý nghĩa
cưới của Nhà văn Vũ Trọng Phụng và bà đóng một khoản tiền “mãi lộ” trên con đường
Vũ Mỹ Lương, một đám cưới được cho là đình đến với cuộc sống lứa đôi. Từ ý nghĩa tượng
đám thời đó. Bài viết có đoạn: “Rồi đây sẽ có trưng trong sáng ban đầu, càng về sau, tục
người chậm bước trên con đường lát gạch chăng dây càng sa vào tệ sách nhiễu, thành tệ
nghiêng từ cổng làng Giáp Nhất để tìm xem có tục (người xưa gọi là “bạc tục”). Có những đoàn
viên gạch nào được lát bằng bảy đồng tiền cheo rước dâu vì sự sách nhiễu mà có phản ứng dẫn
cưới mà Nhà văn đã góp cho làng”. Bảy đồng đến bọn trẻ cắt hoặc dứt đứt dây thì phiền. Vì
người
xưa
tiền cheo, mức
quan
niệm
đóng góp cao
chuyện
đứt
nhất dành cho
dây
giữa
“cheo ngoại”,
đường thường
trong khi thời
ảnh
hưởng
đó một tạ gạo
xấu đến hạnh
có giá hai
phúc lứa đôi.
đồng, một chỉ
Khi lệ mà trở
vàng có giá ba
thành tệ tục
đồng. Mà mức
gây
phiền
đóng lại áp
nhiễu thì làng
dụng với Nhà
thôn có hình
văn Vũ Trọng
thức
điều
Phụng,
một
chỉnh, và lệ
tên tuổi lẫy
nộp cheo ra
lừng trong làng
đời. Lúc đầu lệ
văn học Việt
Rước dâu trên đường quê.
Ảnh: Internet
nộp cheo chỉ
Nam;
một
được đưa vào
người
theo
“Tây học” trăm phần trăm. Cho thấy lệ nộp trong hương ước của những làng có truyền
cheo đã thành một luật tục có sức sống lâu đời. thống khoa bảng, làng mĩ tục, nhưng sau đó
Và như một biểu thị cho sức sống của phong người ta thấy lệ nộp cheo cũng phù hợp nên
tục, tập quán, những con đường lát gạch đến thế kỷ XIX, các làng đều xây dựng lệ nộp
nghiêng được xây dựng bằng tiền cheo còn cheo thành điều khoản trong hương ước, tổ
hiện hữu trong đời sống thôn làng đến tận chức thực hiện.
Trong điều kiện làng xã xưa chưa có hình
những năm cuối thế kỷ XX trước khi được thay
thế bởi những con đường bê tông đạt tiêu chí thức giấy hôn thú thì việc nộp cheo có ý nghĩa
đôi nam nữ đã chính thức công bố với dân làng
“Nông thôn mới”.
Vậy lệ “nộp cheo” có từ bao giờ và ý nghĩa có cưới, có cheo đàng hoàng. Có thể hiểu nộp
của luật tục này? Lệ nộp cheo có xuất xứ từ tục cheo là hình thức thay cho giấy hôn thú; được
Lan nhai (chăng dây). Xưa các đám cưới, khi dân làng chấp nhận coi là lẽ đương nhiên: Nuôi
đoàn rước dâu về nhà chồng, thanh thiếu niên lợn thì phải băm bèo/ Lấy chồng thì phải nộp
trong làng thường đóng cổng làng hoặc chăng cheo cho làng. Vì ý nghĩa nêu trên nên làng xã
dây ngang đường xin đoàn rước dâu một chút rất coi trọng, đưa lệ nộp cheo thành điều khoản
tiền lẻ gọi là xin khước lấy may. Tục chăng dây trong hương ước với những quy định cụ thể
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mức đóng góp dành cho “cheo nội”, (trai gái
trong làng lấy nhau), và “cheo ngoại” (con gái
lấy chồng ngoài làng). Ngoài lệ cheo làng lại có
lệ nộp cheo hàng xóm, cheo bản tộc (cheo
trong họ). Lần giở những trang hương ước cổ,
thấy những điều khoản quy định về lệ nộp cheo
rất cụ thể. Như hương ước làng Mộ Trạch (Phủ
Thượng Hồng – Trấn Hải Dương) được xây
dựng năm 1665, điều 22 bản hương ước quy
định: “Đàn bà con gái trong làng mà lấy chồng
ở ngoài làng thì phải tuân theo lệ nộp cheo như
định lệ trước đây của xã”. Cũng về lệ nộp cheo,
hương ước làng Ngọc Than quy định “người
con trai ngoài xã lấy con gái bản xã phải lo hai
con gà trống béo, 20 đấu xôi trắng, rượu 2 vò giá
một quan tiền và trầu cau trình lý dịch yết lễ. Lễ
xong giao lý dịch một nửa để mời viên chức
cùng giáp Trưởng có con gái đó ăn uống”. Còn
với “cheo nội”, đặc biệt ở những làng có nghề
thủ công truyền thống (vì sợ con gái lấy chồng
ngoài sẽ lộ bí mật nghề), hương ước các làng
đều quy định mức đóng cheo nội chỉ bằng một
nửa cheo ngoại, nhằm cổ vũ “trâu ta ăn cỏ
đồng ta”.
Dân làng xưa ít ai thiếu lệ cheo. Đối với làng
thì nộp cheo có ý nghĩa đấy là một khoản đóng
góp bằng tiền hoặc hiện vật, góp cùng với tiền
thu được từ những “lệ” khác như lệ hậu thần,
hậu Phật; lệ bán ngôi nhiêu (bán những ngôi
thứ không có thực quyền); lệ nộp tiền thế khao;
tiền phạt vi phạm hương ước… để làng có
khoản kinh phí đáp ứng việc xây dựng đường
làng hoặc tu bổ đình, chùa miếu mạo… Còn
với gia đình thì tiền nộp cheo có ý nghĩa trả một
phần nhỏ ân tình đối với làng. Xong, từ thế kỷ
XIX lệ nộp cheo bị chức dịch lợi dụng để mưu
lợi riêng. Từ quy định ban đầu, lệ nộp cheo chỉ
thu một vài quan tiền lẻ mang ý nghĩa tượng
trưng; nay qua hương ước của một số làng, lệ
thu cheo ngoại lên tới 20 – 30 quan tiền, tương
đương giá hai con trâu to. Nhiều làng xã không
những thu bằng tiền mặt mà còn bắt đóng
bằng hiện vật như mâm đồng, gạch, gốm Bát
Tràng… Trước tình trạng nạn cường hào phổ
biến ở nông thôn và tệ hà lạm các khoản thu,
trong đó có khoản tiền cheo. Năm 1921, thực
dân Pháp đã ban hành Nghị định 1949 tiến
hành công cuộc Cải lương hương chính. Tuy
nhiên lệ nộp cheo cũng như việc chia cấp công
điền, việc tế tự, ngôi thứ trong làng…, là những
cổ tục đã ăn sâu vào nếp sống của từng làng,
không dễ xóa bỏ. Một hình thức hôn nhân
không có giấy giá thú, chỉ có một khoản đóng

