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ại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh Hải Dương lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 2020 –
2025 được tổ chức từ 25 đến 27
tháng 10 năm 2020 tại Trung
tâm Văn hóa Xứ Đông thành
phố Hải Dương. Đây là sự kiện
chính trị rất quan trọng của
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải
Dương. Đại hội tổng kết, đánh
giá kết quả thực hiện nghị
quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần
thứ XVI 2015 – 2020, 10 năm
thực hiện Cương lĩnh (bổ sung
và phát triển năm 2011) trong
bối cảnh tình hình trong nước
có nhiều thuận lợi, khó khăn
đan xen; bối cảnh thế giới, khu
vực có nhiều biến động, tiềm
ẩn khó lường. Đại hội sẽ đề ra
những mục tiêu, nhiệm vụ
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trong 5 năm tới 2020 – 2025,
đến năm 2030 và 2035 thành
phố Hải Dương là thành phố
trực thuộc TW. Báo cáo chính
trị thể hiện tầm nhìn xa và
khát vọng vươn tới của Đảng
bộ và nhân dân tỉnh nhà nỗ
lực vượt qua mọi khó khăn,
thách thức. Xây dựng Hải
Dương ngày càng giàu đẹp văn
minh xứng đáng với tiềm
năng, thế mạnh của vùng đất
văn hiến xứ Đông xưa, vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ,
vùng không gian thủ đô Hà
Nội nay.
Nhìn lại chặng đường 5
năm qua, nhất là 35 năm đổi
mới, chúng ta có được cơ đồ,
vị thế và tiềm lực to lớn như
ngày nay, dự thảo báo cáo
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chính trị nhấn mạnh: “Phát
huy tiềm năng, lợi thế, với sự
quan tâm giúp đỡ của TW,
Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân trong tỉnh đã tích cực, chủ
động nỗ lực vượt qua khó
khăn, thách thức, đạt được
nhiều kết quả quan trọng, khá
toàn diện trên tất cả các lĩnh
vực. Kinh tế đạt mức tăng
trưởng khá và ổn định; cơ cấu
kinh tế chuyển dịch nhanh
theo hướng công nghiệp hóa.
Thu ngân sách và thu hút đầu
tư đạt kết quả khá cao, từ năm
2017 tỉnh tự cân đối ngân sách
và có một phần điều tiết về
ngân sách TW. Hệ thống kết
cấu hạ tầng được quan tâm
đầu tư, nhất là hệ thống giao
thông liên tỉnh. Xây dựng và
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phát triển đô thị, nông thôn
mới đạt kết quả nổi bật. Văn
hóa – xã hội phát triển toàn
diện… Quốc phòng, an ninh
được củng cố và giữ vững.
Công tác xây dựng Đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị
- xã hội có bước chuyển tích
cực… Kết quả đạt và vượt
16/20 chỉ tiêu đại hội đề ra”.
Tổng sản phẩm trên địa
bàn tỉnh GRDP (giá 2010) tăng
bình quân 8,8% năm (mục
tiêu từ 8 – 8,5), cao hơn giai
đoạn 2010 – 2015 (7,7%), cao
hơn mức bình quân chung của
cả nước; GRDP bình quân đầu
người đạt 74,4 triệu đồng
(khoảng 3.110 USD); quy mô
kinh tế gấp 1,6 lần so với năm
2015; tỷ lệ đóng góp của năng
suất các nhân tố tổng hợp
(TFP) vào tăng trưởng kinh tế
từ 30,8% (giai đoạn 2011 –
2015) lên 39,1% (giai đoạn
2016 – 2020). Môi trường kinh
doanh được cải thiện một
bước. Năm 2020, tỷ trọng công
nghiệp, xây dựng – dịch vụ
chiếm 91,7% GRDP (đầu
nhiệm kỳ chiếm 78%). Tiếp
tục đẩy mạnh tái cơ cấu đầu
tư. Nguồn vốn đầu tư ngoài
nhà nước tăng từ 80,6% (năm
2015) lên 89,4% (năm 2020).
Đặc biệt đầu tư từ khu vực FDI
tăng mạnh từ 18,7% lên 29,4%.
Từ những thành tựu kinh tế
- xã hội của đại hội Đảng bộ
lần thứ XVI 2015 – 2020 đã đạt
được cho chúng ta nhiều bài
học quý báu rút ra từ thực tiễn
để Đại hội Đảng bộ lần thứ
XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 có
tầm nhìn xa hơn, khát vọng
vươn tới lớn hơn. Phương
hướng và mục tiêu tổng quát,
dự thảo báo cáo chính trị trình
đại hội Đảng bộ lần thứ XVII
là: “Tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, nâng cao

năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của Đảng bộ, hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của hệ
thống chính trị; đẩy mạnh, đổi
mới sáng tạo; phát huy dân
chủ và sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân; huy động và sử dụng
hiệu quả mọi nguồn lực, khai
thác và phát huy tối đa tiềm
năng, lợi thế, nhất là về vị trí
địa lý, di sản văn hóa và bản
sắc con người xứ Đông, nhằm
phát triển Hải Dương nhanh
và bền vững với ba trụ cột:
công nghiệp công nghệ cao và
công nghiệp hỗ trợ; nông
nghiệp hữu cơ có giá trị gia
tăng cao; dịch vụ chất lượng
cao. Nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của nhân
dân; giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa quê hương; củng
cố vững chắc quốc phòng, an
ninh; phấn đấu đến năm 2030,
Hải Dương cơ bản trở thành
tỉnh công nghiệp theo hướng
hiện đại, năm 2035 là thành
phố trực thuộc TW. Để đạt
được những mục tiêu trên,
mục tiêu chủ yếu là:
Tốc độ tăng trưởng sản
phẩm trên địa bàn (GRDP)
tăng bình quân từ 8,5% trở lên;
GRDP bình quân đầu người
đến năm 2025 đạt 125 triệu
đồng (5.000 USD), năm 2030
đạt 210 triệu đồng (8.000
USD). Thu nhập thực tế bình
quân đầu người/năm đến
2025 đạt 100 triệu đồng, đến
năm 2030 đạt 150 triệu đồng.
Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025
đạt trên 45%, năm 2030 đạt
trên 60%. Chỉ số phát triển con
người (HDI) đến năm 2025 đạt
0,77%. Tỷ lệ trường học các
cấp đạt chuẩn quốc gia đến
2025: mầm non 70%, Tiểu học
98,7%; THCS 95%; THPT 80%.
Duy trì 85% tỷ lệ làng, KDC
văn hóa, cơ quan văn hóa trở
lên. Tỷ lệ thiếu việc làm giảm
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còn 2%. Hàng năm có trên 80
% tổ chức cơ sở đảng hoàn
thành tốt nhiệm vụ trở lên; có
trên 90% tổ chức cơ sở của
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị xã hội đạt vững
mạnh xuất sắc.
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng
bộ và nhân dân tỉnh ta phải
tập trung vào ba trụ cột chính
của nền kinh tế là: công
nghiệp công nghệ cao, công
nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp
hữu cơ có giá trị gia tăng cao;
dịch vụ chất lượng cao. Từ đó,
đại hội xác định các khâu đột
phá chiến lược. Cải thiện
mạnh mẽ môi trường đầu tư
kinh doanh, thu hút các tập
đoàn, công ty lớn đầu tư vào
tỉnh, đồng thời chú trọng phát
triển doanh nghiệp nhỏ và
vừa. Huy động tối đa các
nguồn lực phát triển hệ thống
kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện
đại; ưu tiên đầu tư xây dựng
các công trình giao thông
trọng điểm, đô thị thông minh
và nông thôn mới kiểu mẫu
nâng cao chất lượng và nguồn
nhân lực; tạo chuyển biến
mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lý; phát huy vai
trò gương mẫu, đổi mới, sáng
tạo, dám nghĩ, dám làm, dám
chịu trách nhiệm của người
đứng đầu đáp ứng yêu cầu
phát triển của tỉnh trong tình
hình mới.
Để thực hiện được những
mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra,
những khâu đột phá, cần tập
trung làm tốt công tác quy
hoạch, kế hoạch phải đi trước,
định hướng, vạch đường cho
phát triển kinh tế - xã hội với
những biện pháp cụ thể.
Về công nghiệp công nghệ
cao, công nghiệp hỗ trợ - đây
là mấu chốt, là xương sống,
bứt phá của ngành công
nghiệp để đi tắt, đón đầu,
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không bị tụt hậu, với công
nghệ tiên tiến, thân thiện với
môi trường, năng suất chất
lượng cao có sức cạnh tranh
lớn. Chúng ta không chấp
nhận kiểu đầu tư manh mún,
nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu… Về
nông nghiệp, dự thảo báo cáo
chính trị chỉ rõ: “Đổi mới tổ
chức sản xuất, gắn sản xuất với
thị trường trên cơ sở tích tụ
đất đai, thu hút các doanh
nghiệp đầu tư hình thành các
liên kết theo chuỗi giá trị…
Sản xuất theo quy trình Việt
GAP để tạo đột phá trong thực
hiện cơ cấu, nâng cao năng
suất, chất lượng sản phẩm…
Tiếp tục thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới nâng cao,
nông thôn mới kiểu mẫu…”
Về phát triển kinh tế nhiều
thành phần, dự thảo báo cáo
chính trị ghi: “Tiếp tục thực
hiện nhất quán chính sách
phát triển kinh tế nhiều thành
phần. Tạo môi trường bình
đẳng, thuận lợi cho các thành
phần kinh tế phát triển sản
xuất, kinh doanh… Tăng
cường hỗ trợ các doanh
nghiệp nhỏ và vừa… Tạo điều
kiện thuận lợi để phát triển
kinh tế trang trại, kinh tế hộ
gia đình”.
Trong văn kiện dự thảo
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trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025
đề cập toàn diện, nhiều nội
dung quan trọng nói lên tầm
nhìn xã và khát vọng vươn tới
của Đảng bộ và nhân dân tỉnh
nhà trong những năm tới
2025, 2030, 2035 với nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội là
nhiệm vụ trung tâm, xây dựng
Đảng là then chốt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
trong bài viết với tiêu đề:
“Chuẩn bị tiến hành thật tốt
Đại hội XIII của Đảng, đưa đất
nước bước vào một giai đoạn
phát triển mới”, có ý nghĩa
định hướng tương lai, tiếp tục
đẩy mạnh toàn diện và đồng
bộ công cuộc đổi mới, hội
nhập và phát triển đất nước.
Đến năm 2025: là nước đang
phát triển có công nghiệp theo
hướng hiện đại, vượt qua mức
thu nhập trung bình thấp. Đến
năm 2030, kỷ niệm 100 năm
thành lập Đảng: là nước đang
phát triển có công nghiệp hiện
đại, thu nhập trung bình cao.
Đến năm 2045: kỷ niệm 100
năm thành lập nước: trở thành
nước phát triển, thu nhập cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
nhấn mạnh: “… Tiếp tục phát
triển đất nước nhanh và bền
vững, đặc biệt xử lý tốt hơn các
mối quan hệ: giữa đổi mới; ổn
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định và phát triển; giữa đổi
mới kinh tế và đổi mới chính
trị; giữa tuân theo các quy luật
thị trường và bảo đảm định
hướng XHCN; giữa phát triển
lực lượng sản xuất và xây
dựng, hoàn thiện từng bước
quan hệ sản xuất XHCN; giữa
nhà nước, thị trường và xã hội;
giữa tăng trưởng kinh tế và
phát triển văn hóa, thực hiện
tiến bộ và công bằng xã hội…”
Trải qua 90 năm, dưới sự
lãnh đạo sáng suốt và tài tình
của Đảng, cách mạng Việt
Nam đã đi từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác, đất nước ta đã
có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín
trên trường quốc tế như ngày
nay. Trong chặng đường cách
mạng tiếp theo, đòi hỏi sự
lãnh đạo của Đảng phải ngang
tầm với nhiệm vụ mới. Do vậy,
công tác xây dựng chỉnh đốn
Đảng lại càng có ý nghĩa và vị
trí vô cùng quan trọng, quyết
định sự thành công của công
cuộc đổi mới toàn diện đất
nước. Nhiệm vụ đó được giao
cho Đại hội Đảng bộ các cấp
và Đại hội XIII của Đảng. Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:
“Đại hội Đảng rất quan hệ với
tương lai cách mạng của Đảng
ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ
làm cho Đảng ta đã đoàn kết
càng đoàn kết hơn nữa, tư
tưởng và hành động đã nhất
trí, càng nhất trí hơn nữa”.
Với tinh thần đó, chúng ta
tin tưởng vào sự thành công
của Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh Hải Dương lần thứ XVII
nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phấn
khởi chào đón, thực hiện các
Nghị quyết của Đại hội đề ra
với tầm nhìn xa và khát vọng
vươn tới!n

vhttdl.haiduong.gov.vn

Bác hồ với cuốn sách

“Đời sống mới”

nguyễn THế Trường

C

uốn sách “Đời sống mới” của Bác Hồ ra
đời đến nay đã hơn 70 mùa Xuân. Theo
các tài liệu nghiên cứu thì từ tháng 31947, Bác Hồ cùng cơ quan Chính phủ chuyển
đến Chu Hóa (Lâm Thao-Phú Thọ). Chính tại
nơi đây, Người đã soạn thảo cuốn sách quan
trọng này. Vào thời điểm ấy, cách mạng tháng
Tám vừa thành công, chính quyền mới đã phát
động phong trào xây dựng “đời sống mới”. Tuy
nhiên cũng có ý kiến cho rằng, trong lúc còn
đang đánh giặc, lại tản cư, mọi người khó nhọc
vất vả thế thì kêu gọi thực hành “đời sống mới”
có hợp thời không? Nhưng Bác bảo: “Hợp thời
lắm. Chính trong lúc này, càng phải thực hành
“đời sống mới”, càng phải cần, kiệm, liêm,
chính”.
Bác đã giải thích rằng, nói “đời sống mới”
đâu phải chỉ phá cái cũ, xây cái mới mà nếu cái
cũ còn tốt thì vẫn phải duy trì và phát triển, còn
cái gì cũ mà xấu thì loại bỏ. Bác mong muốn có
“đời sống mới” trong mỗi gia đình, như sống có
ngăn nắp, kỷ cương, giản dị, tiết kiệm. Bác
muốn có “đời sống mới” trong xóm làng: cùng
nhau tăng gia sản xuất, sống có văn hóa, đẹp
làng, sạch ngõ, bài trừ hủ tục, tắt lửa tối đèn có
nhau. Bác muốn có “đời sống mới” trong
trường học là phải dạy sao cho dễ nhớ, dễ hiểu,
thiết thực, học sao cho chăm chỉ, ngoan ngoãn.
Bác muốn có “đời sống mới” trong bộ đội : kỷ
luật phải nghiêm, luyện tập giỏi, chiến đấu
dũng cảm và thương yêu nhân dân. Trong các
cơ quan, đoàn thể… Bác mong muốn cán bộ,
nhân viên làm việc cho nghiêm, phẩm chất
trong sạch, không được biến mình thành sâu
mọt của dân…
Bác cũng chỉ rõ: “Đời sống mới” là một biểu
hiện văn minh cách ăn mặc, ở, đi lại, học hành,
lẽ sống và lối sống, không cao xa gì, nhưng nếu
không kiên nhẫn thực hành thì không bao giờ
làm được; ví như một ngọn núi ta cố xuyên lâu
ngày cũng thông, cái cành khô ta chịu khó bẻ
thì cũng gẫy… Với chủ đề tư tưởng chỉ đạo ấy,
cuốn sách “Đời sống mới” của Bác Hồ đã được
Bác tự tay đánh máy. Xong, Bác đưa cho nhiều
người xem, hỏi người đọc có hiểu không. Còn

chỗ nào chưa hiểu, Bác bỏ đi, đánh máy lại.
Hoàn chỉnh rồi, Bác mới để Ủy ban Trung
ương vận động “đời sống mới” xuất bản. Sách
được gửi đến các vùng nông thôn, cơ quan,
trường học, đơn vị quân đội… Ít lâu sau, Bác
mời đại biểu các ngành, địa phương đến hỏi
xem sách “Đời sống mới” có giúp ích gì cho mọi
người không. Các đại biểu đều thưa với Người,
đại ý, ở nông thôn, nhiều làng đã bỏ tệ mê tín
dị đoan, đẩy mạnh tăng gia, thực hành tiết
kiệm, giảm nạn cờ bạc, hút sách; ở cơ quan,
đơn vị, trường học… đã thay đổi tác phong làm
việc, luyện tập, chiến đấu, học hành… Bác lại
căn dặn: “Đời sống mới” chỉ có thể thực hiện
được tốt khi dân trí được nâng cao. Cho nên
nhiệm vụ của chúng ta là phải không ngừng
nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân, nhất
là ở nông thôn...”
Sau hơn nửa thế kỷ ra đời, cuốn sách “Đời
sống mới” của Bác Hồ vẫn giữ nguyên giá trị
nội dung tư tưởng và là mục tiêu phấn đấu của
phong trào xây dựng đời sống văn hóa từ nông
thôn đến thành thị, từ cơ quan đến trường học,
đơn vị, quân đội… một nhiệm vụ thường
xuyên, là nền tảng đạo đức xã hội ngày nayn

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương
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CụC VăN Hóa Cơ Sở - Bộ VHTTDL

Tuyên Truyền Đại hội Đảng bộ các cấp
và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần Thứ Xiii của Đảng

T

hực hiện Kế hoạch số
369-KH/BTGTW ngày 18
tháng 02 năm 2020 của
Ban Tuyên giáo Trung ương về
tuyên truyền Đại hội đảng bộ
các cấp và Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng; Hướng dẫn số 132HD/BTGTW ngày 10 tháng 4
năm 2020 của Ban Tuyên giáo
Trung ương về hướng dẫn Báo
chí tuyên truyền Đại hội đảng
bộ các cấp và Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, Cục Văn hóa cơ sở trân
trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Sở Văn hóa và
Thể thao; Sở Văn hóa, Thông
tin, Thể thao và Du lịch các
tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương căn cứ chức năng,
nhiệm vụ, phối hợp với các sở,
ban, ngành liên quan và chỉ
đạo các đơn vị trực thuộc tổ
chức triển khai các hoạt động
tuyên truyền, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công
tác tham mưu, triển khai hiệu
quả Kế hoạch tuyên truyền về
Đại hội đảng bộ các cấp và Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng tại địa phương
nhằm nâng cao nhận thức cho
cán bộ, đảng viên và nhân dân
nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm
quan trọng của đại hội đảng
bộ các cấp và Đại hội XIII của
Đảng; những quan điểm chủ
trương, định hướng lớn trong
văn kiện đại hội đảng bộ các
cấp và Đại hội XIII của Đảng,
góp phần tạo sự thống nhất về
chính trị, tư tưởng và hành
động trong Đảng, sự đồng
thuận trong xã hội. Tạo không
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khí thi đua thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội đảng bộ các
cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng.
Đồng thời, bồi đắp niềm tin
của nhân dân với Đảng, Nhà
nước; làm cho nhân dân các
nước trên thế giới hiểu được
tầm vóc, mục đích, ý nghĩa
của Đại hội XIII và đường lối
chủ trương của Đảng được
nêu tại Văn kiện Đại hội XIII,
nhất là đường lối đối ngoại
trong quá trình hội nhập quốc
tế, từ đó tranh thủ sự đồng
tình, ủng hộ tích cực của cộng
đồng quốc tế đối với Việt Nam.
2. Một số hoạt động tuyên
truyền
a) Tổ chức hiệu quả công
tác tuyên truyền cổ động trực
quan: tuyên truyền khẩu hiệu
đại hội trên pa nô, áp phích,
băng rôn, bảng điện tử tại nơi
công cộng và trụ sở làm việc
của các cơ quan, đơn vị.

b) Tổ chức các hoạt động
văn hóa - văn nghệ, thể thao
quần chúng chào mừng đại
hội đảng bộ các cấp và Đại hội
XIII của Đảng.
c) Treo cờ Đảng, cờ Tổ
quốc, cờ phướn; tổ chức triển
lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động
về đại hội đảng bộ các cấp và
Đại hội XIII của Đảng; chỉnh
trang đô thị, khu dân cư xanh,
sạch, đẹp.
3. Sử dụng đĩa DVD tranh
cổ động để phục vụ công tác
tuyên truyền trước, trong và
sau thời gian diễn ra Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng Cộng sản Việt Nam
(có đĩa DVD kèm theo).
4. Các hoạt động tuyên
truyền phải bảo đảm thiết
thực, hiệu quả và phù hợp với
điều kiện thực tiễn, tiết kiệm;
tránh phô trương, hình thức.
CụC TRƯởNG
NINH THị THU HƯƠNG

Các nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương, Công
ty Biểu diễn nghệ thuật Mai Trắng TP Hồ Chí Minh biểu diễn tiết mục văn
nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 –
2025.
Ảnh: PT
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Người Việt Nam mặc đồ Việt Nam
sao còn phải tranh cãi?

Hoàng Quốc Hải

U

ỷ ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên – Huế đang
nghiên cứu xây dựng đề
án“Huế kinh đô áo dài Việt
Nam”. Và ngày 7 tháng 9 vừa
qua, Sở VHTT&DL Huế đã làm
một thử nghiệm hết sức
nghiêm túc. Tức là thứ hai tuần
đầu của mỗi tháng, cơ quan
làm lễ chào cờ, trong đó tất cả
cán bộ trong cơ quan (gồm cả
nam và nữ) đều mặc áo dài
truyền thống. Thực chất đây là
quốc phục truyền thống của
nước ta đã tồn tại qua nhiều
đời. (Miễn tranh cãi. Và cũng
không nên đắp điếm những
thứ đạo đức xã hội khác mà
bản thân chiếc áo không hề có,
dễ gây phản cảm. Áo dài nam
là áo dài nam. Đó là chức năng
thật của chiếc áo. Thế là đủ).
Tuy nhiên, tấm biểu tượng cán
bộ đeo trên góc áo, nom giống
hình chiếc thẻ bài ngà của các
viên quan huyện thời trước, lại
có bốn chữ “Nguyên phong
chấp sự”; xem ra không thích
hợp.
Bẵng qua nhiều năm, loại
trang phục này không lưu dụng
nơi công sở, nhưng nó vẫn tồn
tại trong nhân dân, mức đậm
nhạt từng vùng có khác nhau,
và không hề có hiện tượng đứt
gẫy.
Việc UBND tỉnh Thừa Thiên
– Huế chủ trương làm mới
Huế, để hấp dẫn khách du lịch
trong và ngoài nước bằng yếu
tố văn hóa trở về nguồn cội, là
một chủ trương đúng, cần
được sự ủng hộ rộng rãi của
giới văn hóa và công chúng cả
nước.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên –
Huế và lãnh đạo Sở văn hóa
tỉnh này đều nhận thức rằng,

Ảnh minh họa.

việc mặc lại y phục truyền
thống nhằm nhắc nhở mọi
người về ý thức bảo tồn văn
hóa dân tộc. Và nữa, để những
người trong độ tuổi mới lớn,
nhận diện y phục truyền thống
của dân tộc mình.
Lãnh đạo tỉnh này chưa hề
có ý định áp đặt mọi người
trong tỉnh phải đồng phục y
phục cổ truyền. Thật ra, bây
giờ có ai đó lấy quyền uy bắt
toàn dân phải trở về mặc hoàn
toàn theo kiểu y phục truyền
thống, chắc chắn chủ trương
đó sẽ nhận thất bại đúng 100
%. Nhưng nếu ai đó lại chủ
trương đoạn tuyệt với quá khứ,
bằng cách không cho dân
chúng mặc lại y phục truyền
thống trong các dịp tết lễ hội
hè, với ý thức nhắc nhở về
nguồn cội dân tộc, hẳn là trong
người đó không mang dòng
máu Việt tộc, trong ý thức họ
không mảy may chút hồn Việt.
Và việc này, ngoài tầm với của
mọi quyền uy và luật lệ.
Âu phục, là loại y phục đạt
tới tính khoa học và thẩm mỹ
cao, nó đã trở thành quốc tế
phục. Nhưng sao ta vẫn thấy,

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương

(Nguồn: Internet)

ngay các nước Châu Âu, trong
các ngày lễ cổ truyền của dân
tộc họ, ngoài dân chúng, thì
bất cứ người ở cương vị nào
trong bộ máy cầm quyền, khi
đã xuất hiện trước công chúng,
đều vận một thứ y phục cổ
truyền của chính dân tộc họ.
Lại nữa quan sát các đời
Thủ tướng Ấn Độ, mỗi khi xuất
hiện trong cuộc họp nội các,
hoặc tiếp khách nước ngoài, ta
đều thấy ông đội một chiếc
khăn theo kiểu Ấn Độ, và mặc
chiếc áo dài trắng, dài quá đầu
gối, phía ngoài khoác thêm
chiếc áo gilet.Mỗi khi ta thấy
ông xuất hiện, dường như mẫu
trang phục đó không thay đổi.
Điều đó có thể hiểu, Thủ tướng
Ấn Độ đang vận quốc phục của
nước ông.
Còn như Tổng thống
Indonesia, mỗi khi hình ảnh
ông xuất hiện, ta nhận ngay ra
chiếc mũ calot trên đỉnh đầu
ông. Và nguyên thủ các nước
Trung Đông đều y phục mầu
trắng, mũ trắng có thắt một dải
dây màu đen nom như dải
ruban…
Tại sao nhiều nguyên thủ
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các nước luôn vận y phục cổ
truyền của dân tộc mình trước
công chúng? Bởi y phục của
mỗi dân tộc, là đặc trưng văn
hóa của chính dân tộc đó, là
linh hồn của chính dân tộc đó.
Người đứng đầu bộ máy cầm
quyền phải nêu gương gìn giữ
văn hóa dân tộc mình trước
công chúng. Đó không chỉ là
trách nhiệm của người đứng
đầu quốc gia, mà còn là nghĩa
vụ công dân nữa.
Vả lại, trong giao tiếp quốc
tế, để nhận biết người này
thuộc quốc gia nào, trước hết
ta nhìn trang phục họ mặc, và
nếu còn nghi ngờ thì nghe
thêm tiếng nói của họ. Vậy y
phục và ngôn ngữ của mỗi
người, là tiêu biểu cho quốc
tịch của chính người đó. Nó
chính là dấu hiệu để người các
dân tộc khác nhau tìm đến
nhau được dễ dàng.
Từ năm 2018 tới nay, có
nhiều vị Đại sứ đặc mệnh toàn
quyền nước ta, trình Uỷ nhiệm
thư hoặc Quốc thư của Chủ
tịch nước CHXHCNVN lên
Quốc vương, Nữ hoàng hoặc
Tổng thống các nước, đều vận
Quốc phục, tiêu biểu là chiếc
áo dài nam, nữ truyền thống
cùng chiếc khăn xếp đội đầu.
Người khai mở đầu tiên là
đại sứ Trần Ngọc An, trình
Quốc thư lên Nữ hoàng Liên
hiệp Vương quốc Anh và Bắc
Ireland, Elizabeth ll vào ngày 35-2018. Chính phủ Anh đem xe
song mã và lính tháp tùng theo
phong cách cổ truyền của Anh
quốc, đến tận nhà riêng Đại sứ
Việt Nam để đón vợ chồng Đại
sứ tới điện Buckingham.
Sở dĩ có nghi lễ này, là do
ngài đại sứ Trần Ngọc An thông
báo với phía Anh quốc rằng,
trong lễ trình Quốc thư, ông
vận Quốc phục cổ truyền của
Việt Nam.
Tiếp đó, Đại sứ đặc mệnh
toàn quyền Việt Nam tại Ấn
Độ, kiêm quản đại sứ Việt Nam
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Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam tại Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland Trần Ngọc
An, mặc Quốc phục cổ truyền tới tiếp kiến và trình Quốc thư lên
Nữ hoàng Elizabeth II.
(Nguồn: Internet)

tại vương quốc Nepal và vương
quốc Bhutan, ngài Phạm Sanh
Châu, cũng vận Quốc phục
trình Quốc thư, vận Quốc phục
tiếp khách nhân lễ Quốc khánh
nước CHXHCNVN.
Bà Phạm Thị Kim Hoa, trình
Quốc thư lên tổng thống Brazil.
Ông Phạm Việt Anh, trình
Quốc thư lên nhà vua Hà Lan…
Tất cả các vị Đại sứ này,
nam cũng như nữ, đều vận
Quốc phục truyền thống của
Việt Nam. Tất cả các vị Đại sứ
trên, đều được nước chủ nhà
đón tiếp trong niềm hân hoan
và trọng thị.
Trong một phỏng vấn gần
đây của báo Thanh Niên, ông
Phạm Sanh Châu, Đại sứ đặc
mệnh toàn quyền của nước ta
tại Cộng hòa Ấn Độ kiêm quản
đại sứ tại Vương quốc Nepal và
Bhutan trả lời:“Cá nhân tôi là
một người tiên phong quảng
bá áo dài nam truyền thống
trong các hoạt động đối ngoại.
Điều đó xuất phát từ nhu cầu
công tác, và vì chúng ta muốn
xây dựng một bản sắc Việt
Nam. Có nhiều yếu tố để tạo
nên bản sắc, và đối với nhà
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ngoại giao, bản sắc đầu tiên để
người ta nhận diện được chính
là trang phục”.
Dựa vào văn hóa truyền
thống để làm phương tiện đối
ngoại, đó là một chọn lựa
thông minh.
Vậy chúng ta có quyền tự
hào về quốc phục truyền
thống, trong tài sản văn hóa
chung của dân tộc ta lắm chứ.
Và dù muốn hay không,trong
con mắt bạn bè ta khắp Năm
châu, những y phục mà các vị
Đại sứ của ta đã mặc trình
Quốc thư lên các quốc gia mà
ta có quan hệ ngoại giao,
đương nhiên các nước đó đã
nhận dạng được hình ảnh bộ
Quốc phục truyền thống của
Việt Nam. Qua đó toàn nhân
loại đã bước đầu nhận dạng và
có ấn tượng về quốc phục
truyền thống của chúng ta.
Đây là sự mặc địnhvề một
dòng y phục cổ truyền của
nước ta đối với toàn thế giới,
tựa như ta đăng ký bản quyền
về quyền sở hữu trí tuệ rất sang
trọng trên toàn cầu, mà ta
hoàn toàn không mất phí đăng
ký.

vhttdl.haiduong.gov.vn

Vậy là cả áo dài nam và áo
dài nữ truyền thống của Việt
Nam, bây giờ không còn lo ngại
việc đánh cắp bản quyền như
một hãng Thời trang China nào
đó, dám trình diễn áo dài nữ
Việt Nam và nhận xằng đó là áo
dài China.
Việc hãng thời trang Ne
Tiger China trình diễn áo dài
nữ truyền thống của Việt Nam
tại Bắc Kinh, khiến người Việt
Nam bức xúc và phẫn nộ. Báo
Tuổi Trẻ số ra ngày 21/11/2019
đã phải lên tiếng: “Trong tuần
lễ thời trang xuân hè 2019 tại
Bắc Kinh khai mạc ngày
25/10/2018, Ne Tiger đã công
bố nhiều bộ sưu tập thời trang
của họ, trong đó có nhiều mẫu
áo dài truyền thống Việt Nam,
nhưng lại nói là sự sáng tạo của
nhà thiết kế.
Nhiều người Việt Nam đã
bức xúc gọi vụ “đạo “quốc
phục Việt Nam, chẳng khác
nào một âm mưu “đường lưỡi
bò “thứ hai trong lĩnh vực văn
hóa và thời trang”.
Sao lại thế nhỉ, khi có kẻ
định lấy cắp thì phẫn nộ, phản
đối. Đó là thể hiện ý thức dân
tộc, đáng hoan nghênh. Nhưng
khi bàn đến việc sử dụng nó
sao cho hợp lý ở trong nước, lại
cũng không ít người phản đối.
Thiết tưởng việc này, mọi
người nên xem lại quan điểm
của mình.
Trở lại việc tỉnh Thừa Thiên
– Huế tổ chức Hội thảo về áo
dài nam truyền thống, hình
ảnh ông Chủ tịch Phan Ngọc
Thọ vận áo dài truyền thống.
Rồi ông còn mặc áo dài truyền
thống tiếp khách quốc tế, rồi
lại có cả một chương trình thử
nghiệm để đưa Huế thành
Kinh đô áo dài truyền thống.
Và từng bước, ông cho Sở
VHTT&DL làm thử nghiệm
trước. Sở Văn Hóa đã làm, vừa
thận trọng vừa trang trọng.
Hình ảnh các cán bộ văn
hóa Huế mặc áo dài truyền

thống lan tỏa trên mạng xã hội,
được nhiều người hoan
nghênh hưởng ứng, và cũng
không ít người chê bai, thậm
chí bài xích. Đó là việc rất bình
thường mỗi khi có hiện tượng
gì mới hoặc lạ xuất hiện trong
xã hội. Rất mong các bạn Huế
bình tĩnh tiếp nhận. Điều đáng
sợ nhất là khi ta tung một vấn
đề gì đó ra mà xã hội dửng
dung, không quan tâm, điều đó
có nghĩa là vấn đề được đặt ra
đó, nó vô bổ. Nhưng điều đáng
sợ hơn nữa là, đồng thuận
100%. Đồng thuận 100%, cũng
đồng nghĩa với việc công
chúng tẩy chay trong im lặng.
Cổ xưa đánh giá việc làm
đúng, sai bằng cách thăm dò:
Nếu việc đó được người thiện
yêu, kẻ ác ghét, là việc đúng.
Còn việc đó được kẻ ác ra sức
cổ vũ, còn người thiện xa lánh,
thì công việc đó là công việc
của những kẻ bất lương.
Thiết nghĩ việc thử nghiệm
để làm mới Huế bằng một
hành vi trở về cội nguồn văn
hóa dân tộc, là một tư duy
nghiêm túc của lãnh đạo tỉnh
Thừa Thiên – Huế, cần được
nâng đỡ và tiếp sức. Chắc chắn
trong một thời gian không xa
nữa, khách du lịch trong và
ngoài nước sẽ chen chân tới
Huế.
Thật ra, phát triển kinh tế
trên cơ sở khai thác từ tiềm
năng văn hóa của chính dân
tộc mình, đang là xu thế của
thời đại. Một khi kinh tế có
hàm lượng văn hóa cao, thì đó
là dấu hiệu của sự phát triển
bền vững.
Nhìn chung dư luận, các
báo chính thống phần đông
ủng hộ sáng kiến của Huế, có
báo còn thăm dò công chúng;
cũng có báo không đồng tình.
Một số người chưa đọc kỹ,
nên lo sợ việc này sẽ dẫn tới
toàn dân đồng phục theo y
phục cổ truyền. Như phần trên
đã nói, việc làm này nhằm

