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C

ách mạng Tháng Tám thành công, đã mở
ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt
Nam, đưa nước ta từ một nước thuộc địa
trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân
chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô
lệ trở thành người dân độc lập, tự do làm chủ
nước nhà. Tuy nhiên, do tình hình lịch sử lúc
bấy giờ: Tài chính đất nước thì kiệt quệ, dân trí
thì lạc hậu (90% mù chữ), nạn đói hoành hành,
thù trong giặc ngoài đang nhăm nhe lật đổ
chính quyền cách mạng còn non trẻ… Có thể
nói vận mệnh của Tổ quốc như “ngàn cân treo
sợi tóc”.
Để giữ vững được chính quyền cách mạng,
để xây dựng được chính quyền vững mạnh,
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cần phải tìm
người hiền tài để giúp dân, giúp nước. Do đó,
Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa đã ra Sắc lệnh số 14/SL/8-9-1945 về
cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên để bầu Quốc hội.
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Bản Sắc lệnh đã khẳng định yêu cầu bức thiết
của Tổng tuyển cử, đồng thời khẳng định
chúng ta có đủ cơ sở pháp lý, điều kiện khách
quan và chủ quan để tiến hành cuộc Tổng
tuyển cử đó. Bản Sắc lệnh gồm 7 điều, quy
định: “Trong một thời hạn hai tháng kể từ ngày
ký Sắc lệnh này sẽ mở cuộc Tổng tuyển cử để
bầu quốc dân đại hội” (Điều 1); “Tất cả công
dân Việt Nam, cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên,
đều có quyền tuyển cử và ứng cử, trừ những
người đã bị tước mất công quyền và những
người trí óc không bình thường” (Điều 2); “Một
Uỷ ban để dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử sẽ
được thành lập” (Điều 5); “Để dự thảo một bản
Hiến pháp đệ trình Quốc hội, một Uỷ ban khởi
thảo Hiến pháp 7 người sẽ thành lập” (Điều 6).
Ngày 16/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký
Sắc lệnh ấn định thể lệ cuộc Tổng tuyển cử.
Tuy còn một số cán bộ tỏ ra lo lắng vì trình độ
nhân dân ta còn thấp, năng lực tổ chức yếu,
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kinh nghiệm chưa có, hơn nữa ở miền Bắc bè lũ
phản động đang hè nhau phá phách; ở miền
Nam tình hình chiến sự đang lan rộng, nhưng
với lòng tin tuyệt đối vào nhân dân, Bác vẫn
quyết định: “Phải bầu ngay Quốc hội càng sớm,
càng tốt. Bên trong thì nhân dân tin tưởng
thêm vào chế độ của mình. Trước thế giới,
Quốc hội do dân bầu sẽ có một giá trị pháp lý
không ai có thể phủ nhận”.
Tiếp đó, Chính phủ lâm thời đã ban hành
các Sắc lệnh để xúc tiến công việc chuẩn bị cụ
thể cho việc Tổng tuyển cử như: Sắc lệnh số
34/SL ngày 20-9-1945, thành lập Uỷ ban dự
thảo Hiến pháp gồm có: Hồ Chí Minh, Vĩnh
Thụy, Đặng Thai Mai, Vũ Trọng Khánh, Lê Văn
Hiến, Nguyễn Lương Bằng, Đặng Xuân Khu;
Sắc lệnh số 39/SL ngày 26-9-1945 về thành lập
Uỷ ban dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử gồm
9 người, trong đó có đại diện của các ngành,
các giới.
Ngày 17/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký
Sắc lệnh số 51/SL quy định thể lệ Tổng tuyển
cử gồm 12 khoản, 70 điều. Trong đó, quy định
cuộc Tổng tuyển cử phải được tiến hành theo
lối phổ thông đầu phiếu bầu cử trực tiếp và bí
mật, đồng thời ấn định thời gian Tổng tuyển cử
vào ngày 23/12/1945; Sắc lệnh số 71 và Sắc lệnh
số 72 để sửa đổi, bổ sung Sắc lệnh 51 về thủ tục
ứng cử; bổ sung số đại biểu được bầu cho một
số tỉnh để nâng tổng số đại biểu Quốc hội lên
330 đại biểu. Để tạo điều kiện cho những người
có quyền ứng cử và có nguyện vọng ứng cử có
đủ thời gian ứng cử và vận động tuyển cử.
Với niềm tin vào Chính phủ Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân
dân ta đã một lòng ủng hộ cuộc Tổng tuyển cử
đầu tiên của dân tộc. Nhiều người có tài, có đức
xung phong ra ứng cử hoặc được quần chúng
giới thiệu ra ứng cử. Danh sách các cử tri và ứng
cử viên được hoàn thành và niêm yết công
khai. Quần chúng sôi nổi trao đổi, tranh luận,
chất vấn nhằm lựa chọn được những người
xứng đáng nhất làm đại diện của mình, hạn chế
tới mức cao nhất những phần tử cơ hội lợi dụng
dịp Tổng tuyển cử để tranh giành quyền chức.
Tại các địa phương, nhân dân ta nô nức kéo về
trụ sở chính quyền các tỉnh thành, huyện lỵ mít
tinh hoan nghênh Tổng tuyển cử và ủng hộ
Chính phủ Hồ Chí Minh. Không chỉ ở các tỉnh
thành mà ở cả các bản làng xa xôi hẻo lánh
cũng nô nức rộn ràng tiếng cồng chiêng cổ
động cho Tổng tuyển cử. Hay ở các đất nước
như Pháp, Thái Lan, Lào… đồng bào xa xứ của
ta cùng mít tinh, hội họp, gửi điện tín, ủng hộ

Tổng tuyển cử. Có thể nói cả dân tộc như hừng
hực sức sống trước ngày hội của non sông.
Ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra
Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu. Toàn văn như
sau:
“Ngày mai mồng 6 tháng giêng năm 1946.
Ngày mai là một ngày sẽ đưa Quốc dân ta lên
con đường mới mẻ.
Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng
bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì
ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt
Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng
quyền dân chủ của mình.
Ngày mai, dân ta sẽ tỏ cho các chiến sĩ ở
miền Nam rằng: Về mặt trận quân sự, thì các
chiến sĩ dùng súng đạn mà chống quân thù. Về
mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà
chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức
lực như một viên đạn.
Ngày mai, Quốc dân ta sẽ tỏ cho thế giới biết
rằng dân Việt Nam ta đã:
Kiên quyết đoàn kết chặt chẽ,
Kiên quyết chống bọn thực dân,
Kiên quyết tranh quyền độc lập.
Ngày mai dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra
những người xứng đáng thay mặt cho mình, và
gánh vác việc nước.
Ngày mai, người ra ứng cử thì đông, nhưng
số đại biểu thì ít, lẽ tất nhiên, có người được cử,
có người không được cử.
Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ
vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự
hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ
và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà. Vì
lợi chung, quên lợi riêng.
Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho
xứng đáng với Tổ quốc.
Người không trúng cử cũng không nên ngã
lòng. Mình đã tỏ lòng hăng hái với nước, với
dân, thì luôn luôn phải giữ lòng hăng hái đó. Ở
trong Quốc hội hay ở ngoài Quốc hội, mình
cũng cứ ra sức giúp ích nước nhà. Lần này
không được cử, ta cứ gắng làm cho quốc dân
nhận rõ tài đức của ta, thì lần sau quốc dân
nhất định cử ta.
Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ
đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ
hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự
do”.
Ngày 6-1-1946, ngay từ 6 giờ sáng, Hồ Chủ
tịch đã xuất hành làm nhiệm vụ công dân của
mình ở thùng phiếu số 10 phố Hàng Vôi. Người
trình thẻ cử tri, nhận phiếu bầu, ra bàn ngồi ghi