góp nhỏ theo lệ làng trước sự chứng kiến của
chức dịch và bà con trong làng mà sao có sức
sống trải mấy trăm năm. Để giúp độc giả có
thêm hiểu biết về hình thức hôn nhân không có
hôn thú này, tác giả bài viết có cuộc trao đổi với
cụ Lê Xuân Thọ, Lão thành cách mạng năm nay
98 tuổi (quê Châu Khê – Thúc Kháng – Bình
Giang) và một số cụ năm nay đã ở tuổi “Kim
cương”, các cụ đều khẳng định: “Thôn làng xưa
rất kỹ lưỡng trong vấn đề hôn nhân; trước khi
nhận cheo, làng phải xét đôi nam nữ lấy nhau
có hợp thức không. Nghĩa là có đúng luân
thường đạo lý, tránh tình trạng trai gái trong
nội tộc lấy nhau, hoặc hôn nhân không tự
nguyện. Hình thức nộp cheo thay cho giấy giá
thú, mới đầu tưởng đơn giản lỏng lẻo dễ tan vỡ.
Nhưng thực ra hôn nhân này khá bền vững.
Hầu như thế hệ cha ông chúng tôi sau nạp cheo
thành vợ, thành chồng đều yêu thương gắn bó,
sống với nhau đến đầu bạc răng long. Những
trường hợp ly hôn là rất ít”.
Trao đổi với các cụ rồi lại thầm so sánh giữa
hình thức hôn nhân “lấy chồng thì phải nộp
cheo” với hôn nhân tiến bộ thời nay, thời của
những giao thoa, tiếp biến văn hóa, bên cạnh
giá trị hôn nhân truyền thống cơ bản vẫn được
giữ gìn, trong lĩnh vực hôn nhân – gia đình đã
có những biểu hiện lệch chuẩn. Thời nay, thời
nhiều người coi chuyện “bồ bịch” là mốt, thậm
chí người ta còn hài hước so sánh đàn ông chỉ
có một vợ với… bò. Thời mà không ít bạn trẻ
thành đôi, nên duyên chỉ qua một vài lần
“chát” qua không gian ảo để rồi hình thành các
cặp đôi “ba nhanh” (nhanh yêu – nhanh cưới –
nhanh ly hôn). Qua báo cáo tổng kết của ngành
tòa án về các vụ ly hôn, thì số vụ ly hôn có xu
hướng trẻ hóa đang trở thành hiện tượng trong
đời sống hôn nhân – gia đình.
Qua việc đề cập đến hai hình thức hôn nhân
gắn với hai thời kỳ lịch sử khác nhau, tác giả bài
viết muốn gửi tới độc giả một thông điệp: Dù là
hình thức hôn nhân nào, sau kết hôn đôi vợ
chồng sống với nhau đến trọn đời phải được
hiểu đó là mục đích cao đẹp mà hôn nhân thời
đại nào cũng cần hướng tới. Và trong quá trình
giao thoa, tiếp biến giữa các nền văn hóa,
không phải cái gì mới cũng là cái văn hóa, tiến
bộ và không phải cái gì thuộc xã hội phong kiến
cũng bị cho là lỗi thời, lạc hậur

Tài liệu tham khảo:
- Hương ước làng xã Bắc Bộ Việt Nam - Luật làng Kanto
(Nhật Bản).
- Lệ làng, Phép nước.
- Việt Nam phong tục.