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương

khẳng định vốn liếng văn hóa
truyền thống của ta, để biết mà
giữ gìn. Nếu không, khi có kẻ
cướp bản quyền, chẳng biết
mô tê nào mà bảo vệ. Vả lại vốn
liếng văn hóa dân tộc đã thất
thoát quá nhiều rồi, đừng để
mất thêm nữa mà mang tội với
tiền nhân.
Có người thắc mắc, tại sao
không thấy có quốc gia nào
quy định quốc phục. Vậy quốc
phục là gì? Xin thưa, nó là một
thứ y phục của cả dân tộc,
được hình thành từ trí tuệ và
tập tục của chính dân tộc đó
qua nhiều đời, được toàn dân
chấp nhận và sử dụng ổn định
trong trường kỳ lịch sử. Do đó
nó thuộc dòng văn hóa dân
gian, nó thuộc dạng phong tục,
tập quán. Tác giả của nó là
NHÂN DÂN. Vì vậy nó không
thuộc về bất kỳ một người tài
giỏi nào, một người quyền uy
nào, kể cả vua chúa. Nó vận
hành theo quy luật của văn
hóa. Nó tồn tại hay không tồn
tại thuộc về chính nó. Không
một nhà nước nào, trong một
thời gian nào đó, sáng tạo ra
được cả một nền y phục, vì vậy
các nhà nước đều nương vào
nó để điều hành chứ không
cưỡng chế. Trên thế giới,
không có một thứ luật pháp
nào cưỡng chế nổi phong tục,
tập quán. Vì vậy, các quốc gia
không có quy định này.
Sau rốt có thể quy về mấy
điểm:
1. Dự án Huế trở thành Kinh
đô áo dài truyền thống, là việc
trở về với văn hóa dân tộc. Đó
là một chủ trương Văn hóa Kinh tế nghiêm túc, cần được
các cấp, các ngành và nhân
dân ủng hộ; và cần được triển
khai sớm. Bởi ngoài lợi ích về
kinh tế, nó còn nhắc nhở ý thức
dân tộc để mọi người biết và có
nghĩa vụ giữ gìn.
2. Sau này có trở thành quy
chế, cũng chỉ là nơi công sở,
(Xem tiếp trang 43)
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20 năm xây dựng và phát triển

PHoNG Trào “ToàN DâN ĐoàN KếT Xây DựNG Đời SốNG VăN Hóa” TỉNH Hải DươNG
PHạm Tuấn PHong

P

hong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” được hình
thành và được đánh giá là một
trong bốn giải pháp để thực
hiện Nghị quyết TW 5 (khóa
VIII) của BCH Trung ương
Đảng về ''Xây dựng và phát
triển nền văn hóa Việt Nam
tiên tiến đậm đà bản sắc dân
tộc”. Năm 2000, thực hiện
quyết định của Thủ tướng
Chính phủ và Quyết định số
01/2000/QĐ- BCĐ ngày 12
tháng 4 năm 2000 của Ban chỉ
đạo “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá” Trung
ương về việc Triển khai Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá”, ngày
04/10/2000, Ban chỉ đạo
Phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn
hoá” tỉnh Hải Dương được
thành lập, do đồng chí Phó
chủ tịch UBND tỉnh phụ trách
khối văn hoá – xã hội làm
Trưởng ban và Phó Trưởng
ban thường trực là đồng chí
Giám đốc sở Văn hoá và
Thông tin (nay là Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch), cùng 16
ngành thành viên tham gia.
Với sự quan tâm lãnh đạo của
Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh
và đội ngũ cán bộ có bề dày
kinh nghiệm, tinh thông
nghiệp vụ trong lĩnh vực xây
dựng đời sống văn hoá cơ sở,
cơ quan Thường trực Sở Văn
hoá và Thông tin đã tham mưu
cho Ban chỉ đạo Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hoá” tỉnh xây
dựng kế hoạch, phát động
triển khai thực hiện Phong
trào trong toàn tỉnh, với 04
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BCĐ biểu quyết trình UBND tỉnh tặng Bằng khen 16 làng, KDC
và 16 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giữ vững danh hiệu văn hóa
5 năm từ 2015-2019.
Ảnh: BG

mục đích, yêu cầu đặt ra đó là:
Tạo sự chuyển biến về
nhận thức trong cấp uỷ Đảng,
chính quyền các cấp, các
ngành, từ trong cơ quan nhà
nước đến ngoài xã hội; từ
trong cán bộ, đảng viên đến
các tầng lớp nhân dân về vai
trò, vị trí của văn hóa và nhân
tố con người đối với sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước, xây dựng và bảo vệ
tổ quốc; huy động mọi lực
lượng từ nhân dân và cả hệ
thống chính trị từ trên xuống,
từ trong Đảng, cơ quan Nhà
nước, các đoàn thể ra ngoài xã
hội tích cực tham gia phong
trào.
Phối hợp và đẩy mạnh các
phong trào quần chúng hiện
có trong Phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá”; đồng thời lồng
ghép bổ sung nội dung văn
hóa vào các phong trào hiện
có của các sở, ban, ngành,
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đoàn thể của tỉnh.
Giữ gìn và phát huy những
giá trị văn hóa truyền thống,
bảo tồn có chọn lọc những
phong tục, tập quán tốt đẹp
của dân tộc, loại bỏ dần
những cái lỗi thời, lạc hậu,
hình thành dần những tập
quán mới văn minh, sống và
làm theo pháp luật.
Xây dựng và phấn đấu theo
các chỉ tiêu, quy chế, quy tắc
về xây dựng nếp sống văn hóa.
Huy động nguồn lực của toàn
xã hội tham gia các hoạt động
sáng tạo và xây dựng đời sống
văn hóa, tạo điều kiện cho các
hoạt động văn hóa phát triển,
nâng dần mức hưởng thụ văn
hóa với nhân dân, thu hẹp sự
cách biệt trong hưởng thụ văn
hóa giữa các vùng miền, góp
phần thúc đẩy kinh tế - xã hội
phát triển.
Xác định Phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá” là phong trào

vhttdl.haiduong.gov.vn

rộng lớn, mọi cá nhân, tập thể
trong xã hội đều có trách
nhiệm tham gia. Căn cứ Quyết
định số 1610/QĐ-TTg ngày 16
tháng 9 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt
Chương trình thực hiện Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá” giai
đoạn 2011-2015, định hướng
đến năm 2020, Ban chỉ đạo
tỉnh đã tham mưu cho UBND
tỉnh ban hành kế hoạch triển
khai thực hiện 6 phong trào
nhánh trong Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hoá”. Đó là: xây
dựng gương “người tốt, việc
tốt và các điển hình tiên tiến;
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa ở KDC”, đẩy
mạnh phong trào xây dựng
“gia đình văn hóa”, “Làng văn
hóa”; Xây dựng cơ quan doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;
xây dựng “phường, thị trấn đạt
chuẩn văn minh”.
Sau 20 năm thực hiện
Quyết định số 01/2000/QĐBCĐ ngày 12 tháng 4 năm
2000 của Ban chỉ đạo “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá” Trung ương về
việc Triển khai Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hoá” và 09 năm
thực hiện Quyết định số
1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9
năm 2011 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt
Chương trình thực hiện Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá” giai
đoạn 2011-2015, định hướng
đến năm 2020. Đến nay Phong
trào“Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá” trên
địa bàn tỉnh Hải Dương đã thu
hút được sự hưởng ứng mạnh
mẽ của các tầng lớp nhân dân
tham gia thực hiện.
Phong trào đã khơi dậy
những tình cảm cao đẹp, tinh
thần tương thân tương ái,

những giá trị nhân văn đã trở
thành bản sắc văn hóa dân
tộc. Trong những năm qua,
các cấp, các ngành đã vận
động các nguồn lực trong
nhân dân hỗ trợ xây mới 7.187
ngôi nhà và sửa chữa 1.267
nhà đại đoàn kết với tổng số
tiền hỗ trợ là 107 tỷ 688 triệu
đồng; xây dựng 2.589 ngôi nhà
cho hộ nghèo với tổng số tiền
là 7 tỷ 767 triệu đồng; hỗ trợ
57.653 lượt hộ nghèo sản xuất,
khám bệnh, học sinh nghèo và
thực hiện các chương trình an
sinh xã hội trên địa bàn tỉnh,
tổng số tiền hỗ trợ là 188 tỷ 218
triệu đồng. Đoàn thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ,
giúp đỡ người nghèo như tư
vấn, giới thiệu việc làm cho
5.010 đoàn viên thanh niên,
phối hợp với Ngân hàng chính
sách xã hội hỗ trợ vốn vay cho
117 dự án, mô hình phát triển
kinh tế của thanh niên. 100%
hộ có nhà mái bằng, nhà xây
kiên cố; 100% đường làng, ngõ
xóm được trải nhựa, bê tông.
Đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn
tỉnh giảm xuống còn 1,85%.
Phong trào được triển khai
rộng khắp đã góp phần thực
hiện thắng các mục tiêu phát
triển văn hóa, làm cho văn
hóa thấm sâu vào mọi hoạt
động của xã hội, xây dựng môi
trường văn hóa lành mạnh
góp phần giữ gìn và phát huy
các giá trị tốt đẹp của văn hóa
dân tộc, nâng cao đời sống
tinh thần cho nhân dân. Đến
nay toàn tỉnh có 90% số gia
đình đạt danh hiệu Gia đình
văn hoá, 93,5% Làng, khu dân
cư văn hoá, 85,2% cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đạt
chuẩn văn hoá, trên 1.400 đội
văn nghệ quần chúng, 7.778
các loại hình câu lạc bộ, 1.318
tủ sách cơ sở và trên 65.000
lượt gia đình được công nhận
danh hiệu "Ông bà mẫu mực,
con trung hiếu, cháu thảo
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hiền". Phát triển rộng khắp
các môn thể thao truyền
thống của địa phương và các
môn đang được phổ cập rộng
rãi như: Bóng chuyền, Bóng
bàn, Bóng đá, Bơi lội, Cầu
lông; duy trì, phát triển các
môn thể thao dân tộc và các
môn thể thao khác như: Đua
thuyền truyền thống, Pháo
đất, Kéo co, Thể dục dưỡng
sinh, Đi bộ, Bóng chuyền hơi,
Vật dân tộc, Cờ tướng, Xe đạp,
Dân vũ… Toàn tỉnh có trên
3.500 câu lạc bộ, điểm, nhóm
hoạt động TDTT. Các hoạt
động văn hóa văn nghệ, thể
dục, thể thao đã mang lại hiệu
quả thiết thực, góp phần xây
dựng môi trường văn hóa lành
mạnh tiến bộ, đảm bảo an
ninh trật tự, an toàn xã hội,
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với
việc đẩy mạnh phát triển đời
sống kinh tế và xây dựng môi
trường văn hóa lành mạnh,
việc cưới, việc tang, lễ hội trên
địa bàn tỉnh cơ bản được thực
hiện đúng quy định, các nghi
lễ đảm bảo trang trọng, giữ gìn
và phát huy được những
phong tục tập quán tốt đẹp
của địa phương.
Phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” đã tạo nền tảng
vững chắc cho thành công
của phong trào xây dựng
nông thôn mới. 20 năm qua,
phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn
hóa” đã đáp ứng được tâm tư
và nguyện vọng của người dân
vì mục tiêu xây dựng đời sống
văn hóa cơ sở nên quần chúng
nhân dân đã tích cực hưởng
ứng, tham gia với vai trò là chủ
thể chính. Với phương châm
“Nhà nước và nhân dân cùng
làm” nhân dân đã đóng góp
sức người sức của xây dựng,
nâng cấp hệ thống thiết chế
văn hóa, thể thao ở cơ sở, đáp
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ứng nhu cầu sinh hoạt văn
hoá, tập luyện thể dục, thể
thao của nhân dân. Toàn tỉnh
có: 12 Trung tâm Văn hóa,
Thông tin - Thể thao; 12 thư
viện; 04 rạp chiếu phim; 06
Nhà văn hóa huyện; 03 Nhà
truyền thống; 01 Nhà thiếu
nhi; 9 sân vận động trung tâm;
7 nhà tập và thi đấu TDTT đơn
giản; 12 bể bơi thông minh đặt
tại các Trung tâm Văn hóa,
Thông tin - Thể thao, Trung
tâm Văn hóa, Thể thao huyện,
thị xã, thành phố; 235 nhà văn
hóa xã, phường, thị trấn; 30
thư viện; 01 nhà truyền thống;
215 sân vận động; 1.357 nhà
văn hóa/1.343 thôn khu dân
cư (trong đó có 1.174 nhà văn
hóa đạt chuẩn theo quy định
của Bộ VHTTDL). Trên địa bàn
tỉnh có nhiều thôn, khu dân cư
xây dựng từ 2, 3 nhà văn hóa
trở lên do diện tích rộng). Có
1.318 tủ sách cơ sở; 22 ao bơi
hợp vệ sinh; 515 sân thể thao
(diện tích từ 1000-2000m2)
theo tiêu chí xây dựng nông
thôn mới. Bên cạnh đó, công
tác đảm bảo an ninh trật tự,
phòng ngừa tệ nạn xã hội được
các cấp Ban chỉ đạo quan tâm
triển khai góp phần vào ổn
định trật tự xã hội, tạo nền
tảng vững chắc cho sự phát
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triển kinh tế - xã hội bền vững
của địa phương. Đến nay có
11.299 lượt làng, khu dân cư,
xã, phường, thị trấn, cơ quan,
doanh nghiệp, nhà trường đạt
“An toàn về an ninh trật tự”
hàng năm và 147 lượt làng,
khu dân cư, xã, phường, thị
trấn, cơ quan, doanh nghiệp,
nhà trường đạt “An toàn về an
ninh trật tự” 5 năm liên tục.
Những thành quả đạt được
trên các lĩnh vực kinh tế - văn
hóa – xã hội – an ninh trật tự
qua 20 năm triển khai phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” đã tạo
tiền đề vững chắc để tỉnh Hải
Dương đẩy mạnh phong trào
xây dựng nông thôn mới. Đến
nay đã 160 xã đạt chuẩn nông
thôn mới, trong đó có 09 xã
đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao, 7 huyện, thành phố
đạt chuẩn nông thôn mới và
hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới.
Song 20 năm xây dựng và
phát triển, bên cạnh những
thành tựu đã đạt được thì
phong trào cũng còn bộc lộ
một số hạn chế như: công tác
triển khai, tổ chức thực hiện
phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn
hóa” ở một số cơ quan, đơn vị,
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doanh nghiệp còn bị coi nhẹ.
Việc thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang
ở một số địa phương chưa có
chuyển biến rõ rệt; một số cán
bộ, đảng viên chưa nêu cao
được vai trò gương mẫu. Việc
xây dựng thiết chế văn hoá,
thể thao nâng cao đời sống
văn hoá công nhân lao động
trong các khu công nghiệp còn
nhiều hạn chế về số lượng và
chất lượng.
Trên cơ sở kế thừa kết quả
và thành tựu đã đạt được, với
sức trẻ 20 năm, Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” tỉnh Hải
Dương sẽ tiếp tục phát triển
bền vững, có chiều sâu, chất
lượng, hiệu quả, thiết thực;
thực hiện đẩy mạnh xây dựng
môi trường và đời sống văn
hoá lành mạnh gắn, với phong
trào "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá", "xây
dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh" như kết luận số 76KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ
Chính trị về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết 33-NQ/TW của
Ban chấp hành trung ương
khoá XI về xây dựng và phát
triển văn hoá, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nướcn

vhttdl.haiduong.gov.vn

Giải mã trống đồng Kính Hoa
gS TrịnH SinH

M

ột chiếc trống đồng mới được công
bố(1), có vẻ đẹp nghiêng ngả với những
chiếc trống đồng Đông Sơn đẹp nhất
nước ta. Có những hoa văn lần đầu mới thấy
trên trống đồng Đông Sơn ở ta cũng như chưa
thấy trên bất kỳ loại trống đồng nào khác trên
thế giới. Thế nhưng, chiếc trống đồng này còn
mang theo rất nhiều ý nghĩa về mảnh đất mà
nó được đúc nên: đồng bằng Bắc Bộ và những
con người tài ba đúc chiếc trống này: những
người Việt cổ.
Chiếc trống Kính Hoa còn nguyên vẹn, dáng
thấp, có kích thước và trọng lượng: đường kính
trung bình mặt trống: 89,0cm. Đường kính
chân trống: 98,5cm. Chiều cao thân trống:
59,5cm. Chiều cao của quai trống: 9,6 cm. Độ
rộng của một cặp quai trống: 6,9cm. Quai trống
được đúc nổi hoa văn bông lúa (có 4 hàng trong
mỗi quai). Độ dày của thân trống: 0,5-0,6cm.
Cân nặng: 110 kg. Với kích thước và trọng lượng
hơn cả trống Ngọc Lũ nổi tiếng.
Chúng tôi xếp trống này thuộc dạng nhóm
trống sớm và trang trí hoa văn đẹp nhất, là
nhóm A1, trong nhóm này có các trống nổi
tiếng như Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, Sông Đà, Cổ
Loa. Nhóm trống này được đúc vào khoảng thế
kỷ IV-III trước Công Nguyên.
Trống được trang trí nhiều hoa văn độc đáo,
lần đầu được biết đến như hoa văn cặp Giao
Long có mặt giữa các cánh sao. Trước đây Giao
Long thường có mặt trên các tấm che ngực
bằng đồng, trên mặt lưỡi giáo, với phát hiện
mới này, các nhà khoa học mới được thấy có
mặt ở vị trí trang trọng như vậy. Điều đó chứng
tỏ từ xưa người Việt cổ đã có tục thờ Giao Long
như thư tịch nói đến.
Lần đầu tiên, trên mặt trống đồng lại trang
trí một vành hoa văn hình ảnh của 10 con sam
biển (vành thứ hai kể từ tâm trống).
Việc trang trí hình con sam đã cho thấy cuộc
sống của người thợ đúc Đông Sơn phải gắn với
biển. Điều đó rất có ý nghĩa về cảnh quan của
cư dân Đông Sơn bấy giờ: sống gần biển, tức là
ở ven bờ Biển Đông. Nói rộng ra là ở vùng đồng
bằng Bắc Bộ, chứ không phải là ở vùng núi xa
biển như ở Vân Nam hay Quảng Tây (Trung
Quốc). Chính người Đông Sơn đúc nên những
trống đồng đẹp nhất, trong đó có trống Kính
Hoa mà không phải là trống Đông Sơn được
mang sang Việt Nam từ thời cổ đại.
Cũng cần nói rằng đồng bằng Bắc Bộ từ xa

xưa không giống như ngày nay và mực nước
biển cũng trồi sụt theo thời gian. Có những giai
đoạn biển ngập toàn bộ vùng Bắc Bộ, ấy là vào
đợt biển tiến Flandrian. Cho đến cách đây
khoảng 6.000 năm biển mới rút dần ra xa (các
nhà khoa học gọi là giai đoạn biển lùi). Các
dòng sông lớn như sông Hồng đổ vào vùng Bắc
Bộ tạo nên một vùng châu thổ rộng lớn và lầy
lội (Ví dụ, ở khu vực chùa Nhẫm Dương, huyện
Kinh Môn, Hải Dương là một nơi tìm được
nhiều đồ đồng Đông Sơn, cách đây vài chục
năm vẫn còn ngập nước, lầy lội, khó đi vào vãn
cảnh chùa).
Đến giai đoạn văn hóa Đông Sơn, người cổ
tràn xuống đồng bằng, khai hoang lập ấp và
vẫn sống gần biển, vừa trồng lúa nước vừa khai
thác biển. Vì thế mà thợ đúc Đông Sơn mới
khắc một động vật đậm tính chất biển là con
sam trên chiếc trống đồng linh thiêng.
Hình tượng con sam nhỏ bé nhưng đã
chứng minh chủ nhân trống đồng Đông Sơn
phải là vùng đồng bằng Bắc Bộ và khai thác
Biển Đông để bắt cá, bắt sam về làm thực
phẩm.
Trên tang trống đồng Kính Hoa còn có một
loại hoa văn đặc biệt mà chưa thấy có ở đâu. Đó
là hình chim đậu trên lưng cá sấu.
Xen giữa các thuyền là hoa văn chim đậu
trên lưng cá sấu. Chim có mắt là hình vòng tròn
có chấm giữa, đầu chúi xuống, mỏ ngắn, cánh
xòe, chân cao và được tả có cả ngón chân. Có
khi chim đang trong tư thế đứng trên lưng cá
sấu, quay mỏ về hướng đầu cá sấu. Có khi
ngược lại, chim đứng quay mỏ về phía đuôi cá
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Tìm hiểu vấn đề tâm linh
trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên
Văn Duy

Trời trong tín ngưỡng dân gian
Theo quan niệm của người
Việt Nam xưa nói riêng và của
hầu hết các dân tộc trên trái
đất thì TRỜI là cõi cao xa, vô
cùng, vô tận, huyền bí và
thiêng liêng. Trong trí tưởng
tượng của con người xưa thì ở
trên trời cũng có cấu tạo tương
tự như xã hội con người. Nghĩa
là trên đó cũng có nhà (nhà
Trời) tức thiên đường; Cầm
quyền cao nhất là Ngọc Hoàng
(còn gọi là Thượng đế) tức Vua
Trời. Dưới Vua Trời là các
quan trông coi từng việc. Các
vị quan này rất tài giỏi, biến
hóa nhiều phép lạ nên còn gọi
là Thần. Chẳng hạn: phụ trách
nghề nông ở hạ giới thì có thần
Nông. Phụ trách việc tạo ra
sấm sét thì có Thiên Lôi. Trông
nom việc sinh và tử do hai ông
Nam Tào, Bắc Đẩu. Có thần
cai quản núi, sông, đất, rừng,
con vật... Lại có các vị quan
được Ngọc Hoàng cử xuống để
trông nom hạ giới, bảo vệ cuộc
sống yên lành cho con người.
Các vị ấy gọi chung là quan
Hành Khiển. Thí dụ năm 2018
(Mậu Tuất) thì quan Hành
Khiển là ông Việt Vương. Sang
năm 2019 (Kỷ Hợi) thì quan
Hành Khiển là Lưu Vương.
Đây là những ông vua con
chịu trách nhiệm trước Vua
Trời làm nhiệm vụ ở thế gian
trong một năm. Hết hạn lại đổi
quan khác. Trên trời cũng có
luật, có thưởng và có phạt.
Con người ở Hạ giới nếu tốt thì
sau khi chết được lên Thiên
đường (tức là nhà của Trời)
sống sung sướng mãi mãi. Ai
có tội sẽ bị Trời đày rất khổ
cực.
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Trời có uy quyền và bộ máy
tổ chức chặt chẽ lại có rất
nhiều tài năng nên Trời sáng
tạo ra tất cả: núi, rừng, sông,
biển, đất cát, mây mưa, sấm
chớp, cỏ cây, hoa quả, vàng
bạc châu báu, các loài động
vật, không khí và cả con người
nữa... Các thứ ấy có quan hệ
qua lại với nhau tạo ra sự sống
trên trái đất. Chẳng hạn cây
sống được nhờ có nước và đất.
Cây sinh củ, quả, lá, hoa nuôi
con người cùng nước và không
khí để con người sống và phát
triển. Quan hệ giữa con người
với mọi thứ do Trời sinh ra
ngày nay ta gọi là môi trường
tự nhiên.

con người gắn bó hữu cơ
với tự nhiên
Từ khi ra đời, con người đã
nhận thức được tầm quan
trọng của những gì Trời sinh
ra. Nhận thức ấy ngày một sâu
sắc nên con người luôn
ngưỡng mộ, tôn sùng và biết
ơn tự nhiên (ơn trời). Trong
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ngôn ngữ và văn học dân gian
Việt Nam thể hiện rất rõ điều
đó. Câu cửa miệng mọi người
hay nói là
"Lạy Trời", "Ơn
Trời", "Nhờ Trời"... Lúc gặp
nguy hiểm, người ta kêu "Ối
trời ơi". Muốn tìm đến vận
may, người ta "Cầu Trời khấn
Phật". Người gặp nhiều nỗi
khổ mà không thoát ra được,
muốn chết cùng không xong
thì người ta bảo là "Trời đày",
hoặc "Trời bắt tội". Những kẻ
gây ra tội lớn, dân gian gọi là
"tội tày Trời". Những kẻ sống
rất xảo quyệt, nhiều mưu mẹo
để luồn lọt hoặc lũ trẻ con quá
nghịch ngợm, người ta gọi các
đối tượng ấy là "Rách giời rơi
xuống". Những kẻ gây tội ác
khéo lẩn trốn tưởng thoát
nhưng rồi vẫn bị lôi ra trước
pháp luật thì dân ta bảo "Trời
có mắt" đấy không thoát được
đâu. Hoặc "Lưới trời lồng
lộng" sao thoát được. Ngược
lại những người có chí lớn,
mưu cầu hạnh phúc cho dân
tộc hoặc đánh đuổi ngoại xâm
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phải vượt qua muôn vàn nguy
hiểm thì được gọi là "đội đá vá
Trời". Người Việt Nam từ cổ
xưa đã biết cấy lúa nước để lấy
thóc gạo sinh sống. Vì vậy
nước là yếu tố cực kỳ quan
trọng, mà nước phải do trời
mưa thì mới có. Bài đồng dao
của trẻ con nhưng cũng là nỗi
niềm mong mỏi của hàng
triệu nông dân: "Lạy trời mưa
xuống/ Lấy nước tôi uống/ Lấy
ruộng tôi cày/ Lấy bát cơm
đầy/ Lấy khúc cá to". Mưa
đem lại cho con người bao
nhiêu thứ. Những năm mưa
"thuận gió hòa", nghĩa là Trời
rất ủng hộ. Con người biết ơn
Trời lắm: "Ơn trời mưa nắng
phải thì/ Nơi thì bừa cạn, nơi
thì cày sâu/ Công lênh chẳng
quản bao lâu/ Ngày nay nước
bạc, ngày sau cơm vàng". Việc
cày cấy rồi gặt hái cứ tiếp diễn
thành chu kỳ qua hàng ngàn
năm nhưng cấy được cây lúa
xuống ruộng cũng chưa hẳn là
sẽ có thóc gạo bởi còn phụ
thuộc vào Trời:
"Người ta đi
cấy lấy công/ Tôi nay đi cấy
còn trông nhiều bề/ Trông
trời, trông đất, trông mây/
Trông mưa, trông gió, trông
ngày trông đêm/ Trông cho
chân cứng đá mềm/ Trời yên
bể lặng mới yên tấm lòng". Họ
lo mất mùa lắm mà mưa, gió,
Trời, mây... đều có thể làm ra
mất mùa. Vì thế họ chỉ có thể
yên lòng khi "Trời yên bể
lặng". Có thể nói gọn lại là Trời
sinh ra tất cả. Đúng như câu
thơ của Nguyễn Du "Cho hay
muôn sự tại trời".

con người ứng xử với Trời
như thế nào?
Nói con người ứng xử với
Trời chính là ứng xử với môi
trường tự nhiên. Do khoa học
phát triển nên con người làm
được nhiều việc như bay vào
vũ trụ, thu được không khí,
chế ngự được sấm sét, đoán

biết được bão giông, thu được
điện từ ánh nắng, làm được
mưa gió... Song cũng từ những
thành tựu ấy, con người thành
kiêu căng, coi thường Trời đất
(coi thường môi trường tự
nhiên) (MTTN). Ta đã từng
nghe đâu đó nói rằng "chinh
phục tự nhiên". Khi chống hạn
thì nêu khẩu hiệu "Vắt đất ra
nước, thay trời làm mưa". Với
những khẩu hiệu đó, bên cạnh
yếu tố tích cực là hô hào, khích
lệ sức mạnh khi chống hạn, nó
còn tạo ra ý thức coi thường tự
nhiên. Ngày nay môi trường tự
nhiên bị con người tàn phá
ghê gớm: Không khí ô nhiễm,
tầng ozone thủng. Nước sông,
biển, nước ngầm đều không
còn sạch nữa. Đất thành cằn
cỗi, phù sa mất dần. Rừng cây
bị chặt phá. Rác đang tràn
ngập hành tinh kể cả ở Nam
cực, tài nguyên bị phung phí...
Con người tàn phá
môi trường tự nhiên là tàn phá
trời đất, chống lại trời đất,
cướp đi thành quả do Trời đất
sinh ra. Vì vậy đã bị Trời trừng
phạt. không thể thống kê hết
những tai họa mà thiên nhiên
trả thù con người. Chỉ xin nêu
một số vụ thảm họa do thiên
nhiên gây ra. Đó là: Cơn bão số
5 ở Cà Mau, chỉ trong 9 giờ
đồng hồ ngày 2/11/1997, bão
đã quét qua 13 tỉnh Nam Bộ,
làm 563 người chết, 3.221 tàu
cá bị nhấn chìm, 1814 tàu
chưa rõ tung tích. Tổng thiệt
hại hơn 5.000 tỉ đồng. Đau
thương lớn quá. 8h sáng ngày
13/11, tại hội trường Ba Đình
đã tổ chức lễ tưởng niệm đồng
bào bị nạn. Hai năm sau, bão
lụt lớn lại xảy ra ở Trung Bộ từ
ngày 1 đến 5 tháng 11 năm
1999. Sang năm 2000, cũng
vào tháng 9, lũ lụt lớn chưa
từng thấy trong 70 năm qua lại
diễn ra ở đồng bằng sông Cửu
Long làm 26 người thiệt mạng.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương

phải đứng ra kêu gọi cả nước
giúp đỡ. Cũng năm ấy, một
trận lũ ống đã tràn về bản
Nậm Coóng xã Nậm Cuổi,
huyện Sìn Hồ, Lai Châu làm 36
người chết, có nhà 10 người,
chết không còn một ai. Đất đá
vùi lấp tới 2m. Sang năm 2001,
cơn bão số 8 lại đổ bộ vào 10
tỉnh miền Trung (từ Bình Định
đến Đắc Lắc). Với sức gió ở
tâm bão tới cấp 15 làm 20
người chết, 160 người bị
thương, thiệt hại ước tính
nhiều trăm tỉ đồng. Tháng 10
năm 2006, cơn bão số 6 (có tên
là Xang sane tức là con voi lớn)
đã đổ bộ vào các tỉnh miền
Trung, với sức gió 133km/giờ
tàn phá ghê gớm, làm ít nhất
16 người chết, hàng trăm
người bị thương, 12.000 căn
nhà bị sập và tốc mái, nhiều
tàu thuyền bị đánh chìm.
Nặng nhất là các tỉnh Quảng
Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng
Bình, Hà Tĩnh. Năm 2007, lũ
lớn nhất trong 20 năm qua đã
xảy ra ở miền Trung và các
tỉnh Tây Bắc (Thanh Hóa,
Nghệ An, Ninh Bình, Hòa
Bình, Điện Biên, Sơn La, Lai
Châu). Ta còn nhớ cơn bão số
9 Ketsana đổ vào các tỉnh
miền Trung suốt 3 ngày
28,29,30 tháng 9/2019. Ngập
lụt khủng khiếp. Nhiều vùng
bị cô lập. 5.000 ngôi nhà ở tỉnh
Quảng Bình ngập sâu dưới
nước 1,5m. Phố cổ Hội An
nước ngập gần mái nhà. Tại
vịnh Đà Nẵng, nhiều tàu lớn
một hai ngàn tấn, thậm chí có
tàu 13.000 tấn vẫn bị gió đưa
vào bãi cát. Thiệt hại không
thể tính được. Quên sao được
cơn bão số 11 năm 2009 đã
"nhấn chìm miền Trung" (đầu
đề một bài báo) cướp đi mạng
sống của 115 người. Quên sao
được trận lũ lụt lớn ở Trung bộ
vào giữa tháng 10/2016 làm 24
người chết, 1.600 ha lúa và
9.200 ha hoa màu bị ngập. Gần
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100.000 ngôi nhà bị ngập và hư
hỏng nạng. Thiệt hại thật
khủng khiếp. Quên sao được
những trận rét ghê gớm vào
năm 2008, tại Mẫu Sơn xuống
âm 50C. Băng tuyết phủ kín
cảnh vật. Nhất là trận rét kỷ
lục vào tháng 1/2016. Rét phủ
rộng cả Trung Quốc, Đài Loan,
Nhật Bản, Hàn Quốc. Riêng ở
nước ta có 7.600 con trâu bò bị
chết. Đấy là chưa kể đến động
đất ở Điện Biên Phủ (ngày
20/2/2001) ở thủy điện Sông
Tranh II (ngày 7/9/2012). Đấy
là chưa kể sự xuất hiện của
mưa trái mùa tháng 11/2008,
côn trùng lạ năm 1998, các
nạn dịch như dịch Sát cuối
2003, cúm típ A (2003), cúm gà
lan ra 28 tỉnh tháng 1/2004,
dịch sâu róm ở rừng thông
năm 2003... Trên thế giới cũng

vậy; động đất ở IRan 2003, ở
Ấn Độ, PaKistan, indonesia
vào các năm 2003, 2005, 2006,
ở Trung Quốc 2008, Nêpan
2015. Đặc biệt là sóng Thần ở
Nhật 2011 giết hại 16.000
người. Nhiều thành phố bị tàn
phá nặng nề, làm nổ nhà máy
lọc dầu ở thành phố Chiba,
làm hư hại lò phản ứng điện
hạt nhân gây thảm họa cho
hàng triệu người còn sống. Rồi
thì nhiệt độ trái đất tăng, nắng
nóng tăng, hạn hán, xâm ngập
mặn vào đồng ruộng, bão mặt
trời 2015. Rồi hiện tượng sạt lở,
lũ lụt gây hậu quả nghiêm
trọng ở miền Trung năm
2020... Không thể kể hết tai
họa lớn nhỏ do thiên nhiên
mang đến. Vì sao mà Trời lại
ứng xử với con người như vậy?
Chúng ta cần phải trả lời rằng:

giải mã trống đồng...