Bản tin VăN Hóa, THỂ THao Và DU lịCH HảI DươNG

(Xem tiếp trang 5)
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Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
nhiệm kỳ 2020 – 2025
Vũ hoàng Luyến

Khung cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

N

ghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII nhiệm kỳ 2020
– 2025 đã đề ra phương hướng,
nhiệm vụ mục tiêu xây dựng,
phát triển kinh tế - xã hội, an
ninh quốc phòng, xây dựng
Đảng 5 năm 2020 – 2025, tầm
nhìn đến năm 2045. Theo đó,
năm 2025 là tỉnh công nghiệp
theo hướng hiện đại, năm
2030 phấn đấu xây dựng Hải
Dương sớm trở thành thành
phố trực thuộc TW. Đây là thể
hiện tầm nhìn xa và khát vọng
vươn tới của Đảng bộ và nhân
dân tỉnh nhà. Đại hội đã đề ra
19 chỉ tiêu chủ yếu về phát
triển kinh tế - xã hội, công tác
xây dựng Đảng cho nhiệm kỳ 5
năm 2020 – 2025. Phấn đấu
đưa tổng sản phẩm trên địa
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bàn GRDP tăng bình quân 9%
trở lên. Thu nhập bình quân
đầu người năm 2025 đạt 115
triệu đồng, năm 2030 đạt 300
triệu đồng. Cơ cấu kinh tế đến
năm 2025: nông, lâm, thủy sản
8%, công nghiệp – xây dựng
61,5%, dịch vụ 30,5%. Đến
năm 2030 là: 6%, 63,8%,
30,285. Giá trị sản phẩm trên
1ha đất trồng trọt và nuôi
trồng thủy sản năm 2025 đạt
210 triệu đồng, năm 2030 đạt
270 triệu đồng. Tỷ lệ xã đạt
chuẩn NTM kiểu mẫu năm
2025 đạt 20%. Duy trì tỷ lệ 90%
làng, KDC văn hoá, trên 85%
cơ quan văn hoá... Tập trung
vào các khâu đột phá trong
nhiệm kỳ như: cải thiện mạnh
mẽ môi trường đầu tư, kinh
doanh, thu hút các doanh

Số 06 tháng 12-2020
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nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh,
đồng thời chú trọng hỗ trợ
phát triển các doanh nghiệp
nhỏ và vừa, doanh nghiệp
công nghệ số khởi nghiệp,
sáng tạo. Huy động các nguồn
lực để phát triển kết cấu hạ
tầng đồng bộ. Nâng cao phát
triển 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
trong giai đoạn mới.
Đại hội cũng đã đề ra
nhiệm vụ và giải pháp trọng
tâm, chủ động thích ứng với
trạng thái bình thường mới
vừa đẩy mạnh sản xuất kinh
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doanh, vừa tích cực phòng
chống dịch Covid-19. Tiếp tục
đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế,
chuyển đổi mô hình tăng
trưởng với bốn trụ cột: 1- Công
nghiệp công nghệ cao
(CNCNC), công nghiệp hỗ trợ
(CNHT); 2 – Sản xuất hàng hoá
tập trung ứng dụng công nghệ
cao; 3 – Dịch vụ chất lượng
cao; 4- Phát triển đô thị xanh,
thông minh, hiện đại. Với tầm
nhìn và khát vọng vươn tới,
diện mạo tỉnh nhà những năm
tới sẽ có nhiều đổi mới giàu
đẹp, văn minh hơn.
Nhằm thực hiện thắng lợi
Nghị quyết đại hội, Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Kế
hoạch 02 về tổ chức học tập,
quán triệt, triển khai nghị
quyết từ tỉnh đến cơ sở, hoàn
thành trong tháng 12/2020.
Trong học tập, quán triệt nghị
quyết lần này có nhiều điểm
mới. Bí thư cấp uỷ trực tiếp
truyền đạt nghị quyết. Không
đọc lại nghị quyết. Phân tích
làm rõ những nội dung, yêu
cầu của nghị quyết với 5 rõ: Rõ

Bác hồ với...
(Tiếp theo trang 3)

rồi gấp phiếu lại ngay ngắn,
cẩn thận bỏ vào thùng phiếu.
Sau đó, Người đến thăm một
số phòng bỏ phiếu ở phố Hàng
Bạc, Hàng Gai, Hàng Trống,
Thụy Khuê, làng Hồ Khẩu, Ô
Đông Mác. Buổi trưa, Người
ghé thăm các cháu thiếu nhi
đang đi cổ động cho Tổng
tuyển cử ở phố Lò Đúc. Quốc
hội khóa I đã bầu ra được tổng
số đại biểu là 403, gồm 333 đại
biểu được bầu chính thức. Bắc
bộ có 152 đại biểu, Trung bộ
có 108 đại biểu, Nam bộ có 73
đại biểu và đặc thù có 70 đại
biểu không thông qua bầu cử.
Chủ tịch Hồ Chí Minh được
98,4% số phiếu bầu. Kết quả

việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ
hiệu quả, rõ trách nhiệm. Quá
trình học tập Nghị quyết là
quá trình liên hệ với tình hình
thực tế ở địa phương, cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp mình,
xác định rõ hiện nay mình
đang đứng ở đâu, vị trí nào so
với mặt bằng chung của các
địa phương, đơn vị bạn (khá,
trung bình, kém) để có biện
pháp khắc phục.
Với những người làm công
tác văn hoá, thể thao và du
lịch, cần nhạy bén trong công
tác tuyên truyền phổ biến
thực hiện Nghị quyết, tạo nên
luồng gió mới trong sinh hoạt
văn hoá gắn với các nghị quyết
của Đảng. Đặc biệt cần nhấn
mạnh yếu tố con người văn
hoá trong sự nghiệp đổi mới
của Đảng, như nghị quyết Đại
hội chỉ ra: "...Huy động và sử
dụng hiệu quả mọi nguồn lực;
khai thác và phát huy tối đa
tiềm năng, lợi thế về vị trí địa
lý, di sản văn hoá, bản sắc con
người xứ Đông để phát triển
nhanh và bền vững..."