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

Số 03 tháng 6 - 2021

53

TiN HoạT ĐộNG NGàNH

Trưng bày hơn 200 tài liệu, hiện vật về Bầu cử
đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 11/5, tại Bảo tàng tỉnh, Sở VHTTDL
phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc
hội và Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức
trưng bày chuyên đề: "Bầu cử đại biểu Quốc
hội và Hội đồng nhân dân các cấp – Ngày hội
toàn dân".
Trưng bày chuyên đề giới thiệu tới công
chúng hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về
quá trình hình thành, phát triển trong 75 năm
của Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân
các cấp tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ. Nội
dung trưng bày có 3 chủ đề gồm: Bầu cử đại
biểu Quốc hội dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí
Minh; Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương; Hoạt động
tiêu biểu của đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương.
XT
Trưng bày kết thúc vào 30/5.

Khai mạc triển lãm Ảnh tư liệu - thời sự và
tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021
Ngày 28/4, Sở VHTTDL Hải Dương tổ chức
khai mạc triển lãm Ảnh tư liệu-thời sự và tranh
cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021 tại Nhà triển
lãm tỉnh.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng trên 200
ảnh tư liệu và 78 tranh cổ động được trưng bày
gồm 3 phần: phần 1 là bộ ảnh tư liệu "75 năm
Quốc hội Việt Nam (1946-2021)". Phần 2 là
những hình ảnh hoạt động của đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Hải Dương khoá XIV trong công
tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với các cơ
quan chức năng của tỉnh và bộ ảnh thời sự
trong tỉnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế,
văn hóa - xã hội, an ninh-quốc phòng từ đầu
năm 2021 đến nay. Phần 3 gồm 78 tác phẩm
tranh cổ động được tuyển chọn từ hơn 100 tác
phẩm tham gia Cuộc phát động sáng tác tranh
cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021.
Cũng tại buổi Lễ khai mạc, Ban tổ chức đã
trao giải cho các tác giả đạt giải tại Cuộc thi
phát động sáng tác tranh cổ động tỉnh Hải
Dương năm 2021 với 01 giải nhất của tác phẩm
"Gửi niềm tin vào lá phiếu" của tác giả Hà Huy
Trường, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến
XT
khích.

Khen thưởng 22 làng, khu dân cư giữ vững
danh hiệu văn hóa 5 năm
Vừa qua, UBND tỉnh ra quyết định tặng
bằng khen cho 22 làng, KDC đạt chuẩn văn
hóa, phát huy tốt danh hiệu 5 năm liên tục giai
đoạn 2016 - 2020. Trong đó các huyện Nam
Sách, Tứ Kỳ, Bình Giang, Thanh Hà, Ninh
Giang, Gia Lộc, Kim Thành, thị xã Kinh Môn,
TP Hải Dương và TP Chí Linh mỗi địa phương
có 2 làng, KDC được khen tặng. Huyện Cẩm
Giàng, Thanh Miện mỗi địa phương có 1 làng,
KDC được khen tặng. Ngoài bằng khen, UBND
tỉnh cũng quyết định hỗ trợ mỗi làng, KDC 5
triệu đồng để bổ sung trang thiết bị phục vụ
cho hoạt động văn hóa tại cơ sở.
UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 18
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn
hóa, phát huy tốt danh hiệu 5 năm liên tục
đồng thời công nhận lại 121 cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên
P.V
tục giai đoạn 2016 - 2020.

Văn hóa – thông tin Cẩm giàng tích cực tuyên
truyền bầu cử quốc hội và HĐnD các cấp
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Tuyên truyền về ngày bầu cử Quốc hội và
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Trung tâm
VHTT-TT và các xã, thị trấn đã cắm gần 1.500
hồng kỳ; treo 360 pa-nô, gần 400 áp phích, hơn
260 băng zôn, khẩu hiệu. Cùng với hoạt động
tuyên truyền trực quan, Trung tâm đẩy mạnh

vhttdl.haiduong.gov.vn

hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động
loa kéo với hơn 30 lượt/ngày, đài truyền thanh
huyện, xã đã phát gần 600 tin, bài tuyên truyền.
Do dịch Covid-19 đang diễn biến phực tạp nên
ngoài việc tuyên truyền bầu cử, ngành VHTT
cũng tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch
Covid-19, để có cuộc bầu cử an toàn. Ở các
điểm bầu cử được bố trí tại các nhà văn hóa
thôn, KDC, tiểu sử những người ứng cử được
niêm yết trang trọng, rõ ràng giúp người dân dễ
dàng tìm hiểu, lựa chọn, bầu ra những người
tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện
BG
vọng của nhân dân.