Tiên trách kỷ, hậu trách thiên.
Vậy muốn tránh được thiên
tai, mọi người phải làm gì? Bài
học ngày xưa ra sao phải tìm
mà vận dụng. Chế độ, chính
sách ngày nay phải như thế
nào? Ai là người thực hiện?
Mỗi người hãy sống thân thiện
với tự nhiên, chung sống với tự
nhiên, đừng ngạo mạn với
Trời, hãy biết ơn Trời từ ý thức,
tâm linh mà có những hành
động bảo vệ môi trường dù là
rất nhỏ; Hãy biết tiết kiệm khi
sử dụng tự nhiên như nước,
cây, đất, khoáng sản; đừng vì
cái lợi trước mắt mà phá
phách tự nhiên. Ứng xử với tự
nhiên là ứng xử với Trời. Xin
mọi người nhớ cho. Trời có
mắt đấyn

(Tiếp theo trang 13)

sấu. Hình cá sấu được miêu tả có mắt là vòng
tròn đồng tâm có chấm giữa, mõm dài và đang
há miệng, những răng được miêu tả là những
gạch ngắn. Thân dài được trang trí hoa văn
gạch dài song song hoặc gạch ngắn song song
có chấm dải. Đuôi cá sấu dài thuôn, nhọn về
phía sau. Chân cá sấu cao, được miêu tả 2 chân
trên nhập vào một cụm gồm có 5-6 ngón được
miêu tả là những đoạn gạch ngắn song song.
Có hình cá sấu thân thon, đuôi dài và thẳng. Có
hình cá sấu thân mập mạp, đuôi cong xuống.
Sự có mặt của cá sấu trên trống Kính Hoa
cũng giúp cho chúng ta khẳng định thêm về
môi trường cảnh quan của đồng bằng cận biển
của cư dân Đông Sơn, trong đó có tỉnh Hải
Dương ngày nay. Về mặt sinh học, cá sấu là
động vật sống ở ven biển hay đầm lầy. Cùng với
hoa văn con sam, hoa văn cá sấu lại càng khẳng
định cảnh quan khai thác đồng bằng ven biển
của người Việt thời cổ đại.
Hoa văn cá sấu được khắc họa hiện thực
trên trống Kính Hoa đã góp phần giải mã hoa
văn Giao Long. Qua so sánh, các nhà khảo cổ
đã thấy chính hình tượng Giao Long là con cá
sấu ngoài đời. Hoa văn này cũng có trên mặt
trống Kính Hoa theo từng cặp châu đầu vào
nhau, thể thiện tính phồn thực, đực-cái, âm-
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Hoa văn chim đậu trên lưng cá sấu lần đầu
được biết.

dương. Có lẽ đây là một trong những con vật
thiêng đối với cư dân Đông Sơn, bên cạnh hoa
văn chim bay từng đàn trên trống.
Người Đông Sơn gắn bó với sông nước và
biển cả. Không những họ khắc họa những sinh
vật biển, mà họ còn miêu tả chính họ đang
chèo những chiếc thuyền trên sông, trên biển
nữa. Họ chính là những người khai thác và làm
chủ Biển Đông từ rất sớm chứ không phải là cư
dân từ nơi khác đếnn
Ghi chú:

(1)

Trịnh Sinh, Nguyễn Văn Kính 2019, Trống đồng

Kính Hoa, bảo vật vô giá. Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2019.
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Hàng âm phủ giảm mức tiêu thụ

TÍN HIệU VUI Từ ĐỜI SỐNG DÂN TRÍ
nguyễn Huy THực

T

rong mấy năm gần đây, việc đốt vàng mã
trong các dịp lễ hội, ngày rằm, ngày giỗ,
ngày Tết và ngày lễ Vu Lan… tại các gia
đình, đền, chùa, miếu, phủ có xu hướng giảm.
Từ thực tế này, có người hỏi về đồ mã, thực
chất là hàng âm phủ (HAP) vì sao hiện nay lại
không hút được khách hàng? Để trả lời xác
đáng câu hỏi này, vấn đề cốt lõi cần tìm hiểu về
hai yếu tố cung và cầu đang có diễn biến cụ thể
ra sao?
Trước hết nói về nguồn cung ứng HAP đang
lúng túng có hạn chế về “công nghệ”, quy mô
sản xuất và mẫu mã hay không? Thực chất HAP
bây giờ khác hẳn HAP 10 năm trước. Nhờ vào
máy móc, công nghệ in ấn đã tạo cho nghề làm
vàng mã phát triển khắp nơi từ phố phường tới
làng qê và vùng sâu vùng xa. Đáng kể có “kinh
đô” chuyên mua bán HAP tại phố Hàng Mã (Hà
Nội) rồi đến “đại công xưởng” HAP tại xã Song
Hồ (Thuận Thành – Bắc Ninh). Ở tất cả vô vàn
các cơ sở sản xuất HAP trên đây không chỉ cho
ra lò các mặt hàng như ngựa tía, voi hồng, mũ
ông Công, ông Táo đơn thuần mà còn đáp ứng
tối đa theo yêu cầu của khách về nhà lầu, xe
hơi, mỹ nữ, trang bị nội ngoại thất đủ thứ đúng
với ý nguyện “trần sao âm vậy”. Xem ra như thế
chỉ cần có cầu là sẽ có cung và cung bây giờ
cũng là lúc trở thành “hàng hiệu” lên ngôi
chóng mặt, chỉ có “bội thực” HAP, chứ làm gì
có chuyện khan và thiếu HAP?
Còn nguyên nhân quan trọng thứ hai do cầu
(người tiêu dùng) cần được xem xét khách
quan mới nhận diện đầy đủ sự việc đang diễn
ra. Khách hàng mua HAP ngày nay họ đều tự
thầm hỏi “Vì sao ta phải mua HAP và đốt HAP
mục đích gì? Nếu có ai đó nói, đốt mơ hồ tưởng
thật như thế thì còn cần gì phải đổ mồ hôi, sôi
nước mắt lo chuyện “cơm áo, gạo tiền”. Đặc
biệt nhờ vào tài liệu và thông tin trên mạng đều
cho thấy tục đốt vàng mã có nguồn gốc từ
Trung Quốc. Vì vậy, về tâm lý người xưa có
đọng lại yếu tố tâm linh, song lại lãng phí và
cũng không thuộc về văn hóa Việt Nam.
Mặc dù việc đốt HAP mấy năm trước đây đã
đi quá đà, có biểu hiện mê tín dị đoan, cuồng
tín, nhưng nay dân trí đã được nâng cao, tình
trạng đốt HAP đã được kiềm chế. Do vậy, có
nhiều người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng

Tục đốt vàng mã của người Việt có xu hướng
giảm.
Nguồn: Internet

xa trước đây phải “thắt lưng buộc bụng”, “bóp
mồm bóp miệng” vì đốt HAP ngày giỗ mẹ, ngày
mất cha, thì nay họ chỉ đốt tượng trưng (chỉ
bằng 1/10 so với trước) là đủ. Có nhiều nhà
kinh tế khá giả, nhưng họ kiên quyết không
nghe lời “thầy cúng” “thầy bói” bày đặt cho
“thân chủ” mua quá nhiều đồ tế lễ, để rồi mang
tiếng là gia đình sặc mùi mê tín dị đoan, vừa
hao tốn tiền bạc, vừa phải mua lo phiền toái
vào người. Hậu quả từ tập tục đốt vàng mã còn
gây cháy nổ, mất an ninh trật tự, bao hệ lụy về
môi trường xảy ra. Nhất là giới trẻ ngày nay, họ
hoàn toàn dựa vào tài năng, đức độ của bản
thân để mưu cầu cuộc sống hạnh phúc chứ
không thể tùy tiện bỏ tiền ra mua HAP đốt đi
cầu là được ô tô, nhà lầu, danh thơm, tiếng tốt?
Do vậy, họ không bị đồ mã hút hồn khi chính
họ giữ vững niềm tin tất yếu từ khoa học đã
được khẳng định. Tại thời điểm hiện nay, nhất
là vào mùa Vu Lan “sôi động”, nhưng việc mua
HAP không còn không khí nhộn nhịp như trước
đây. Điều dễ nhận thấy là trong mùa Vu Lan
năm nay các loại HAP đa dạng về mẫu mã, kiểu
dáng và chủng loại nhưng đi cùng với mẫu mã
ấy là giá cả cũng leo thang đáng kể. Vì thế, HAP
phần nào mang tính “trưng bày”, đang giảm
dần sự “hấp dẫn” và không có sức hút khách
hàng thời hiện đại. Bởi người dân đã có chuyển
biến tích cực về nhận thức thấy rõ phương diện
hủ tục lạc hậu, để từ đó tự giác trong hành
động, họ không còn rơi vào tình trạng “chạy
đua” đốt HAP quá nhiều như trước đâyn
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Để phát huy các di sản văn hóa
vào việc giáo dục học sinh
cảnH THụy

Học sinh tham quan, học tập lịch sử tại Bảo tàng tỉnh.

V

iệc giáo dục tư tưởng,
tình cảm, đạo đức cho
học sinh phổ thông qua
các thiết chế văn hóa, các di
tích lịch sử, văn hóa và danh
thắng, các di sản văn hóa vật
thể và phi vật thể đến nay
không còn là vấn đề mới, mà
đã trở thành việc làm khá phổ
biến và thường xuyên ở nhiều
cơ sở giáo dục, nhất là từ khi
thực hiện Nghị quyết TW2,
Khóa VIII của Đảng về phát
triển giáo dục (trong đó xác
định “xã hội hóa” là một
phương châm phát triển giáo
dục); đặc biệt là từ khi ngành
Giáo dục triển khai thực hiện
phong trào “Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích
cực”, cùng với việc triển khai
thực hiện các đề án phát triển
giáo dục của địa phươngtrong đó, ngành VHTTDL là
một thành viên có trách
nhiệm chủ động phối hợp với
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ngành Giáo dục.
Qua thực tế tổ chức thực
hiện, kết quả đạt được trong
nhiều năm qua là khá khả
quan. Hiểu biết của học sinh ở
các cấp học về truyền thống
dựng nước và giữ nước, truyền
thống đấu tranh cách mạng,
truyền thống văn hóa, khoa
bảng của nhân dân địa
phương đã được nâng lên rõ
rệt. Điều đó không chỉ được
thể hiện qua các nội dung thi
tích hợp kiến thức liên môn
mà ngành Giáo dục thực hiện,
hay qua các sân chơi trí tuệ
trong hoạt động ngoại khóa và
trên sóng truyền hình. Học
sinh được đến tham quan, tìm
hiểu và học tập tại các di tích
lịch sử, văn hóa. Trong đó,
nhiều em còn viết bài, giới
thiệu về các di tích ở địa
phương sao cho sâu sắc, lôi
cuốn và hấp dẫn, như để bày
tỏ lòng tự hào về truyền thống
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của quê hương. Ở những nơi
có di tích lịch sử, văn hóa quan
trọng, nhà trường và ban quản
lý di tích còn phối hợp tổ chức
những hoạt động văn hóa phù
hợp, có ý nghĩa tại khu di tích;
cho học sinh tham gia vào các
hoạt động lễ hội với tư cách là
một thành viên của cộng đồng
chứ không phải là khách đến
tham quan. Nội dung giáo dục
truyền thống lịch sử và di sản
văn hóa địa phương không chỉ
được quan tâm qua việc tổ
chức các hoạt động ngoại
khóa, mà còn được đưa vào
chương trình dạy học chính
khóa nằm trong khung
“chương trình mềm” theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, như: Lịch sử địa phương,
Văn học địa phương... Về phía
ngành VHTTDL, các hoạt
động phối hợp để giáo dục
truyền thống cho học sinh
cũng được lãnh đạo ngành và

vhttdl.haiduong.gov.vn

các cơ sở quan tâm, như: giới
thiệu truyền thống lịch sử và
văn hóa theo các chuyên đề tại
Bảo tàng tỉnh; thi “kể chuyện
theo sách” mỗi dịp hè do Thư
viện tỉnh tổ chức; mở lớp bồi
dưỡng năng khiếu hát chèo
cho học sinh phổ thông do
trường Trung cấp Văn hóa,
Nghệ thuật và Du lịch thực
hiện. Ngoài ra, các cơ sở đào
tạo của ngành còn mở rất
nhiều lớp dạy võ cổ truyền, trò
chơi dân gian. Các câu lạc bộ
võ thuật, chơi nhạc cụ dân tộc,
múa hát dân ca... xuất hiện
ngày càng nhiều, không chỉ ở
thành thị mà cả nông thôn,
nhất là trong dịp hè. Có thể
nói, những kết quả đã đạt
được trong công tác phối hợp
giữa ngành VHTTDL với giáo
dục, đã góp một phần vào việc
làm thức dậy các giá trị văn
hóa truyền thống, theo đúng
tinh thần Nghị quyết TW5Khóa VIII của Đảng về “Xây
dựng nền văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc”.
Tuy đạt được những kết
quả ban đầu và có nhiều tiến
bộ, nhưng việc phát huy các di
sản văn hóa của địa phương
vào việc giáo dục học sinh
cũng còn nhiều việc phải làm;
nhiều vấn đề đang đặt ra cần

được trao đổi để thống nhất
trong nhận thức và hành
động.
Trước hết, so với tiềm năng
của một địa phương có nhiều
di tích lịch sử, văn hóa được
xếp vào hạng nhất nhì cả
nước, trong đó có nhiều di tích
được xếp hạng đặc biệt cấp
quốc gia, thì dường như việc
khai thác và phát huy chưa
tương xứng với tiềm năng.
Điều dễ nhận thấy là việc phát
huy các giá trị di sản mới chỉ
tập trung ở những di tích đặc
biệt, có quy mô thu hút khách
đến tham quan lớn, như: đền
thờ Trần Hưng Đạo ở Kiếp
Bạc, đền thờ An sinh vương
Trần Liễu (Kinh Môn), tiếp đó
là các đền thờ các Danh nhân:
Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Tuệ
Tĩnh, Khúc Thừa Dụ. Nhiều di
tích lịch sử có giá trị cung cấp
nguồn học liệu phục vụ cho
học các môn khoa học của học
sinh, như: hiện vật trong Bảo
tàng tỉnh, cổ vật hóa thạch ở
động chùa Nhẫm Dương, bút
tích trên vách đá động Kính
Chủ cũng chưa được các cơ sở
giáo dục chú ý đến. Các di tích
văn hóa mang ý nghĩa tôn
giáo, như: chùa Côn Sơn, chùa
Thanh Mai (gắn với Thiền
phái Phật giáo Trúc Lâm),
hoặc chùa Giám (Cẩm Giàng),

Chương trình Giáo dục di sản văn hoá trong nhà trường đầy ý
nghĩa tại huyện Ninh Giang.
Ảnh: XT
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chùa Trăm Gian (Nam Sách),
chùa Đồng Ngọ (Thanh Hà),
cùng rất nhiều ngôi đình thờ
thành Hoàng làng là những
nhân vật lịch sử có công với
nước được các vương triều
phong kiến ban sắc phong
công nhận, cũng ít được quan
tâm để đưa vào chương trình
giáo dục di sản cho học sinh.
Điều đáng nói là, đến thời
điểm hiện tại, hầu hết các di
tích lịch sử, văn hóa đã được
xếp hạng đều có bộ hồ sơ với
đủ tư liệu dưới dạng hiện vật,
ảnh, văn tự, rất tiện cho việc
biên soạn tài liệu để thuyết
minh hoặc cung cấp cho giáo
viên làm tư liệu dạy và học. Đó
là chưa kể đến các địa chỉ văn
hóa khác, nay đã thành phế
tích, chưa được khôi phục lại
nhưng không phải vì thế mà
không còn ý nghĩa về không
gian văn hóa, như khuôn viên
của gia đình Nhà văn Nhất
Linh, chủ phái Tự Lực Văn
Đoàn ở thị trấn Cẩm Giàng. Ở
đây cũng xin nói thêm một
điều thuộc về quan niệm.
Chúng ta chưa quan tâm thỏa
đáng đến giáo dục giá trị văn
hóa dòng tộc vốn người Việt
xưa rất coi trọng. Vì thế mà
đưa nội dung di sản qua các di
tích đã được Nhà nước xếp
hạng là những nhà thờ của các
dòng họ nổi tiếng về khoa
bảng, như: họ Vũ ở Mộ Trạch
(Bình Giang), họ Trần ở Trực
Trì (Nam Sách), họ Nhữ ở
Hoạch Trạch (Bình Giang). Có
thể nói rằng, so với nhiều địa
phương khác trong cả nước,
một địa phương có diện tích
không lớn (hơn 1.000 cây số
vuông), có mật độ di tích được
xếp hạng đậm đặc như ở Hải
Dương, công tác rà soát, dịch
thuật, thiết lập hồ sơ các di
tích cơ bản đã kiện toàn, thì
thực tế khai thác để đưa vào
giáo dục học sinh như đã làm
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là chưa xứng với tiềm năng,
quả còn là một lãng phí lớn.
Mặt khác, qua tìm hiểu
thực tế cho thấy, việc phát huy
các di tích vào giáo dục học
sinh cũng còn nhiều bất cập.
Nội dung giáo dục chủ yếu tập
trung vào chủ đề giáo dục tư
tưởng cách mạng, tinh thần
độc lập dân tộc và yêu nước
qua bảo tàng, nhà truyền
thống và các cơ sở thờ tự người
có công với nước. Chưa chú
trọng thỏa đáng đến giáo dục
truyền thống văn hiến, truyền
thống hiếu học và khoa bảng.
Trong giáo dục truyền thống
từ các di tích lịch sử, văn hóa,
lại thường chỉ tập trung giáo
dục tư tưởng, đạo đức qua tấm
gương các nhân vật lịch sử,
văn hóa có công với nước với
dân đã được “phong thần”
(trong đó, lấy không gian nơi
thờ tự làm môi trường cho học
sinh trải nghiệm), chứ chưa
chú ý đến các giá trị thuộc về
nghệ thuật kiến trúc, nghệ
thuật điêu khắc ở nơi thờ tự.
Vậy nên, những tinh hoa trong
nghệ thuật kiến trúc và giá trị
của nghệ thuật tạo hình
(tượng tròn, họa tiết, hoa văn,
thư pháp) cũng chưa được
quan tâm. Đến chùa Côn Sơn
nhưng học sinh không được
biết được nét độc đáo của hệ
thống tượng Phật ở ngôi chùa
này cùng giá trị lịch sử của
những tấm bia; đến chùa
Giám nhưng học sinh không
được biết về đặc điểm của
công trình kiến trúc “nội công
ngoại quốc” là gì và ý nghĩa
của triết học Phật giáo qua tòa
“Cửu phẩm liên hoa”; đến
chùa Trăm Gian nhưng học
sinh không được biết về kho
mộc bản đồ sộ (ván khắc) để
in các bộ kinh, kệ của nhà
Phật. Như vậy có thể nói, việc
khai thác giá trị các di tích lịch
sử đã bị hạn chế, dẫn đến cái
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nhìn của học sinh về giá trị di
tích bị mất đi một nửa, không
tránh khỏi sự phiến diện. Đó
là chưa nói đến tình trạng,
nhiều cơ sở giáo dục đưa học
trò đến nơi di tích theo kiểu
“cưỡi ngựa xem hoa”, giới
thiệu về di tích thì hời hợt, sau
lễ thắp hương là chụp ảnh, vãn
cảnh, khi về hỏi di tích đó thờ
ai, thân thế và sự nghiệp danh
nhân đó như thế nào thì học
sinh không nắm được. Đó có
thể xem như “bệnh thành
tích” trong giáo dục di sản văn
hóa cho học sinh!
Thực trạng phát huy các di
sản văn hóa phi vật thể vào
giáo dục học sinh cũng cho
thấy có những biểu hiện phiến
diện như đã nói ở trên, nhưng
ở mức độ còn trầm trọng và
đáng buồn hơn. Có thể nhìn
qua việc triển khai đề án bồi
dưỡng năng khiếu hát chèo
cho học sinh phổ thông mà
trường Trung cấp Văn hóa,
Nghệ thuật và Du lịch làm sẽ
thấy. Mặc dù đối tượng tham
gia học lớp đề án là những học
sinh phổ thông có năng khiếu,
ham mê ca hát, nhưng các em
cũng chỉ được dạy về hát các
làn điệu chèo mà thôi. Thực tế
hiện nay, giữa sân khấu khấu
hiện đại bây giờ và sân khấu
chèo có sự “đứt gẫy” về công
chúng. Làm sao cho một thế
hệ công chúng hiểu biết sâu về
độc đáo của sân khấu chèo
truyền thống cũng như những
làn điệu dân ca khác, hoặc hát
ca trù, hát văn, vốn được xem
như di sản văn hóa phi vật thể
của địa phương. Phải cho học
sinh hiểu được nét đặc sắc của
làn điệu, ca từ và không gian
diễn xướng của nó, thì mới
đáp ứng được yêu cầu về giáo
dục di sản cho học sinh.
Việc giáo dục di sản văn
hóa cho học sinh phổ thông
không được biến nó thành
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cung cấp kiến thức theo kiểu
“hàn lâm”. Nội dung kiến thức
và trình độ cần phải điều
chỉnh sao cho phù hợp với
từng đối tượng. Người tổ chức,
quản lý và chỉ đạo thực hiện
cần có cái nhìn vừa bao quát
về bề rộng, vừa hiểu biết về
chiều sâu, để chắt lọc những
nội dung tinh túy nhất đưa vào
giáo dục học sinh, nếu không
giáo dục di sản sẽ khó tránh
khỏi lúng túng, ôm đồm trước
“mênh mông bể sở”. Giáo dục
học sinh qua di sản không thể
dùng truyền thụ kiến thức
thay cho việc đưa học sinh đến
để trực tiếp trải nghiệm.
Những người tổ chức cũng cần
phải sâu sát thực tiễn, để nắm
bắt tình hình kịp thời và điều
chỉnh. Sự phối hợp chặt chẽ
giữa hai ngành: VHTTDL và
Giáo dục và Đào tạo, từ cấp cơ
sở trong tổ chức thực hiện,
đến các cấp quản lý, chỉ đạo
mang quyết định trong việc
thực hiện mục tiêu giáo dục di
sản cho học sinh. Mỗi bên cần
phân công nhiệm vụ thật cụ
thể, rõ ràng để công tác phối
hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và
tránh trùng chéo; phát huy
được thế mạnh chuyên môn
và vai trò quản lý Nhà nước
của mỗi bên. Đồng thời, cần
xây dựng thành kế hoạch cụ
thể trong cam kết hành động,
để nâng cao tính chủ động của
mỗi bên và nâng cao tính
chuyên nghiệp trong phối
hợp; tránh cách làm theo kiểu
tự phát hoặc được chăng hay
chớ. Đó là những vấn đề đặt ra
cần phải giải quyết, để việc
giáo dục học sinh qua di sản
văn hóa ngày càng phong phú,
đa dạng từ hình thức tổ chức
đến nội dung, tránh cách làm
hình thức, chạy theo phong
trào để mang lại hiệu quả cao
hơnn
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THANH MIệN: 20

năm phong trào
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Hoàng nếT

20 năm thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
(TDĐKXDĐSVH) là từng ấy năm cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Thanh
Miện nêu cao tinh thần đoàn kết, tham gia tích cực, hiệu quả cuộc vận động.
Qua đó không ngừng khơi dậy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị, góp phần tạo nên những thành quả, dấu ấn quan trọng trong phát
triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở địa phương.

Đổi thay từ phong trào lớn…
Về thị trấn Thanh Miện bây
giờ, nhiều người không khỏi
ngỡ ngàng trước diện mạo
sầm uất, xứng tầm của một đô
thị đang trên đà phát triển.
Trên các tuyến đường chính
như: Nguyễn Lương Bằng, Tuệ
Tĩnh, các cửa ngõ, ngã 3, ngã
tư trung tâm… huyện đã đầu
tư xây dựng cổng chào, cổng
vòm, hệ thống vườn hoa, cây
xanh, trụ đèn trang trí… Mỗi
công trình, diện mạo của các
tuyến phố hôm nay được tạo
dựng đều xuất phát từ tinh
thần đoàn kết, sự đồng thuận
vào cuộc trách nhiệm của cán
bộ, đảng viên và nhân dân.
Việc vận động nhân dân ủng
hộ địa phương nâng cấp mở
rộng quốc lộ 38B qua đường
Tuệ Tĩnh là một ví dụ điển
hình. Trong khi “tấc đất” được
ví như “tấc vàng”, địa phương
không có chính sách đền bù
giải phóng mặt bằng, song
nhận thức được lợi ích của
việc mở rộng đường, hàng
trăm hộ dân đã đồng tình
tham gia hiến đất, thậm chí
nhiều gia đình còn tình
nguyện phá dỡ một phần
cổng, tường rào, sửa sang lại
nhà, di chuyển phần mộ của
cụ cố gia tiên… Không chỉ ở
thị trấn Thanh Miện, tất cả các
thôn, khu dân cư trên địa bàn
huyện cũng đạt nhiều thành
tích nổi bật trong phong trào,

Bà Vũ Minh Nguyệt trao giấy chứng nhận "Ông bà, cha mẹ mẫu
mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" cho các gia đình tiêu biểu.

tập hợp được sức dân thi đua
lao động, sản xuất, xây dựng
đời sống văn hóa ở cơ sở. Ông
Vũ Văn Nghiệp - Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Cụ Trì, xã Ngũ
Hùng chia sẻ: Phong trào
TDĐKXDĐSVH đã huy động
được nguồn lực lớn cho địa
phương xây dựng các công
trình phục vụ đời sống nhân
dân. Chỉ trong một thời gian
ngắn phát động, thôn đã hoàn
thành xây dựng 3 tuyến đường
ở các xóm Mui, Gọc, Ngụ với
kinh phí gần 2 tỷ đồng. Hiện
nay thôn cũng đang triển khai
xây dựng Nhà văn hóa. Ngoài
sự tham gia đóng góp của

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương

người dân, thôn còn nhận
được sự tài trợ, ủng hộ của
hàng trăm con em thành đạt
xa quê và doanh nghiệp với số
tiền 2 tỷ đồng.
Năm 2019, Thanh Miện có
37.154 hộ/43.933 hộ đăng ký
đạt danh hiệu Gia đình văn
hóa (GĐVH), bằng 84%, trong
đó có 5.571 hộ (bằng 15%) đạt
GĐVH tiêu biểu, hàng năm
luôn có từ 15% trở lên số hộ
đạt GĐVH, được các cấp khen
thưởng, 100% số Làng/KDC
đạt danh hiệu Làng/ KDC văn
hóa. Hầu hết các làng, KDC
văn hóa ở địa phương đều
được tiếp tục công nhận giữ
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vững danh hiệu; trong đó có 1
làng được Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tặng Bằng
khen, 3 làng được UBND tỉnh
tặng cờ, hàng năm có từ 1-2
làng được UBND tỉnh tặng
Bằng khen, từ 3-5 làng được
UBND huyện tặng Giấy khen.
Toàn huyện có 16/16 xã được
công nhận xã đạt chuẩn nông
thôn mới, thị trấn Thanh Miện
được công nhận đạt chuẩn
văn minh đô thị năm 2017,
huyện Thanh Miện vinh dự
được Thủ tướng Chính phủ ra
Quyết định công nhận huyện
đạt chuẩn nông thôn mới năm
2020.

Quyết tâm cao, nhiều cách
làm sáng tạo
Có được kết quả trên là do
Ban Chỉ đạo phong trào
“TDĐKXDĐSVH” từ huyện
đến cơ sở đã tích cực phối hợp
với các ngành, đoàn thể triển
khai sâu rộng các nội dung của
phong trào, trong đó chú
trọng hoàn thiện hệ thống
thiết chế văn hóa: huyện đã
xây dựng được 107 sân vận
động, điểm vui chơi, 105 nhà
văn hóa, 101 thư viện, tủ sách,
nhiều làng còn xây dựng được
ao bơi sạch, bảng tin... Phong
trào thể dục thể thao cũng
được duy trì đều đặn, đến năm
2020 toàn huyện có 33% người
dân thường xuyên luyện tập
thể dục thể thao. Trong thể
thao thành tích cao, Thanh
Miện cũng luôn được đánh giá
là đơn vị khá của tỉnh với 66
huy chương các loại (từ năm
2004 - 2017), trong đó 24 huy
chương vàng, 20 huy chương
bạc. Các mô hình câu lạc bộ
văn hóa văn nghệ, thơ ca, hát
chèo… cũng đã được thành
lập ở 100% làng/KDC, thu hút
đông đảo người dân ở các lứa
tuổi tham gia. Đặc biệt Cuộc
vận động “TDĐKXDĐSVH” ở
KDC đã được MTTQ các cấp,
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Tổ phụ nữ "3 sạch" thôn Liên Đông, xã Hồng Quang tích cực ra
quân dọn vệ sinh môi trường.

Ban công tác mặt trận thôn,
KDC bám sát vào 5 nội dung
của phong trào để phối hợp,
triển khai sôi nổi như: tích cực
tuyên truyền, vận động đoàn
viên, hội viên và các tầng lớp
nhân dân hăng hái thi đua lao
động sản xuất, chuyển đổi cơ
cấu kinh tế, vật nuôi, cây
trồng; vận động nhân dân
thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang;
chung tay bảo vệ môi trường;
phát huy truyền thống uống
nước nhớ nguồn, đẩy mạnh
hoạt động đền ơn đáp nghĩa,
tương thân tương ái. “Hiện
nay, ngoài việc duy trì hoạt
động thu gom rác thải ở 100%
thôn/KDC, hàng tuần MTTQ
địa phương còn tổ chức ra
quân “ngày chủ nhật xanh”
tiến hành thu gom rác thải,
Hội Liên hiệp phụ nữ đảm
nhận trồng, chăm sóc hơn
50km đường hoa, tặng hàng
ngàn làn nhựa, chai thủy tinh
cho hội viên, Hội Cựu chiến
binh trồng hơn 10.000 cây
xanh quanh các bãi rác. MTTQ
2 cấp huyện đã tiếp nhận, huy
động xây dựng mới được hơn
1.000 ngôi nhà Đại đoàn kết,
nhà Nhân ái cho gia đình
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chính sách, người có công,
người nghèo với tổng kinh phí
đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Ngoài
ra còn hỗ trợ chữa bệnh, hỗ
trợ cho học sinh nghèo, tặng
hơn 3.000 suất quà trị giá hơn
2 tỷ đồng...”- Bà Vũ Minh
Nguyệt, Trưởng Ban Dân vận
Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ
huyện Thanh Miện chia sẻ.
Trong quá trình triển khai
phong trào, Thanh Miện luôn
chú trọng công tác tuyên
truyền, huy động nguồn lực xã
hội hóa, thực hiện tốt quy chế
dân chủ ở cơ sở, phát huy vai
trò gương mẫu của cán bộ,
đảng viên, nhân rộng điển
hình tiên tiến, biểu dương kịp
thời những hạt nhân tích cực,
những điểm sáng, mô hình nổi
bật… Vì vậy phong trào có sức
lan tỏa rộng khắp, phát triển
cả về số lượng và chất lượng,
góp phần đưa đời sống người
dân không ngừng được cải
thiện, tạo tiền đề vững chắc để
địa phương thực hiện thắng
lợi các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội...
Tuy nhiên bên cạnh những
kết quả đạt được, qua 20 năm
thực hiện phong trào vẫn còn
(Xem tiếp trang 29)
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Tìm niên đại cho bài thơ Nôm về

Đại Danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh
Đặng Văn Lộc

Đ

ại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh có vị trí đặc
biệt trong lịch sử y học cổ truyền Việt
Nam. Ông được vua ban sắc phong là
Thành hoàng làng, tặng mĩ tự “Thánh nhân
Nam dược”, nhân dân suy tôn là vị Thánh
thuốc Nam.
Văn xuôi viết chữ Hán Nôm về Tuệ Tĩnh từ
năm 1572 đến nay còn lưu trữ nhiều, nhưng
thơ viết bằng chữ Nôm thì mới gặp hai bài ở
làng Nghĩa Phú, chính quê hương bản quán.
Trong hai năm 2016, 2017, chúng tôi có cuộc
sưu tầm di sản Hán Nôm ở Nghĩa Phú, ở An Lư
(Thủy Nguyên, Hải Phòng). Được tiếp cận
nhiều tư liệu quý về tiểu sử vị Thánh thuốc
Nam, quy chế thờ cúng, sách thuốc Đông y lưu
trữ trong các gia đình.
Hai bài thơ Nôm viết về Đại danh y Thiền sư
Tuệ Tĩnh có nhiều thông tin về cuộc đời, công
trạng của Tuệ Tĩnh, về lịch sử địa phương. Văn

tự học chữ Nôm thể hiện khá đậm nét. Nghệ
thuật ngôn từ, diễn đạt phù hợp cho hát thờ
ngày tế lễ Tuệ Tĩnh.
Hiện trạng văn bản
Hai bài thơ Nôm viết trong sách chữ Hán
Nôm, lưu giữ tại gia đình cụ Phạm Danh Nam.
Khổ sách 14 x 17 (cm), gồm 54 trang theo lối
gấp 2 trang 1 tờ, sách gồm 27 tờ, chất liệu giấy
dó. Bìa đóng bằng giấy bản phết cậy, màu đen;
chỉ đóng sách bằng sợi ni non màu đen. Mỗi tờ
dành một trang viết chữ Hán Nôm, một trang
viết chữ Việt hiện đại. Bài thơ chữ Nôm thứ
nhất có 65 câu, viết thể thơ song thất lục bát. Từ
câu thứ 61 đến câu 65 dùng thể thơ lục bát.
Những mục chính trong sách có: 1- Một số bài
văn tế; 2-Tự sự dòng họ Phạm, đời 15- 16; 3Hai bài thơ Nôm về Tuệ Tĩnh. Một số ghi chép
khác bằng chữ Việt hiện đại. Bài thơ chữ Nôm
về Tuệ Tĩnh thứ hai gồm 101 câu, viết thể song