Chúng ta đang chuẩn bị
bước sang năm mới – năm Tân
Sửu 2021 với niềm tin, khí thế
mới, sức mạnh mới từ những
nghị quyết của đại hội Đảng
các cấp và Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII. Trước
mắt còn nhiều khó khăn, thử
thách. Chúng ta vừa đẩy mạnh
sản xuất, kinh doanh, vừa
quyết liệt phòng chống dịch
Covid-19. Trong khi đó biến
đổi khí hậu diễn biến phức
tạp. Tình hình thế giới, biển
Đông luôn rình rập những bất
ổn, khó lường. Song, với khí
thế mùa xuân mới, chúng ta
biến khó khăn thành thuận
lợi, biến nguy thành cơ, quyết
tâm thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2020-2025 từ những ngày đầu,
tháng đầu. Tân Sửu sẽ là năm
đạt được nhiều thắng lợi, mở
đầu cho thời kỳ phát triển
mớin

này là một bằng chứng về khát
vọng độc lập, tự chủ của dân
tộc ta và uy tín tuyệt đối của
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
toàn thể nhân dân Việt Nam.
Về thành phần xã hội có trí
thức, nông dân, công kỹ nghệ
gia, thợ thuyền, buôn bán. Về
tuổi tác, từ 18 - 70 tuổi. Thời
gian Quốc hội khóa I hoạt
động kéo dài đến ngày
15/4/1960. Qua hơn 14 năm
đầy thử thách, cam go, Quốc
hội đã giành được nhiều thắng
lợi to lớn.
Thắng lợi của Tổng tuyển
cử đầu tiên của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa đã khẳng
định sự lãnh đạo của Đảng ta
và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng
như tinh thần yêu nước của
nhân dân ta, là dấu mốc phát

triển nhảy vọt đầu tiên về thể
chế dân chủ của nước Việt
Nam, mở ra triển vọng của
một thời kỳ mới, thời kỳ đất
nước có một Quốc hội, một
Chính phủ thống nhất và một
hệ thống chính quyền hoàn
toàn đầy đủ danh nghĩa về
mặt pháp lý để đại diện cho
nhân dân Việt Nam về đối nội
và đối ngoại.
Đã 75 năm trôi qua kể từ
mùa Xuân năm ấy của ngày
hội non sông nhưng giá trị lịch
sử và ý nghĩa của cuộc Tổng
tuyển cử đầu tiên vẫn còn
nguyên vẹn như thủa nào,
điều ấy đã và đang được các
thế hệ kế thừa và phát huy
những thành quả mà Đảng,
Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí
Minh vĩ đại đã gây dựngn

Bản tin VăN Hóa, THỂ THao Và DU lịCH HảI DươNG
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CỤC VĂN HOÁ CƠ SỞ - BỘ VHTTDL

TUYÊN TrUYềN kỷ NIệm 75 Năm NGàY TỔNG TUYỂN CỬ
ĐẦU TIÊN BẦU QUốC HỘI VIệT Nam (06/01/1946-06/01/2021)

T

hực hiện Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW
ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên
truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử
đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/194606/01/2021), 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. Tham mưu, xây dựng Kế hoạch tuyên
truyền của địa phương về kỷ niệm 75 năm Ngày
Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu
sắc về ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
của Quốc hội Việt Nam; tôn vinh và tri ân công
lao, đóng góp to lớn của Quốc hội đối với sự
nghiệp cách mạng Việt Nam. Bồi đắp niềm tin
của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước cũng
như sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; cổ
vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức do thiên
tai, bão lũ, đại dịch CoVid -19 gây ra, nắm bắt
thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
của Quốc hội khóa XIV.

2. Một số hoạt động tuyên truyền
a) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương,
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức
thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, sử
dụng băng rôn, pa-nô, áp phích, bảng điện tử
tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ
quan, đơn vị; xe tuyên truyền lưu động và triển
lãm.
b) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
hội thi, hội diễn, thể dục-thể thao và các hình
thức hoạt động phong phú khác để chào mừng
75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc
hội Việt Nam.
3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ
chức hiệu quả, thiết thực với nhiều hình thức
đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng,
phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ra
sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026.
(Kèm theo Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW và
Tài liệu truyên truyền ngày 03 tháng 12 năm
2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc
tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển
cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam).
CỤC TRƯỞNG
NINH THị THU HƯƠNG

Khai mạc
Triển lãm ảnh
“75 năm Quốc
hội Việt Nam”.
Ảnh:
THIỆN TÍN
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Vừa phi ngựa vừa nấu cơm

giáo sư Trịnh Sinh

T

rong các loài vật phục vụ
trận mạc trước đây trong
thời cổ đại ở ta có voi và
ngựa. Chẳng thế mà có những
binh chủng được thành lập
khá đặc biệt, mà trong quân số
phải có voi (gọi là tượng binh)
và ngựa (gọi là mã binh hay kỵ
binh). Các đội quân xưa nhiều
khi được gọi chung là binh
mã…
Ngựa để cưỡi khi ra trận vì
có tốc độ di chuyển nhanh,
người cưỡi dễ dàng ngồi trên
lưng ngựa sử dụng cung, tên,
giáo, mác… Ngựa lại còn là
“lương khô” khi không còn có
gì ăn đành phải giết ngựa
chiến để làm thực phẩm cho
qua cơn đói. Đại Việt Sử ký
toàn thư còn chép lại trong
cuộc chiến tranh giải phóng
dân tộc khỏi nhà Minh, Lê Lợi
đã có lúc bị vây hãm, phải giết
cả ngựa để nuôi quân: “Vua
đem quân về đóng ở núi Chi
Linh. Quân lính hết lương,
hơn hai tháng, chỉ ăn rau củ và
măng tre mà thôi. Vua giết 4
con voi và cả ngựa của mình
cưỡi để nuôi quân sĩ”.
Nhưng một điều ít ai biết
đó là ngựa nhiều khi còn có
tác dụng phù trợ cho việc…
nấu cơm trong các cuộc hành
quân cấp tập, không còn thời
gian dừng lại để đun nấu, nên
phải vừa phi ngựa vừa nấu
cơm. Đó là một binh pháp của
quân đội thời xưa ở nước ta
mà chưa thấy ở đâu có.
Một trong những sách dạy
binh pháp cổ ở nước ta là “Hổ
trướng khu cơ” có nói đến
“Phép nấu cơm ở đầu ngựa”
khá lạ lẫm so với nghệ thuật
quân sự hiện nay, vì dường
như không đội quân nào còn
dùng đến… ngựa để đánh

Trưng Vương cưỡi ngựa diệt giặc Hán (Tranh Đông Hồ).
Ảnh: TRịNH SINH

nhau với xe tăng, đại bác nữa.
Tuy nhiên, việc áp dụng cách
đánh này đã được lịch sử quân
sự nước ta đúc rút thành bài
học chiến thắng ngoại xâm
nhiều lần, tuy tên gọi có khác
nhau: thần tốc, tranh thủ thời
gian vàng để địch không kịp
trở tay.
Cái “phép” này là phép thứ
6 trong 9 “phép” của Thiên bộ
chiến (Chiến đấu trên bộ)
trong sách binh pháp trên. Cổ
nhân đã có câu “Canh ba nấu
cơm, canh năm quân trẩy”,
nghĩa là việc quân gấp gáp,