Lớp bồi dưỡng hát chèo, hát dân ca và lớp bồi
dưỡng kiến thức phong trào “TDĐKXDnTM,
ĐTVM” năm 2021

Diễn ra tại Nhà văn hóa xã Cẩm Hưng (Cẩm
Giàng) do Trường trung cấp VHNT&DL phối
hợp với UBND xã Cẩm Hưng tổ chức. Trong
gần một tháng, 33 học viên là những hạt nhân
văn nghệ đã được học một số làn điệu hát chèo,
hát quan họ, múa chèo, hóa trang và dàn dựng
một số tiết mục hát múa và trích đoạn chèo.
Lớp bồi dưỡng kiến thức phong trào
TDĐKXDNTM, ĐTVM có hơn 20 học viên là
công chức VH-XH, bí thư chi bộ, trưởng thôn và
cán bộ làm công tác mặt trận, thông tin được
học, trao đổi và nắm vững 3 nội dung: nghiệp
vụ thông tin tuyên truyền thực hiện cuộc vận
động; phương pháp tổ chức và quản lý các thiết
chế văn hóa ở cơ sở; tư tưởng Hồ Chí Minh về
Đại đoàn kết. Kết quả 100% học viên của 2 lớp
đều đạt loại khá và được Trường trung cấp
VHNT&DL trao giấy chứng nhận đã hoàn
BG
thành khóa học.

ra mắt Câu lạc bộ yêu dân ca và chèo thành
phố Hải Dương
Sáng 28/4, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính

trị thành phố, Câu lạc bộ yêu dân ca và chèo
thành phố Hải Dương tổ chức chương trình văn
nghệ ra mắt.
Theo quyết định của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, CLB yêu dân ca và chèo
thành phố Hải Dương được thành lập có 47
thành viên là những hạt nhân văn nghệ quần
chúng tiêu biểu tại các xã, phường trong thành
phố. Tại buổi ra mắt, các thành viên CLB đã
trình diễn 10 tiết mục dân ca, chèo đặc sắc.
CLB được thành lập tạo sân chơi bổ ích, lành
mạnh, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa,
văn nghệ của người dân, phục vụ văn nghệ cho
các chương trình tại địa phương, góp phần bảo
tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống
của dân tộc.
P.V

Karate Hải Dương tuyển chọn vận động
viên chất lượng cao
Để bổ sung lực lượng chất lượng cao, đội
tuyển karate Hải Dương thuộc Trung tâm Đào
tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đang
tích cực tuyển chọn vận động viên kế cận, sinh
từ năm 2009-2012.
Huấn luyện viên Lê Văn Minh của bộ môn
karate Hải Dương cho biết: Thí sinh phải có sức
khoẻ tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, nam cao trên
1,6 m, nữ trên 1,5 m (tuỳ theo độ tuổi). Khi
trúng tuyển và được chọn vào đội tuyển, các
vận động viên sẽ được cấp tiền ăn, tiền công,
trang phục tập luyện, được học văn hóa miễn
phí tại các trường thuộc TP Hải Dương, có chỗ
ở cho các vận động viên ở xa.
P.V

giải vô địch cờ tướng huyện Cẩm giàng năm 2021
Diễn ra ngày 17/4 tại Nhà tập luyện TDTT
huyện. Đây là môn đầu tiên của 14 môn thi đấu
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trong chương trình Đại hội TDTT huyện Cẩm
Giàng lần thứ IX.
Giải thu hút 42 VĐV đến từ 10 xã, thị trấn trong
huyện tham gia tranh giải cá nhân và đồng đội. Các
VĐV thi đấu cá nhân theo hệ Thụy Sỹ 5 ván, mỗi
ván 40 phút, giải đồng đội căn cứ vào kết quả của 4
VĐV đạt được trong đội (đồng đội, có ít nhất 4 VĐV
tham gia).
Sau một ngày thi đấu, giải khép lại với kết quả:
giải cá nhân, nhất, VĐV Vũ Tuấn Chiến (Cẩm
Đoài); giải đồng đội, nhất Cẩm Đoài, nhì Cẩm
Phúc, ba Cẩm Văn.
BG

giải cờ tướng huyện nam Sách năm 2021
Ngày 29/4, huyện Nam Sách tổ chức Giải vô
địch cờ tướng trong chương trình Đại hội Thể
dục thể thao lần thứ IX năm 2021.
Giải đấu thu hút 42 kỳ thủ đến từ 15/19 đơn
vị xã, thị trấn trong huyện tham gia tranh tài ở
nội dung đồng đội và cá nhân (đánh 7 ván theo
hệ Thụy Sĩ).
Sau 1 ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã
trao giải nhất cá nhân cho kỳ thủ Nguyễn Xuân
Hoàn (xã Nam Trung). Nội dung đồng đội, giải
nhất thuộc xã Nam Trung. Giải toàn đoàn,
nhất, xã Nam Trung; nhì, xã Đồng Lạc; ba, thị
trấn Nam Sách. Đây là môn thi đấu đầu tiên
trong tổng số 10 môn thể thao thuộc chương
trình Đại hội Thể dục thể thao huyện Nam
Sách lần thứ IX năm 2021.
P.V