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương
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thất lục bát. Sách không ghi tác giả, không ghi
niên đại.
Việc xác định tác giả, niên đại có vai trò
quan trọng khi đăng tải văn bản trên báo chí.
Xác định niên đại cho bài thơ chữ Nôm về Tuệ
Tĩnh, cần khảo sát, phân tích cứ liệu tên làng
xã, tên quốc hiệu, sự kiện lịch sử, từ vựng có
đặc trưng của thời kì lịch sử, ngữ pháp của chữ
Hán, chữ Nôm và chữ Việt hiện đại, cấu tạo chữ
Nôm.
Bước đầu khảo sát từ vựng, chúng tôi gặp
chữ chỉ quốc hiệu Việt Nam ngay ở dòng đầu,
câu đầu bài thơ thứ nhất: Đất Việt Nam rừng
nho xanh ngắt 坦 越 南 棱 伩 撑 屹. Sử liệu về
quốc hiệu (tên nước) cho biết: Tên gọi Việt
Nam có từ năm 1804 đến năm 1839 (35 năm).
Tên gọi Nam Việt có từ năm 204 - 111 TCN (93
năm): Nam Việt, thuộc triều Nhà Triệu, Triệu
Đà là người đặt tên. Từ chữ Việt Nam, chỉ tên
nước, ta biết văn bản xuất hiện sau năm 1804.
Chúng tôi chưa tìm được tên tác giả, nhưng
xin đăng tải nguyên văn phiên âm bài thứ nhất.
Đất Việt Nam rừng nho xanh ngát,
Bóng Đông A hồng nhật sáng soi.
Sao khuê vằng vặc giữa trời,
Mở nền văn trị nảy người hiền lương.
Mầu xuân sắc Cẩm Giàng dị thú,
Làng Nghĩa Lư địa tú chung linh.
Nguyễn gia phúc cũ để dành,
Thoi đưa tuổi hạc điềm trình mộng lân.
Xuân thu độ mấy tuần nhược ấu,
Bóng cao đường vắng dấu non xanh.
Đến khi tuổi đã trưởng thành,
Văn chương nết đất thông minh tính trời.
Đã thiên tài thông minh quán truyện,
Lại kiêm tinh kinh điển Đại thừa.
Sân Trình cửa Khổng sớm trưa,
Càng say mầu đạo càng ưa mầu thiền.
Tài bác học kinh thiên húy địa,
Giọng văn chương khấp quỷ kinh thần.
Kịp khoa Tân Mão vua Trần,
Bảng vàng nhị giáp xuất thân danh đề.
Nằm lạy trước đan trì yến bãi,
Vườn Thượng lâm ngựa cưỡi xem hoa.
Sênh sang roi liễu lộng hà,
Biển cờ trước mặt cà sa bên mình.
Lòng chẳng mộ công danh phú quý,
Thú riêng ưa sơn thủy lâm tuyền.
Chùa Hộ Xá mến cảnh chiền,
Hoa dâng đuốc rọi làm duyên trụ trì.
Thương dân gặp lưu ly hội cuối,
Nhiều bệnh nhưng ít ỏi đồng tiền.
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Hóa ra phương thuốc thần tiên,
Lấy loài cây cỏ thay bên sâm kỳ.
Soạn Hồng Nghĩa giác tư sách mới,
Chứng thương hàn sửa lại từng phương.
Không Hòa Biển, chẳng Lưu Trương,
Rõ ràng Nam quốc Kỳ, Hoàng chính tông.
Cờ Bắc sứ chiếu rồng vâng mệnh,
Chữa Hoàng phi muôn bệnh tiêu không.
Thái y thượng quốc gia phong,
Điều nguyên tán hóa gia công cứu đời.
Ơn trạch nhuận phương trời khắp cả,
Công đức ghi bia đá nghìn xuân.
Đồng hương tiến sĩ sứ thần,
Đem tình mật thiết bia văn rước về.
Giong vó ngựa giang khê vạn lý,
Tới quê hương sơn thủy cung tình.
Đất linh hẳn cũng trời dành,
Bia minh từ đấy hiển linh đời đời.
Chính Nghĩa Phú là nơi thang mộc,
Ngọn đền Xưa ấp phủ thanh linh.
Gần xa nức tiếng thơm danh,
Cầu sao được vậy phân minh như lời.
Chai nước lã một vài lắm lá,
Bệnh chi chi cũng đỡ được liền.
Thực là bệnh quỷ thuốc tiên,
Mù què câm điếc chữa lên người lành.
Chữa cho khỏi bệnh gầy mòn,
Mầu đào tươi tốt linh hồn tỉnh tao.
Chữa cho khắp người nào cũng mạnh,
Cầu sao mà được thế như lời.
Chồi hồng thoa lạc sinh sôi,
Đền xuân cõi thọ vui chơi tháng ngày.
Thuốc Nam hay thực là hay,
Nam âm xin chúc một lời ca văn.
Chữ rằng thánh giáng lưu ân.
Tài liệu tham khảo và chú thích:
1- Hai bài thơ chữ Nôm về Tuệ Tĩnh. Trong sách chép
tay, cụ Phạm Danh Nam thôn Nghĩa Phú lưu giữ.
2- Lịch sử văn hóa làng Nghĩa Phú xã Cẩm Vũ, huyện
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Ngôi đình Hàn Trung

trong tấm lòng vàng

THiên gia Trang

Mấy năm nay người dân Khu 4 (phường Việt Hòa) đã có địa điểm sinh hoạt
cộng đồng mỗi khi vào mùa lễ hội. Bởi ở đây có ngôi đình mới được dựng lên từ
tấm lòng vàng. Tình làng nghĩa phố, càng gắn bó khi con người thỏa mãn tâm
linh… Và xung quanh ngôi đình này, giống như chuyện cổ tích.

câu chuyện lại bắt đầu từ
ngày xưa…
Vâng, từ xa xưa ở làng Hàn
Trung, tổng Đan Tràng, còn
thuộc huyện Cẩm Giàng, (nay
là Khu 4, phường Việt Hòa,
thành phố Hải Dương), đã có
đình thờ Thành hoàng, từng
được các triều vua ban sắc
phong làm thần Hộ quốc, che
chở chúng dân, với những mỹ
tự tôn kính…
Chỉ kể riêng triều Nguyễn,
từ vua Tự Đức thứ 6, đến đời
vua Khải Định thứ 10 (tức là từ
1852 đến 1925) ngôi đình đã
nhận 6 đạo sắc phong: Vua Tự
Đức phong 2 lần, vua Đồng
Khánh phong 1 lần, vua Duy
Tân phong 1 lần và vua Khải
Định phong 2 lần.
Theo Phúc thần bi ký làng
Hàn Trung, từ cuối thế kỷ 16
đầu thế kỷ 17, vào thời Lê
Trung hưng, có bà Nguyễn Thị
Tích, người xã Bình Lâu, Trang
Lương, lấy chồng họ Đinh ở xã
Hàn Giang, làm quan trong
triều. Thuở ấy, gặp khi trời làm
đại hạn, mùa màng thất bát,
làng xóm đói nghèo. Một lần
bà về quê nhà, đi ngang qua
làng Hàn Trung cùng xã, nhìn
cảnh đình chùa hỏng nát, mà
động lòng trắc ẩn. Bà đã phát
tâm tín ngưỡng, bỏ ra trước
sau 220 quan tiền tốt để tu sửa
đình chùa cho dân.
Tướng công Đinh Văn Tả là
người văn võ song toàn, từng
thống lĩnh các đạo quân, đánh
dẹp giặc dã, đem lại thái bình
cho muôn dân. Ngài được

Ngôi đình Hàn Trung.

triều đình nhà Lê sắc phong
làm Thành hoàng, để nhân
dân thờ phụng, quanh năm
hương khói…
Năm Kỷ Tỵ (1629) các vị
chức sắc và bô lão trong làng
đã họp, trên dưới đồng lòng
thay mặt bản thôn, suy tôn
Đinh tướng công và bà
Nguyễn Thị Tích làm Phúc
Thần. Sau đấy bà lại cung tiến
thêm 2 mẫu 3 sào đất cho đình
để làm công ích.
Từ đấy về sau, đình Hàn
Trung là nơi sinh hoạt cộng
đồng của dân thôn và khách
thập phương vãng lai chiêm
bái, tưởng niệm Thành hoàng,
ôn cố tri tân, di dưỡng tinh
thần, nối chí trước, giữ nếp
xưa…
Thế nhưng thời gian đẽo
gọt, vật đổi sao dời, lại thêm
chiến tranh loạn lạc, chính sự
đổi thay… nên ngôi đình Hàn
Trung ngày càng thêm xuống
cấp.
Đến năm Nhâm Dần 1962,

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương

thế kỷ 20, có một thời kỳ người
dân trong làng tháo dỡ đình,
lấy vật liệu mang đi xây nhà
mẫu giáo. Đất đình chính
quyền chia cho dân ở, thành
đất thổ cư… Chỉ còn sót vài
hòn đá tảng và chiếc ao đình
rộng hơn tám sào. Tứ thời bát
tiết, những ngày gió nổi, mặt
ao lăn tăn những lớp sóng
xưa… ai người đi ngang qua,
bùi ngùi nuối tiếc một thời…
Không có đình để hội hè tế
lễ, dân làng Hàn Trung đành
mượn căn nhà cấp 4, nằm lọt
phía sau ngôi chùa Phúc Lâm
để dùng tạm, chờ thời. Tấm
bia Phúc thần của đình, cũng
phải thiên di về dựng trước
cổng chùa. Khách hành hương
phật tử, vô tình trông thấy,
cũng cám cảnh chạnh lòng…

Đến câu chuyện tấm lòng
vàng…
Ông Nguyễn Đình Giang
(tuổi Đinh Dậu – 1957), quê
quán xã Lai Cách, huyện Cẩm
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Giàng. Sinh ra và lớn lên trong
một gia đình nông dân, gia
cảnh nghèo khó. Khi trưởng
thành nhập ngũ, chiến đấu bị
thương, từng kinh qua nhiều
lĩnh vực công tác. Ông về quê
mở nghề sản xuất bánh đậu
xanh, trở thành Giám đốc
Công ty TNHH Gia Bảo, có trụ
sở giao dịch trên địa bàn
phường Việt Hòa, thành phố
Hải Dương. Tuy không phải
quê hương bản quán, nhưng
hàng năm gia đình ông vẫn về
dâng hương tại đình, chùa
làng. Tận mắt nhìn, nghe
chuyện kể số phận ngôi đình,
bao phen chìm nổi, ông đêm
ngày trăn trở. Thấy nơi thờ vị
Thành hoàng, mái ngói rêu
phong, không gian chật hẹp,
hương khói nhạt nhòa, trong
một góc khuất chùa làng…
khiến ông động lòng trắc ẩn.
Ông phát tâm tín ngưỡng,
cùng vợ là bà Lê Thị Hồng, xin
với làng được công đức tiền
của, để cùng với dân làng xây
dựng ngôi đình trên khuôn đất
thuở ban đầu.
Từ hệ thống chính trị trong
làng, đến các tổ dân cư, dòng
họ… đều cảm phục về nghĩa
hiệp của ông bà và nhất trí
cùng bàn bạc công việc xây
đình. Từ đấy ông Giang chẳng
quản ngày đêm, mưa nắng
dành thời gian qua lại, say mê
công việc xây đình như công
việc của công ty.
Khốn nỗi, trên nền đình cũ
không còn dấu tích gì như đã
kể phần trên. Duy nhất bây giờ
chỉ còn sót lại chiếc ao. Nhưng
với quyết tâm và tấm lòng với
việc nghĩa thiện, ông Giang
cùng khu dân cư sốt sắng tìm
mọi biện pháp tiến hành.
Đình khởi công tháng 12
năm 2016. Trải hơn 5 tháng
trời công phu khó nhọc, vận
chuyển đất cát lấp ao làm nền,
đổ móng, san cát làm sân, đặt
cổng, táp môn, dựng nhà giải
vũ… Được âm phù dương trợ,
có công sức của nhiều hiệp
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Tác giả (lề phải) và ông Nguyễn Đình Giang.

thợ trong làng, có bàn tay tài
hoa thủ công hàng tỉnh, vật
liệu chọn lọc từ nhiều nơi về
đây xây dựng và ngôi đình đã
sừng sững hiện lên từ chiếc ao
xưa...
Ngôi đình 5 gian, hướng
Đông ghé Nam. Có mái đao
cong vút, phượng múa rồng
bay, ngói lợp phẳng như chiếu
rải. Bên trong, tế khí đủ đầy.
Bên ngoài, tả có nhà giải vũ,
hữu có sân khấu đài. Ông
Giang có sáng kiến cho dựng
một sân khấu nhỏ có mái che,
để những khi dân làng vào hội,
khi giao lưu văn nghệ cơ sở
hoặc có đoàn nghệ thuật
chuyên nghiệp về biểu diễn
thì có sẵn sân khấu, tiện lợi
phục vụ nhân dân. Đứng giữa
sân đình nhìn tứ phía, thấy
cổng đình rộng mở, táp môn
ẩn chìm, xung quanh điểm
xuyết cây xanh, cảnh trí thật
phóng khoáng mà tao nhã.
Khách xa gần tới tham quan
đều khen đình Hàn Trung đơn
giản mà đẹp đẽ.
Dẫu nội điện nghi trang
ban đầu khiêm tốn, nhưng
đình Hàn Trung là chốn linh
thiêng, giao hòa trời đất, để
con người tỏ bày lòng tôn kính
trước đức Thành hoàng.
Không chỉ thỏa mãn tâm
nguyện của dân làng đã nửa
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thế kỷ nay, mà còn là nơi sinh
hoạt cộng đồng về sau…
Khuôn viên ngôi đình Hàn
Trung có diện tích gần
1.500m2. Người dân đã quyên
góp được trên một tỷ đồng và
bỏ ra hàng nghìn ngày công
xây dựng. Ông bà Nguyễn
Đình Giang đã tài trợ 3 tỷ đồng
(tương đương 100 cây vàng thời giá năm 2017).
Ông Giám đốc Công ty
TNHH Gia Bảo Nguyễn Đình
Giang là đảng viên, còn là Phó
Chủ tịch Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh Hải Dương, một
doanh nhân thành đạt. Đã
nhiều năm nay ông đóng góp
với xã hội trong các phong trào
thể thao, văn hóa và làm nhiều
việc nghĩa, từ thiện, bằng công
sức và tiền của. Ông nổi tiếng
là người đỡ đầu, tài trợ cho đội
Bóng đá nhi đồng U11, U13
Gia Bảo - Hải Dương, từng
nhiều năm giành chức vô địch
trong toàn quốc. Ông là người
tiêu biểu nuôi dạy con cái
trưởng thành. Hai người con
trai ông đều là cán bộ lãnh đạo
các ngành trong tỉnh. Xứng
đáng là người đảng viên giỏi
việc nhà, lo tròn việc xã hội,
ông được nhận nhiều bằng lao
động sáng tạo, nhiều giải
thưởng của các bộ ngành TW,
của tỉnh và được tặng Huân
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chương lao động cao quý của
Nhà nước...
Còn bây giờ ông để lại tiếng
khen trong phố phường về
tấm lòng vàng trong xây dựng
đình Hàn Trung.
Cảm kích tấm lòng của ông
bà, lãnh đạo chính quyền cơ
sở và các dòng họ trong khu
dân cư đã họp bàn, trân trọng
biết ơn gia đình ông, bằng
hình thức ghi công đức để lưu
lại về sau.
Người dân ở Việt Hòa bảo
rằng: Uống nước nhớ nguồn,
xây đình, miếu tỏ lòng tri ân,
phụng thờ các bậc tiền nhân
có công với nước với dân là nét
đẹp truyền thống của dân tộc

Phong trào văn nghệ...
(Tiếp theo trang 30)

bằng nhiều cách như: mời dự
liên hoan trong những ngày lễ
do các đoàn thể của thôn tổ
chức, nhờ giúp đỡ hội viên CLB
một số tiết mục phụ họa trong
khi thôn tổ chức lễ hội,… Dần
dần, các anh cũng “mê” văn
nghệ lúc nào không biết rồi trở
thành hội viên của CLB”.
Chẳng thế, về xã Thống Kênh
vào những dịp lễ hội truyền
thống của các thôn, những
buổi giao lưu văn nghệ… nam
giới tham gia rất tích cực và trở
thành điểm nhấn quan trọng
trong các tiết mục. Việc nam
giới tham gia CLB thể thao là
điều bình thường, song, tham
gia CLBVN như ở Thống Kênh
có lẽ không nhiều. Nét nổi bật
nhất của các CLBVN ở Thống
Kênh là có nhiều đôi vợ chồng,
kể cả những đôi vợ chồng đã
“lên chức” ông, bà; thậm chí là
cả gia đình cùng tham gia. Đấy
chính là một trong những yếu
tố quan trọng tạo nên “chất
keo” gắn kết các thành viên
trong mỗi gia đình, trong cộng
đồng làng xóm; góp phần
không nhỏ trong việc xây dựng
đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Việt.
Lại có người mạn đàm, từ
xưa ông cha ta có câu: Của
một đồng, công một nén.
Huống chi ông bà Nguyễn
Đình Giang đã công đức cho
làng hàng trăm cây vàng để
xây đình! Đáng kể hơn, thiện
tâm ấy lại là của một thương
binh, một đảng viên Cộng sản
đang sống giữa đời thường,
trong khi xung quanh đang có
bao nhiêu kẻ tham lam, lừa
dối..., mới thấy tấm lòng của
ông Giang thật đáng trân
trọng.
Đã có người nghe chuyện
này, về thăm phong cảnh đình
Hàn Trung cảm hứng viết bài

thơ, có những câu:
Sinh thành, xã Lai Cách
Mở nghiệp ở Hàn Trung
Trọng nghĩa, làm việc thiện
Thật đáng quý vô cùng!

Với những hoạt động tích
cực, hiệu quả trên, các CLBVN
cấp thôn ở Thống Kênh đóng
vai trò nòng cốt trong việc đảm
nhận các chương trình văn
nghệ của thôn, xã cũng như
giao lưu với xã bạn và tham dự
các cuộc thi do huyện, tỉnh tổ
chức. Vào các dịp lễ hội truyền
thống, Tết, các ngày kỷ niệm,
ngày tiễn tân binh lên đường
nhập ngũ, tổng kết…, mặc dù
công việc đồng áng, chăn nuôi
bộn bề, song, các hội viên CLB
vẫn tranh thủ thời gian rảnh
rỗi, tích cực tập luyện để mang
đến cho nhân dân những tiết
mục đặc sắc. Chính những
“món ăn tinh thần” của CLBVN
đã góp phần nâng cao đời sống
tinh thần, tạo ra bầu không khí
vui tươi, phấn khởi cho nhân
dân trong thôn.
Bà Vũ Thị Mến, thôn Đồng
Đội chia sẻ: “Mỗi buổi tối thứ
bảy, nhất là những lúc hội viên
CLB tập luyện chương trình
văn nghệ phục vụ cho công
việc của thôn thì không khí
trong thôn vui tươi, nhộn nhịp
hẳn lên. Qua loa truyền thanh
của nhà văn hóa, những làn
điệu chèo cải biên ngọt ngào,
thiết tha, cứ rộn vang khắp
thôn, xóm khiến cho mọi người

đều háo hức chờ đợi để thưởng
thức”.
Nhắc đến những điển hình
về hoạt động văn nghệ quần
chúng ở Thống Kênh phải kể
tới hoạt động của CLBVN thôn
Đồng Đội. Nhân dân trong
thôn ngoài việc hưởng ứng các
hoạt động văn hóa, văn nghệ
còn tiên phong trong công tác
xã hội hóa để duy trì, phát triển
hoạt động văn hóa, văn nghệ
mà CLB của thôn đảm nhiệm.
Đồng chí Vũ Viết Đàn - Bí thư
chi bộ thôn cho biết: “Sau
chương trình văn nghệ trong lễ
hội của làng, Ban công tác mặt
trận đã vận động nhân dân
trong thôn, nhất là những con
em của thôn đi làm ăn, công tác
xa quê ủng hộ kinh phí phục vụ
cho các hoạt động văn hóa, văn
nghệ của thôn lên đến 30 triệu
đồng để sắm trang thiết bị và
chi cho các hoạt động văn nghệ
của thôn”.
Từ thực tế trên, có thể
khẳng định, sự quan tâm, tạo
điều kiện của cấp ủy, chính
quyền; sự ủng hộ của nhân dân
chính là cơ sở, động lực quan
trọng để các CLB duy trì và phát
huy hiệu quả, góp phần nâng
cao đời sống văn hóa tinh thần
ở khu vực nông thônn

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương

Người góp công, góp của
Xây ngôi đình khang trang
Gia đạo càng êm ấm
Đẹp thay tấm lòng vàng!
Mây Việt Hòa rực rỡ
Gió Hàn Trung xôn xao
Đình khói hương bảng lảng
Thơm ngát mãi muôn sau.

Số 05 tháng 10-2020

27

Người chủ nhiệm tận tâm với
phong trào văn nghệ

nam HuỳnH

Năm 2019 câu lạc bộ (CLB) hát chèo, hát dân ca huyện Cẩm Giàng được thành
lập với gần 30 thành viên, ban chủ nhiệm có 05 người, chủ nhiệm là ông Trần
Xuân Hách đến nay đã qua tuổi “thất thập” người xã Tân Trường.

Đ

ược gặp ông nhiều lần
tại các hội thi, hội diễn
văn nghệ huyện Cẩm
Giàng và các lớp hát chèo, hát
dân ca do trường Trung cấp
VHNT&DL tổ chức về cơ sở.
Nhưng phải tới một sáng đầu
Thu năm nay chúng tôi mới có
dịp tới nhà ông, thôn Tràng
Kỹ, xã Tân Trường. Mặc dù
vừa trải qua đợt tai biến nhẹ,
người chưa khỏe hẳn, nhưng
ông vẫn niềm nở tiếp chúng
tôi. Sau ấm trà thơm, ông bắt
đầu kể về quá trình công tác và
cái duyên với phong trào văn
hóa, văn nghệ đã gắn với ông
đến tận hôm nay.
Sinh ra trong thời kỳ đất
nước còn chiến tranh, như
bao thanh niên khác, năm 18
tuổi ông nhập ngũ đi bộ đội ở
Trung đoàn 8 thuộc Tỉnh đội
Hải Hưng, được huấn luyện
tân binh tại Chí Linh. Tháng
12 năm 1967 chuẩn bị đi Bê,
thì bị bệnh nên phải ở lại điều
trị, sau đó ông chuyển về
trường Hạ sĩ quan, trợ giúp
hậu cần. Lúc này Trung đoàn 8
sáp nhập với Trung đoàn 2
(Kinh Môn) gọi là Trung đoàn
2, có chủ trương thành lập Đội
văn nghệ xung kích, do ông
biết thổi sáo, nên là người đầu
tiên được chọn. Một thời gian
sau Đội đã tuyển được 30
người cả nam lẫn nữ. Trong
quá trình hoạt động, Đội được
đi tập huấn ở Quân khu Tả
ngạn và trường Trung cấp
VHNT&DL, lúc này trường
đóng tại Đồng Niên (TP Hải
Dương), Đội được các thầy, cô
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Ông Hách (bìa trái) nhận hoa chúc mừng tại lễ ra mắt CLB hát
chèo, hát dân ca huyện Cẩm Giàng năm 2019.

dạy nhạc, dạy hát, múa và
dựng vở, dạy biểu diễn trong 2
tuần. Chương trình thử sức
đầu tiên của Đội là đợt tham
gia Hội diễn Quân khu ở
trường Đại học TDTT (Từ Sơn,
Bắc Ninh)… Cũng từ các lớp
tập huấn, ngoài biểu diễn độc
tấu sáo điêu luyện ông còn
chơi được một số nhạc cụ như:
nhị 1, đàn violon, đàn ắccoóc-đê-ông, đàn ghi ta; diễn
kịch nói, múa tập thể và hát
tốp ca. Do thời điểm bấy giờ
giặc Mỹ tăng cường bắn phá
miền Bắc, năm 1973 ông trở lại
Tỉnh đội tham gia công binh,
chỉ huy phá bom ở Nam Sách
và các địa phương trong
tỉnh…
Sau khi đất nước thống
nhất, ông xin chuyển ngành về
Công ty ăn uống Hải Hưng.
Trước khi về công ty, có đồng
chí Ngọc Phan - Ban ca nhạc
của Đài tiếng nói Việt Nam

Số 05 tháng 10-2020

dẫn đoàn về huyện Gia Lộc
biểu diễn và tuyển người. Anh
Đỗ Xuân, chị Như Hoa cho
ông biểu diễn nhị 1 để kiểm
tra, nghe xong mọi người đều
đánh giá cao và đề nghị ông
làm hồ sơ cầm trực tiếp lên
Đài (sơ tán ở 126 phố Đại La,
Hà Nội). Lúc đó toàn miền Bắc
có 3 người được tuyển vào Ban
ca nhạc - Đài tiếng nói Việt
Nam, ông là người đầu tiên có
mặt ở nhà Đài, nhưng do mới
lập gia đình, có con nhỏ và
thấy không thích hợp với hoàn
cảnh sống xa nhà nên ông
quay về làm tại Công ty ăn
uống. Thời điểm này, phong
trào văn nghệ của công ty rất
sôi nổi, vốn có kinh nghiệm
nhiều năm ở Đội văn nghệ
xung kích - Trung đoàn 8, ông
bắt nhịp nhanh chóng và là
thành viên tích cực, tham các
hội diễn trong và ngoài tỉnh
như: Lạng Sơn, Hưng Yên…
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Thời gian sau, do tình hình
kinh tế dịch chuyển từ bao cấp
sang nền kinh tế thị trường,
công ty dừng hoạt động và giải
thể, ông chuyển sang làm
nghề điện lạnh tại Phố Nối
(Hưng Yên), đây cũng là quãng
thời gian vất vả lo sinh kế. Ông
đi khắp các tỉnh phía Bắc trải
đủ nghề, từ lắp máy làm kem,
làm đá, máy xay xát và vào TP
Hồ Chí Minh làm điện lạnh.
Đây cũng là thời gian ông tạm
rời xa phong trào văn nghệ
cho đến ngày nghỉ hưu.
Khi nghỉ hưu, vốn kinh
nghiệm nhiều năm làm phong
trào và là tay đánh nhịp một
rất tốt, nên được anh Tân –
nguyên nhạc trưởng dàn nhạc
Nhà hát Chèo Hải Hưng, thầy
dạy nhạc trường Trung cấp
VHNT&DL mời tham gia cùng
đội của anh. Đội có 5 người, sử
dụng điêu luyện các nhạc cụ
như Nhị, Sáo, Trống, đàn Tam,
đàn Tam thập lục, hình thành
nên một ban nhạc có tính
chuyên nghiệp giúp cho hoạt
động các CLB văn nghệ ở Chí
Linh, Nam Sách… phát triển.
Ngoài làm phong trào, đội còn
thường xuyên làm cộng tác
viên cho trường Trung cấp
VHNT&DL phục vụ các lớp

thanh Miện: 20 năm...
(Tiếp theo trang 22)

một số hạn chế: phong trào
phát triển chưa đồng đều giữa
các địa phương, chất lượng
chưa thật sự vững chắc ở một
số nội dung, hiệu quả hoạt
động của các thiết chế văn hóa
ở cơ sở còn thiếu và yếu...
Trong thời gian tới, huyện
Thanh Miện xác định: Tiếp tục
phát triển và nâng cao chất
lượng
phong
trào
“TDĐKXDĐSVH”, làm cho các
nội dung của phong trào thấm
sâu vào cộng đồng, từng cơ
quan, đơn vị, gia đình, cá nhân

học ở trường và các lớp mở về
cơ sở. Các ông giúp nhà
trường khớp nhạc cho học
sinh diễn các bài mẫu như: Thị
Mầu lên chùa, Súy Vân giả dại,
Quán Vinh Hương… và làm cả
lễ tốt nghiệp cho các em.
Trong nhiều năm cộng tác,
ban nhạc được các thầy cô của
trường nhận xét: các bác có
tuổi nhưng rất nhiệt tình giúp
nhà trường, nửa buổi cũng
đến bất kể sáng hay chiều,
ngày mưa hay nắng. - Với
chúng tôi, nghề cũng là cái
nghiệp, nhưng giúp chúng tôi
có một sân chơi vui vẻ, sức
khỏe, vô tư không nghĩ đến
bệnh tật, tuổi tác… như sống
lại những ngày tuổi trẻ, chỉ
mấy hôm nay ốm đau mới
cảm thấy là già, nhìn lại thì
mình đã ngoài 70 tuổi rồi –
ông Hách chia sẻ.
Đối với CLB hát chèo, hát
dân ca huyện Cẩm Giàng, ông
thường xuyên tổ chức cho các
thành viên gặp gỡ ở di tích Văn
miếu Mao Điền để giao lưu,
luyện lại các bài cũ và tập các
tiết mục mới tham gia hội thi
hội diễn của huyện và tỉnh.
Mặc dù năm nay do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 CLB
ít sinh hoạt, nhưng mỗi khi

được gặp mặt là khí thế các
thành viên lại háo hức được
hát, được diễn. Trong hơn một
năm hoạt động, mặc dù luôn
có sự biến đổi của các thành
viên nhưng CLB vẫn duy trì 30
thành viên (người cao tuổi
nhất 71 trẻ nhất 45). Tham gia
hội diễn không chuyên huyện,
CLB mời đạo diễn, tác giả
Công Bằng diễn vở “Nước cờ
quân tử”. Vở diễn tái hiện Hội
cờ Văn miếu Mao Điền, huyện
Cẩm Giàng. “Ban đầu tác giả
Công Bằng nghĩ rằng sẽ không
làm được vì diễn viên còn
kém, tuy nhiên tôi đã sắp xếp
từng vai và mời thêm một số
người để đủ vai diễn, rồi cho
dàn dựng, vở diễn thành công
tốt đẹp và đạt giải cao” – ông
Hách phấn khởi cho biết.
Gần như trọn cuộc đời ông
gắn với duyên nghiệp trong
phong trào văn nghệ. Từ khi
còn trong quân ngũ cho đến
sau khi nghỉ hưu về với đời
thường ông vẫn tận tâm với
với phong trào, mong rằng
thời gian tới ông sẽ tiếp tục
cống hiến cho phong trào văn
hóa văn nghệ ở địa phương, để
lan toả và góp phần gìn giữ các
môn nghệ thuật truyền thống
của quê hươngn

và toàn xã hội góp phần thúc
đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội
của huyện ngày càng phát
triển. “Huyện phấn đấu duy trì
tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85–
90%; 80% làng, KDC thực hiện
tốt phong trào lành mạnh
trong việc cưới, tiết kiệm trong
việc tang, lễ hội và bài trừ mê
tín, dị đoan; Hàng năm có
100% số làng, KDC đạt danh
hiệu làng, KDC văn hóa, trong
đó có 10% trở lên số làng, KDC
đạt làng, KDC văn hóa tiêu
biểu; 100% làng, KDC xây
dựng được nhà văn hóa theo
mẫu thiết kế của tỉnh hoặc
đảm bảo các tiêu chí phục vụ

tốt hoạt động; Tiếp tục củng
cố các tiêu chí nông thôn mới
đã đạt, phấn đấu đến năm
2025 có 6 xã đạt chuẩn nông
thôn mới nâng cao, có 2- 3 xã
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu
mẫu, xây dựng thị trấn Thanh
Miện trở thành đô thị loại IV,
xã Đoàn Tùng đạt tiêu chí đô
thị loại V, phấn đấu đến năm
2030 huyện Thanh Miện trở
thành đô thị loại IV và đến
2035 trở thành thị xã”- Ông
Khổng Quốc Toản, Phó Chủ
tịch UBND, Trưởng Ban chỉ
đạo
Phong
trào
“TDĐKXDĐSVH”
huyện
Thanh Miện cho biếtn

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương
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Phong trào văn nghệ xã Thống Kênh
minH Tâm

Những năm qua hoạt động văn hóa, văn nghệ ngày càng diễn ra sôi nổi từ tỉnh
đến cơ sở, trở thành “món ăn” tinh thần bổ ích, thu hút đông đảo các tầng lớp
nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa
phương và thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở KDC”.