Bản tin VăN Hóa, THỂ THao Và DU lịCH HảI DươNG

nếu chưa kịp nấu cơm thì làm
thế nào? Vì thế, sách mới dạy
cách nấu cơm ở đầu ngựa như
sau:
Sai quân kỵ mã hoặc 200300 người làm sẵn 200-300
đoạn ống tre tươi lớn, dài từ 3
đốt. Đốt thứ nhất làm có
miệng, đốt dưới đẽo nhỏ cho
tiện cầm. Lấy gạo, nước đổ vào
ống tre rồi lấy gỗ nút miệng lại.
Khi hành quân, truyền lệnh
cho 300 người lên ngựa, binh
khí treo ở yên ngựa. Mỗi người
một tay cầm ống gạo, một tay
cầm bó đuốc đốt ống gạo. Ống
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ấy cháy thì cơm chín. 300 kỵ
binh đều no, hăng hái thêm
lên, gặp giặc thì đánh, ai mà
chống cự được. Khi khát thì bẻ
cành trám mà lấy nước uống.
Xem ra, cái “Phép nấu cơm
ở đầu ngựa” này đã đúc rút từ
cách… nấu cơm lam của các
dân tộc miền núi như người
Thái, người Mường. Từ binh
pháp cổ truyền đã có thể rút ra
bài học quý: phải tranh thủ
thời gian một cách linh hoạt,
thậm chí vừa hành quân vừa
nấu cơm. Phải chăng người
anh hùng dân tộc kéo quân ra
Bắc đánh quân Thanh cũng
dùng chiến thuật hành quân
thần tốc như vậy: cứ 2 lính
khiêng võng cho 1 lính ngủ
thay phiên. Vì thế mà quân
không bị mệt. Và như vậy,
đoàn quân đi liên tục, chắc là
phải vừa đi vừa nấu cơm. Theo
nhiều nhà khoa học, một số lễ
hội còn có tục thổi cơm thi,
nổi lửa thổi cơm trong quang
gánh, vừa gánh vừa thổi, ai
khéo tay cơm ngon được giải.
Tương truyền chính đấy là
một mô phỏng của một cuộc
hành quân xưa.
Bài học tranh thủ thời gian
còn được áp dụng trong cuộc
chiến chống Mỹ nữa. Khi đó,
khẩu hiệu của chiến dịch giải
phóng Sài Gòn là “Thần tốc,
thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo
bạo hơn nữa” là mật lệnh của
Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chính sự thần tốc đó mà quân
đội Sài Gòn trở tay không kịp.
Những người lái xe tăng dọc
đường 1 bấy giờ chắc là cũng
nhiều lúc nhịn đói để dành
thời gian hành quân cho kịp
tiến độ chiến trường.
Trong “Hổ trướng khu cơ”
còn hướng dẫn quân sĩ cách
làm “thuốc tiên chịu đói” nữa.
Bài thuốc này như sau: Đào
nhân 4 lạng, cam thảo 1 cân,
đỗ trọng 4 lạng, bạc hà 4 lạng,
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hạnh nhân 1 cân (nấu chín bỏ
vỏ), tiểu hồi 4 lạng sao chín,
phục linh 1 lạng, cát cánh 3
lạng. Các vị này tán nhỏ trộn
đều. Mỗi lần dùng một nhúm
ngậm ở trong miệng, gặp các
cây cỏ như lá thông, lá bách
nhá ngậm cho hòa ra nước mà
nuốt với thuốc này thì nhan
sắc như cũ, khí lực không kém,
thực là thuốc tiên. Đôi khi bài
thuốc có gia giảm các vị, lại
được tán nhỏ, luyện mật
thành hoàn, lấy chu sa bọc
ngoài. Mỗi lần dùng một viên,
uống với nước lã, được một
ngày không đói, thực là bài
thuốc lạ.
Có lẽ, cách chế biến “thuốc
tiên” như vậy còn được quân
đội ta áp dụng trong nhiều
chiến trận sau đó nữa, mà lại
đơn giản hơn nhiều. Đó là các
dạng “lương khô” để nhiều
ngày. Trong chiến trận Điện
Biên Phủ, quân đội và dân
công đã làm các loại cơm nắm
hoặc cơm vắt, để được vài
ngày. Có những ngày đào hầm
sát đồn giặc, không thể nấu
cơm được, cứ giở ra mà ăn, rất
tiện. Dần dà, cái món cơm
nắm lại trở thành món ăn lạ
miệng cho đến tận cuộc sống
hiện tại. Nhiều người ở quê,
làm cơm nắm đi rao khắp
đường phố, thế mà cũng đắt
hàng ra phết!
Trong chiến tranh chống
Mỹ, thay cho các loại “thuốc
tiên chịu đói” là các gói lương
khô, để được lâu dài hơn, lại
gọn nhẹ. Những ai đã từng
qua các chiến trường ác liệt,
chắc cũng có dịp ăn các loại
lương khô đóng gói này. Tôi lại
nhớ đến các chiến sĩ đặc công
rừng Sác, ngay cạnh Sài Gòn,
nhiều ngày dầm bùn để chuẩn
bị đánh tàu chiến đậu ngoài
cảng, với các anh, xa hậu
phương, xa đồng đội, chắc là
bữa ăn hàng ngày phải là
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lương khô, thứ “thuốc tiên”
góp phần không nhỏ vào
chiến công. Thế rồi, với cuộc
sống hiện đại, vẫn có những
quầy hàng bán lương khô do
các nhà máy quốc phòng sản
xuất. Cũng tiện lợi và có vị
ngon, lạ miệng. Chắc một số
cựu binh xưa cũng thi thoảng
ăn lại để nhớ về cuộc chiến
năm nào. Lương khô còn là
những bữa ăn rất cần thiết cho
các chiến sĩ biên phòng trong
những đêm dài mật phục ở
đường biên, những chiến sĩ
công an đang mải đánh án.
Thế rồi, cuộc sống hiện đại
lại tràn ngập một loại lương
khô nữa, đó là các loại “mỳ ăn
liền” phục vụ cho nhịp sống
gấp gáp, mà thời gian dành
cho công việc cần hơn cái thú
vui ẩm thực.
Cũng cần nói thêm về
quyển binh pháp “Hổ trướng
khu cơ”, có nghĩa là ngồi dưới
trướng da hổ, chỉ nơi chỉ huy,
mà bàn việc cơ mật trong
quân đội. Sách do Nhà quân
sự, mưu sĩ đa tài Đào Duy Từ
viết vào đầu thế kỷ XVII, khi
ông đang giúp Chúa Nguyễn
Phúc Nguyên trong việc chống
lại nhà Trịnh. Ông là một danh
tướng, nhà cải cách, nhà thơ.
Đào Duy Từ chính là một
trong những Khai quốc công
thần của nhà Nguyễn. Quê
ông ở xã Hoa Trai, huyện Ngọc
Sơn, phủ Tĩnh Gia (nay là làng
Hoa Trai, xã Nguyên Bình,
huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).
Nhưng sự nghiệp của ông lại
bắt đầu từ những năm Nam
tiến, ở làng Tùng Châu, xã
Hoài Thanh (nay thuộc thôn
Ngọc Sơn, xã Hoài Thanh Tây,
huyện Hoài Nhơn, Bình Định).
Chính tinh hoa của hai miền
đất vốn được gọi là đàng
Ngoài, đàng Trong đã hun đúc
nên tài năng và công trạng của
ôngn
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Từ văn hóa chào hỏi trong đời sống, đến nghi thức
chào quốc kỳ và hát quốc ca - đôi điều cần trao đổi
Cảnh Thụy

K

hông ai biết tiếng chào
có từ bao giờ, nhưng có
lẽ không dân tộc nào,
ngôn ngữ nào lại thiếu tiếng
chào, hành vi chào. Chào là
cách để bày tỏ tình cảm giữa
người với người khi gặp nhau.
Và tiếng chào, hành vi chào, từ
chỗ dùng để bày tỏ quan hệ
giữa người với người, nó đã
được nâng lên để bày tỏ tình
cảm của cộng đồng với quốc
gia, dân tộc.