giải bóng chuyền hơi huyện Thanh Miện
năm 2021
Trong hai ngày 24 – 25/4, tại Nhà văn hóa
trung tâm huyện, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục
thể thao huyện Thanh Miện tổ chức Giải bóng
chuyền hơi năm 2021.
Giải năm nay quy tụ hơn 300 vận động viên
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đến từ 15/17 đơn vị xã, thị trấn trong huyện
tham gia. Các đội thi đấu ở 3 nhóm gồm: nội
dung nam từ 45 đến 54 tuổi; 55 tuổi trở lên; nội
dung nữ từ 41 tuổi trở lên.
Đây là môn thi đấu thứ hai trong 10 môn thi
đấu chương trình Đại hội TDTT huyện Thanh
Miện lần thứ IX năm 2021. Trước đó, Trung tâm
Văn hóa - Thể thao huyện Thanh Miện tổ chức
Giải cờ tướng thu hút 55 kỳ thủ đến từ 11 câu
lạc bộ cờ tướng trong huyện tham gia, kết thúc,
Câu lạc bộ cờ tướng xã Tứ Cường đoạt giải nhất
đồng đội; ông Vũ Huy Vượng (Câu lạc bộ cờ
tướng thị trấn Thanh Miện) đoạt giải nhất cá
nhân.
P.V

Trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn tại
khu di tích Kiếp Bạc
Ngày 2/5, Ban Quản lý (BQL) di tích Côn
Sơn - Kiếp Bạc cho ra mắt hai gian trưng bày để
thu hút du khách về di tích.
Gian trưng bày được đặt trang trọng ngay
bên cạnh cổng vào di tích, gồm hơn 100 ảnh,
hiện vật tái hiện một cách sinh động câu
chuyện về đền Kiếp Bạc cổ xưa. Mỗi hình ảnh,
hiện vật, dấu tích tại không gian này đều gợi
nhớ về bản hùng ca giữ nước dưới triều đại nhà
Trần qua đó giúp du khách hiểu thêm về tập
tục lễ hội đền Kiếp Bạc của người dân ở cuối
thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX; đặc biệt là các
hiện vật quý từ các cuộc khai quật khảo cổ học
tại Kiếp Bạc.
Dịp này, BQL di tích cũng cho ra mắt gian
trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch trà sen
Kiếp Bạc. Đây là hoạt động tiếp nối thành công
trong việc xây dựng trà sen Kiếp Bạc là sản
phẩm du lịch đặc trưng. Ngoài sản phẩm trà
sen, BQL di tích còn trưng bày, giới thiệu đặc
sản của tỉnh như: gốm Chu Đậu, mật ong Chí
Linh, bánh đậu xanh... nhằm quảng bá, kéo du
khách đến với sản vật của Hải Dương.
P.V
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VĂN Hóa & NGôN NGữ

Có mười thì tốt, có một vô duyên

PgS.TS PHạM Văn TìnH

Đ

ây là câu tục ngữ quen
thuộc trong kho tàng
tục ngữ Việt Nam.
Trong cuốn "Từ điển Tục ngữ
Việt" (NXB Tổng hợp TP Hồ
Chí Minh, 2010), tác giả
Nguyễn Đức Dương lại thống
kê 2 biến thể: 1. "Có mười mà
tốt, có một mà vô duyên"; 2.
"Có mười mà tốt, có một mà
xấu" và giải nghĩa là: "Có mười
(đứa con) thì cả mười đứa đều
tốt nết, chỉ có một đứa thôi thì
chính đứa ấy chẳng ra gì. Hay
dùng để than phiền về sự dễ
hư hỏng của lắm đứa con
một".
Cắt nghĩa như vậy có thể
nói là chưa thật đầy đủ.
Đây đúng là câu tục ngữ
nói về chuyện con cái của mọi
nhà. Trai gái đến tuổi trưởng
thành sẽ kết duyên thành vợ
chồng. Tiếng Việt nói "lập gia
đình" với hàm ý anh chị nọ
cùng nhau dựng nên tổ ấm.
Họ sẽ sinh con đẻ cái và nuôi
nấng chúng nên người. Âu
cũng là quy luật ngàn đời của
tạo hóa lâu nay.
Nhưng có điều này, không
theo quy luật tạo hóa nhưng
lại là lẽ thường hay xảy ra.
Thực tế có nhiều gia đình sinh
nhiều con (2 hoặc nhiều hơn
thế). Nhưng cũng không ít gia
đình thì chỉ sinh duy nhất có
một. Lí do thì có nhiều: do
quan niệm cũ (cứ đẻ nhiều,
đông con thì đông của; hay
theo lẽ tự nhiên "trời sinh voi
trời sinh cỏ"; hay muốn "có
nếp có tẻ", nhà chưa có con
trai khát con trai nối dõi, nhà
chưa có con gái thêm cô "công
chúa" cho đẹp đội hình...).
Nhưng xu hướng đẻ nhiều con
đang giảm dần. Cũng bởi do
áp lực giảm dân số mà Nhà