N

ếu có dịp tận mắt theo
dõi các tiết mục,
chương trình văn nghệ
do thành viên CLB văn nghệ xã
Thống Kênh biểu diễn, có lẽ ai
cũng cho rằng chương trình
phải do người có chuyên môn
về nghệ thuật dàn dựng, phụ
trách. Thực tế lại không phải
vậy, các chương trình này đều
được thực hiện bởi những
người nông dân quanh năm
gắn bó với ruộng đồng. Khi tìm
hiểu mới biết, các CLB văn
nghệ ở xã Thống Kênh hoạt
động rất đa dạng, hấp dẫn, thu
hút được đông đảo nhân dân
tham gia, hưởng ứng, góp phần
không nhỏ trong việc xây dựng
đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Nhờ sự quan tâm của cấp
ủy, chính quyền, các tổ chức
chính trị xã hội, đặc biệt, là
niềm đam mê ca hát của nhân
dân, những CLBVN lần lượt
được thành lập ở các thôn trên
địa bàn xã Thống Kênh. Hiện
nay, toàn xã có 5 CLBVN, đây
không chỉ đơn thuần là địa chỉ
sinh hoạt văn nghệ mà còn là
nơi để các hội viên giao lưu gặp
gỡ; chia sẻ kinh nghiệm chăn
nuôi, sản xuất; thể hiện đam
mê ca hát sau những ngày lao
động mệt nhọc… Vì thế, hoạt
động của các CLBVN góp phần
không nhỏ trong việc tăng
cường tình đoàn kết; nâng cao
đời sống tinh thần của nhân
dân; đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo
động lực để thúc đẩy kinh tế,
văn hóa xã hội phát triển.
Để thu hút người dân tham
gia sinh hoạt, Ban chủ nhiệm
các CLB đã có nhiều cách làm
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Một tiết mục của CLB văn nghệ xã.

sáng tạo, xây dựng nội dung
sinh hoạt phù hợp với đặc thù,
điều kiện của thôn. Trong
những buổi sinh hoạt định kỳ
vào tối thứ bảy hằng tuần,
ngoài sinh hoạt chuyên môn
như tập hát, múa theo băng
đĩa, học hát những làn điệu dân
ca, Ban chủ nhiệm còn rất chú
trọng khuyến khích các hội
viên viết lời mới cho những làn
điệu dân ca với nội dung ca
ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương
đổi mới, hướng về biển đảo quê
hương, công cuộc xây dựng
nông thôn mới… Vì thế, những
CLBVN ở đây đã dàn dựng được
nhiều tiết mục văn nghệ đặc
sắc; viết lời mới cho nhiều làn
điệu dân ca thổi hồn vào cuộc
sống, sinh hoạt, lao động sản
xuất của người dân đất bãi, từ
đó tạo ra bầu không khi vui
tươi, thi đua sôi nổi giữa các
thôn xóm và có sức lan tỏa
trong nhân dân. Ngoài ra, tại
các buổi sinh hoạt, tổng kết,
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giao lưu văn nghệ, Ban chủ
nhiệm CLB còn chủ động lồng
ghép việc tuyên truyền đường
lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước;
những nội dung của phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”, phong trào
xây dựng nông thôn mới…
thông qua làn điệu, hoạt cảnh
sân khấu hóa độc đáo.
Hiện nay, số người dân
tham gia CLBVN ở Thống Kênh
ngày càng tăng. Không chỉ có
chị em trong chi Hội phụ nữ,
các cụ bà trong Hội Người cao
tuổi mà nhiều anh em nam giới
cũng tham gia nhiệt tình. Ông
Vũ Văn Thuật - Chủ nhiệm CLB
văn nghệ thôn Đồng Đội cho
biết: “Việc vận động nam giới
gia nhập CLBVN ban đầu gặp
nhiều khó khăn do ngại ngùng.
Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm
chúng tôi đã kiên trì vận động
(Xem tiếp trang 27)
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bảo tồn
và phát huy giá trị di tích
NiNH GiaNG:

Trường THànH

Ninh Giang là huyện có truyền thống văn hóa lâu đời. Trên địa bàn huyện
hiện có trên 300 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có 10 di tích cấp quốc gia và 19
di tích cấp tỉnh. Những năm qua, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương
đã nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích này.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực
xã hội hoá trong tu bổ di tích
Trong những năm qua,
huyện Ninh Giang đã thực
hiện nhiều giải pháp tích cực
nhằm bảo tồn và phát huy giá
trị các di tích, góp phần đáp
ứng nhu cầu về văn hóa, tâm
linh tín ngưỡng của nhân dân.
Theo phòng VHTT huyện
Ninh Giang, trong giai đoạn
2015-2020, toàn huyện đã tu
bổ trên 20 lượt di tích với kinh
phí hàng chục tỷ đồng, trong
đó chủ yếu là từ nguồn xã hội
hoá. Việc trùng tu, tôn tạo di
tích đảm bảo đúng quy định
của Luật Di sản Văn hóa, qua
đó góp phần gìn giữ nét kiến
trúc lâu đời của di tích, đáp
ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa
của người dân.
Di tích Đền Tranh (xã Đồng
Tâm) thờ Quan lớn Tuần
Tranh được công nhận là di
tích cấp quốc gia từ năm 2009.
Đây là một trong những di tích
lớn của huyện, thu hút lượng
lớn du khách đến tham quan,
chiêm bái, nhất là vào dịp lễ,
Tết. Nhờ quản lý tốt nguồn
công đức đã giúp chính quyền,
địa phương có kinh phí tổ
chức lễ hội, đồng thời chủ
động kinh phí để tu bổ, tôn tạo
các hạng mục xuống cấp trong
di tích. Từ năm 2015 đến nay,
từ nguồn vốn Trung ương,
nguồn quỹ công đức, xã hội
hoá, địa phương đã tu bổ, tôn
tạo các hạng mục, công trình

Lễ hội Đền Tranh.

như nhà trung từ, giả sơn, hồ
nước, cổng đền, nhà khách,
nhà hoá sớ... với kinh phí trên
30 tỷ đồng. Trong đó nguồn
vốn hỗ trợ từ Trung ương là 5
tỷ đồng, còn lại là nguồn công
đức, xã hội hoá.
Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó
Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm
cho biết: để việc quản lý tiền
công đức được thực hiện minh
bạch, quy củ từ nhiều năm
nay, UBND xã đã thành lập
Ban quản lý di tích với 15
thành viên, giao cho Phó Chủ
tịch UBND xã làm Trưởng ban
và 9 người thường trực giúp
việc ở di tích. Đồng thời lắp
đặt hệ thống camera giám sát,
truyền trực tiếp tới Trưởng
BQL để giám sát thường
xuyên. Việc mở hòm công đức
được thực hiện với sự chứng
kiến của đại diện các ban,
ngành trong xã, có biên bản
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đóng – mở và số tiền thu được,
sau đó giao cho thủ quỹ xã
nộp vào Kho bạc Nhà nước.
Hàng năm, dựa vào tình hình
thực tế của di tích, việc tu bổ,
tôn tạo sẽ được xây dựng kế
hoạch cụ thể để trình các cấp
có thẩm quyền cấp phép và
thực hiện đúng theo các văn
bản chỉ đạo của tỉnh và của Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Nhờ vậy, người dân và du
khách tích cực cung tiến, công
đức, đóng góp tu bổ, tôn tạo di
tích ngày càng khang trang.
Chùa Hưng Long (xã Vĩnh
Hòa) được công nhận di tích
cấp tỉnh năm 2010, trải qua
thời gian dài, một số hạng
mục tại di tích đã xuống cấp.
Đặc biệt trong thời gian gần
đây, công trình nhà Mẫu với
13 gian, đã bị sập mái một gian
rồi lan ra nhiều gian, người
dân và chính quyền xã đã hỗ
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trợ cố định khu vực mối mọt
để tránh hư hại thêm. Với tình
hình cấp bách, chính quyền xã
đã nhanh chóng xây dựng hồ
sơ, kế hoạch trình các cấp có
thẩm quyền cho phép tu bổ,
tôn tạo di tích, đồng thời cùng
sư trụ trì phối hợp vận động
nhân dân đóng góp kinh phí
tu bổ, tôn tạo. Đến nay, nhân
dân địa phương đã đóng góp
trên 1,5 tỷ đồng để khởi công
công trình, dự kiến sẽ hoàn
thành vào cuối năm nay.
Nhiều di tích khác trên địa
bàn huyện cũng nhận được sự
quan tâm, đầu tư tu bổ, tôn
tạo và sự hưởng ứng tích cực
từ nhân dân trong công tác xã
hội hoá như: Đình Đỗ Xá (xã
Ứng Hoè), chùa Sùng Ân (xã
Đông Xuyên), Đền thờ Khúc
Thừa Dụ (xã Kiến Quốc), chùa
Trông (xã Hưng Long), đình
Trịnh Xuyên (xã Nghĩa An),
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí
Minh (xã Hồng Thái)...
Ông Nguyễn Duy Dương,
Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Ninh Giang
cho biết: Huyện Ninh Giang
có trên 300 di tích, trong đó có
29 di tích được xếp hạng, với
10 di tích cấp Quốc gia và 19 di
tích cấp tỉnh; các di tích còn
lại đã được kiểm kê. Hầu hết
các di tích trên địa bàn huyện
đều có niên đại lâu năm nên
mang giá trị lớn về văn hóa,
lịch sử. Do vậy, việc bảo tồn và
phát huy giá trị lịch sử, văn
hóa các di tich trên địa bàn
huyện được đặc biệt quan
tâm.
Những năm qua, Phòng
Văn hóa và Thông tin huyện
đã tham mưu cho UBND
huyện ban hành các văn bản
quản lý Nhà nước đối với các
di tích, có sự chỉ đạo chặt chẽ
trong công tác quản lý Nhà
nước, an ninh trật tự đối các di
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Học sinh trườngTrường Tiểu học xã Nghĩa An tìm hiểu về di
tích đình Trịnh Xuyên thông qua chương trình "Giáo dục di sản
văn hoá trong nhà trường" năm 2019.

tích lịch sử - văn hóa.
Công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho nhân
dân về ý nghĩa của di tích, di
sản, về việc bảo vệ, phát huy
giá trị di tích được chú trọng.
Ban Quản lý di tích, các cấp
chính quyền và đoàn thể từ
huyện đến cơ sở thường xuyên
phối hợp triển khai với nhiều
hình thức.
Đối với các di tích, Phòng
Văn hóa và Thông tin huyện
đã hướng dẫn xây dựng nội
quy, quy chế di tích; về thực
hiện nếp sống văn minh tại
các di tích lịch sử - văn hóa, an
ninh trật tự, vệ sinh môi
trường. Hiện tất cả các di tích
đều đã thành lập Ban quản lý,
xây dựng được Quy chế tổ
chức và hoạt động của Ban
quản lý di tích phù hợp với
điều kiện thực tế ở từng địa
phương.
Công tác bảo tồn các hiện
vật cổ còn lưu giữ trong di tích
cũng được tăng cường. Được
sự quan tâm của các cấp, các
ngành cùng với nguồn vốn xã
hội hóa, nhiều di tích đã được
tu bổ tôn tạo. Với di tích xuống
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cấp, khi có nguyện vọng trùng
tu, tôn tạo, Phòng Văn hóa Thông tin huyện đã hướng
dẫn về các quy trình hồ sơ
trình cấp thẩm quyền theo
đúng quy định.
Tại các công trình tu bổ di
tích, Chủ tịch UBND xã được
giao làm chủ đầu tư để gắn
trách nhiệm với cá nhân cụ
thể. Phòng Văn hóa – Thông
tin huyện cũng luôn phối hợp
chặt chẽ với các đơn vị khác
cùng ngành văn hóa để kịp
thời trong việc phát hiện, đưa
ra phương án xử lý kịp thời với
các di tích trên địa bàn.

Phát huy giá trị di tích gắn
với du lịch và tổ chức lễ hội
Cùng với những hoạt động
bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di
tích, những năm qua, việc
phát huy giá trị của di tích lịch
sử, văn hóa cũng được huyện
Ninh Giang quan tâm. Trong
đó, phát huy giá trị di tích gắn
với phát triển du lịch và lễ hội
là giải pháp được địa phương
ưu tiên thực hiện.
Hiện trên địa bàn huyện có
trên 200 lễ hội truyền thống

vhttdl.haiduong.gov.vn

được tổ chức theo định kỳ
hàng năm. Một số lễ hội lớn
gắn với các di tích đã được xếp
hạng thu hút đông đảo nhân
dân và du khách tham gia như:
Lễ hội đền Tranh - xã Đồng
Tâm, Lễ hội đình Trịnh Xuyên
- xã Nghĩa An và Lễ hội chùa
Trông - xã Hưng Long... Trong
đó lễ hội đình Trịnh Xuyên đã
được Bộ VHTTDL ký Quyết
định ghi danh là Di sản văn
hóa phi vật thể Quốc gia năm
2015. Các trò chơi dân gian
cũng được đưa vào lễ hội
nhằm bảo tồn các giá trị di sản
văn hoá cũng như góp phần
làm tăng sức hấp dẫn cho lễ
hội như: pháo đất, vật dân tộc,
kéo co, cờ người...
Để tổ chức tốt các lễ hội,
phòng VHTT có văn bản chỉ
đạo, phối hợp với các ngành
chức năng trong công tác tổ
chức. Các địa phương khi tổ
chức lễ hội phải xây dựng kịch
bản, kế hoạch tổ chức cụ thể
gửi phòng VHTT huyện phê
duyệt. Đồng thời phòng VHTT
cũng phối hợp với địa phương
chấn chỉnh, kịp thời dẹp bỏ
các hoạt động mê tín dị đoan,
cờ bạc, chèo kéo... tại các lễ
hội.
UBND huyện cũng giao
cho phòng VHTT, phòng
GDĐT huyện phối hợp với Sở
VHTTDL tổ chức thực hiện
chương trình "Giáo dục di sản
văn hoá trong nhà trường".
Theo định kỳ, giáo viên tại các
trường đưa học sinh đến quét
dọn, vệ sinh kết hợp với dã
ngoại, sinh hoạt tìm hiểu về di
tích lịch sử địa phương để làm
phong phú thêm bài học trên
lớp và giáo dục truyền thống
cách mạng của quê hương.
Qua đó, giúp học sinh nhận
thức được giá trị của các di
tích lịch sử, văn hóa để cùng
chung tay bảo tồn và phát huy

các giá trị truyền thống.
Theo ông Nguyễn Thành
Vạn, Phó Chủ tịch UBND
huyện Ninh Giang, loại hình
du lịch tìm hiểu danh nhân,
tham quan di tích lịch sử đang
là lợi thế của huyện, hiện đã và
đang được khai thác tốt.
Những năm gần đây, huyện đã
phối hợp với Sở VHTTDL, các
doanh nghiệp du lịch, lữ hành
tổ chức nhiều tour du lịch trải
nghiệm hấp dẫn và mang ý
nghĩa giáo dục lịch sử, thu hút
hàng vạn lượt khách tham
quan ở các di tích như: Đền
Tranh, Đền thờ Khúc Thừa
Dụ, Khu tượng đài Bác Hồ xã
Hiệp Lực, chùa Trông, phường
múa rối nước xã Hồng
Phong... Cùng với đó, huyện
cũng tích cực phối hợp với các
cơ quan thông tấn báo chí, Sở
VHTTDL in ấn, phát hành
15.000 tờ gấp, quảng bá về
tiềm năng du lịch gắn với di
tích trên địa bàn, góp phần
tăng sức hấp dẫn tới du khách
trong và ngoài nước.
Bên cạnh những kết quả đã
đạt được, công tác bảo tồn và
phát huy giá trị các di tích trên
địa bàn huyện Ninh Giang vẫn
còn tồn tại nhiều khó khăn.
Kinh phí Nhà nước cấp cho
việc tu bổ, tôn tạo di tích còn
hạn chế, mỗi năm chỉ được
cấp kinh phí tu bổ cho một di
tích, ở mức thấp, nên chủ yếu
phải dựa vào nguồn lực xã hội
hoá, rất khó khăn cho các di
tích nhỏ, chưa được xếp hạng.
Ở một số địa phương, lãnh đạo
cấp xã nhận thức pháp luật về
Di sản văn hoá còn chưa đầy
đủ, trách nhiệm trong việc bảo
tồn giá trị di sản văn hoá chưa
cao; việc rà soát sự xuống cấp
của di tích, nhất là di tích Phật
giáo còn phó thác cho sư trụ
trì nên dẫn tới một số nơi sư
trụ trì tự ý tu bổ, cơi nới di tích
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không có kế hoạch, không
theo kiến trúc và tiếp nhận
công đức bằng hiện vật chưa
chọn lọc...
"Xác định bảo tồn và phát
huy giá trị các di tích lịch sử,
văn hóa là nhiệm vụ của chính
quyền các cấp và của mỗi
người dân. Trong thời gian tới,
huyện sẽ nâng cao trách
nhiệm trong việc xây dựng kế
hoạch và triển khai thực hiện
các nội dung liên quan đến
việc bảo tồn và phát huy các
giá trị di tích lịch sử, văn hóa
trên địa bàn. Đồng thời tăng
cường liên kết, phối hợp với
các ngành có liên quan, các
địa phương để tuyên truyền
đến người dân ý thức thực
hiện việc bảo tồn và phát huy
giá trị các di tích" - ông
Nguyễn Thành Vạn, Phó Chủ
tịch UBND huyện Ninh Giang
cho biết.
Bên cạnh đó, UBND huyện
giao cho phòng VHTT phối
hợp với các địa phương
thường xuyên khảo sát các di
tích để kịp thời lập hồ sơ đề
nghị xếp hạng đối với các di
tích đủ điều kiện; kịp thời
khảo sát, xây dựng kế hoạch
để bố trí kinh phí thực hiện
công tác tu bổ, tôn tạo đối với
các di tích đã xếp hạng bị
xuống cấp; phát hiện và có giải
pháp thực hiện tu bổ, sửa
chữa đối với các di tích chưa
được xếp hạng đã xuống cấp;
kiểm tra và xử lý các trường
hợp xâm chiếm di tích. Đồng
thời chú trọng tăng cường huy
động các nguồn vốn đầu tư,
đặc biệt là kinh phí từ xã hội
hóa, huy động nguồn lực từ
nhân dân để thực hiện tốt
công tác bảo vệ, tôn tạo và
phát huy giá trị di tích lịch sử,
văn hóa của địa phươngn
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Tượng Đức Ông chùa Côn Sơn

ngô THị Lượng

C

hùa Côn Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt.
Từ thế kỷ XIII, XIV, dưới triều đại nhà
Trần, Côn Sơn đã phát triển thành một
trung tâm Phật giáo lớn của thiền phái Trúc
Lâm Đại Việt. Nơi đây lưu giữ nhiều giá trị văn
hoá vật thể, phi vật thể của các triều đại và dấu
ấn của các danh nhân lịch sử: Định quốc công
Nguyễn Bặc, Tam tổ Trúc Lâm, vua Trần Duệ
Tông, Trần Nghệ Tông, Quan đại Tư đồ Trần
Nguyên Đán, Danh nhân văn hoá thế giới
Nguyễn Trãi, Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Trong không gian sơn thuỷ hữu tình, chùa
Côn Sơn cổ kính, các lớp kiến trúc tầng tầng lớp
lớp theo lối cung đình: Hồ bán nguyệt, tam
quan, gác chuông, tả hữu hành lang, Phật điện,
tòa Cửu phẩm liên hoa, tổ đường, hậu đường…
Hệ thống tượng khá phong phú thể hiện thế
giới Phật giáo thu nhỏ với ý nghĩa triết lý nhân
sinh, giáo dục hướng thiện khai tâm cho chúng
sinh. Đặc biệt, pho tượng Đức Ông, bên trái toà
tiền đường, được các nhà khoa học đánh giá là
một trong những pho tượng đạt tới trình độ
tinh xảo về nghệ thuật chạm khắc. Đồng thời,
xét về phương diện phong cách nghệ thuật,
tượng Đức Ông chùa Côn Sơn có nhiều nét tiêu
biểu cho sự chuyển tiếp từ phong cách nghệ
thuật lý tưởng qua phong cách nghệ thuật hiện
thực.
Đức Ông là Ngài Tu Đạt, sống cùng thời với
Đức Phật Thích Ca (thế kỷ VI trước Công
nguyên). Ngài là một trưởng giả rất giàu sang,
nhưng có lòng từ tâm ham làm việc bố thí, giúp
đỡ người nghèo khó, cô nhi quả phụ, những
mảnh đời bất hạnh, khó khăn nên có tên hiệu
là Cấp Cô Độc. Ngài nghe Phật giảng đạo mà
giác ngộ. Ngài đã công đức toàn bộ gia sản, tiền
vàng, ruộng đất nguyện xây dựng tịnh xá dâng
cúng Đức Phật và chư tăng. Với tấm lòng thành
kính, hết lòng vì Phật pháp như vậy, Ngài được
Đức Phật phong là: "Nhất thiên chúa tể" (chúa
tể một vùng trời) cai quản mọi cảnh chùa trong
nhân gian. Bởi vậy, khi đến chùa người ta
thường lễ Đức Ông trước như một hình thức
xin phép, kính báo trước khi tiếp cận với Đức
Phật.
Không chỉ là vị thần cai quản cảnh chùa mà
Đức Ông còn là vị thần phù hộ cho trẻ nhỏ, vì
lúc sinh thời thường xuyên cưu mang mẹ góa
con côi. Trong dân gian, những đứa trẻ khó
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nuôi, hay ốm đau, quấy khóc hoặc ngỗ ngược,
khó bảo thì cha mẹ sẽ bán khoán con lên chùa
vào cửa Đức Ông để Ngài phù hộ, chở che cho
khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn,
lành tính… Khi mãn hạn bán khoán, gia đình
có thể làm lễ chuộc hoặc tiếp tục bán vào chùa
thêm thời gian bao lâu tùy chọn.
Tượng Đức Ông chùa Côn Sơn được tạc
trong tư thế ngồi trên ngai, lưng thẳng, hai
chân chống vuông góc. Đầu đội mũ cánh
chuồn, trán mũ chạm lưỡng long chầu nhật,
hai dải mũ rủ xuống vai. Gương mặt đỏ, mắt
xếch, mũi cao, cằm thon có râu, biểu hiện sinh
lực vô biên, ý chí cương quyết bảo vệ Phật
pháp, bảo vệ chân lý.
Tượng mặc áo cổn, đường nét trang trí nuột
nà, chắc khoẻ. Cổ áo chạm chữ thọ, lưng thắt
cân đai, phần bụng chạm rồng vờn mây. Áo tạo
nếp mềm mại, chảy tràn xuống chân, trang trí
rồng mây. Rồng được tạo tác với phần đầu
ngẩng cao, dữ tợn, râu tóc bay ngược lại phía
sau, hai chân khuỳnh rộng, tạc rõ ngón, thân
cách điệu kiểu vân mây. Quanh gấu áo là
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những hoa văn sóng nước "thuỷ ba", bố cục
đều theo dạng tam giác cân gọt tròn góc. Phía
trên thuỷ ba là băng trang trí ngọn lửa, tạo nên
hợp thể âm dương đối đãi, chứa đựng sinh lực
vô biên. Toàn bộ hoạ tiết, hoa văn trang trí
chạm khắc tinh xảo, dát vàng, nổi bật trên nền
sơn tía, tạo nên vẻ rực rỡ, uy nghi. Tay phải ngài
cầm kiếm, tay trái úp trên đùi thể hiện uy
quyền của nhà Phật.
Ngai chạm đề tài tứ quý: long, ly, quy,
phượng. Phần tay ngai là hai con rồng tạc thể
khối với mắt quỷ tròn, mũi sư tử, miệng ngậm
ngọc, râu và tóc là những đao mác bay ngược
phía sau. Thân rắn, vẩy cá chép, chân tạo rõ nét
dưới dạng chân cá sấu, móng chim ưng, đạp
trên những đám mây. Đầu rồng ngẩng cao,
thân uốn lượn, chạy về phía sau. Đuôi rồng
cuộn tròn, lông đuôi là những đao dài, xoắn
theo chiều kim đồng hồ. Phía dưới rồng, ẩn nấp
trong vân mây là hình tượng lân. Lân được tạc
trong tư thế nhìn chính diện với trán dô, mắt
tròn, miệng rộng, râu xoắn kiểu dấu hỏi. Hai
chân trước khuỳnh rộng, bám chặt dải mây.
Phần lưng ngai, phía trên là đuôi rồng, dưới
chạm lộng phượng, quy cuốn thuỷ. Phượng với
hai cánh xoè rộng, chân xoải dài như đang múa
trên mây. Rùa đang bồng bềnh trong sóng
nước, đầu ngẩng cao, ngoái lại phía sau, miệng
phun nước.
Không chỉ đạt đến độ tinh xảo về nghệ
thuật, đề tài chạm khắc còn hàm chứa giá trị

ninh giang...

(Tiếp theo trang 39)

đọc ở cấp cơ sở. Trong khi
nhiều thư viện, tủ sách cơ sở
trong tình trạng sách thưa
vắng độc giả, thì tại Thư viện
huyện Ninh Giang luôn có
nhiều người ra vào tìm mượn
sách để đọc, tài liệu nghiên
cứu. Chính tinh thần, thái độ
niềm nở trong công việc và
làm việc với cái tâm của thủ
thư Vũ Thị Hường đã giúp Thư
viện Ninh Giang giữ chân
được độc giả. Vì thế cuốn sổ
ghi bạn đọc mượn, trả sách
của Thư viện huyện Ninh
Giang ngày càng dày lên. Tuy

triết lý nhân sinh sâu sắc. Rồng là biểu tượng
của đấng quyền uy tối cao, chúa tể muôn loài,
cai quản nguồn nước, gắn với ước vọng cầu
mưa, cầu được mùa, no đủ. Phượng mang bản
chất linh thiêng, đại diện cho thánh nhân, thể
hiện ước mong các vị thần linh đem phúc đến
cho đời. Lân, hiện thân của Bát nhã tức là trí
tuệ minh triết đồng thời đại diện cho sức mạnh
tầng trên, sự hội tụ của dòng siêu lực tiềm ẩn,
hiện thân của sự vận động và tĩnh tịch. Rùa là
hiện thân của đất trời với phần bụng thẳng
tượng cho đất, mai khum tròn tượng trưng cho
trời. Vì thế rùa cũng là hợp thể trong quan hệ
đối đãi của trời cha đất mẹ, hình tượng rùa
cuốn thủy biểu hiện sự no đủ, sinh sôi, phát
triển.
Với những ý nghĩa ấy, các linh vật tượng
trưng cho sức mạnh tầng trên được khắc hoạ
trong chiếc ngai Ngài ngồi, biểu hiện sự
ngưỡng mộ, quy phục Đức Ông, khẳng định vị
thế "nhất thiên chúa tể" của Ngài. Nhờ đó, Ngài
có thể đem tấm lòng từ tâm cưu mang, giúp đỡ
cho tất thảy chúng sinh. Tượng Đức Ông được
tạc bằng gỗ mít, có niên đại thế kỷ XIX. Đây là
một trong những pho tượng có giá trị nghệ
thuật cao của chùa Côn Sơn. Mỗi khối hình,
mỗi chi tiết chạm khắc là sự kết tụ tinh hoa từ
bàn tay, khối óc của những nghệ nhân thế kỷ
XIX, đồng thời hàm chứa những giá trị nhân
sinh sâu sắc, phản ánh ước nguyện cầu mùa,
cầu bình an, no đủ của con ngườin

nhiên, trong quá trình hoạt
động, mạng lưới thư viện cơ sở
gặp không ít khó khăn, đó là:
cơ sở vật chất, trụ sở, trang
thiết bị cho thư viện cơ sở nhìn
chung còn quá nghèo nàn,
tạm bợ. Mặc dù đã được quan
tâm nhưng ngân sách Nhà
nước dành cho thư viện còn
hạn chế, chưa thực sự đáp ứng
đầy đủ nhu cầu đọc của người
dân. Cần có sự đầu tư mở rộng
về cả quy mô và chất lượng
cho các thư viện nông thôn.
Hiện nay, việc đầu tư ngân
sách Nhà nước mới chỉ đến
các thư viện cấp huyện. Trong
khi đó, hệ thống thư viện và
phòng đọc sách cấp xã là
những địa điểm thuận tiện,

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương

thích hợp cho người dân ở cơ
sở. Các chương trình tài trợ
sách cho vùng sâu, vùng xa chỉ
được Nhà nước thực hiện
mang tính thời vụ. Để nâng
cao chất lượng thư viện bằng
việc đầu tư kinh phí hoạt động
vì thư viện là yếu tố quan
trọng nhất trong việc phát
triển văn hóa đọc. Tiến hành
điều tra nhu cầu đọc của
người dân theo định kỳ, từ đó
có những kế hoạch đầu tư hợp
lý cho việc phát triển văn hóa
đọc. Phát triển văn hóa đọc
cho nhân dân tác động trực
tiếp đến việc xây dựng con
người phát triển toàn diện;
góp phần nâng cao đời sống
văn hóa cho người dânn
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Hạ Bì:

điểm sáng trong duy trì và phát huy danh hiệu

LàNG VăN Hóa

nam giang

Làng văn hóa (LVH) Hạ Bì, xã Cổ Bì là làng tiêu biểu huyện Bình Giang giai
đoạn 2015-2019 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh tại Hội nghị
điển hình tiên tiến lần thứ III năm 2020.

Đội bóng chuyền nam và đội bóng chuyền hơi nữ thôn Hạ Bì.

N

hư đã ước hẹn, chúng
tôi về Hạ Bì trong một
sáng mùa Thu. Ngôi
làng cổ kính có lịch sử hình
thành từ lâu đời nhưng lại là
thôn được công nhận LVH đầu
tiên trong bốn thôn của xã Cổ
Bì.
Tiếp chúng tôi tại Nhà văn
hóa thôn, Bí thư chi bộ, kiêm
trưởng thôn Nguyễn Văn
Nhường cho biết: thôn Hạ Bì
được công nhận là LVH vào
năm 2003. Có được danh hiệu
đó là sự đồng sức, đồng lòng
của hơn 500 hộ và trên 1.740
nhân khẩu trong làng. 17 năm
đã trôi qua cũng là ngần ấy
năm chúng tôi duy trì và giữ
vững danh hiệu LVH bằng
những việc làm cụ thể. Chi bộ,
lãnh đạo thôn và các đoàn thể
thường xuyên đẩy mạnh công
tác tuyên truyền thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới,

36

việc tang và lễ hội; phòng,
chống các tệ nạn trộm cắp, ma
túy, mại dâm; giữ gìn vệ sinh
môi trường. Chúng tôi cũng
duy trì đều đặn hàng tuần nêu
gương người tốt, việc tốt trong
thực hiện các phong trào trên
hệ thống loa truyền thanh của
xã. Bên cạnh đó, chúng tôi
cũng xác định văn hóa, văn
nghệ, thể thao là món ăn tinh
thần không thể thiếu của
người dân. Cùng với việc hỗ
trợ của cấp trên và sự đóng
góp của người dân, thôn tích
cực xây dựng cơ sở vật chật,
các thiết chế văn hóa, thể
thao… kể đến một số công
trình như: Nhà văn hóa khang
trang 2 tầng được xây dựng và
đưa vào sử dụng từ năm 2002,
trước cửa bố trí sân thể thao
bóng chuyền và cầu lông; một
ngôi chùa có diện tích hơn
3.400 m2 tọa lạc tại khu đất
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đẹp của làng, kế bên là sân vận
động với diện tích hàng chục
nghìn mét vuông. Làng Hạ Bì
có một bộ phận người dân
theo Công giáo, nên nhiều
năm qua, bằng sự đóng góp
của giáo dân và các nguồn lực
XHH, làng đã xây dựng được
một nhà thờ đạo Thiên chúa
kiên cố với diện tích hàng
trăm mét vuông. Thực hiện
phong trào “xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”
đường làng, ngõ xóm được
chỉnh trang, đến nay từ đường
trong làng đến đường ra đồng
đều được bê-tông hóa kiên cố
thuận lợi cho người dân. Các
địa điểm này đã thu hút đông
đảo người dân sinh hoạt văn
hóa văn nghệ, tập luyện thể
dục thể thao như: bóng
chuyền, bóng đá, dưỡng sinh,
dân vũ…”.
Tiếp lời Trưởng thôn, ông
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Trần Văn Tú – Phó trưởng
thôn chia sẻ: để phong trào
phát triển bền vững và hoạt
động có nề nếp, người dân và
các hội đoàn thể thành lập các
CLB như: 3 CLB văn nghệ của
Hội phụ nữ, CCB, Người cao
tuổi thường xuyên luyện tập
và biểu diễn vào các sự lệ của
thôn và các ngày kỷ niệm của
đất nước; CLB dưỡng sinh; 2
CLB bóng chuyền; 3 CLB bóng
chuyền hơi; 02 CLB bóng đá,
dân vũ… Các CLB đã thu hút
hàng trăm người tham gia. Từ
5 giờ sáng hàng ngày, người
dân tham gia thể dục rất đông
từ đi bộ, đạp xe đến các cụ tập
dưỡng sinh tại sân Nhà văn
hóa. Buổi chiều từ 16 giờ 30 là
các trận thi đấu căng sức của
các CLB bộ bóng chuyền,
bóng chuyền hơi, cầu lông,
bóng đá ở mọi lứa tuổi… đến
20 giờ là sân chơi của các cô,
các chị, các em CLB dân vũ
uyển chuyển theo từng tiếng
nhạc với những bước nhẩy
thanh thoát tạo không khí vui
tươi, lành mạnh. Cũng từ các
phong trào mà người dân
đoàn kết, tích cực tham gia
sản xuất phát triển kinh tế xây
dựng quê hương giàu đẹp –

văn minh, nhiều năm liền
thôn được UBND huyện Bình
Giang cấp Bằng công nhận
“Làng sức khỏe”.
Cũng theo Bí Thứ chi bộ,
Trưởng thôn Nguyễn Văn
Nhường, song song với phát
triển phong trào văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao thôn
còn làm tốt công tác khuyến
học, khuyến tài, xây dựng quỹ
huy động mọi tầng lớp nhân
dân, dòng họ đóng góp để có
kinh phí động viên kịp thời các
cháu chăm ngoan, học giỏi, đỗ
đạt vào các trường đại học, cao
đẳng. Là thôn đi đầu trong
thực hiện vận động phong
trào vận động toàn dân tham
gia phòng ngừa, phát hiện, tố
giác tội phạm và cảm hóa
người phạm tội tại gia đình,
cộng đồng dân cư, nên nhiều
năm trong thôn không xảy ra
tình trạng mất an ninh trật tự
và luôn được công nhận là
“Làng an toàn”. Bên cạnh đó,
trong việc thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc
tang, chúng tôi cũng có những
đổi mới theo hướng tiết kiệm
như: đám tang dùng 3-5 vòng
hoa quay vòng, không hút
thuốc, không rải tiền âm phủ,

CLB dân vũ thôn Hạ Bì.
Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương

hạn chế làm cỗ linh đình, nhạc
hiếu, hỷ không mở sau 22 giờ
đêm và trước 5 giờ sáng. Công
tác bảo vệ môi trường được
chú trọng, thôn có 02 đội thu
gom rác, thực hiện 02
lần/tuần chuyển ra bãi tập kết
để đưa đi xử lý. 100% nhà dân
được xây dựng kiên cố, nhiều
nhà cao tầng có các công trình
hợp vệ sinh, đường làng ngõ
xóm được trải bê-tông theo
chuẩn nông thôn mới do Nhà
nước và nhân dân cùng làm.
Số hộ đăng ký “Gia đình văn
hóa”, “Ông, bà, cha mẹ mẫu
mực, con trung hiếu, cháu
thảo hiền” đều đạt trên 98%,
hằng năm thôn tổ chức bình
xét dân chủ, công khai, minh
bạch và đã có gần 95% số gia
đình đạt danh hiệu. Trong
thôn có 18 hộ với 70 nhân
khẩu là người theo đạo thiên
chúa. Hàng ngày việc sinh
hoạt tín ngưỡng đều tuân thủ
theo pháp luật với phương
châm “sống tốt đời, đẹp đạo”,
tình làng nghĩa xóm đoàn kết
không phân biệt tôn giáo giúp
nhau trong cuộc sống.
Để tổng kết, đánh giá và
động viên cá nhân, tập thể và
dòng họ có thành tích ở các
phong trào, thôn lấy ngày Đại
đoàn kết dân tộc 18/11 tổ chức
các cuộc giao lưu văn hóa, văn
nghệ, thi đấu thể thao và biểu
dương các gương điển hình
tiên tiến trong các cuộc vận
động, qua đó góp phần động
viên kịp thời những người làm
tốt phong trào.
Từ kết quả đạt được trong
phát triển phong trào, những
năm gần đây thôn đã được
UBND huyện, xã tặng giấy
khen: “công tác dồn ô, đổi
thửa”, “nếp sống văn hóa ở khu
dân cư”, “xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”…n
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NiNH GiaNG

phát triển văn hóa đọc

THu Hồng

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp phát
triển văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân mà Đảng, Nhà nước đã
tiến hành trong nhiều năm qua. Để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cũng như
mức hưởng thụ văn hóa cho người dân ở vùng nông thôn, trước hết cần nâng cao
kiến thức, hiểu biết của người dân. Một trong những giải pháp cho vấn đề này là
phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua các thiết chế văn hóa cơ sở
như nhà văn hóa, bưu điện, thư viện.

N

hận thức được điều đó,
huyện Ninh Giang đã
cho triển khai xây dựng
thư viện huyện (thống nhất gọi
đơn vị) và đưa vào sử dụng
năm 2006. Với vai trò là thư
viện trung tâm, Thư viện
huyện Ninh Giang đã chủ động
xây dựng kế hoạch và phát
triển phong trào đọc sách trên
địa bàn huyện. Tăng cường
phối hợp với thư viện tỉnh tổ
chức tập huấn, đào tạo nâng
cao kỹ năng, chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ làm
công tác thư viện cơ sở. Bám
sát các hoạt động chính trị, văn
hóa – xã hội của địa phương để
xây dựng kế hoạch tuyên
truyền. Đồng thời đơn vị
thường xuyên phối hợp với thư
viện tỉnh, thư viện xã, tủ sách
thôn, KDC triển khai hiệu quả
các đợt trưng bày, triển lãm,
giới thiệu sách hay, các chương
trình, cuộc thi kể chuyện sách,
theo chủ đề của thư viện tỉnh.
Nhiều năm gần đây, thư viện
huyện phối hợp với Thư viện
tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức
triển lãm báo và ngày hội đọc
sách ở cơ sở thu hút đông đảo
người dân tham gia. Qua đó
góp phần nâng cao nhận thức
người dân về tầm quan trọng
của sách, báo và khơi dậy
phong trào đọc sách của người
dân nơi đây.
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Phòng đọc của Thư viện huyện Ninh Giang.