Từ hành vi bày tỏ tình cảm
giữa người với người...
Nếu lấy hành vi, cử chỉ làm
phương tiện biểu đạt, cũng có
rất nhiều cách chào khác
nhau. Một số dân tộc ở các
quốc gia châu Âu, khi gặp
nhau, người ta thường giơ tay
lên để chào, bắt tay hoặc hôn
nhau. Văn hóa chào của người
Anh ngoài bắt tay còn có
những mẫu câu như: Hello,
Goodmorning... Người Nhật
gặp nhau, người ta dừng lại,
tay để thẳng theo chân, gập
người, cúi đầu để chào nhau.
Với người Thái Lan hay người
Lào chịu ảnh hưởng của văn
hóa Phật giáo Ấn Độ, lại chào
nhau bằng cách chắp tay trước
ngực như lễ Phật và cúi đầu,
biểu lộ vẻ khiêm nhường,
thành tâm và cung kính.
Khác với nhiều dân tộc,
người Việt khi gặp nhau, theo
cách chào truyền thống thì
không dùng hành vi cử chỉ mà
dùng lời nói để biểu đạt. Nói
cách khác, người Việt chào
nhau bằng miệng chứ không
bằng động tác. Chào được
xem như một hành vi mang
tính đạo đức. Khi một người
gặp người bề trên (người cao
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tuổi hay người có bề bậc trong
dòng họ, chức sắc trong xã
hội) mà không chào thì được
xem là vô lễ, bị nguyền rủa là
“đồ câm”, hay “không có
mồm”. Những “mẫu câu” mà
người Việt thường dùng để dạy
trẻ nhỏ chào là “cháu/con/em
chào ông bà, cô dì, chú bác, bố
mẹ hay anh chị”. Nhưng
ngược dòng lịch sử, lại thấy
người Việt xưa chào nhau
không hề cứng nhắc, phải
tuân theo một mẫu câu nào;
trái lại, lời chào được thể hiện
linh hoạt và uyển chuyển hơn
bây giờ. Ngày nay, ở vùng thôn
quê vẫn còn giữ được cung
cách chào theo lối xưa: tức là
khi gặp người cao tuổi, người
ít tuổi luôn chủ động hỏi han
thay cho một lời chào. Câu hỏi
cũng rất đa dạng và linh hoạt.
Nếu gặp người đi chân tay
không thì có thể hỏi “bác đi
đâu đấy?”, nhưng trên người
có mang dụng cụ lao động thì
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câu hỏi lại có thể chuyển
thành “bác đi làm gì đấy?”.
Gặp cụ già chống gậy, không
ai hỏi “cụ làm gì” mà thay vào
đó là “cụ đi chơi đâu?”. Người
Việt có một loại câu hỏi thay
cho lời chào mà có lẽ không
quốc gia nào có. Đó là câu hỏi
“ăn cơm chưa”?. Dù là gặp
nhau ở ngoài đường hay bước
chân vào nhà người khác ở
thời điểm gần trưa hay tối,
người ta hay hỏi nhau “ăn cơm
chưa?”. Lý giải về hiện tượng
này, người viết cho rằng, có
thể do người xưa sống trong
nghèo đói triền miên, nên gặp
nhau, quan tâm đến nhau, yêu
thương nhau là hỏi điều thiết
thực xem đã có gì cho vào
bụng chưa! Cách chào hỏi này
trong đời sống hiện đại, khi
nhu cầu về ăn, mặc đã đầy đủ
thì dường như cũng giảm dần.
Có thể thấy rằng, trong lời
chào hỏi mang tính truyền
thống của người Việt, nó có
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nội hàm và chức năng riêng,
lớn hơn một hành vi chào của
người dân các nước khác.
Ngoài sự bày tỏ lòng thành
kính, lời chào hỏi còn là sự
chia sẻ, cảm thông và thấu
hiểu lẫn nhau giữa người chào
với người được chào. Vì thế,
trong ngôn ngữ tiếng Việt, hai
từ “chào hỏi” luôn đi đôi với
nhau.
Để cho câu chào là một lời
hỏi không sáo rỗng, người
chào nên biết tùy vào đối
tượng, tùy vào từng trường
hợp, hoàn cảnh mà có câu hỏi
chào cho phù hợp. Một câu
chào hỏi được cho là phù hợp
khi nó vừa thể hiện sự suy nghĩ
chân thành của người chào
vừa đem lại sự hài lòng, đôi khi
là lời an ủi, lời động viên,
khích lệ kịp thời, đem lại niềm
vui cho người được chào.
Ngược lại, cũng chính vì chào
và hỏi có sự liên quan với nhau
như vậy, nên khi gặp nhau mà
đưa ra lời “chào hỏi” không
phù hợp - dù chỉ là vô tình,
cũng có thể khiến người được
chào không vui, thậm chí là bị
tổn thương, cảm thấy khó
chịu, hoặc có cảm giác như
người hỏi cố tình soi mói hoặc
xúc phạm mình. Cho nên,
cách thức chào bằng câu hỏi
bên cạnh cái hay cũng có mặt
hạn chế, đòi hỏi người sử dụng
câu hỏi thay cho lời chào phải
biết linh hoạt. Trong dân gian
có truyện cười, kể rằng: một
anh dở người sắp cưới vợ, bố
mẹ đẻ căn dặn sang nhà bố mẹ
vợ gặp ai cũng phải nhớ chào
hỏi cho lễ phép. Anh ta vâng
lời, làm theo đúng những gì bố
mẹ đã căn dặn. Sang nhà vợ
đúng lúc mẹ vợ đang làm một
việc kín đáo nhưng anh ta
xông vào hỏi rất thật thà: mẹ
đang đái ạ? Tuy chỉ là truyện
cười, nhưng qua đó người xưa
gửi gắm vào đó nội dung giáo
dục con người phải biết cách
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thức ăn nói trong chào hỏi.
Chào hỏi thể hiện nét đẹp tinh
tế, văn hóa của con người, cho
nên, việc chào hỏi như thế nào
không được xem nhẹ. Hiện
nay trong lớp trẻ xuất hiện
tình trạng khi bố mẹ bế con
đến nhà ông bà chơi, lúc ra về
thường nhắc con đưa tay vẫy
vẫy kèm theo câu nói “bai,
bai”, thay cho lời chào, xem ra
có gì đó chưa ổn về văn hóa
ứng xử! Vẫn biết rèn cho trẻ
nhỏ làm quen với ngoại ngữ từ
nhỏ là cần thiết, nhưng cần
phân biệt rõ việc rèn dạy tiếng
Anh cho trẻ và việc dạy trẻ
chào hỏi ông bà theo đúng
phép tắc và có văn hóa là hai
việc khác nhau!