Minh họa: HUY CHƯƠNG

nước có chủ trương hạn chế
(có nơi quy định rất khắt khe)
hay do điều kiện kinh tế không
cho phép và cũng bởi quan
niệm bây giờ đẻ ít con để có
điều kiện nuôi nấng con tốt
hơn, chu đáo hơn. Chứ nuôi
cho một đứa con lớn lên thành
tài phải lo lắng vất vả trăm bề.
Chúng ta tôn trọng sở nguyện
và điều kiện của mỗi gia đình
trong chuyện này. Quan niệm
xưa kia, phải sinh con trai nối
dõi cũng không còn gay gắt
như trước.
Song éo le, có nhà con đàn
cháu đống, gặp nhiều khó
khăn trong cuộc sống, ấy vậy
mà các con của họ đều lớn lên
khỏe mạnh và điều đáng nói là
đều phương trưởng, giỏi
giang. Nhà hai con, ba con,
thậm chí bảy tám chín người
con tất cả đều thành đạt, nghề
nghiệp ổn định, có nhà cửa
đàng hoàng, rất đáng mở mày
mở mặt với thiên hạ. Ấy thế
nhưng lại có nhà con một,
hoàn cảnh kinh tế và gia cảnh
không đến nỗi (có khi vượt lên
nhiều người về điều kiện mọi
nhẽ) mà "hoàng tử" hay
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'"công chúa" của họ lại không
được như ý. Sức khoẻ có thể
không được tốt (ốm đau quặt
quẹo). Thôi cũng là điều
không may. Nhưng buồn hơn
cả là quý tử này lại không được
như ý nguyện gia đình về
nghiệp học hành, tu dưỡng.
Được chiều chuộng đủ thứ,
những đứa trẻ trở nên sang
chảnh. Ăn uống cảnh vẻ kén
cá chọn canh. Không chịu học
hành nghiêm chỉnh (chỉ thích
chơi bời đủ thứ). Không chịu
tham gia, giúp đỡ gia đình
những công việc thường nhật
(thành kẻ lười biếng, vụng về,
không tạo cho mình những kĩ
năng lao động cần có). Đặc
biệt, không ít những đứa trẻ
lớn lên lệch lạc về nhân cách:
ích kỉ, vô tâm vô tình với gia
đình và mọi người xung
quanh. Chúng dửng dưng với
niềm vui nỗi khổ của cộng
đồng. Chúng xa lạ ngay chính
với bố mẹ, người thân trong
gia đình của chúng.
Thật buồn, có những quý
tử được coi là niềm hi vọng lớn
lao của các gia đình cuối cùng
lại trở thành nỗi thất vọng vô
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bờ. Không ít những đứa con
suốt đời ăn báo cô cha mẹ,
chẳng giúp cho cha mẹ điều
gì, ngay cả lời hỏi han chia sẻ
làm ấm lòng các bậc sinh
thành cũng không.
Trẻ cậy cha, già cậy con.
Nhiều ông bố bà mẹ tuổi cao
ốm yếu, rất cần sự chăm sóc
của đứa con duy nhất đã hoàn
toàn mất chỗ dựa. Họ không
những phải tự lo cho cuộc đời
của họ mà còn tiếp tục phải lo
cho đứa con dứt ruột của
mình.
Cũng có trường hợp, đứa
con của gia đình nọ cũng học
hành đến nơi đến chốn, được
thừa hưởng nền nếp gia phong

Bơi lội...