Cùng với việc triển khai
hiệu quả các hoạt động trưng
bày, triển lãm sách, thư viện
huyện đã xây dựng và thực
hiện tốt Đề án “Phát triển văn
hóa đọc trong cộng đồng
huyện giai đoạn 2015 – 2020”
và Đề án “Luân chuyển sách”.
Đây là 2 đề án quan trọng,
xuyên suốt các hoạt động,
chương trình nhằm phát triển
văn hóa đọc ở địa phương. Để
thực hiện hiệu quả 2 đề án
trên, Thư viện đã xây dựng kho
sách phục vụ bạn đọc tại chỗ
và phục vụ các hoạt động. Để
sách báo đến được với người
đọc, đơn vị còn thường xuyên
bổ sung các loại sách, báo,
truyện; phối hợp với Thư viện
tỉnh để luân chuyển sách, báo
giúp thư viện tăng cường tính
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đa dạng của các thể loại sách,
báo tạo được sức hút với độc
giả. Hàng năm thư viện đã chủ
động dành gần 50 triệu đồng
mua bổ sung sách, tài liệu.
Thư viện huyện hiện có 20.845
tổng số sách. Nhận được từ
các nguồn tài trợ, sách loại
báo, tạp chí được bổ sung. Số
thẻ phát ra gần 1.000 thẻ với
10.226 lượt bạn đọc. Với
21.860 lượt sách báo được luân
chuyển.
Trao đổi với bà Vũ Thị
Hường – phụ trách thư viện
huyện được biết: Việc phát
triển văn hóa đọc rất quan
trọng vì đọc sách là để nâng
cao trình độ, chất lượng cuộc
sống, hiểu biết và hội nhập;
phát triển sản xuất và góp
phần nâng cao đời sống. Nhu
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cầu đọc ở cở sở ngày nay rất
lớn, đa dạng và phong phú
bởi: thứ nhất, dân trí ở nông
thôn đã cao hơn trước, tỷ lệ
người thất học, mù chữ đang
gần như không còn. Thứ hai,
đội ngũ trí thức ở nông thôn
như: kỹ sư, bác sỹ, giáo viên…
ngày càng gia tăng, đặc biệt là
tầng lớp cán bộ hưu trí đang
sinh sống ở cơ sở cũng rất
đông. Chính đội ngũ trí thức
này có nhu cầu rất lớn về sách,
báo, tri thức. Thứ ba, là từ khi
chuyển đổi cơ chế bao cấp
sang nền kinh tế thị trường,
người dân ở khắp mọi nơi nhất
là ở vùng nông thôn đang đua
nhau làm giàu. Họ có nhu cầu
đọc sách, báo để tìm hiểu
những vấn đề về giống cây
trồng, vật nuôi đem lại hiệu
quả kinh tế cao, nhất là những
kiến thức mới về sản xuất,
nông, lâm, ngư nghiệp và dịch
vụ, đọc sách để nâng cao kỹ
năng sống và phòng chống
bạo lực gia đình… Ngoài ra
phải kể đến số đông các cháu
thiếu nhi, học sinh, sinh viên,
cán bộ đang làm việc ở cơ sở
cũng có nhu cầu đọc sách, báo
để phục vụ cho học tập, công
tác và nâng cao hiểu biết. 60%
độc giả là những em học sinh
đến mượn sách, khoảng 30%
là những cán bộ hưu trí đến
mượn sách báo. Có độc giả
gần 90 tuổi vẫn đến mượn
sách báo. Không những vậy,
Thư viện huyện còn thu hút
các độc giả nơi khác đến như:
huyện Tứ Kỳ, TP. Hải Phòng.
Là một bạn đọc thường
xuyên của thư viện huyện, em
Hà Thị Lan Hương (sinh năm
2002) ở xã Tân Hương tâm sự:
em là độc giả thường xuyên
của thư viện huyện. Em tới thư
viện huyện từ khi còn là học
sinh cấp 2. Em đến đây để đọc
báo, tiểu sử danh nhân và tìm
một số loại sách tham khảo
giúp cho việc học tập của em

được tốt hơn. Em thích không
gian của thư viện, nó yên tĩnh,
giúp em tập trung vào học hơn
ở nhà. Lúc nào rảnh, em và các
bạn đều đến đây đọc sách, để
mở mang thêm kiến thức.
Chúng em cũng không có điều
kiện như các bạn ở thành phố,
gần trung tâm có thể ra hiệu
sách để tìm những cuốn sách
tham khảo phục vụ cho việc
học được dễ dàng, thuận tiện
hơn. Với chúng em thư viện
huyện là một kho tàng tri thức
quý báu. Trước khi là độc giả
thường xuyên, thì ngày trước
em rất ngại đọc sách nhưng có
một lần em cùng bạn trong
lớp đến thư viện huyện để
mượn sách. Khi thấy em còn
lúng túng chưa biết lựa chọn
cuốn sách nào phù hợp với
mình trong hàng nghìn cuốn
sách, cô Hường đã chủ động
hỏi han để biết em muốn tìm
đọc sách có nội dung gì và tư
vấn giúp em tìm cuốn sách
phù hợp với chủ đề, lứa tuổi.
Cô Hường rất nhiệt tình, niềm
nở nên chúng em cảm thấy rất
thoải mái mỗi lần đến mượn,
trả sách tại thư viện. Vì thế,
trong lớp em có đến 2/3 các
bạn có thẻ đọc tại Thư viện
huyện.
Trong thời đại công nghệ
thông tin bùng nổ, nhiều
người cho rằng văn hóa đọc bị
mai một khiến mô hình thư
viện cơ sở đìu hiu vắng vẻ thì
Thư viện huyện Ninh Giang
luôn thu hút nhiều độc giả đến
đọc và mượn sách. Khi được
hỏi bí quyết để “giữ chân” độc
giả, Thủ thư Hường chia sẻ:
Trung bình mỗi ngày thư viện
huyện đón từ 25 đến 30 lượt
bạn đọc đến mượn, trả sách.
Để bạn đọc yêu mến thư viện,
bí quyết rất đơn giản đó là
thay vì ngồi yên vị trí giữ sách,
tôi luôn nhiệt tình tư vấn, hỗ
trợ độc giả tìm kiếm nội dung
thông tin, tài liệu. Mỗi khi thư

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương

viện có đợt sách mới, bạn đọc
nào đến thư viện cũng được
tôi giới thiệu, vì vậy đã kích
thích sự tò mò tìm hiểu sách
của độc giả. Ngoài ra, tôi luôn
sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng
các loại sách, báo, tạp chí theo
từng chủ đề độc giả để dễ
trong việc tìm và mượn sách.
Bạn đọc của thư viện phần lớn
là học sinh, các em thường
tranh thủ cuối buổi học đến
để mượn sách, vì vậy thư viện
thường xuyên đóng cửa muộn
hơn giờ hành chính để tạo
điều kiện cho các em học sinh
tới trả, mượn sách, báo. Hơn
nữa muốn thư viện tồn tại và
phát triển được, thì cần phải
đáp ứng được nhu cầu bạn
đọc. Mỗi lần chuẩn bị nhập bổ
sung thêm sách, thư viện đều
tìm hiểu nhu cầu của độc giả.
Chính vì vậy, lần nào bổ sung
sách thư viện cũng đáp ứng
tốt nhu cầu của bạn đọc.
Những bạn đọc đến đây có
bạn đam mê sách, muốn mở
mang tri thức, nhưng cũng có
bạn đến đây đọc sách để giải
trí. Mình cũng định hướng cho
các bạn học sinh nên đọc
những cuốn mang tính giáo
dục như cuốn: kỹ năng sống,
giáo dục giới tính… Ngoài ra,
để thu hút bạn đọc, mình phát
động bằng cách xã hội hóa,
“góp một quyển được đọc
nhiều quyển mới hơn”. Hay
đối với độc giả mới có thể góp
2 quyển được cấp thẻ mới.
Mỗi độc giả ở đây, mỗi năm
chỉ phải bỏ ra 30.000đ (có thể
thay đổi theo năm) để mượn
sách, báo về nhà, còn đọc tại
chỗ sẽ được miễn phí.
Đánh giá về thư viện huyện
Ninh Giang, bà Vũ Thị Bích
Liên – Phó Giám đốc Thư viện
tỉnh Hải Dương cho biết: Thư
viện huyện Ninh Giang là một
trong những thư viện làm tốt
công tác phát triển văn hóa
(Xem tiếp trang 35)
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Bảo TồN Di SảN TuồNG THạCH Lỗi:

Còn đó những ưu tư, trăn trở
Trường THànH

Hiện Tuồng Thạch Lỗi tuy đã được các cấp ngành, địa phương quan tâm hơn
nhưng vẫn còn đó nỗi lo "Ai sẽ là người giữ tiếp?"

Thăng trầm tuồng cổ
Giữa tháng 9 vừa qua, bà
Vũ Thị Diên, một trong hai
Nghệ nhân Ưu tú của Tuồng
Thạch Lỗi mới có dịp biểu
diễn trở lại trước nhiều người
nhân dịp Sở Văn hoá, Thể thao
và Du lịch cùng UBND huyện
Cẩm Giàng tổ chức chương
trình sưu tầm, tư liệu hoá và
truyền dạy nghệ thuật hát
Tuồng. Tại mái đình cổ thân
quen, bà vẫn cố gắng cất giọng
hát đã từng rất cao và trong
của mình để biểu diễn, nhưng
nay cung bậc đã có phần
chênh phô vì sức khoẻ đã yếu
đi nhiều sau lần bạo bệnh.
Phát biểu trong nước mắt,
bà Diên tỏ ra vui mừng vì môn
nghệ thuật đặc trưng của quê
hương tiếp tục được các cấp
ngành, địa phương quan tâm,
giữ gìn, đồng thời không quên
chia sẻ về những kỷ niệm
không thể nào quên trong
cuộc đời gắn bó với nghệ thuật
Tuồng với bao thăng trầm.
Ngày còn nhỏ, tuồng đến
với bà qua hình ảnh của các
bậc tiền nhân hát tuồng trong
làng, thường biểu diễn vào
những ngày hội làng. Khi đó,
hát tuồng đến với bà như một
thứ ma lực đầy hấp dẫn, theo
suốt cả tuổi thơ một cách hồn
nhiên, trong sáng. Mãi đến
năm 1963, khi Nhà hát Tuồng
Việt Nam về nghiên cứu và
đưa giảng viên về truyền đạt
kiến thức, nhằm giữ gìn môn
nghệ thuật cổ truyền nơi đây
thì bà mới trở thành một nghệ
sĩ hát tuồng thực thụ. Tham
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Bà Vũ Thị Diên, Nghệ nhân Ưu tú tuồng Thạch Lỗi.

gia đội tuồng ngày đó có tới 52
người cả diễn viên và nhạc
công. Trong đó có bà Vũ Thị
Thuyết và Vũ Thị Diên là hai
diễn viên chính, hai ngôi sao
sáng của đội tuồng Thạch Lỗi.
Sức trẻ cùng niềm đam mê đã
giúp họ có được nhiều thành
công từ việc giữ gìn bản sắc
quê hương tới hào quang sân
khấu. Mỗi lần biểu diễn tại lễ
hội của làng hay tại các hội
diễn từ tỉnh tới toàn quốc, lại
thu hút được đông đảo người
dân đón xem.
Trải qua những năm tháng
chiến tranh, đội tuồng đã có
lúc phải tan rã khi mất dần các
thành viên vì người đi bộ đội,
người đi di cư, làm ăn kinh tế,
người qua đời... Đến năm 1977
thì đội tuồng tan rã hẳn. Khi
đó, người dân Thạch Lỗi đôi
khi chỉ còn nghe thấy tiếng hát
của bà Thuyết, bà Diên ôn lại
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những điệu tuồng những lúc
nông nhàn, để đam mê của
mình không rơi vào quên lãng.
Đến năm 1997, khi có chủ
trương khôi phục lại đội tuồng
của xã Thạch Lỗi, tuy không
còn trẻ, nhưng với tình yêu,
niềm đam mê với môn nghệ
thuật này mà bà Thuyết, bà
Diên cùng các thành viên khác
trong đội lại tiếp tục quay trở
lại, để rồi có thể lưu giữ một
môn nghệ thuật độc đáo, hiếm
hoi này cho đến ngày nay.
Những vở tuồng cổ như:
"Trưng nữ vương khởi nghĩa",
"Ngọn lửa Hồng Sơn", "Trần
Quốc Toản ra quân", "Tình ca
nước", "An Tư công chúa"...
lần lượt được biểu diễn mang
tới thành công và tên tuổi của
đội tuồng Thạch Lỗi trong
những lần biểu diễn tại các hội
diễn trong và ngoài tỉnh.
Qua nhiều năm cống hiến
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và thành tích trong việc giữ gìn
và phát huy nghệ thuật tuồng
truyền thống, đội tuồng Thạch
Lỗi vinh dự nhiều lần được
nhận giấy khen, bằng khen
của các cấp, ngành, địa
phương. Không những vậy, bà
Thuyết, bà Diên còn được trao
tặng danh hiệu vinh dự Nhà
nước "Nghệ nhân Ưu tú" năm
2015, trở thành niềm tự hào
của người dân Thạch Lỗi. Góp
phần tạo động lực để tiếp tục
theo đuổi đam mê và cống
hiến cho môn nghệ thuật này.

Vừa mừng, vừa lo
Theo kế hoạch, chương
trình sưu tầm, tư liệu hoá và
truyền dạy nghệ thuật hát
Tuồng do Sở VHTTDL cùng
UBND huyện Cẩm Giàng tổ
chức sẽ sưu tầm, tư liệu hoá
các tài liệu liên quan đến di
sản văn hoá nghệ thuật hát
Tuồng tại xã Thạch Lỗi, đồng
thời phối hợp với các nghệ
nhân cùng cộng đồng xây
dựng chương trình và tổ chức
lớp truyền dạy những kỹ năng
thực hành trong nghệ thuật
hát Tuồng cho người dân xã
Thạch Lỗi, đặc biệt hướng đến
lớp trẻ kế cận. Sau khi chương

trình hoàn thành, Ban chủ
nhiệm chương trình sẽ xây
dựng báo cáo khoa học để
nghiên cứu, định hướng lâu
dài trong việc bảo tồn và phát
huy giá trị của môn nghệ thuật
này. Đây là một tín hiệu đáng
mừng của đội tuồng Thạch Lỗi
khi tiếp tục nhận được sự
quan tâm của các cấp, ngành,
địa phương. Bởi thời điểm
hiện tại đội tuồng Thạch Lỗi
có hơn 20 thành viên nhưng
đều đã ở ngưỡng tuổi ngoài 50,
có người đã trên 80 tuổi, nên
việc tìm kiếm lớp kế cận là
điều hết sức cần thiết.
Tuy nhiên, sau khi chương
trình được triển khai, xã cùng
các thành viên của đội tuồng
cũng chỉ mời được thêm 5
người tham gia đội để truyền
dạy, nhưng các thành viên này
cũng đều là những người đã
ngoài 50 tuổi. Trước đó, từ
năm 2018 đội tuồng cũng có
mời thêm một số thành viên
tham gia, tuy nhiên hầu như
chỉ tham gia tập một thời gian
ngắn rồi bỏ, phần vì không sắp
xếp được thời gian, phần vì
không theo học được môn
nghệ thuật kén người này.
Giai đoạn năm 2010-2013,

Các thành viên của đội tuồng Thạch Lỗi truyền dạy kỹ năng
biểu diễn cho thành viên mới.
Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương

các trường Tiểu học, THCS
Thạch Lỗi mời thành viên của
đội dạy hát tuồng cho học
sinh. Chỉ sau hơn 1 tháng, các
em đã học được các trích đoạn
trong vở "Trưng Nữ Vương" và
"Trần Quốc Toản", đồng thời
biểu diễn tại trường và đình
làng trong ngày hội, được
đông đảo quần chúng nhân
dân ủng hộ, cổ vũ. Tuy nhiên,
sau giai đoạn đó, các trường
không còn tổ chức thêm lớp
dạy hát tuồng nữa. Những le
lói về hi vọng lớp trẻ tiếp nối
nghệ thuật tuồng cũng cứ thế
nhạt dần.
Sau nhiều năm thành lập
và hoạt động, nhiều nghệ sĩ
của đội tuồng lần lượt rời bỏ
do tuổi cao, sức yếu. Đau
buồn hơn, chỉ không lâu sau
khi đội tuồng Thạch Lỗi vinh
dự có hai nghệ nhân đón nhận
danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú",
thì 2 năm sau đó bà Thuyết
cũng qua đời. Người còn lại là
bà Diên hiện nay tuổi đã cao,
sức đã yếu, không còn khả
năng tham gia biểu diễn cùng
đội tuồng được nữa. Hai
"truyền nhân" trẻ nhất của đội
tuồng và cũng là học trò
"cưng" của bà Thuyết, bà Diên
là bà Vũ Thị Lý và Vũ Thị Luy
thì nay cũng đã gần 60 tuổi.
Dù đã có nhiều năm gắn bó
với tuồng nhưng bà Vũ Thị
Luy, đội trưởng đội tuồng
Thạch Lỗi cũng khẳng định:
"Tôi rất mừng khi nghệ thuật
Tuồng của quê hương được
quan tâm. Nhưng cũng lo bởi
bà Diên là người nắm được
nhiều kiến thức về tuồng,
đồng thời cũng là người đạo
diễn, viết kịch bản để đội
tuồng hoạt động suốt hơn 20
năm nay. Tuy nhiên đến nay
chúng tôi mới chỉ ghi chép và
tập thuần thục được trọn vẹn
ba vở gồm "Trưng nữ vương",
(Xem tiếp trang 49)

Số 05 tháng 10-2020

41

Về Kinh Môn

thưởng thức bánh Lòng

P.T

N

ếu như nhắc đến Cẩm
Giàng nhiều người sẽ
nghĩ đến rượu Phú Lộc,
Tứ Kỳ có món rươi, Ninh
Giang có bánh gai, TP Hải
Dương có bánh Đậu xanh. Khi
nói đến Kinh Môn, một vùng
đất lịch sử, danh thắng với
nhiều ưu đãi của thiên nhiên,
người ta nhắc đến gạo nếp cái
hoa vàng như là một đặc sản
riêng của thị xã, nhưng ít ai
biết được, nơi đây còn có một
thứ bánh được làm công phu
từ đặc sản nổi tiếng ấy thể
hiện tình cảm của con cháu
đối với tổ tiên: Bánh Lòng Huề
Trì.

Truyền thuyết về một thứ bánh
Về Kinh Môn một ngày
cuối tuần, không khó để tôi
tìm đường đến thôn Huề Trì,
xã An Phụ. Nơi đây người dân
không chỉ nổi tiếng với làm
kinh tế giỏi mà còn có truyền
thuyết về bánh Lòng được lưu
truyền qua nhiều đời nay. Bà
Mạc Thị Phương, ở thôn Huề
Trì cho biết: xã An Phụ có 5
thôn, nhưng hiện chỉ có
những người thôn Huề Trì duy
trì làm bánh Lòng. Bánh Lòng
là một đặc sản của thôn được
lưu truyền từ đời này qua đời
khác, được làm chủ yếu vào
những ngày Tết cổ truyền dân
tộc, ở cái làng này nhà nào
cũng biết làm bánh Lòng.
Không rõ tổ tiên đã làm từ bao
giờ nhưng khi bà còn nhỏ thì
vẫn thường xem các cụ, ông
bà, cha mẹ làm bánh, rồi đến
lượt bà làm và bây giờ là con
cháu bà làm bánh.
Truyền thuyết kể rằng: Vào
thời chống giặc Nguyên Mông,
để cầm cự với việc bị giặc vây
hãm trong thời gian dài,
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Gia đình chị Minh làm bánh.

những người dân làng Huề Trì
đã làm bánh Lòng với nguyên
liệu gạo nếp, trộn với đường,
lạc, gừng sau đó cất kín để ăn
dần như là một loại lương thực
chính, nhờ vào thứ bánh này
người dân làng Huề Trì đã cầm
cự, chống giặc giữ làng, đẩy lùi
được nhiều đợt tấn công ác liệt
của quân giặc. Cái tên bánh
Lòng không biết có từ bao giờ,
nhưng có lẽ vì bánh được làm
từ những sản vật của quê
hương, khi làm ngoài sự khéo,
cần thể hiện được tâm huyết,
tình cảm của mình vào đó.
Đồng thời, bánh là thức quý
dùng để thờ cúng vào dịp Tết
cổ truyền, quà biếu thể hiện
tình cảm của con cháu đối với
tổ tiên, gia đình, người thân,
nên gọi là bánh Lòng. Ngày
nay, người dân trong thôn vẫn
làm bánh Lòng.Vào những
ngày Tết, bên cạnh những
chiếc bánh Chưng thì không
thể thiếu những khuôn bánh
Lòng trên ban thờ.
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món ẩm thực được chế
biến công phu
Một thứ bánh có từ truyền
thuyết, được chế biến từ
những nguyên liệu sẵn có ở
địa phương, từ những hạt gạo
nếp, hạt lạc, hạt vừng, củ
gừng, trải qua quá trình chế
biến đã trở thành sản vật được
kết tinh từ những tinh hoa trời
đất. Người ta không thể thấy
bánh Lòng ở quán nước hay
các chợ phiên, mà chỉ thấy ở
trên ban thờ gia tiên trong dịp
Tết đến, Xuân về.
Gia đình chị Nguyễn Thị
Minh, có truyền thống làm
bánh Lòng truyền qua nhiều
đời, cho biết: năm nào gia
đình cũng làm bánh. Làm
bánh Lòng không khó, nhưng
làm ngon thì rất khó, bánh có
độ mềm, độ rền, dẻo quánh,
khi ăn có vị thơm hòa quyện
của gạo nếp với lạc, gừng, có vị
ngọt mát của đường, béo của
gạo nếp đòi hỏi sự khéo léo và
điêu luyện cũng như bí quyết

vhttdl.haiduong.gov.vn

riêng của người làm bánh.
Công đoạn chế biến bánh
Lòng rất công phu và cần
nhiều thời gian. Thóc nếp khi
gặt về được phơi đủ nắng, đậy
kín trong chum, khi làm bánh,
thóc được chọn cẩn thận,
không có hạt lép, mốc, mọt,
các hạt phải đều, mẩy. Các
nguyên liệu đường, lạc, vừng,
gừng, mứt cũng không thể
thiếu. Ngày trước, khi làm
bánh, các cụ rang thóc thành
bỏng. Thóc đem ngâm với
nước giếng chừng mười phút
rồi đổ vào trong chảo gang
lớn, đun nhỏ cho lửa luôn giữ
ở nhiệt độ vừa phải đồng thời
đảo liên tục, công đoạn này
gọi là rang thóc, đòi hỏi sự
khéo léo và cẩn thận, nếu
không bỏng sẽ cháy hoặc nổ
không đều. Khi bỏng đã
thành, được đổ ra nia. Cả nhà
tập trung vào để nhặt, sẩy hết
trấu, sau đó cho vào cối đá giã
nhỏ, mịn. Để có được những
khuôn bánh ngon thì khâu
rang thóc, nhặt trấu và giã
thành bột là mất nhiều thời
gian nhất và càng giã kĩ, bột
càng mịn bánh sẽ càng dẻo,
rền và ngon. Tiếp theo là khâu
cô đường thành mật. Đường
kính trắng hay đường đen đều
được, nhưng nếu dùng đường

người Việt nam...
(Tiếp theo trang 9)

tựa như Sở VHTT&DL Huế đã
thử nghiệm. Và trên phương
diện quốc gia, y phục truyền
thống mang ý nghĩa giao tế là
chính.
3. Đối với nhân dân thì
khuyến khích mặc vào các dịp
lễ tết hội hè, mừng thọ, cưới
hỏi, sinh nhật v. v… Tuyệt
nhiên không có sự cưỡng chế
(và cũng không thể cưỡng chế).
4. Về màu sắc, kích thước,
độ dài ngắn, chất liệu vải đều

đen thì bánh sẽ mất thẩm mỹ
và không ngon. Cô đường rất
quan trọng, bởi nếu cô kĩ quá
đường sẽ cháy làm mất vị và
độ ngọt của bánh. Theo kinh
nghiệm, khi cô đường với tỷ lệ
1kg đường với một bát con
nước (nước mưa là tốt nhất).
Cô đến khi lấy một giọt đường
thả vào bát nước nguội, giọt
đường vẫn giữ nguyên không
bị vỡ là được. Lạc rang bỏ vỏ,
vừng rang thơm, gừng giã lấy
nước, mứt, hương liệu, tất cả
cho vào nồi đường cô đảo thật
đều, nhanh, nhuyễn. Có gia
đình cho thêm thịt ba chỉ thái
hình “con chì” đã được quay
kỹ. Sau đó đổ bánh vào khuôn
ép có kích cỡ chiều dài 22 cm,
rộng và dầy 10 – 11 cm. Lèn
nguyên liệu đến khi chặt là
được, bánh càng chặt thì càng
ngon và giữ được lâu ngày. Khi
bánh ra khỏi khuôn, dùng giấy
bóng màu gói lại, sau đó bọc
thật kín, khi nào dùng mới bỏ
ra. Khi ăn người ta dùng dao
sắc, cắt bánh thành từng
miếng nhỏ để thưởng thức,
tùy vào sở thích của từng
người, có người thích ăn bánh
vừa mới làm xong khi vẫn còn
nóng, có người lại ăn bánh khi
uống nước chè. Có người lại
dùng để làm món tráng miệng

sau bữa ăn, cũng có nhiều
người mang bánh ra đồng làm,
những lúc làm việc mệt, đói
nghỉ ngơi ăn thay cơm.
Chị Minh cho biết thêm:
Hàng năm ngoài việc làm
những khuôn bánh để dâng
lên tổ tiên, gia đình chị cũng
làm dịch vụ để phục vụ nhu
cầu thưởng thức, làm quà
biếu, chủ yếu bán cho những
gia đình trong thôn không có
thời gian làm bánh và nhiều
người khác. Với 1kg gạo làm
được 2 khuôn bánh, những
năm gần đây gia đình làm từ
800 đến 1000 khuôn bánh
trong dịp Tết. Sau rằm tháng
chạp, chị bắt đầu làm bánh.
Bây giờ làm bánh không rang
thóc thành bỏng như các cụ
xưa, mà dùng quả nổ từ gạo
thành bỏng, sau đó bỏng được
đưa vào máy nghiền thành bột
thật mịn.
Những ngày tết, màu hồng
của bánh Lòng cùng màu xanh
của bánh Chưng cạnh mâm
ngũ quả làm cho bàn thờ gia
tiên thêm ấm cúng. Với hương
vị của gạo nếp, vị ngọt của
đường mía, vị ấm của gừng,
người dùng thấy ấm hẳn lên.
Câu chuyện bên đĩa bánh
Lòng càng thêm ấm tình
người, tình quên

có thể nghiên cứu sao cho phù
hợp nhất, đẹp nhất và thoải
mái nhất đối với người mặc.
Mẫu truyền thống là để tham
khảo một cách nghiêm túc
trong khi chế tác quốc phục,
chứ không thể coi là một định
chế bất biến. Tuy nhiên, phải
nghiêm cấm mọi nhân danh
cách tân mà xuyên tạc tới mất
gốc.
5. Bộ Ngoại giao nên nhân
rộng các kết quả mang tính thử
nghiệm này, và nên coi y phục
truyền thống cũng là một công
cụ văn hóa đối ngoại
6. Việc một số Đại sứ trình

Quốc thư mặc Quốc phục, nên
coi đây là bước thử nghiệm. Có
thể có người chưa hài lòng về
mặt này hay mặt khác. Ví dụ,
mầu sắc như vậy đã chuẩn
chưa, kiểu dáng như vậy đã
đúng chưa?… Bởi còn đang
trong bước thử nghiệm, xin
chớ vội phê phán.
Thiết nghĩ, việc này Bộ
Ngoại giao nên phối hợp với Bộ
VHTT&DL mở hội thảo, tham
khảo ý kiến các nhà văn hóa
tiến tới một quy chế quốc gia
cho bộ lễ phục chuẩn, để sử
dụng thống nhất trong việc
giao tến

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương
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thể thao hải Dương tiếp tục vượt khó

Trần THanH

T

rong 9 tháng thực hiện
các nhiệm vụ trọng
điểm của năm 2020, dù
gặp rất nhiều khó khăn bởi
dịch Covid-19, song thể thao
Hải Dương tiếp tục vượt khó
thực hiện những mục tiêu,
khẳng định vị thế tốp 10 trong
làng thể thao nước nhà.

Tin vui liên tiếp khi các
giải đấu trở lại
Trong những ngày cuối
tháng 9 và đầu tháng 10, thể
thao Hải Dương liên tiếp đón
tin vui, khi nhiều đội tuyển
giành vị trí cao tại các giải, đặc
biệt là các giải trẻ: xếp thứ nhì
toàn đoàn tại giải Vô địch
bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi
đồng toàn quốc với 6 huy
chương vàng, 9 huy chương
bạc và 11 huy chương đồng.
Đứng thứ nhất toàn đoàn tại
giải đua thuyền Rowing Vô
địch trẻ quốc gia sau khi đoạt 5
HCV, 6 HCB và 1 HCĐ; môn
đua thuyền Canoeing cũng
đứng thứ nhất toàn đoàn sau
khi giành tổng cộng 12 HCV, 6
HCB và 7 HCĐ. Trước đó vào
tháng 6, đội tuyển Rowing,
Canoeing tỉnh đều xếp vị trí
thứ 3 toàn đoàn tại giải Vô
địch các câu lạc bộ toàn quốc.
Ở giải quốc gia đầu tiên sau
thời gian tạm dừng vì Covid19, cử tạ Hải Dương đã vươn
lên 4 bậc và đứng thứ 3 toàn
đoàn khi giành 5 HCV, 5 HCB,
2 HCĐ. Đặc biệt, VĐV Trần
Đình Thắng đã phá 2 kỷ lục
được xác lập năm 2019, tại giải
này năm ngoái, cử tạ Hải
Dương xếp thứ 7. Giải Vô địch
trẻ toàn quốc các VĐV điền
kinh đã giành 1 HCV, 3 HCB và
2 HCĐ vượt chỉ tiêu đề ra. Đội
tuyển bóng đá U13 Haduwaco
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U13 Hải Dương giành ngôi Á quân giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc.

Hải Dương giành ngôi Á quân
tại Giải bóng đá Thiếu niên
toàn quốc Yamaha Cup… Như
vậy, tính đến trung tuần tháng
10, thể thao Hải Dương đã
giành tổng số 72 HCV, 80 HCB
và 73 HCĐ.
Có được kết quả trên là sự
cố gắng vượt khó của thể thao
Hải Dương. Theo lãnh đạo
Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao tỉnh
cho biết: mặc dù kế hoạch tập
luyện, thi đấu bị ảnh hưởng
lớn do tình hình dịch bệnh,
song thành tích của VĐV vẫn
được đặt lên hàng đầu và phải
phù hợp với tình hình thực tế.
Để thực hiện mục tiêu kép là
vừa luyện tập, phấn đấu giành
thành tích cao, vừa phòng
chống dịch hiệu quả, đơn vị đã
yêu cầu HLV, VĐV các bộ môn
xác định đây là khó khăn
chung đối với thể thao Hải
Dương cũng như của cả nước.
Do vậy, tất cả cùng phải cố
gắng để vượt qua. Trong thời
gian phải tạm dừng luyện tập,
Ban huấn luyện giám sát chặt
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chẽ, nhắc nhở VĐV thực hiện
tốt chế độ dinh dưỡng, ăn
nghỉ. Thời gian tập luyện trở
lại, HLV chú trọng ổn định
tâm lý, bồi dưỡng kỹ thuật,
chiến thuật thi đấu cho VĐV.
Khi các giải đấu được tổ chức,
mục tiêu giành huy chương
không thay đổi, kể cả phải thi
đấu với VĐV ở các địa phương
không bị ảnh hưởng hoặc ít
ảnh hưởng do dịch.
Ông Nguyễn Đình Tự Trưởng phòng Quản lý thể dục
- thể thao (Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch) cho biết: Năm
2020, Hải Dương đăng ký với
Tổng cục Thể dục thể thao
tham dự 81 giải đấu. Do dịch
Covid-19 nên từ đầu năm đến
nay hầu hết các giải phải tạm
dừng. Ngoài ra, nhiều giải đấu
quốc tế cũng dừng nên VĐV
của Hải Dương không được
tham gia, làm cho việc rà soát,
tuyển chọn, đánh giá VĐV bị
ảnh hưởng. Những thành tích
trên cho thấy sự nỗ lực vượt
khó của các huấn luyện viên,
vận động viên thể thao nói
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riêng và ngành VHTTDL nói
chung trong hành trình thực
hiện các nhiệm vụ trọng điểm
của năm 2020. Đặc biệt đây là
thời điểm tạo bước đệm chuẩn
bị lực lượng cho Đại hội Thể
thao toàn quốc năm 2022.
Huấn luyện viên cử tạ
Nguyễn Thị Thiết cho biết:
"Để đạt được thành tích tại
giải vừa qua, các VĐV đã nỗ
lực tập luyện, thi đấu hết
mình, khắc phục mọi khó
khăn, thiếu thốn. Dù không
được đi tập huấn dã ngoại như
kế hoạch, nhưng các VĐV
trong đội tuyển cử tạ vẫn duy
trì tập luyện để giữ phong độ
và đã đạt được thành tích khá
ấn tượng. "Trong thời gian
tạm nghỉ thi đấu vì dịch
Covid-19, tôi vẫn chuyên tâm
luyện tập. Giờ đây, các giải thi
đấu thể thao đã trở lại, trong
đó có môn bắn cung, tôi rất
mừng và sẽ cố gắng, nỗ lực
nhiều hơn nữa vì thành tích
của đội tuyển", cung thủ
Nguyễn Hoàng Phi Vũ, đội
tuyển bắn cung chia sẻ.

nhiều thách thức vẫn chờ
Mặc dù đã đạt những
thành tích ấn tượng trong các
giải đấu vừa qua, song để giữ

được vị trí, vị thế là một trong
10 đơn vị đứng đầu toàn quốc
và chuẩn bị lực lượng cho Đại
hội Thể thao toàn quốc 2022
cũng như việc đóng góp VĐV,
đóng góp thành tích cho đoàn
thể thao Việt Nam tại SEA
Games 31 tới đây và ASIAD
2022... vẫn là thách thức lớn
đối với thể thao Hải Dương.
Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao tỉnh
còn gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là hệ thống cơ sở vật
chất xuống cấp đã gây trở ngại
rất nhiều đến công tác đào
tạo, huấn luyện và thành tích
thi đấu của các đội tuyển thể
thao. Việc thiếu dụng cụ tập
luyện và tập “chay” vẫn diễn
ra khá thường xuyên tiêu biểu
như các môn điền kinh, bắn
cung... Các phòng tập luyện
môn bóng bàn đã cũ kĩ và chật
hẹp, một phòng chỉ bố trí
được 3 - 4 bàn bóng (tiêu
chuẩn từ 15 - 20 bàn/phòng).
Hiện tượng bong tróc vôi vữa,
xuống cấp nghiêm trọng, mùa
hè thì nóng, oi bức, không đủ
dưỡng khí cho các HLV, VĐV,
mùa mưa thì bị dột không thể
tập luyện là chuyện của nhiều
năm nay. Nguồn ngân sách
cho việc thuê HLV ngoại và

Đội tuyển cử tạ đứng thứ 3 toàn đoàn giải vô địch trẻ toàn quốc.
Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương

các chuyên gia còn hạn chế.
Việc thiếu về thuyền, chèo,
thiếu nơi tập luyện đủ tiêu
chuẩn cho các VĐV đua
thuyền quốc tế. Vì vậy phải gửi
đội tuyển Rowing và Canoeing
xuống Hải Phòng. Với gần 30
HLV, VĐV là số lượng khá
đông vì vậy việc quản lý cũng
như đáp ứng đủ số thuyền cho
các VĐV tập là rất khó…
Trưởng bộ môn Pencak
Silat Vũ Thế Hoàng cho biết:
VĐV đối kháng của bộ môn
Pencak Silat rất cần được tập
huấn, thi đấu cọ xát để nâng
cao trình độ. Nếu không, khó
thực hiện được các nhiệm vụ
trong nước và quốc tế. Còn
anh Nguyễn Huy Hiếu, HLV
môn Boxing cho rằng, không
nên chỉ đầu tư cho riêng VĐV
đã có thành tích tốt, mà cần có
cả chiến lược cho VĐV tiềm
năng. Theo ông Nguyễn Văn
Chinh – Phó Giám đốc Trung
tâm Đào tạo, Huấn luyện và
Thi đấu thể thao tỉnh: khi dịch
Covid-19 vẫn diễn biến phức
tạp trên thế giới, trước mắt,
thể thao Hải Dương phải trông
cậy vào nội lực của đội ngũ
HLV, VĐV hiện có. Song, về
lâu dài, cần có nguồn đầu tư
ổn định, với cơ chế thông
thoáng để VĐV được tập huấn,
thi đấu cọ xát ở nhiều giải
trong nước, quốc tế và được
huấn luyện bởi các chuyên gia
giỏi trong và ngoài nước.
Với những thành tích ấn
tượng đạt được đã chứng
minh sự nỗ lực, quyết tâm của
các HLV, VĐV cũng như sự
định hướng đầu tư đúng đắn
của ngành VHTTDL tỉnh nhà.
Đây sẽ là nền tảng vững chắc
để thể thao thành tích cao Hải
Dương tiếp tục nâng cao
thành tích trong những năm
tới, hoàn thành các chỉ tiêu kế
hoạch đề ran
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Võ ĐườNG VoViNaM HuỳNH XuâN –

nơi lan tỏa tình yêu võ Việt

Bá giang

Vovinam - Việt võ đạo, là môn võ do cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc sáng lập năm
1936. Vovinam là môn võ hình thành trên tinh hoa của các môn phái võ cổ
truyền đồng thời cũng tiếp thu được nhiều xu hướng mới và được xem như môn
võ quy tụ linh hồn của cả cộng đồng võ thuật ở Việt Nam.