Đến hành vi bày tỏ tình
cảm của cộng đồng với quốc
gia, dân tộc
Hành vi chào không chỉ
bày tỏ tình cảm giữa con
người với con người qua giao
tiếp, trong những trường hợp
cụ thể, mà nó còn dùng để bày
tỏ tình cảm của con người với
một thực thể ở tầm vĩ mô, có
tính khái quát và thiêng liêng
hơn. Đó là nghi lễ chào quốc
kỳ được thực hiện trong cộng
đồng dân tộc hay trong phạm
vi nhỏ hẹp hơn, như: trong
một ngành nghề, một tổ chức
chính trị - xã hội.
Nếu như việc chào hỏi
nhau trong quan hệ giữa
người với người, mang tính tự
giác, theo phong tục, tập
quán, thì nghi lễ chào quốc kỳ
lại được thực hiện theo đúng
quy định mang tính bắt buộc
và thống nhất. Những quy
định đó được trình bày một
cách cụ thể trong các văn bản
quy phạm pháp luật, từ thông
tư, nghị định đến các điều
khoản của Hiến pháp và pháp
luật.
Đối với Đội Thiếu niên tiền
phong Hồ Chí Minh, nghi lễ
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chào cờ được Hội đồng Đội
Trung ương quy định,gồm có
nghi thức diễu hành rước cờ,
nghi thức đánh trống và thổi
kèn theo nhịp hành khúc, sau
đó mới đến nghi thức chào cờ.
Khi chào cờ, các đội viên đứng
nghiêm trang, tay phải đưa lên
theo hiệu lệnh chào, ngón tay
duỗi thẳng đặt phía trên lông
mày và hát quốc ca.
Nghi lễ chào trong ngành
Công an nói chung, được quy
định rất cụ thể. Trong đó, bao
gồm cách thức chào lãnh đạo
cấp trên và nghi thức chào
quốc kỳ. Với cách thức chào
cấp trên, được ngành quy định
rất chi tiết: chào khi báo cáo,
chào khi gặp trên đường, chào
khi đi cùng chiều, chào khi đi
ngược chiều, chào khi đội mũ
và không đội mũ. Với nghi
thức chào quốc kỳ, ngành
Công an cũng quy định rõ việc
thực hiện trong từng trường
hợp cụ thể, như: hội nghị sơ
kết 6 tháng đầu năm, hội nghị
tổng kết năm, lễ kỷ niệm ngày
truyền thống, lễ phát động
triển khai chiến dịch, lễ khai
mạc bế mạc đợt tập huấn, lễ
trao giải thưởng, lễ phong tặng
quân hàm... Cách thức chào
quốc kỳ cũng quy định rất chi
tiết: tay phải giơ lên trước mặt,
ngón tay đặt trên lông mày,
mắt nhìn thẳng lên lá quốc kỳ.
Trừ một số ngành, đoàn
thể, tổ chức chính trị - xã hội
đặc thù có quy định riêng, còn
lại thì nghi thức chào quốc kỳ
được quy định chung cho toàn
dân, áp dụng trong các hoạt
động nghi lễ của cộng đồng,
cơ quan nhà nước, đơn vị sự
nghiệp, doanh nghiệp. Nghi
thức chào quốc kỳ, có hai
điểm cần chú ý là đứng
nghiêm chào cờ và hát quốc
ca. Nghi thức chào cờ dành
cho toàn dân so với các ngành
đặc thù mặc dù đã được giản
lược đi rất nhiều cho dễ vận
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dụng, nhưng trong thực tế lại
đang phát sinh những vấn đề
cần bàn để đi đến cách hiểu và
vận dụng thống nhất cũng
như nhận ra những sai sót cần
khắc phục.
Trước hết, cần ghi nhận và
biểu dương những nỗ lực của
ngành Giáo dục trong việc
hướng dẫn cho học sinh hát
quốc ca trong khi chào quốc
kỳ. Đây là hoạt động diễn ra
thường xuyên trong nhà
trường - nhất là trong trường
phổ thông, từ bậc tiểu học đến
trung học. Có thể khẳng định,
100% học sinh các trường đều
hát quốc ca khi chào cờ. Trong
mỗi buổi sinh hoạt tập thể,
những học sinh khi chào cờ
chưa nghiêm trang, không hát
theo tập thể đều được nhắc
nhở nên việc chấp hành nghi
thức cũng đi vào nền nếp. Các
trường đều có địa điểm tổ
chức lễ chào cờ ổn định nên
phương tiện, thiết bị phục vụ
cho buổi lễ đều được chuẩn bị
đầy đủ, chu đáo: có quốc kỳ,
băng nhạc... Tuy nhiên, việc
thực hiện nghi thức chào cờ
trong nhà trường không vì thế
mà không có việc cần chấn
chỉnh. Đó là việc phân biệt
giữa chào cờ theo nghi thức
Đội với chào cờ theo lễ nghi
nhà nước. Chào cờ theo nghi
thức đội (như đã nói ở trên),
chỉ sử dụng trong sinh hoạt và
lễ hội của Đội, do Đội Thiếu
niên tiền phong Hồ Chí Minh
tổ chức, chứ không được áp
dụng vào hoạt động tập thể
của toàn trường, do lãnh đạo
trường tổ chức có cán bộ, giáo
viên, nhân viên và khách mời
tham gia. Nhiều trường tổ
chức lễ khai giảng năm học
mới, lễ đón nhận bằng công
nhận trường chuẩn quốc gia
hoặc huân chương lao động,
ngoài học sinh còn có rất
nhiều giáo viên, phụ huynh
học sinh và quan khách đến
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dự nhưng vẫn chào cờ theo
nghi thức sinh hoạt Đội, chỉ vì
“tiện có đội nghi thức của Đội
đứng ra lo” là vô tình đã vi
phạm quy định mang tính nhà
nước trong nghi lễ. Nhiều
trường hợp, học sinh chào cờ
không theo nghi thức Đội (đưa
tay lên trán) mà cũng chẳng
theo nghi thức nhà nước
(đứng nghiêm) mà lại đưa tay
phải lên áp vào ngực trái. Cách
làm như vậy là bắt chước đội
bóng đá quốc gia tham gia các
giải đấu quốc tế; các đội bóng
này cũng không phải làm theo
nghi thức mà ngành thể thao
quy định mà chỉ là bắt chước
một số nước mà thôi. Trong
văn hóa của người Việt, nếu
dùng bộ phận cơ thể con
người để biểu đạt tình cảm thì
đó không phải là trái tim, mà
là “tấm lòng”. Trong lời ăn
tiếng nói của người Việt có vô
số những cụm từ như vậy để
diễn đạt tình cảm của con
người với nhau: trai gái yêu
nhau người Việt nói là “phải
lòng”; một người nghĩ xấu về
người khác thì nói là “xấu
bụng”; tình yêu đất nước
người Việt nói là “lòng yêu
nước”. Tố Hữu viết về Mị
Châu: “trái tim lầm lẫn để trên
đầu” (ý nói tình cảm thay cho
lý trí) là cách nói của phương
Tây chứ không phải truyền
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thống của người Việt!
Với các cơ quan, đơn vị
khác, việc thực hiện nghi thức
chào cờ tuy đã có nhiều tiến
bộ so với những thập niên của
thế kỷ trước, nhưng cũng còn
nhiều vấn đề cần phải thống
nhất. Trước hết là người điều
hành nghi lễ cần chú ý trong
khâu tổ chức sao cho hiệu
lệnh ban ra phải rành mạch,