(Tiếp theo trang 37)
Chí Lập đã cùng đồng đội giành
Huy chương Đồng Ganepo
Jakata 1963 tại Indonesia. Đó
chính là niềm tự hào của nền
thể thao miền Bắc XHCN. Hàng
năm đoàn VĐV bơi lội tỉnh ta
đều tham gia các giải bơi vượt
sông truyền thống Bạch Đằng
toàn miền Bắc và toàn quốc
đều giành thứ hạng cao. Năm
1957 đoàn VĐV Hải Dương
giành chức vô địch toàn miền
Bắc. Các giải bơi: vượt sông
Hồng (Hà Nội); sông Đào (Nam
Định), sông Văn Úc (Hải
Phòng), Biển Cửa Lục (Quảng
Ninh); sông Mã (Thanh Hóa),
sông Hương (Huế); sông Sài
Gòn (tp Hồ Chí Minh); sông
Nhật Lệ (Quảng Bình); sông
Cầu Giẽ (Hà Tây cũ) những
kình ngư Hải Dương tham dự
giành thành tích xuất sắc. Đặc
biệt hai lần tổ chức Giải bơi
vượt sông truyền thống Bạch
Đằng diễn ra tại sông Thái Bình
(Hải Dương) năm 1974, 1979
đoạn từ Văn Thai về cầu Phú
Lương đều giành giải Ba toàn
đoàn.
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và có khi cả gia tài không nhỏ
của bố mẹ để lại. Nói tóm lại là
họ không khó khăn, kém cạnh
gì. Nhưng họ lại vô tâm, thiếu
trách nhiệm thực hiện bổn
phận của con cái. Sẵn tiền, họ
bỏ mặc cha già mẹ yếu cho
người giúp việc, cho bệnh
viện, cho nhà dưỡng lão... để
rảnh rang với cuộc sống riêng,
mặc cho bố mẹ ngày đêm
mong ngóng con mình, dù chỉ
là một lời an ủi lúc trái gió trở
trời.
Ca dao Việt Nam có câu:
"Người ta có năm có mười thì
tốt/ Còn tôi sao có một lại vô
duyên" (cũng có trường hợp
không chỉ con độc nhất - mà là

con trai hay con gái duy nhất
trong một gia đình đông anh
em, do ít mà được chiều
chuộng thì cũng giống như
thế). Lời than thân trách phận
này chính là lời cảnh tỉnh với
mọi gia đình. Tiên trách kỉ hậu
trách nhân. Bố mẹ trách con
cái một phần thì cũng phải
trách mình nhiều phần. Bởi vì
chưng nên nỗi? Chính thái độ,
cách giáo dục và sự nuông
chiều của bố mẹ nhiều khi là
tác nhân làm cho mọi thứ
không như ý mình. Đến khi
nhận ra và nghĩ lại, hỡi ôi, đã
muộn mất rồir

Bằng vị trí địa lý thuận lợi,
nhận rõ lợi ích tác dụng của tập
luyện bơi lội, dưới sự lãnh đạo
trực tiếp của các cấp ủy Đảng
và chính quyền, tỉnh ta là đơn
vị đầu tiên trong cả nước xây
dựng bể bơi đơn giản gắn liền
với sân vận động, trường học.
Xã Nam Chính huyện Nam
Sách nơi có bể bơi đầu tiên của
cả nước đã phấn đấu toàn chi
đoàn biết bơi; toàn xã đoàn biết
bơi, toàn xã Nam Chính biết
bơi, xóa nạn mù bơi trong toàn
xã được Tổng cục Thể dục thể
thao và Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh tặng cờ thi đua tiên tiến
về phong trào tập luyện bơi lội.
Thực hiện đề án xây dựng ao
bơi hợp vệ sinh khu vực nông
thôn góp phần xây dựng nông
thôn mới, đến nay tỉnh ta đã
xây dựng và hoàn thiện 36 ao
bơi hợp vệ sinh trải đều ở 12
huyện, thị xã, thành phố. Đặc
biệt thành phố Hải Dương,
thành phố Chí Linh, thị xã Kinh
Môn có hàng chục bể bơi tiên
tiến hợp vệ sinh phục vụ thiếu
niên, học sinh. Các bể bơi hiện
đại, bể bơi đơn giản, bể bơi
thông minh gắn liền với trường
học, khu dân cư đều phát huy

tác dụng tốt.
Mùa hè đã về, ve kêu, hoa
phượng đỏ báo hiệu một mùa
bơi đã đến, lớp lớp thế hệ trẻ
tỉnh ta từ thành thị đến nông
thôn, hồ hởi phấn khởi bước
vào mùa bơi. Song đáng buồn
do dịch Covid-19 đã làm ảnh
hưởng trực tiếp đến phong trào
tập luyện bơi lội của thanh
thiếu niên học sinh tỉnh ta.
Trong nhiều thập kỷ qua,
phong trào tập luyện bơi lội Hải
Dương vẫn là một trong 10
tỉnh, thành, ngành dẫn đầu cả
nước, chính vì vậy tỉnh ta đã
từng bước xóa được nạn mù
bơi; tỉ lệ thanh thiếu niên học
sinh bị đuối nước giảm thiểu
đáng kể. Các cấp ủy đảng,
chính quyền, các đoàn thể
quần chúng, cần quan tâm hơn
nữa để bộ môn bơi xứng đáng
là môn thể thao nhóm 1, nằm
trong chương trình thi đấu
Olympic (thế vận hội). Xứng
đáng với truyền thống thượng
võ của ông cha. Xứng đáng với
vị thế chúng ta có được trong
tương quan thể thao toàn
quốcr
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(*) Nguyên Giám đốc Sở TDTT
Hải Dương.
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THơ - NHạC

Lê Xuân THọ

Không đề

Tiếng sẻ đồng ríu rít
Liệng vòng xuống triền đê
Lúa vàng bông chắc hạt
Đồng xa kĩu kịt về
Thanh bình một dải sông quê
Đầu thôn nắng vắt ngang đê tím chiều.