Đ

ược dự và đưa tin về
giải võ Vovinam huyện
Cẩm Giàng mở rộng
lần thứ nhất năm 2020, tôi
choáng ngợp về quy mô tổ
chức cũng như lực lượng VĐV
tham gia, điều đó cho thấy
tinh thần học võ Vovinam của
người dân huyện Cẩm Giàng
nói riêng và tỉnh Hải Dương
nói chung. Giải có sự góp mặt
của trên 120 vận động viên
đến từ huyện Ninh Giang, thị
xã Kinh Môn, TP Hải Dương,
huyện Cẩm Giang với tư cách
là chủ nhà tham gia đông nhất
và thi đấu ở tất cả các nội
dung. Theo tìm hiểu của
chúng tôi, các VĐV của Cẩm
Giàng đều là môn sinh của võ
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đường Huỳnh Xuân, thôn Kim
Đôi, xã Cẩm Hoàng do Võ sư
Vũ Xuân Huỳnh, sinh năm
1990 làm chủ nhiệm.
Tiếp chúng tôi, Võ sư Vũ
Xuân Huỳnh với thân hình
vạm vỡ, cao 1m70 nặng 70kg
trong trang phục của môn
phái Vovinam đai vàng 3 vạch
(Vovinam có 4 màu đai: xanh,
vàng, đỏ và trắng) cho biết: có
bố là võ sư Thiếu Lâm Nam
phái, ngay từ nhỏ tôi đã được
bố dạy “học võ không đơn
thuần chỉ là thể hiện bản lĩnh,
phong cách cá nhân, luyện võ
giúp chế ngự bản thân, rèn
luyện sức khỏe và ý chí vượt
qua khó khăn, do đó người
luyện võ chuyên nghiệp,

Lớp võ tại trường Tiểu học Định Sơn.
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nghiêm túc luôn điềm đạm,
chín chắn trong mọi suy nghĩ
và hành động”. Đây cũng là lý
do tôi chọn học võ để rèn
luyện bản thân. Để theo đuổi
đam mê võ học, trong thời
gian học đại học (Đại học Điện
lực), tôi đã đăng ký tập môn võ
Vovinam vì đây là môn võ của
người Việt Nam. Tôi đã được
Võ sư Nguyễn Văn Hiệp Trưởng bộ môn Vovinam
Đông Anh - Sóc Sơn (Hà Nội)
nhận làm đệ tử và truyền dạy.
Sau khi tốt nghiệp đại học tôi
vào làm việc tại một công ty
nước ngoài, nhưng với sự đam
mê và tình yêu võ thuật, mong
muốn được truyền dạy các
môn võ đến với nhiều người.
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Được gia đình ủng hộ, năm
2012 tôi đã mở võ đường và lấy
tên là Võ đường Huỳnh Xuân
trong khuôn viên của gia đình.
Nhà tập được xây dựng với
diện tích hơn 100m2 trang bị
đầy đủ từ thảm sàn, đến các
dụng cụ, binh khí, trang
phục... phục vụ tập luyện.
Hằng năm võ đường mở nhiều
lớp với nhiều lứa tuổi theo học
và đã có hàng nghìn môn sinh
đã và đang theo học, trong đó
chủ yếu là các em học sinh
Tiểu học và Trung học cơ sở.
Các môn sinh được học từ sơ
đẳng đến trung đẳng (huấn
luyện viên) và được thi nâng
đai hằng năm theo quy định
của Liên đoàn Vovinam Hà
Nội (do Hải Dương chưa có
Liên đoàn Vovinam). Các môn
sinh được học những kỹ thuật
tự vệ chiến đấu ngay khi nhập
môn như: các thế khóa gỡ,
phản đòn; các bài quyền,
chiến thuật và các chương
trình nâng cao như các bài
binh khí, song luyện, đa
luyện... hằng năm võ đường
mở thêm từ 1-2 lớp dạy võ
miễn phí cho các em có hoàn
cảnh khó khăn.
Dẫn chúng tôi đi thực tế
các môn sinh tập luyện tại các
trường Tiểu học Định Sơn,
Cẩm Văn, THCS Cẩm Hoàng,
Cẫm Vũ… tại đây không khí
tập luyện rất hăng say và
nghiêm túc, phần nào cho
thấy tình yêu và niềm đam mê
tập võ của các môn sinh đối
với võ Việt. Điều đặc biệt, theo
quan sát chúng tôi thấy có rất
nhiều môn sinh là nữ, có nơi
còn nhiều gấp đôi nam. Trong
lúc chờ con gái Quỳnh Hương,
học lớp 3 trường Tiểu học
Định Sơn, chị Nguyễn Thị
Bích cho biết: con gái rất đam
mê học võ, do ảnh hưởng của
dịch VOVID-19, nên việc luyện

tập của các con đôi lúc bị gián
đoạn, tuy nhiên cứ mỗi lần
được học trở lại, con tham gia
đều đặn không bỏ buổi nào.
Từ khi học võ, tôi thấy cháu
cứng cáp, tự tin hẳn lên và đặc
biệt là tập võ giúp cháu tránh
xa sử dụng điện thoại di động
và xem ti-vi. Cũng trao đổi về
lợi ích của việc theo học võ
Vovinam, tôi được chị Thu
Hương có con trai học lớp 9
trường THCS Cẩm Vũ cho biết:
cháu theo học Vovinam từ
năm học lớp 6 đến nay, từ
ngày học võ, tính nết cháu
thay đổi hẳn, ngoan ngoãn, lễ
phép, dễ gần và điều quan
trọng là sức khỏe tốt đã giúp
việc học tập của con ngày một
tốt lên.
Hiện nay võ đường ngoài
võ sư Vũ Xuân Huỳnh còn có
hơn 10 cộng sự, đều là môn
sinh nhiều năm theo học, tập
luyện tại võ đường và đã đạt
đến trình độ trung đẳng (huấn
luyện viên) như: Nguyễn Thị
Hồng Hải (Cẩm Hoàng); Trần
Văn Thắng, Phạm Thị Quế
Anh (Cẩm Văn); Vũ Đức Trọng
(Cẩm Vũ); Nguyễn Thuỳ Linh
(Cao An)… đây là những nhân
tố giúp lan tỏa môn võ Việt
đến các môn sinh. Trong gần
10 năm hoạt động, võ đường
đã tham gia nhiều giải đấu từ
cấp huyện đến cấp tỉnh như:
Giải Vovinam Sơn Tây (Hà
Nội); Giải Vovinam Thái
Nguyên; Giải Vovinam Hải
Dương và gần đây nhất là Giải
Vovinam huyện Cẩm Giàng
mở rộng năm 2020… và đã
giành được nhiều cúp, cờ và
huy chương các loại.
Võ sư Vũ Xuân Huỳnh cho
biết thêm: võ đường ngoài đào
tạo võ thuật còn kết hợp rèn
luyện môn sinh về đạo đức, ý
thức, tính kỷ luật để các võ
sinh trở thành những con

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương

người có ích cho xã hội.
Vovinam là môn võ của người
Việt, do đó với tâm niệm “Phát
huy tinh hoa võ thuật dân tộc”
tôi có mong muốn phát triển
Vovinam không chỉ trong
huyện Cẩm Giàng mà rộng
khắp tỉnh Hải Dương để mọi
người cùng biết đến, để cùng
rèn luyện cho thân thể khoẻ
mạnh cường tráng, cũng như
đóng góp vào sự nghiệp phát
triển môn phái.
Trao đổi với ông Vũ Mạnh
Huy – Giám đốc Trung tâm
VHTT-TT huyện Cẩm Giàng,
được biết: hiện nay trên địa
bàn huyện có một Võ đường
Vovinam và các lớp võ
Taekwondo,
Karate,
Cổ
truyền, trong đó môn võ
Vovinam đang thu hút được
nhiều môn sinh theo học.
Trong năm 2020, trung tâm
phối hợp với Huyện đoàn và
võ đường Huỳnh Xuân tổ chức
Giải Vovinam huyện Cẩm
Giàng mở rộng lần thứ nhất và
đã thành công tốt đẹp. Thời
gian tới chúng tôi tiếp tục phối
hợp với võ đường tổ chức
thường niên giải đấu, tạo sân
chơi và động lực cho các võ
sinh tập luyện môn võ này.
Không chỉ là một người
thầy dạy võ có uy tín, anh
Huỳnh còn là Bí thư Chi đoàn
thôn tích cực, năng động. Nhờ
vậy, nhiều hoạt động Đoàn ở
thôn Kim Đôi diễn ra sôi nổi,
thu hút đông đảo đoàn viên
thanh niên tham gia như: dọn
vệ sinh trường học, đường
làng ngõ xóm vào các ngày thứ
bảy, chủ nhật hằng tuần; giao
lưu thể thao, văn nghệ, võ
thuật của đoàn viên trong dịp
hè; quyên góp, gây quỹ giúp
đỡ học sinh nghèo vượt khó,
trẻ em khuyết tật tại địa
phương...n
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Pencak Silat:

"Mỏ vàng" của thể thao Hải Dương
P.V

S

au hơn 20 năm được đưa
vào đào tạo, huấn luyện,
thi đấu, môn Pencak Silat
luôn khẳng định là "mỏ vàng"
của thể thao thành tích cao
tỉnh nhà. Dù trải qua nhiều
khó khăn, vất vả, đội ngũ huấn
luyện viên (HLV), vận động
viên (VĐV) luôn nỗ lực vươn
lên để mang về vinh quang.

Đầu tư trọng điểm hạng
cân lớn
Năm 1998, môn Pencak
Silat chính thức được đưa vào
tập luyện, thi đấu chuyên
nghiệp. Từ đó đến nay, môn
thể thao này không ngừng
phát triển và liên tục gặt hái
thành công vang dội ở các đấu
trường quốc gia, khu vực và
thế giới. Để có được kết quả
trên, tỉnh xác định sẽ không
phát triển môn Pencak Silat
một cách dàn trải mà tập
trung vào những hạng cân từ
75 - 110kg. Đây là một hướng
đi đúng, thể hiện tầm nhìn
chiến lược của ngành Thể
thao lúc bấy giờ, bởi những
hạng cân trên rất ít địa
phương đầu tư. Từ những
ngày đầu, các HLV đã không
ngại khó khăn, liên tục tìm
kiếm nguồn VĐV từ phong
trào quần chúng hoặc trong
các đội tuyển, quan tâm tuyển
chọn những VĐV đáp ứng
được yêu cầu về thể hình và
hạng cân.
Hiệu quả của hướng đầu tư
đúng đắn, thời gian qua, Hải
Dương đã có nhiều VĐV
"vàng" ở các hạng cân 75 kg,
80 kg, 85 kg, 90 kg, 110 kg. Hầu
hết các huy chương vàng
(HCV) môn Pencak Silat Hải
Dương giành được cũng ở
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Đội tuyển Pencak Silat Hải Dương tại Đại hội Thể thao toàn
quốc năm 2018.

những hạng cân này. Đầu tiên
phải kể đến VĐV Vũ Thế
Hoàng (hạng 80 kg) là người
nâng tầm Pencak Silat Hải
Dương khi mang về tấm HCV
quý giá tại SEA Games năm
2003. Sau đó, anh tiếp tục
giành nhiều HCV ở đấu trường
khu vực và quốc tế. Các VĐV
đàn em như Lê Sỹ Kiên (hạng
85 kg), Trần Đình Nam (hạng
75 kg), Hoàng Văn Bắc (hạng
110 kg) cũng đạt nhiều thành
tích cao ở đấu trường quốc gia,
khu vực, châu lục và giải vô
địch thế giới. Đặc biệt, VĐV
Trần Đình Nam giành HCV tại
ASIAD 2018 và cùng với Lê Sỹ
Kiên, Hoàng Văn Bắc đoạt
HCV giải Vô địch thế giới năm
2016, cùng với đó là nhiều tấm
huy chương vàng tại các kỳ
SEA Games, Đại hội Thể thao
toàn quốc. Tại các giải Vô địch
quốc gia, Cúp các CLB, giải Vô
địch trẻ những năm gần đây,
các VĐV Pencak Silat thường
mang về từ 3 – 5 tấm huy
chương vàng, đứng vị trí tốp 3
toàn đoàn. Hiện Pencak Silat
Hải Dương cùng với Thanh
Hóa, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
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Hưng Yên… là những địa
phương có thế mạnh về
Pencak Silat.
Môn Pencak Silat ngày
càng phát triển đã tạo cú hích
để tỉnh đưa thêm một số môn
thể thao thành tích cao mới
vào huấn luyện, thi đấu như
Wushu, Boxing, Karatedo,
Muay Thái (quyền Thái).
Những môn này cũng đang
gặt hái thành công nhất định.
Nhiều địa phương nhờ đó
cũng quan tâm phát triển các
môn thể thao mới để thường
xuyên cung cấp VĐV năng
khiếu cho tỉnh như Nam Sách,
Tứ Kỳ, Thanh Hà, TP Hải
Dương.
Ông Nguyễn Văn Chinh,
Phó Giám đốc Trung tâm Đào
tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể
thao tỉnh cho biết: "Nhiều
năm nay, Pencak Silat cùng
với các môn Bắn súng, Điền
kinh, Cử tạ, Đấu kiếm, Đua
thuyền Rowing, Lặn trở thành
trụ cột mang về HCV cho tỉnh.
Từ năm 2016, môn Pencak
Silat phát triển thêm nội dung
biểu diễn và bước đầu đạt
được những kết quả tích cực".

vhttdl.haiduong.gov.vn

Không ngừng vươn lên
Những năm qua, mặc dù
còn nhiều khó khăn nhưng tập
thể HLV, VĐV môn Pencak
Silat luôn nỗ lực vươn lên để
nâng cao chất lượng tập luyện,
thi đấu. Công tác tuyển chọn,
đào tạo, huấn luyện thực hiện
chuyên nghiệp, khoa học và
bài bản. Quy trình đào tạo
phân cấp rõ ràng với các tuyến
nghiệp dư, luân huấn, mục
tiêu.
Theo HLV trưởng đội tuyển
Pencak Silat tỉnh Vũ Thế
Hoàng thì: các lứa VĐV kế cận
luôn được ban huấn luyện
thường xuyên quan tâm tuyển
chọn và đào tạo để môn thể
thao này không thiếu nguồn
lực. Ban huấn luyện chủ động
gửi một số VĐV đến những nơi
có điều kiện cơ sở vật chất,
trang thiết bị, đội ngũ HLV tốt
như đội tuyển quốc gia,
trường Đại học Thể dục, thể
thao Bắc Ninh để đào tạo,
nâng cao trình độ. Môi trường

Bảo tồn di sản...
(Tiếp theo trang 41)

"Ngọn lửa hồng sơn", "Tình ca
nước", còn các vở khác thì chỉ
nắm được trích đoạn ngắn.
Hiện bà Diên tuổi đã cao,
không còn minh mẫn nên khó
có thể ghi chép lại được trọn
vẹn khoảng tám vở tuồng cổ
mà đội tuồng trước kia từng
biểu diễn. Nếu chỉ diễn đi diễn
lại các vở còn lưu giữ được thì
tôi sợ sẽ gây nhàm chán cho cả
diễn viên lẫn khán giả".
Bà Luy cũng cho rằng, học
tuồng rất khó, phải bỏ nhiều
thời gian, công sức thì mới có
thể theo được. Đằng này, tìm
người học lại càng khó hơn.
Thậm chí ngay cả lớp con
cháu của bà hay những thành

tập luyện tốt giúp trình độ
chuyên môn của VĐV tiến bộ
nhanh hơn và có thêm kinh
nghiệm thi đấu đỉnh cao.
Để có thành công như ngày
hôm nay, các HLV, VĐV môn
Pencak Silat đã phải đổ bao
mồ hôi, công sức, thậm chí cả
máu và nước mắt. Luyện tập,
thi đấu môn này, các VĐV rất
dễ bị chấn thương, nặng thì
gãy chân, gãy tay, gãy xương
sườn, đứt dây chằng chân, nhẹ
thì sai khớp, bầm tím cơ thể.
VĐV Phạm Khắc Trường chia
sẻ: "Hằng ngày chúng em tập
luyện rất vất vả. Nhưng không
vì thế mà bỏ cuộc, luôn động
viên nhau cùng vươn lên".
Nhằm khích lệ, động viên
HLV, VĐV môn Pencak Silat
gắn bó lâu dài, yên tâm cống
hiến, gần đây tỉnh ta đã quan
tâm nhiều hơn đến chế độ ăn
nghỉ của họ. Những VĐV đạt
đẳng cấp quốc gia, quốc tế có
lương, được đóng bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế đầy đủ. Tỉnh
cũng kịp thời khen thưởng khi

các VĐV, HLV giành thành
tích cao ở giải vô địch quốc
gia, quốc tế. Một số VĐV xuất
sắc khi hết thời kỳ đỉnh cao
được tuyển dụng làm HLV cho
đội cũng như đội tuyển khác.
Ban huấn luyện cũng quan
tâm đến đời sống của VĐV để
kịp thời nắm bắt tâm tư, tình
cảm, hoàn cảnh riêng. Nhiều
khó khăn, vướng mắc của VĐV
được kịp thời giải quyết giúp
các em yên tâm gắn bó với
môn thể thao này.
Hiện nay, đội tuyển Pencak
Silat của tỉnh có 22 VĐV ở 2
tuyến luân huấn và 2 HLV.
Môn Pencak Silat cũng như
nhiều môn khác mong nhận
được sự quan tâm hơn nữa về
điều kiện tập luyện, nhất là
chuẩn bị cho Đại hội Thể dục
thể thao toàn quốc lần thứ IX
năm 2022. Đặc biệt, tỉnh cần
có chế độ, chính sách tốt hơn
để thu hút VĐV có năng khiếu
cũng như giúp VĐV đã và đang
gắn bó với môn thể thao này
yên tâm luyện tập và thi đấun

viên trong đội tuồng cũng
chẳng có ai muốn gắn bó với
nghệ thuật tuồng. Bởi trong
khi xã hội phát triển như bây
giờ, đa số người trẻ đặt mục
tiêu kiếm tiền để chăm lo cuộc
sống hơn tất cả.
Theo nhà sử học Tăng Bá
Hoành, thì tuồng cổ Thạch Lỗi
đã từng có thời gian phát triển
rực rỡ cũng giống như một số
loại hình nghệ thuật truyền
thống như chèo, cải lương,
dân ca... Tuy nhiên ngày nay
cũng phải nhìn nhận rằng giới
trẻ được tiếp cận nhiều loại
hình văn hoá giải trí phong
phú, hấp dẫn ở trong và ngoài
nước thông qua các kênh
truyền hình, mạng internet,
nên việc họ không mặn mà với
các loại hình nghệ thuật

truyền thống là điều khó tránh
khỏi. Để giữ gìn và phát huy
giá trị văn hoá truyền thống
nói chung, tuồng Thạch Lỗi
nói riêng thì cần liên tục phải
phối hợp với truyền hình để
giúp mọi người, đặc biệt là giới
trẻ được tiếp cận nhiều hơn.
Đồng thời khi thường xuyên
được biểu diễn trên sân khấu,
trên truyền hình cũng là sự tác
động tích cực để động viên các
nghệ sĩ, giúp phong trào phát
triển. Bên cạnh đó, các cấp,
ngành, địa phương cũng cần
quan tâm hơn đến việc hỗ trợ
kinh phí hoạt động, đầu tư
trang thiết bị, trang phục,
thường xuyên tuyên truyền,
kêu gọi để người dân cùng
tham gia, góp phần giữ gìn
bản sắc văn hoá dân tộcn

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương
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Giúp hội viên “giữ lửa”
hạnh phúc gia đình

an nHiên

G

ia đình là tế bào của xã
hội- cái nôi hình thành
lối sống và nhân cách
của mỗi người. Những năm
qua, công tác gia đình luôn
được các cấp, các ngành, đoàn
thể huyện Thanh Miện quan
tâm, chỉ đạo, triển khai và
thực hiện có hiệu quả, góp
phần vào sự phát triển kinh tế
xã hội địa phương. Điển hình
trong thực hiện công tác này là
chị Phạm Thị Lành - Chủ tịch
Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN)
xã Thanh Tùng, được Ủy ban
nhân dân (UBND) huyện
Thanh Miện đề nghị UBND
tỉnh Hải Dương tặng Bằng
khen năm 2020.

Thực hiện đa dạng, hiệu
quả công tác gia đình…

Chị Lành vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có
thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước Hội LHPN tỉnh
Hải Dương (giai đoạn 2015-2020).

Xác định phụ nữ đóng vai
trò quan trọng trong gia đình
và xã hội, với cương vị là Chủ
tịch Hội LHPN, chị Lành đã
chỉ đạo triển khai phong trào
thi đua “phụ nữ tích cực học
tập, lao động, sáng tạo, xây
dựng gia đình hạnh phúc”,
thực hiện bình đẳng giới,
phòng chống bạo lực gia
đình... nhằm mục tiêu xây
dựng gia đình đạt 4 chuẩn
mực “no ấm, bình đẳng, tiến
bộ, hạnh phúc”, “gia đình văn
hóa”. Năm 2014 được sự quan
tâm của Quỹ Dân số Liên hợp
quốc, tiếp cận Dự án
VNM8P08, chị tham mưu với
Đảng ủy xây dựng Nghị quyết
chuyên đề “Phòng chống bạo
lực gia đình, kiểm soát mất
cân bằng giới tính khi sinh và
chăm sóc phát huy vai trò
người cao tuổi”, đồng thời
thành lập Câu lạc bộ (CLB)

Phòng chống bạo lực gia đình
với 56 gia đình hội viên tham
gia. Ngay sau khi thành lập,
cùng với việc phối hợp tổ chức
nhiều buổi tuyên truyền phổ
biến giáo dục pháp luật liên
quan đến công tác gia đình,
tập huấn về “Luật bình đẳng
giới”, “Luật chăm sóc và bảo
vệ trẻ em”; cách nhận biết,
phát hiện nguy cơ bạo lực gia
đình, trao đổi kinh nghiệm
hòa giải... chị còn chủ động
cập nhật thông tin, tự sáng tác,
sưu tầm các tiểu phẩm sân
khấu chèo gửi cho Ban chủ
nhiệm làm cơ sở sinh hoạt. Từ
chỗ mô hình chỉ thu hút được
hội viên phụ nữ, sau này nhiều
nam giới cũng tích cực tham
gia, trực tiếp góp ý kiến, trao
đổi kinh nghiệm hòa giải để
tránh xung đột, bạo lực gia
đình. Cũng thông qua sinh
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hoạt, nhận thức của chị em về
vai trò, trách nhiệm của các
thành viên trong phòng chống
bạo lực gia đình được nâng
lên, hội viên cởi mở chia sẻ để
cùng ngăn chặn bạo lực và các
tệ nạn xã hội khác xâm nhập
vào gia đình. Nhờ vậy, công
tác phòng chống bạo lực gia
đình tại Thanh Tùng những
năm qua có chuyển biến tích
cực, tỷ lệ sinh con thứ 3 và tình
trạng mất cân bằng giới tính
khi sinh giảm từ 116 bé
trai/100 bé gái (2014) xuống
còn 109 bé trai/100 bé gái
(2019). Hàng năm trên địa bàn
có từ 90-95% gia đình đạt gia
đình văn hóa, từ 15% trở lên
gia đình đạt danh hiệu “ông bà
mẫu mực, con trung hiếu cháu
thảo hiền”. Cùng với mô hình
này, Hội cũng chủ động thành
lập “CLB dân vũ thể thao” tại
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3/3 chi hội, thu hút hơn 130
chị em tham gia. Vào buổi tối,
hội viên thường có mặt tại các
điểm, hào hứng tập luyện các
động tác thể dục để nâng cao
sức khỏe, tìm được niềm vui
sau mỗi ngày lao động căng
thẳng, hoặc chia sẻ với nhau
những chuyện vui buồn trong
cuộc sống. Để động viên, duy
trì phong trào, ngoài việc tổ
chức giao lưu giữa các CLB
trong xã, chị Lành còn hỗ trợ
kinh phí, kêu gọi nguồn tài trợ
cho CLB hoạt động.
Xác định kinh tế là nền tảng
của hạnh phúc, kinh tế vững
chắc, hạnh phúc mới bền lâu.
Do đó việc hỗ trợ hội viên phát
triển kinh tế, nâng cao thu
nhập được chị Lành quan tâm,
thông qua việc: tuyên truyền
hội viên tích cực chuyển đổi
diện tích cấy lúa sang trồng
cây ăn quả, cây màu chuyên
canh theo Nghị định 35 của
Chính phủ; duy trì mô hình
cây màu chuyên canh tại thôn
La Xá đạt hiệu quả kinh tế cao;
nhận ủy thác vốn vay với Ngân
hàng Chính sách xã hội; tập

huấn chuyển giao khoa học kỹ
thuật, đào tạo nghề, giúp đỡ
ngày công lao động… Hiện
nay tổng dư nợ cho vay của
Ngân hàng chính sách xã hội
do Hội quản lý là 14 tỷ đồng,
đã giúp cho các gia đình hội
viên vay để phát triển sản
xuất, nâng cao giá trị, thu
nhập ổn định, trong đó không
ít gia đình được Hội giúp đỡ đã
thoát nghèo, vươn lên làm
giàu chính đáng. Qua rà soát
sau 5 năm, Hội đã giúp đỡ
được 26 hộ gia đình hội viên
thoát nghèo bền vững, tỷ lệ hộ
hội viên nghèo còn 1,9%…

Hết mình vì phong trào
Chị Lành sinh năm 1972, có
một tổ ấm hạnh phúc với
người chồng làm nghề kinh
doanh buôn bán nhỏ và 2 con
chăm ngoan, đỗ đạt, có việc
làm ổn định. Bản thân chị với
vai trò là một người vợ, người
mẹ trong gia đình, luôn sắp
xếp thời gian một cách khoa
học, hợp lý để vun vén hạnh
phúc gia đình. Là “thủ lĩnh”
phong trào Hội, chị luôn tâm

Chị Lành tại một Hội thi do Hội LHPN huyện tổ chức.
Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương

niệm “hết mình vì phong
trào”. Không chỉ thường xuyên
xuống các xưởng sản xuất áo
mưa, nến, keo dính ruồi, dính
chuột… để tìm hiểu, hỗ trợ
tiếp cận vốn vay của Ngân
hàng chính sách xã hội, chị
còn quan tâm đặc biệt tới gia
đình hội viên nghèo. Hàng
năm tổ chức thăm hỏi, tặng
quà động viên; vận động chị
em xây dựng quỹ “Mái ấm tình
thương”, trao học bổng cho
các cháu có tinh thần vượt khó
với tổng số tiền quyên góp
được trong 5 năm qua đạt gần
40 triệu đồng; mỗi mô hình
CLB được thành lập, chị đều
dành thời gian, tâm huyết,
trực tiếp xuống dự sinh hoạt,
động viên phong trào. Trong
mọi hoạt động, chị luôn là
người gương mẫu, đi đầu thực
hiện, nhất là việc xây dựng
nếp sống văn minh, gia đình
văn hóa hay các cuộc vận
động ủng hộ do Hội và địa
phương phát động.
Ngoài làm Chủ tịch Hội
LHPN xã, chị Phạm Thị Lành
còn được cấp ủy tín nhiệm
giao giữ chức Phó chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó
ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó
chủ tịch Hội Khuyến học. Với
những nỗ lực cố gắng của bản
thân, chị đã xây dựng Hội
LHPN xã trở thành đơn vị dẫn
đầu của huyện, được Trung
ương Hội LHPN Việt Nam tặng
Bằng khen (năm 2019), Hội
LHPN tỉnh tặng Bằng khen
(các năm 2017, 2018, 2019)…
Bản thân chị Lành được
UBND huyện Thanh Miện,
UBND tỉnh Hải Dương tặng
Bằng khen, Giấy khen trong
phong trào thi đua yêu nước
giai đoạn 2015-2020, gia đình
chị nhiều năm được công
nhận là gia đình văn hóa tiêu
biểun