rõ ràng, trang nghiêm; lời hô
có đủ cả phần dự lệnh và
mệnh lệnh, để đội hình chào
cờ thống nhất và hát đồng
đều. Điểm yếu nhất trong nghi
lễ chào cờ với một tập thể
đông người không cố định (đại
biểu từ nhiều nơi đến) là nếu
không có nhạc nền thì hát
không đồng đều, không đúng
nhạc. Trong trường hợp có
nhạc nền thì người tham gia
chào cờ lại không hát, hoặc có
người hát người không, rất
chệch choạc, mặc dù mọi
người đều biết khi chào cờ
phải hát quốc ca theo quy
định. Điều cần đặc biệt chú ý
đối với đơn vị tổ chức sự kiện
là trong những nghi lễ quan
trọng được truyền hình trực
tiếp, lúc chào cờ, đại biểu cần
chú ý chỉnh đốn trang phục,
không thể không hát quốc ca
và tránh tình trạng thiếu tập
trung, với vẻ mặt kém trang
nghiêm. Nếu để xảy ra những
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sơ suất, không chỉ ảnh hưởng
đến thành công chung buổi lễ,
mà cá nhân đại biểu cũng trở
nên phản cảm trong con mắt
của mọi người.
Về “đối tượng” chào - tức lá
quốc kỳ, tưởng như không có
vấn gì cần bàn thì hiện đang là
khâu bộc lộ nhiều sơ suất nhất
trong nghi lễ chào cờ của các
cơ quan, đơn vị. Quốc kỳ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam ngày nay là quốc kỳ
nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa, được Chủ tịch nước giao
cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ lúc
bấy giờ (đại tướng Võ Nguyên
Giáp) ký ban hành theo sắc
lệnh số 05 ngày 05/9/1945.
Trong đó, quy định: nền cờ
màu đỏ tươi; sao vàng năm
cánh màu vàng tươi; chiều
rộng của cờ bằng 2/3 chiều
dài. Sau này, quốc kỳ được
Hiến pháp thừa nhận và bổ
sung thêm chi tiết về cánh
ngôi sao, hai mặt ngôi sao
đồng tâm với nhau và nằm
trên đường chéo của hình chữ
nhật... Sở dĩ phải nhắc lại điều
này bởi trong thực tế đã xảy ra
những trường hợp chào cờ mà
không hề có cờ chỉ vì người tổ
chức không phân biệt được sự
khác nhau giữa quốc kỳ thật và
cái giống như quốc kỳ hoặc
hình ảnh của quốc kỳ! Người
viết bài này đã từng chứng
kiến hai sự kiện tại lễ chào cờ
“có một không hai” trên địa
bàn thành phố Hải Dương (xin
không tiện nêu tên cơ quan
đơn vị). Đó là lần đơn vị nọ tổ
chức đại hội, người điều hành
chương trình hô đại biểu đứng
dậy làm lễ chào cờ nhưng nhìn
mãi không thấy cờ ở đâu (do
sơ suất trong công tác tổ
chức). Lần khác, chỉ cách đó
một năm, tại lễ kỉ niệm 40
năm ngày thành lập hội, cũng
do đơn vị đó tổ chức, khi đại
biểu nhất loạt đứng dậy theo
mệnh lệnh chào cờ, mọi người
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đang ngơ ngác vì không thấy
cờ đâu, thì đột ngột “hình ảnh
quốc kỳ” xuất hiện trên màn
hình rộng qua kết nối với máy
vi tính trình chiếu. Như thế là
đại biểu chào ảnh cờ chứ
không có cờ thật! Việc làm nói
trên thực sự đã “gây sốc” cho
đại biểu đến dự. Hiểu về sự
hiện diện của lá quốc kỳ trong
nghi lễ chào cờ như trong
trường hợp trên là không thể
chấp nhận được, tuy nhiên, đó
chỉ là hãn hữu!
Trường hợp sau đây là cách
hiểu khá phổ biến về lá quốc
kỳ không đúng với quy định,
rất cần được chấn chỉnh. Đó là
việc lấy phông trang trí sau
bục đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí
Minh trên sân khấu thay cho
lá quốc kỳ. Bục tượng Hồ Chí
Minh đặt trên sân khấu hội
trường được làm theo một
mẫu thống nhất, tuy độ cao
thấp, to nhỏ mỗi nơi một
khác- tùy thuộc vào kích thước
không gian của hội trường: sau
bức tượng Bác Hồ thường là
tấm vải nhung liền mảnh, màu
đỏ sẫm. Trên nền vải đó gắn
biểu tượng búa niềm phía bên
trái và ngôi sao vàng phía bên
phải. Biểu tượng búa niềm và
ngôi sao hình nổi, bằng chất
liệu meca. Kích thước biểu
tượng búa niềm, ngôi sao
cùng với chiều rộng, chiều dài
của nền vải không theo quy
định bắt buộc, mà tùy thuộc
vào không gian của hội
trường. Thế nhưng, rất nhiều
cơ quan, đơn vị lại “mặc định”
cho nó là quốc kỳ, dùng mảng
trang trí đó thay cho quốc kỳ
mỗi khi làm nghi lễ chào cờ.
So sánh, đối chiếu giữa mảng
trang trí trên nền vải trên với lá
quốc kỳ được làm theo đúng
quy cách được quy định mang
tính nhà nước (được ghi trong
sắc lệnh và hiến pháp, là
những văn bản pháp luật cao
nhất hiện hành) thì rõ ràng
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đây là việc làm hoàn toàn sai
trái. Việc làm này là hậu quả
của lề lối làm việc đại khái, cẩu
thả,tùy tiện, lâu ngày thành cố
tật, rất cần phải được chấn
chỉnh. Tuy vậy, nó vẫn cứ tồn
tại phổ biến và lâu dài trong
nghi lễ chào quốc kỳ ở không ít
địa phương, cơ quan, đơn vị.
Thiết nghĩ, tình trạng này cần
sớm được chấm dứt. Chào
quốc kỳ cùng với hát quốc ca
là một nghi thức gợi không khí
trang trọng, thiêng liêng để
một cộng đồng cùng nhau
một giây phút hướng về tổ
quốc, bày tỏ ý thức công dân
của mình và tấm lòng thành
kính với quốc gia, dân tộc, qua
đó giáo dục lòng yêu nước,
gắn kết mọi người trong một
quốc gia, dân tộc. Vì thế, đòi
hỏi những người làm công tác
tổ chức không được có thái độ
làm việc qua loa đại khái,
thiếu cẩn trọng. Thiết nghĩ, cơ
quan quản lý văn hóa ở các địa
phương cũng cần tham mưu
cho lãnh đạo chấn chỉnh kịp
thời những bất cập đang diễn
ra hiện nay!
Phong tục, tập quán chào
hỏi cùng với nghi thức chào
quốc kỳ, hát quốc ca được thử
thách, định hình qua thời gian
đã góp phần tạo nên bản sắc
của văn hóa Việt. Trong thời
đại mở cửa, giao lưu và hội
nhập với thế giới, mỗi người
Việt Nam nói riêng cũng như
mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng
trong dân tộc Việt nói chung,
cần phải tiếp tục trau dồi và
giữ vững bản sắc, để người
Việt hội nhập với thế giới mà
không bị hòa tan, thể hiện bản
lĩnh của mình, không bị tâm lý
nhược tiểu và tự ti dân tộc chi
phốin