Bùi Văn Hiên

Mong Người làm báo
Em chưa đến những miền xa
Nhưng em đã được biết qua báo đài
Nghe tin, xem ảnh, đọc bài

Yêu quê hương, hiểu trong ngoài, trước sau
Vì nước mạnh, vì dân giàu
Mong người làm báo đi đầu mọi nơi

nguyễn Tuấn PHong

Thơ tôi viết

Không sách nhiễu, không gợi mời
Tai nghe, mắt thấy, bút ngời bao la
Tin, bài, phóng sự, điều tra...

Tôi xin viết về chuyện người chiến sĩ
Khoác trên mình bao trọng trách lớn lao
Giữa hàn đông hay gió giật thét gào
Không chùn bước, không bao giờ gục ngã.
Tôi xin viết về tấm lòng cao cả
Tạm quên đi hạnh phúc của riêng mình
Dấn thân vào nơi cuộc chiến điêu linh
Tìm mạch sống để yên bình trở lại.

“Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI”.

nguyễn THế Trường

Tôi xin viết những gì là mãi mãi
Trái tim anh, chị chưa trải niềm đau
Chỉ lòng tin mà canh giữ tuyến đầu
Dù nguy hiểm vẫn cùng nhau sát cánh.
Tôi xin viết với cả niềm kiêu hãnh
Tiếng Việt Nam giữa đại dịch lan tràn
Thấy tình người trong những lúc gian nan
Và mạnh mẽ trước muôn ngàn thách thức.
Tôi xin viết tiếng yêu trong lồng ngực
Để tri ân ngàn dũng sĩ tuyến đầu
Mảnh áo choàng- tôi, bạn nhận ra nhau?
Dòng nguệch ngoạc đã hoen màu nước mắt.
Tôi xin viết... những bàn tay nắm chặt
Những nụ cười và ánh mắt thân thương
Những cam go cùng bản lĩnh vô thường
Còn đẹp mãi như vầng dương buổi sáng.
Tôi xin viết về tấm bờ lu trắng!
Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

Tình trong lá phiếu

Tưng bừng một sớm tháng 5
Là ngày hội lớn toàn dân đi bầu
Đại biểu Quốc hội hàng đầu
Hội đồng các cấp - tiếp sau chính quyền
Tay cầm lá phiếu không quên
Máu xương, công sức làm nên phiếu này
Bầu người đại biểu hôm nay
Là niềm tin gửi vào ngày tương lai
Chọn người đủ đức, đủ tài
Nêu gương ứng xử trong - ngoài, dưới - trên…
Có đức, tài mới được bền
Tài và đức phải đi liền với nhau
Lợi quyền, trách nhiệm đi bầu
Vớí bao hy vọng mai sau nước nhà
Theo nghị quyết Đảng XIII
Đường lên hạnh phúc sáng lòa niềm tin!
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Họ đã đúng
Ngày đầu vào làm ở một cửa hiệu, chàng
nhân viên trẻ được ông chủ dặn dò:
- Anh đừng có quên, khách hàng bao giờ
cũng đúng.
Chẳng bao lâu, ông chủ nhận thấy, khách
hàng vào cửa hiệu lập tức ra ngay không mua gì
cả. Ông bèn hỏi nhân viên:
- Có trục trặc gì à? Sao họ đến mà chẳng
mua gì cả?
- Thưa ông, họ đều nói giá hàng ở đây quá
cao. Và theo lời ông dặn, tôi nói rằng họ đã
đúng!
- ???

Bơi nhiều vẫn béo
Một phụ nữ đòi chồng lắp cho hệ thống
nước nóng ở hồ bơi ngoài trời của gia đình để
bà ta có thể bơi lội chống béo phì.
- Ông chồng vặn lại: "Con cá voi ngày nào
cũng bơi mà có gầy đi tí nào đâu".
!!!
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Vợ chồng cùng ngành xuất bản
Đêm tân hôn anh chồng ôm vợ âu yếm rồi
nói như đọc thơ: “Sách mới cho nên phải đắt
tiền”.
Người vợ nghe chồng đọc liền ứng khẩu:
“Hôm nay xuất bản cuốn đầu tiên”.
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình thỏ
thẻ đọc tiếp: “Anh còn tái bản nhiều lần nữa”.
Người vợ sung sướng đọc tiếp trong tiếng
thở: “Em để cho anh giữ bản quyền”.

Bố mẹ nói chuyện thế nào?
Cô giáo hỏi học sinh.
- Đề bài cô cho là hãy viết một bài văn về
“cuộc trò chuyện của bố mẹ em”, tại sao em chỉ
viết toàn lời của mẹ?
- Thưa cô, vì bố em chỉ có gật đầu thôi ạ.
BG(st)

Tranh vui của: HUY THỰC, NGUYỄN VIệT TIẾN,
CHU ĐỨC TIẾN và Hà HUY CHƯƠNG
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