Số 05 tháng 10-2020

51

VăN HọC - NGHệ THuậT

Tản mạn chuyện cái ao

mai Diên

N

hững ai sinh ra và lớn
lên ở các làng quê xưa,
đặc biệt là các làng quê
vùng đồng bằng Bắc Bộ đều
biết đến cái ao và hình ảnh
chiếc cầu ao. Trong làng hầu
như nhà nào cũng có ao. Ao là
nơi sinh hoạt hàng ngày của
các gia đình nông thôn ngày
ấy. Ao cung cấp nước để tưới
vườn tược cây cối; là chỗ giặt
giũ quần áo, chăn màn, gối
chiếu, để thả bèo dùng trong
việc chăn nuôi lợn gà; ao để
thả cá cải thiện cho bữa cơm
gia đình và là nơi ngâm tre, gỗ
để làm nhà, là nơi điều tiết
giúp cho khí hậu hài hòa trong
mùa nóng, chống ngập úng
trong mùa mưa. Cái ao đã đi
vào tiềm thức dân gian “Ta về
ta tắm ao ta”… Trong đầy ắp
những vấn vương, hoài niệm
ấy, thì có lẽ hình ảnh về cái ao
và chiếc cầu ao thân thương
luôn đậm nét trong ngăn ký ức
tuổi thơ tôi...
Lợi ích của cái ao rất nhiều,
thiết thực với đời sống sinh
hoạt của người dân quê, song
“chiếc cầu nối” giữa ao nhà và
đời sống sinh hoạt của mọi
thành viên trong gia đình đó là
chiếc cầu ao! Nó quan trọng và
thân thuộc như cái cổng vào
nhà. Cầu ao thường được bắc
bằng tre hoặc gỗ, có nhà xây
bằng gạch hoặc chỉ là cái gốc
cây cổ thụ được cưa bằng
phẳng, hoặc là những cục đá,
những viên gạch Bát Tràng
cũ... được xếp, ghép với nhau
thành từng bậc...Tuy đơn giản,
dân dã nhưng suốt bao đời,
chiếc cầu ao luôn gắn bó với
mỗi gia đình làng quê xưa.
Hằng ngày, cầu ao là nơi vo
gạo, rửa rau, tắm gội, giặt giũ...
quanh năm nhộn nhịp, từ
sáng sớm đến đêm khuya. Lúc
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nào cũng thấy bì bõm, róc
rách. Thế mới có câu “Nhao
nhao như cầu ao cả xóm”.
Quãng thời gian ấu thơ của
tôi, cũng như nhiều đứa trẻ
quê thời ấy, cái ao là chốn gắn
bó rất thân thiết. Tôi nhớ nhất
là những kỷ niệm của những
kỳ nghỉ hè, chúng tôi trốn mẹ
cha nhảy xuống ao nô nghịch
vẫy vùng... tắm ao là một thú
vui, có khi tắm hàng giờ liền
để lặn ngụp, bơi, mò bắt
những con ốc, hay những
chiếc đũa, cái thìa… mà khi
rửa bát tuột tay đánh rơi.
Những trưa hè nóng như đổ
lửa, dưới những bóng cây mát
rượi, bờ ao nhà là nơi cả gia
đình tụ tập hóng gió. Tranh
thủ trưa hè, mỗi người mỗi
việc, bố ngồi chẻ lạt, vót nan,
đan rổ rá; mẹ thì vá áo khâu
quần; ông ngồi câu cá, còn
bọn trẻ chúng tôi trèo cây bắt
bọ đa, chụp ve sầu, hái những
chùm sung, quả ổi chín mọng
lèn đầy túi áo, đem xuống bày
la liệt để chơi đồ hàng…
Những chiếc cầu ao trong
làng mà có vị trí thuận lợi
thường khá tấp nập và rôm rả,
nhất là vào những tháng hè oi
ả. Mỗi khi đi làm đồng về, mồ
hôi nhễ nhại, chân tay lấm láp,
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mọi người lại ào ra cầu ao nghỉ
mát, rửa chân tay. Được khỏa
nước trong mát, bà con ai
cũng thấy tỉnh táo, khỏe
khoắn hơn. Những tối trăng
thanh gió mát, già trẻ lớn bé
thường tụ tập nơi cầu ao làng
hóng mát, tào lao đủ thứ
chuyện trên đời và thưởng
thức tiếng sáo diều vi vút giữa
tầng không và nơi đây cũng là
chỗ lý tưởng của những chàng
trai, cô gái đến tuổi cập kê,
dẫn nhau tới bờ ao ngồi bên
gốc cây tình tự.
Mỗi khi vào vụ gặt lúa, cái
cầu ao tấp nập khác thường.
Gặt lúa xong là bắt đầu ngâm
thóc giống cho vụ sau, tháng
sáu ngâm giống vụ mùa và
tháng một ngâm giống vụ
chiêm. Ngâm thóc cũng dưới
ao, làm mạ trên sân cũng dùng
bùn ao. Dịp Tết, tháng chạp là
tháng cầu ao nhộn nhịp nhất
trong năm, hơn cả ngày mùa.
Đầu tháng nhà nhà đã rửa
hành, làm dưa để muối vại
dưa hành. Qua Tết ông Công
ông Táo (23 Tháng Chạp), cầu
ao tấp nập lên xuống, người
rửa lá chuối, lá dong, người
ngâm gạo, đãi đỗ… để chuẩn
bị cho nồi bánh chưng.
Xưa kia, quê tôi ăn tết bao
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giờ cũng phải có nồi cá kho. Vì
vậy, nhiều gia đình thường
hay tát ao vào dịp giáp Tết.
Không khí tát ao bắt cá rất sôi
nổi, mà người háo hức nhất là
bọn trẻ. Chúng tôi thích nhất
là được “hôi” cá (Sau khi bắt
hết cá to, những con cá nhỏ
còn sót lại dưới ao mà bắt
được gọi là đi “hôi”). Lội ao hôi
cá, mình mẩy lấm lem bùn
đất, tanh nồng, rét run cầm
cập mà vẫn cười giòn tan, híp
mí.
Không chỉ có giá trị thiết
thực trong đời sống hàng
ngày, từ xa xưa, hình ảnh cái
ao còn đi vào văn học dân
gian, trở thành niềm tự hào
của người dân quê, dù đi đâu
cũng vẫn muốn quay về: “Ta
về ta tắm ao ta/Dù trong dù
đục, ao nhà vẫn hơn”. Hình
ảnh chiếc cầu ao gắn liền với
những gì thân thương, mộc
mạc và dân dã. Người ta mượn
hình ảnh chiếc cầu ao để nói
về thời tiết: “Én bay thấp mưa
ngập cầu ao /Én bay cao mưa
rào lại tạnh”. Không chỉ gắn
liền với sinh hoạt làng quê, mà
nó đi vào ca dao, dân ca thật
nhẹ nhàng, sâu lắng… ví von
cho tình mẹ con: “Chiếc cầu
ao dài bao nhiêu nhịp/Em đi
cho kịp kẻo mẹ trông chờ/Mẹ

già nắng sớm chiều mưa
/Muốn con khôn lớn cậy nhờ
mai sau”. Dân gian cũng
mượn hình ảnh chiếc cầu cao
để nói về tình yêu đôi lứa:
“Nhà em ở cạnh cầu ao/Chàng
đi xuôi ngược, chàng vào nghỉ
chân/Chàng ngồi chàng nghỉ
ngoài sân/Cơm thì nhỡ bữa,
canh cần nấu suông”. Những
đêm trăng sáng, hình ảnh
chiếc cầu ao lung linh soi đáy
nước. Đó là nơi nam thanh nữ
tú hẹn hò: “Có rửa thì rửa chân
tay/Chớ rửa lông mày chết cá
ao anh”. Chiếc cầu ao dùng để
thể hiện cho tình vợ chồng:
“Nhớ khi rửa bát cầu ao/Ta
cầm nắm đũa ta trao cho
mình”, để ví cho thân phận
người phụ nữ xưa :“Con cò
đậu cọc cầu ao/Phất phơ đôi
dải yếm đào gió bay”.
Hình ảnh cái ao cũng đã
được các bậc nho sĩ xưa nhắc
đến: Ao cạn vớt bèo, cấy
muống/ Đìa thanh, phát cỏ,
ương sen (Nguyễn Trãi) “Thu
ăn măng trúc, đông ăn
giá/Xuân tắm hồ sen, hạ tắm
ao (Nguyễn Bỉnh Khiêm). Đến
3 bài thơ thu nức tiếng của cụ
Tam Nguyên Yên Đổ (Nguyễn
Khuyến) cũng đều nuôi thi
hứng từ cái ao: “Ao thu lạnh
lẽo, nước trong veo/Một chiếc

chồng cày, vợ cấy... (Tiếp theo trang 58)

bữa cơm chiều/ Dưới đèn một cảnh thương
yêu quây quần/ Mẹ em sàng gạo dưới sân/ Cha
nghe em đọc rõ ràng từng câu/ Bé em chạy
trước chạy sau/ Quàng vai rồi lại vò đầu bên
cha/ Con mèo nằm gọn giữa nhà/ Xanh xanh
đôi mắt như là thuỷ tinh; ta thấy mỗi người
trong gia đình nọ (cha, mẹ, em, bé con, con
mèo) người nào việc nấy, có chủ thể và hành
động rõ ràng, tương hợp).
Có vẻ tác giả bài thơ đã bí vần nên để cho
anh trâu làm một công việc "bất khả kháng" vì
mình anh làm sao kham nổi cơ đồ. Giả sử nhà
nọ có tới hai con trâu thì trong khi "chồng cày

thuyền câu bé tẻo teo” (Thu
điếu), “Lưng giậu phất phơ
màu khói nhạt/Làn ao lóng
lánh bóng trăng loe” (Thu
ẩm), “Nước biếc trông như
tầng khói phủ (Thu vịnh).
Ta cũng bắt gặp cái cầu ao
trong thơ hiện đại: “Mới đến
cầu ao, tin sét đánh/ Giặc giết
em rồi, dưới gốc thông” (Núi
Đôi - Vũ Cao), “Nhớ những lần
trốn học, đuổi bướm cạnh cầu
ao/Mẹ bắt được, chưa đánh
roi nào… đã khóc!” (Quê
hương - Giang Nam)…
Từ thuở ấu thơ đến khi về
với tổ tiên, lớp lớp người ở các
vùng quê xưa luôn luôn gắn bó
với cái ao và chiếc cầu ao.
Nhưng do quá trình đô thị
hóa, làng quê Việt Nam nói
chung và làng tôi nói riêng đã
có nhiều thay đổi. Nhà nào
cũng có giếng khoan, rồi nhà
máy nước sạch đã về đến tận
làng nên mọi cái ao trong làng
đã bị lấp hết để làm vườn, xây
nhà… nên cái ao ngày xưa đã
trở thành quá vãng. Tuy vậy,
trong lòng tôi vẫn còn mang
nặng những kỷ niệm về cái cầu
ao đầy thi vị, về những ngày ấu
thơ gian khổ nhưng ăm ắp kỷ
niệm, trở thành ký ức tuổi thơ
sâu đậm mỗi khi nhớ về quê
hươngn

vợ cấy" với một con trâu thì chú trâu còn lại chỉ
có thể đứng chơi hoặc tung tăng đi gặm cỏ (chờ
mọi người xong việc ra dắt về).
Nếu câu cuối này viết là "Chồng cày, vợ cấy,
con dâu đi bừa" hoặc “Chồng cày, vợ cấy, con
trâu cùng làm” thì sẽ hợp logic hơn và cũng
giúp "tháo gỡ bế tắc" cho các nhà cú pháp.
Nhưng nếu sửa như thế thì còn đâu là ca dao
nữa. Sự trục trặc mang hơi hướng "bí vần ghép
đại" đã để lại cho đời sau một bài ca dao phải
đọc đi đọc lại cho tỏ vấn đề. Đọc mãi mà vẫn
thấy hay.
Cũng vì mải với cái hay
Người ta quên mất việc này với trâu
Vợ chồng ruộng cạn ruộng sâu
Trên bờ bỏ mặc con trâu nó lồng...

Bản tin văn hóa, Thể Thao và Du lịch hải Dương
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Hội nghị xét tặng “giải thưởng nhà nước” về
văn học, nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2021
Ngày 19/10, Đồng chí Lương Văn Cầu – TUV,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ
trì Hội nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về
văn học, nghệ thuật (VHNT) tỉnh Hải Dương
năm 2021.
Theo đánh giá, nhận xét của các tiểu ban
chuyên môn về 5 tác phẩm tác giả Nguyễn
Thanh Cải: các tác phẩm đảm bảo về đề tài, nội
dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật… tác giả
với sự từng trải của người cầm bút (nguyên: Phó
Tổng biên tập Báo Hải Hưng, Giám đốc Đài
PTTH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hải
Dương) đã gửi gắm vào các tác phẩm mọi vấn đề
của cuộc sống từ nông thôn tới thành thị, từ kinh
tế bao cấp tới kinh tế thị trường…
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu –
Chủ tịch Hội đồng nhận xét: các tác phẩm của
tác giả Nguyễn Thanh Cải đã có nhiều tác dụng
trong giáo dục, xây dựng con người mới, mang
hơi thở của cuộc sống, đóng góp vào phát triển
đời sống kinh tế - xã hội… của tỉnh Hải Dương.
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả 5 tác
phẩm của tác giả Nguyễn Thanh Cải đạt 10/10
(100%) đồng ý đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà
nước” về VHNT tỉnh Hải Dương năm 2021.
BG

Tổng kết cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh
Hải Dương

Hơn 2 năm triển khai, BTC đã nhận được
tổng số 183 tác phẩm của 63 tác giả thuộc 16
tỉnh, thành trong cả nước. Các tác phẩm tham
dự đều đạt đúng quy định thể lệ cuộc thi.
Sau vòng sơ khảo BTC đã chọn được 15 tác
phẩm và 5 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung
khảo. Trong đó, tác phẩm logo của tác giả
Nguyễn Đức Tiến Long (thành phố Hải Dương)
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là tác phẩm đạt giải nhất với giải thưởng trị giá
100 triệu đồng, đồng thời được chọn làm logo
chính thức của tỉnh Hải Dương. Về chi tiết, logo
chính thức của tỉnh Hải Dương có hình tròn,
phía dưới logo là sóng nước (với motip sóng
Thủy Ba – thời Trần) tượng trưng cho âm, phía
trên logo là mặt trời tỏa sáng tượng trưng cho
dương, trung tâm logo là Tam quan đền Kiếp
Bạc, nơi thờ Đức Thánh Trần. Âm dương hài hòa
sinh nhân kiệt. Ý nói về thế đất Hải Dương là
vùng Địa linh nhân kiệt (đất linh thiêng sản sinh,
hội tụ những con người kiệt xuất).
P.V

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương
lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 30/9, tại Trung tâm văn hóa xứ Đông
diễn ra Đại hội thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh lần
thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đã thông qua các báo cáo hoạt động;
công tác Thi đua Khen thưởng giai đoạn 2015 2020… theo đó 5 năm qua, Đảng, Nhà nước đã
tặng thưởng 113 Huân chương các hạng; 65 Cờ
thi đua của Chính phủ; 08 Chiến sỹ thi đua toàn
quốc; 437 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh đã tặng thưởng 1194 tập thể Lao động
xuất sắc; 323 Cờ thi đua; 405 Chiến sỹ thi đua cấp
tỉnh và 9216 Bằng khen. Đại hội đã tuyên dương,
trao Huân chương cho 9 tập thể, cá nhân, trao
Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 đơn vị, trao cờ
thi đua của UBND tỉnh cho 9 đơn vị, trao bằng
khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 cá nhân.
Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi
đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh
và bền vững”, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch
HĐTĐKT tỉnh Nguyễn Dương Thái đã phát động
thi đua giai đoạn 2020 - 2025. Đại hội đã cử 11
đại biểu điển hình tiên tiến và 1 đại biểu khách
mời dự Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ X.
P.V

vhttdl.haiduong.gov.vn

Triển lãm ảnh “Thi đua yêu nước – 72 năm
Tưởng niệm ngày mất của anh hùng dân tộc
Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và anh hùng
vang mãi lời người”
Sáng ngày 29/09, tại Trung tâm Văn hóa Xứ dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới nguyễn Trãi

Đông tỉnh Hải Dương diễn ra cuộc triển lãm ảnh
“Thi đua yêu nước – 72 năm vang mãi lời Người”
và triển lãm “Bác Hồ với Hải Dương và phong
trào thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2015 – 2020”
do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức.
Bộ ảnh triển lãm: “Thi đua yêu nước – 72 năm
vang mãi lời Người”, giới thiệu 80 bức ảnh màu,
ảnh đen trắng do Thông tấn xã Việt Nam cung
cấp, với nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các
phong trào thi đua yêu nước; Thi đua yêu nước vì
mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh và
một số hình ảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân tỉnh Hải Dương thực hiện phong trào thi
đua yêu nước.
Bộ ảnh triển lãm “Bác Hồ với Hải Dương và
phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương,
giai đoạn 2015 – 2020”. Bộ ảnh do Trung tâm Văn
hóa Nghệ thuật tỉnh lựa chọn và biên soạn giới
thiệu gần 100 bức ảnh màu, đen trắng từ nguồn
tư liệu của các sở , ban, ngành, đoàn thể của tỉnh
và một số cá nhân cung cấp. Triển lãm gồm 2 nội
dung: Bác Hồ với Hải Dương; Một số hình ảnh
các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai
P.V
đoạn 2015 – 2020.

Từ ngày 26/9 đến ngày 6/10 (10/8 – 20/8 Âm
lịch) tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ tưởng niệm 720
năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo
Đại vương Trần Quốc Tuấn và tưởng niệm 578
năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh
nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, đặc biệt tôn
vinh triều đại nhà Trần trong sự nghiệp bảo vệ
đất nước.
Được tổ chức trong tình hình dịch bệnh
Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp nhưng
các hoạt động của Lễ tưởng niệm được tổ chức
đảm bảo, an toàn và trang trọng, chuẩn hoá theo
đúng nghi thức truyền thống. Dịp này, cũng đã
tổ chức lễ khánh thành Lầu thờ Đức Phật Quán
Thế âm Bồ Tát chùa Côn Sơn. Công trình phục
dựng Lầu Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát chùa
Côn Sơn trên nền cũ, được khởi công xây dựng
tháng 10/2018. Sau hơn 2 năm thi công, công
trình đã hoàn thành với kinh phí khoảng 8 tỷ
đồng từ ngân sách Trung ương, tỉnh Hải Dương,
nguồn công đức xã hội hóa và nguồn thu từ khai
P.V
thác hoạt động du lịch.

Triển lãm “Vượt chính mình” của họa sĩ
Đặng Việt cường

Trên 200 tư liệu, hiện vật trưng bày tại Bảo
tàng giới thiệu lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Dương
Từ ngày 15/10 – 1/11, Bảo tàng tỉnh tổ chức
trưng bày chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Hải Dương 80 năm vinh quang và tự hào”. Chuyên đề gồm
trên 200 tư liệu, ảnh, hiện vật được sắp xếp theo
3 chủ đề: Quá trình thành lập Ban Tỉnh ủy lâm
thời Hải Dương; Đảng bộ tỉnh Hải Dương qua
các kỳ đại hội; Hải Dương thành tựu đổi mới và
phát triển.
Thông qua hệ thống tư liệu, hiện vật, hình
ảnh được trưng bày khái quát quá trình ra đời,
trưởng thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Hải
Dương qua các thời kỳ lịch sử. Đồng thời là dịp
để nhìn lại chặng đường 80 năm của Đảng bộ
tỉnh Hải Dương với 16 kỳ đại hội, đánh dấu quá
trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân địa
phương cùng nhân dân cả nước đứng lên khởi
nghĩa giành chính quyền; vượt qua mọi khó
khăn gian khổ, hy sinh trong hai cuộc kháng
chiến vĩ đại của dân tộc và những thành tựu, kết
quả mà nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong
công cuộc đổi mới, xây dựng, hội nhập và phát
triển của tỉnh Hải Dương.
P.V

Từ 15/10 đến 5/11, tại Nhà triển lãm, diễn ra
Triển lãm mỹ thuật “Vượt chính mình” của họa
sĩ Đặng Việt Cường, hội viên Hội Mỹ thuật Việt
Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.
Triển lãm trưng bày 60 tác phẩm là những
sáng tác mới nhất của họa sĩ Đặng Việt Cường
trong năm 2019, đầu năm 2020. Các tác phẩm
được thể hiện phong phú về nội dung và hình
thức, sử dụng chất liệu sơn dầu, Acrylic và chất
liệu tổng hợp. Đây là kết quả của những chuyến
đi thực tế sáng tác ở khắp mọi miền Tổ quốc.
Đây là lần thứ hai họa sĩ Đặng Việt Cường có
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triển lãm mỹ thuật trong 50 năm cầm bút vẽ.
Trước đó vào năm 2011, họa sĩ Đặng Việt Cường
đã có triển lãm “Trở lại chính mình” tại Hà Nội.
P.T

Trường trung cấp VHnT&DL: trao bằng tốt
nghiệp trung cấp cho học viên nước cHDcnD Lào

vụ nhân dân vở “Biên giới mùa Thu ấy” – tác giả
Tiến sĩ Trần Đình Ngôn. Vở diễn đã tái hiện lại
mùa Thu năm 1950, mở ra một thời kỳ mới cho
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
lược.
Đêm diễn nằm trong chương trình hoạt động
của Nhà hát Chèo chào mừng thành công Đại
hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội XVII Đảng
bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025.
BG

Thư viện tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề

Ngày 28/9, Trường trung cấp VHNT&DL tổ
chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trung
cấp ngành quản lý văn hóa cho học viên nước
CHDCND Lào.
Nằm trong chương trình hợp tác văn hóa, thể
thao và du lịch giữa tỉnh Hải Dương (Việt Nam)
và tỉnh Viêng Chăn (Lào), Trường trung cấp
VHNT&DL tiếp nhận và đào tạo 02 học viên
nước bạn Lào chuyên ngành Quản lý văn hóa
trình độ trung cấp, thời gian đào tạo 03 năm
(2018-2020) trong đó 01 năm học tiếng Việt và 02
năm học chuyên ngành với 29 môn học = 80 đơn
vị học trình (16 môn chung và 64 môn chuyên
môn + thực tập). Sau 03 năm nỗ lực phấn đấu
học tập các em đã hoàn thành khóa học với kết
quả xếp loại tốt nghiệp đạt loại giỏi, xếp loại rèn
BG
luyện đạt tốt.

nhà hát chèo Hải Dương: Biểu diễn phục
vụ nhân dân huyện cẩm giàng

Tối 16/10, tại Hội trường UBND xã Cao An,
Nhà hát Chèo Hải Dương tổ chức buổi diễn phục
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Sáng ngày 13/10, Thư viện tỉnh tổ chức buổi
nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Dấu ấn Đại
hội VI, khát vọng đại hội XIII, xu hướng vận động
của Thế giới và sự lựa chọn của Việt Nam” với sự
trình bày của diễn giả, tiến sĩ Lê Doãn Hợp,
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông, Chủ tịch danh dự Hội Truyền thông số
Việt Nam.
Buổi nói chuyện đã thu hút hơn 200 người tới
nghe, là đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc
các sở, ban, ngành; giảng viên, học viên trường
Chính trị tỉnh; cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy quân
sự tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở
đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh và
P.V
bạn đọc của thư viện.

Đội tuyển cử tạ Hải Dương lần đầu có nhà
tài trợ
Ngày 15/9, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và
Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ ký
kết tài trợ với công ty Cổ phần Xây dựng 1369 cho
đội tuyển cử tạ và tiếp nhận tài trợ của Hyundai
Hải Dương.
Theo hợp đồng, đội tuyển cử tạ Hải Dương sẽ
được công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tài trợ số
tiền 75 triệu đồng trong thời gian từ 1/9/2020
đến 31/8/2021. Số tiền này sẽ được chuyển trực
tiếp vào tài khoản cho 1 HLV và 5VĐV (1 triệu
đồng/người/tháng) vào ngày mồng 5 hàng
tháng. Đây là lần đầu tiên đội tuyển cử tạ tỉnh có

vhttdl.haiduong.gov.vn

nhà tài trợ. Đến thời điểm này, 6 đội tuyển thể
thao của Hải Dương có nhà tài trợ là: bắn cung,
bóng bàn, bóng chuyền nữ, hai đội bóng đá U11,
U13 và cử tạ. Cũng tại buổi Lễ, Trung tâm Đào
tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải
Dương được đơn vị Hyundai Hải Dương tài trợ
bộ dụng cụ thể thao có trị giá 50 triệu đồng.
P.T

u13 Haduwaco Hải Dương giành ngôi á quân
tại giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc
Chiều 15/10, Vòng chung kết Giải bóng đá
Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 đã diễn
ra trận chung kết của giải giữa U13 Haduwaco
Hải Dương gặp chủ nhà U13 Sông Lam Nghệ An.
Kết thúc với tỷ số 4 – 0 cho đội U13 Sông Lam
Nghệ An. U13 Haduwaco Hải Dương giành ngôi
á quân của giải.
Mặc dù thua tại trận chung kết, song đây có
thể coi là một giải đấu thành công của U13
Haduwaco Hải Dương do trước giải, đoàn quân
của huấn luyện viên Phan Yên chỉ đặt mục tiêu
lọt vào vòng tứ kết. 4 cầu thủ của Hải Dương đoạt
giải tiêu biểu xuất sắc nhất tại giải đấu này là:
Nguyễn Đức Độ, Hoàng Công Hậu, Phạm Anh
P.T
Tú và Lương Anh Chiến.

Tặng 50 triệu đồng xây nhà cho VĐV có hoàn
cảnh khó khăn

Sáng 28/9, Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và
Thi đấu thể thao tỉnh phối hợp với Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải
Dương tổ chức “Lễ khởi công xây dựng nhà mái
ấm tình thương” cho vận động viên Bùi Ngọc
Lan, một VĐV có hoàn cảnh khó khăn nhưng là
VĐV tiêu biểu của bóng bàn Hải Dương.
Đại diện lãnh đạo Ngân hàng đã trao tặng số
tiền 50 triệu đồng cho gia đình VĐV Bùi Ngọc
Lan. Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng với tinh
thần tương thân, tương ái sẽ tiếp thêm động lực
để Bùi Ngọc Lan vững bước hơn trong cuộc sống,
nỗ lực trong tập luyện và thi đấu hoàn thành
nhiệm vụ được giao, đem vinh quang về cho thể

P.V

thao tỉnh nhà.

Sôi nổi giải cờ vua các nhóm tuổi Thiếu niên nhi đồng năm 2020
Trong hai ngày 10 - 11/10, tại Nhà thi đấu đa
năng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và
lao động trẻ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Báo Hải Dương, Tỉnh đoàn phối hợp tổ
chức Giải cờ vua các nhóm tuổi thiếu niên - nhi
đồng tranh Cúp Báo Hải Dương lần thứ VIII năm
2020.
Tham dự giải có 255 vận động viên của 18
đoàn đến từ các đơn vị, câu lạc bộ có phong trào
cờ vua phát triển trong tỉnh. Các vận động viên
thi đấu theo 6 nhóm tuổi gồm: 6 tuổi trở xuống;
7 tuổi; 8-9 tuổi; 10-11 tuổi; 12-13 tuổi; 14-15 tuổi.
Các nhóm thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván.
Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, giải đã khép lại
với Giải toàn đoàn, đơn vị thành phố Hải Dương
đoạt cúp vô địch, thành phố Chí Linh xếp thứ
nhì, Câu lạc bộ (CLB) Cờ vua Sao Đỏ (Chí Linh)
P.T
đứng thứ ba.

giải bóng đá nhi đồng tỉnh Hải Dương
Giải diễn ra từ ngày 9/10 đến 18/10, thu hút
170 vận động viên đến từ 12 đội bóng của các
huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Các đội
bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn
một lượt tính điểm. Các đội nhất, nhì tại các
bảng sẽ giành quyền thi đấu tại vòng tứ kết. Tại
đây, các đội sẽ bắt cặp đấu loại trực tiếp để chọn
các đội vào thi đấu bán kết và tiếp tục thi đấu để
lựa chọn đội vô địch.
Bế mạc giải, Ban Tổ chức đã trao cúp và huy
chương vàng cho các cầu thủ U10 Thanh Miện,
giải nhì cho U10 huyện Tứ Kỳ, giải 3 cho TP Chí
Linh, giải khuyến khích cho Bình Giang. Ngoài
ra, Ban tổ chức trao giải cầu thủ xuất sắc nhất,
thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ ghi nhiều bàn
P.V
thắng nhất.

Hải Dương xếp thứ nhì tại giải vô địch bóng
bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc
Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi
đồng toàn quốc diễn ra từ ngày 5-11/10 với 32
đoàn thuộc 30 tỉnh, thành, ngành tham dự.
Đoàn Hải Dương có hơn 60 tay vợt tham dự đầy
đủ các nội dung.
Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi với 1.400 trận đấu,
giải đã khép lại. Kết quả, nhất toàn đoàn thuộc
về đoàn T&T, nhì toàn đoàn thuộc về Đoàn Hải
Dương với 6 huy chương vàng, 9 huy chương bạc
và 11 huy chương đồng; tiếp theo là đoàn TP Hồ
P.V
Chí Minh.
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Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa,
đi bừa với ai? PgS TS PHạm Văn TìnH

Rủ nhau đi cấy, đi cày
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa...
Đây là một bài ca dao ngắn gọn, giản dị và
rất hay. Nó hay vì chỉ qua bốn câu lục bát, bài
ca dao đã vẽ lên một khung cảnh lao động quen
thuộc, điển hình và rất đáng yêu của làng quê
Việt Nam xưa. Bài ca dao còn là một lời khuyên
chí lí đối với nhà nông (và xa hơn, với mọi
người nói chung): Công việc đồng áng vất vả
thật đấy nhưng nếu chăm chỉ thì sau này cuộc
sống sẽ phong
lưu, an nhàn.
Nhưng hình
như mọi người
trong lúc say sưa
thưởng thức nên
đã quên một chi
tiết phi logic nếu
phân tích 2 câu
cuối (Trên đồng
cạn, dưới đồng
sâu/ Chồng cày,
vợ cấy, con trâu
đi bừa) từ góc độ
hiện thực và cấu
trúc cú pháp.
Câu đầu "Trên
đồng cạn, dưới
đồng sâu" chắc không có gì khó hiểu. Đó là
không gian lao động thân thuộc mà ta có thể
bắt gặp bất cứ đâu ở nông thôn Việt Nam.
"đồng cạn", "đồng sâu" là hai khu vực trồng
trọt khác nhau về độ cao thấp. "đồng cạn" là
đồng trên, cao ráo, ít bị ngập nước, có thể để
trồng lúa cạn hoặc trồng màu (khoai, ngô, đậu,
rau các loại...). "Đồng sâu" là chân ruộng
trũng, còn gọi là ruộng rộc, nước ngập quanh
năm, chỉ có thể trồng lúa nước (cao cây, dài
ngày) chứ không canh tác màu được. Dĩ nhiên,
đã là nông dân thì phải làm lụng hết thảy trên
các loại ruộng quê. Đồng sâu, ruộng cạn đều
quen thuộc đối với họ.
Nhưng tới câu "Chồng cày, vợ cấy, con trâu
đi bừa" thì quả thực có vấn đề.
Đối tượng được nói đến ở đây là 3: chồng, vợ
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và con trâu. Anh chồng - người đàn ông khỏe
mạnh xốc vác đảm đương công việc cày bừa.
Điều đó hiển nhiên. Cô vợ - người phụ nữ đảm
đang, khéo léo, chăm chỉ làm công việc cấy hái.
Điều đó cũng hiển nhiên không kém. Theo quy
trình thì khi làm đất, người ta phải cày và bừa
qua nhiều công đoạn (cày vỡ, cày ngả, cày lật,
cày úp...; bừa vỡ, bừa san, bừa nhuyễn... tùy
loại đất) để có mặt ruộng phù hợp rồi cắm cây
mạ xuống. Hai anh chị, ai nấy vào làm, đúng
người đúng việc. Rất hợp lí.
Cái không hợp lí chính là "nhân vật" thứ ba:
anh chàng trâu. Ở
đây theo tác giả
bài ca dao thì anh
trâu "đi bừa".
Chắc chắn không
được. Trâu là gia
súc nuôi để lấy
sức kéo. Anh trâu
chỉ có thể kéo cày
hay kéo bừa theo
sự điều khiển của
con người. Anh ta
sẽ trở nên vô tích
sự nếu không có
ai đứng sau (Con
trâu đi trước, cái
Minh họa: HUY CHƯƠNG cày theo sau). Xét
cho cùng, trâu
(hay bò) cũng chỉ là công cụ lao động (kết hợp
với cày, bừa) để giúp người làm đất trồng trọt.
Không có người thì trâu có giỏi mấy cũng chỉ
là... trâu gặm cỏ mà thôi.
Nếu phân tích về mặt cú pháp, ta có 3 chủ
thể vào vai chủ ngữ (chồng, vợ, con trâu). Vị
ngữ là: cày, cấy, bừa. Ba câu đơn này có mô
hình là một cụm chủ - vị đơn giản (chồng cày,
vợ cấy, con trâu (đi) bừa). Có 2 sự phi lí ở đây:
1) Chồng cày phải có trâu (trong khi con trâu
trong bài còn mải đi bừa); 2) Trâu đi bừa với ai
nhỉ? (Ai đứng sau chỉ huy trâu? Chả lẽ trâu tự
mình đi bừa sao?). Phân công lao động ở đây rõ
ràng là không hợp lí, do vi phạm nguyên tắc kết
hợp tương ứng “người nào vào việc người ấy”
(Chẳng hạn trong bài ca dao: Ngày ngày sau
(Xem tiếp trang 53)
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THơ - NHạC
Lê Xuân THọ

Gửi vào lục bát

ái nHân

Gửi vào lục bát đôi câu
Tìm trong vốn cổ sắc màu thời gian
Cõi người biết mấy gian nan
Lên rừng, xuống biển lo toan rối bời.

Mấy tầng ngăn ngắt thu xanh
Cứ thăm thắm gió, cứ mong manh buồn
Trong veo suối tận đầu nguồn
Thiên thanh văn vắt, cánh chuồn nhẹ tênh.

Bạc đầu sóng vẫn chơi vơi
Thêm thương thuyền giữa biển trời mênh mông

Thoảng như lời mẹ dỗ dành
Ru thơ nựng bé chòng chành theo mây
Cớ gì Thu dụ ta say
Mộng mơ yêu để trắng tay… khạo khờ?

Ầm ào nay bão mai giông
Lời ru thì cứ bềnh bồng chân mây.
Một chiều lại trở về đây
Võng ru nghiêng mái tranh gầy à… ơi
Nhà xưa vắng bóng mẹ rồi
Mà câu lục bát bên nôi mãi còn.

Đêm trăng còn đợi thẫn thờ
Chuốt tơ vàng óng neo bờ tương tư
Ái tình là thực hay hư?
Mà sao đắm đuối say từ chiêm bao.

nguyễn ViỆT Tiến

Cứ hồn nhiên cứ khát khao
Cứ mơ Hoàng tử áo bào sang thăm
Giấu buồn trong mắt lá răm
Mắt thu liếc rách cả trăm… tim tình.

Chuyển mùa

Tàn thu cây cối chuyển mùa
Lá vàng ngơ ngác ... chán đùa gió may
Hơi thu ẩm ướt đêm ngày
Làm tan nỗi nhớ ... mê say cánh cò.
Sông quê vắng lặng bóng đò
Se se ngọn gió... câu hò ngả nghiêng
Người đi với nỗi niềm riêng
Tháng trông năm đợi ... xóm giềng xa xa.
Ngồi buồn lại hát dân ca
Ngân nga với gió ... để ta ru mình
Vàng lên thức giấc bình minh
Mây đen vẫn cứ rập rình nơi nơi.
Vẫn là con sóng chơi vơi
Oạp oào bến bãi ... lả lơi gió đùa
Thu ơi ... em đến mấy mùa
Mà sao em cứ ... bỏ bùa gió trăng.
Sầm sập ... cái lạnh dăng dăng
Đong đầy con nước ... dùng dằng thu đi
Em như hoa nở xuân thì
Đẹp hơn cô Tấm ... khi đi hội làng.

Mắt Thu

Hồng cờ

Tình người thủy chung

Lặng nhìn trời đất phía Nam
Ngập trong biển nước xóm làng xác xơ
Thương tâm trước cảnh trẻ thơ
Khát sữa gọi mẹ bây giờ tìm đâu?
Nhà trôi người mất quặn đau
Đói cơm ướt áo trên đầu khăn tang.
Bầu ơi thương bí chung giàn
Lá lành đùm rách cơ hàn cùng chia
Từ cụ già đến thiếu nhi
Sẻ cơm nhường áo lòng vì nghĩa cao
ấm trong hai tiếng đồng bào!
Dân có Đảng thắng gian lao mãi ngời!
Lũ qua để lại đất bồi
Ngát hương quả ngọt tình người thủy chung.
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Bố kẻ bị nạn
Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài
phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng
ngoài để xem. Một anh lính đến chậm không
tài nào vào xem được. Tức quá, anh ta liền hét
toáng lên:
– Tôi là bố kẻ bị nạn đây!
Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn và vội vã
giãn ra cho anh ta vào. “Kẻ bị nạn” là một…
chú chó vừa bị xe cán chết.

Bí mật khủng khiếp
– Bí mật khủng khiếp đây! Đã có năm mươi
nạn nhân! Mua báo không ông?
Khách qua đường mua một tờ, xem lướt
qua:
– Này, thằng nhóc kia, làm gì có bí mật với
nạn nhân nào?
– Đó chính là bí mật khủng khiếp mà ông là
nạn nhân.
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– !?
– Báo đây! Bí mật khủng khiếp, đã có năm
mươi mốt nạn nhân… Báo đây…

Ba và con

- Ba ơi! Bao giờ con mới thành người lớn đến
mức có thể đi bất cứ đâu, về nhà bất kỳ giờ nào
mà không phải xin phép mẹ?
- Này con của ba! Thế thì chính ba cũng
chưa thành người lớn đến mức đó đâu!

có giỏi cũng không thắng được!
Ngày tận thế, thiên đàng và địa ngục tranh
chấp lãnh thổ trên mặt đất. Bên bàn đàm phán,
Satan – đại diện địa ngục- đề nghị sẽ có một
trận đá bóng để giải quyết vấn đề này. Trợ lý
của Satan nói nhỏ:
– Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi tất
cả các cầu thủ giỏi đã lên thiên đàng.
– Đừng lo, ngươi không nhớ là tất cả các
trọng tài đều đã xuống địa ngục sao?
BG(st)
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