vhttdl.haiduong.gov.vn

Lý sự uống trà

Tản văn

Thiên gia Trang

“Một trà, một rượu, một đàn bà” (Tú Xương)
hẳng hiểu từ đâu mà Tú Xương, một nhà
thơ đa tình phóng túng ngày xưa lại bạo
gan đặt trà đứng đầu bảng trong sinh
hoạt, trước cả “ tửu- sắc”- những “báu vật” mà
con người vốn đam mê, say đắm, nhiều người
làm khuynh đảo cả kinh thành?
Chỉ biết rằng từ bao đời nay, trà gắn bó với
cuộc sống con người. Từ một ông nông phu
nghèo kiết xác, hay anh học trò "dài lưng tốn
vải", đến thầy đồ ngồi gõ đầu trẻ trong làng, rồi
cả những ông chánh, ông lý, các vị quan lại
trong triều... không ai là không biết uống trà.
Vui lấy trà chia sẻ. Buồn cũng có ấm trà giải
khuây. Dường như trong những cánh chè khô
ròn ấy, có chứa phép màu nhiệm, có thể san sẻ
với mọi tâm trạng của nhiều hạng người…
Tôi có ông bạn vong niên dáng người cũ kỹ,
nếp sống có phần dễ dãi. Nhưng trời bắt ông
một “tội” là nghiện trà. Sáng đi làm ông không
thiết gì ăn cơm, chỉ pha một ấm trà đặc uống
nhâm nhi, mặc kệ vợ con ăn gì tuỳ ý.
Trưa, tối lại hai bữa trà chính.
Người xưa thưởng trà. (Nguồn: Internet)
Tôi đã uống trà với ông và ngay lần đầu đã
thấy ấn tượng không thể quên được. Người phích kia để mà pha trà chứ. Ông đếch hiểu, cứ
thiếu đức tính tha thứ, có thể gán cho ông là dùng lung tung thì lấy nước ở đâu mà uống?
lập dị hoặc “rân rất”.
Tôi há hốc mồm không hiểu thật. Vì ở cái xứ
- Ta uống trà nhé! - Mồm nói, ông bạn đứng nhà quê này, sao có chuyện sợ thiếu nước pha
ngay dậy. Không phải tìm phích nước hay lọ trà?
Quạt trần tắt lịm đã lâu, những con rôm đã
chè, mà là ra gần cái bảng điện tắt quạt trần
"đánh cạch". Nóng vã mồ hôi nhưng tôi không bắt đầu hoạt động. Vốn là kẻ không quen được
dám hỏi. Khi quạt dừng hẳn ông mới lôi ấm ra. nóng, tôi rất khó chịu. Dáng chừng nhận ra
Đó là loại ấm sành to hơn chiếc chén vại. Tráng điều ấy, ông động viên tôi rất nhẹ nhàng:
- Ông chịu khó tí, 5 phút nữa là trà uống
đi tráng lại bằng nước sôi hai lần, rồi mở hộp
được. Uống trà mà mở quạt quay phành phạch
dùng cái thìa nhỏ xúc trà thả vào ấm.
Ông thò tay với lấy phích màu đỏ, có in hình thì còn gì gọi là trà? Nước nguội, trà nổi lềnh
“con mèo”, chế nước vào ấm, nhưng chỉ độ phềnh, những chất “thần” chưa kịp tiết ra. Có
lưng chén con. Xong đậy nắp, lắc tròn ba vòng, chút hương thơm thì lan toả vào không gian,
đặt xuống. Lại quay ra nói chuyện, như chẳng mình chỉ còn uống... bã.
Hoá ra, ông tắt quạt là vì thế.
liên quan đến uống nước .
Có
lẽ trà đã nở trong ấm, bây giờ ông bạn lại
Tôi không rời mắt nhìn ông thao tác. Rất lạ.
dùng
phích
“con mèo” đổ đầy nước vào ấm.
Ông nhoài người sang phía tôi, nhấc chiếc
Ông
bạn
thản
nhiên bảo:
phích màu xanh, có in bông “Hoa hồng”, đổ
Uống
trà
như người ta bây giờ, chỉ gọi là
nước ra tráng toàn bộ đĩa chén.
“uống
nước
chè”,
đâu phải “uống trà”. Uống
Đến đây tôi không ghìm được tò mò, buộc
trà
phải
có
nghệ
thuật,
bài vở. Có quy trình hẳn
phải lên tiếng:
hoi.
Ông
có
biết
trong
trà
có gì không? Y học và
- Ô hay, sao phải dùng đến hai phích nước
sinh lí học (?). Tôi nghe mà phát hãi.
pha trà? Nhiêu khê thế?
Bạn tôi rót nước. Nước màu xanh vàng hoa
- Một chiếc để vệ sinh ấm chén, còn một
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cau, trong vắt. Hương tha thiết của ta-nanh
chè, gặp nước đủ độ nóng, chiết xuất ra, ngạt
ngào thơm, quyến rũ
Tôi đặt chén lên môi. Một vị ngọt chát, lưu
luyến nơi đầu lưỡi. Từng giọt từng giọt ngấm
nghía, réo rắt chạm vào làn môi, lặn vào thực
quản, thấm vào các tế bào, kích thích thần kinh
đại não. Trong chốc lát, thần kinh như được bồi
bổ năng lượng, khiến cho tâm lí sảng khoái,
thanh thản vô cùng.
Ông bạn tôi mắt lim dim tận hưởng niềm
khoái lạc và ông tươi tỉnh kể thú uống trà của
các cụ ngày xưa gói gọn vào 11 chữ nghe rất
“tàu”: “Nhất thuỷ, nhị trà, tam bôi, tứ bình, ngũ
quần anh.”
Nhất thuỷ:
Thuật uống trà, nước được coi trọng bậc
nhất. Nước có tốt trà mới ngon. Chẳng ai nghi
ngờ khi đem nước có mùi bùn, mùi vôi, mùi
kim loại để pha trà, chẳng khác gì “ bông hoa lài
cắm vào... tổ mối”.
Ngày xưa kén nước mưa, hứng ở cây cau,
đựng trong chum sành, rồi chờ hàng tháng, cho
các tạp chất lắng xuống đáy rồi mới đem dùng
đun nước pha trà.
Củi đun cũng phải chọn. Không được sử
dụng loại gỗ có dầu, vì khói dầu có thể lùa vào
làm nước có mùi. Người ta quen dùng củi tre,
củi xoan vót bỏ vỏ, rồi chặt thành từng đoạn.
Nước đun phải sôi kĩ, nghĩa là tương ứng với
100 độ C. Đến người đun nước cũng phải ý tứ.
Cô con gái khi thấy cha có khách, phải quạt bếp
đun nước cho cha pha trà. Xách ấm nước lên,
cô đi nhẹ nhàng biết né tránh, xép nép, không
nên phô phang trước mặt cha và khách. Khi rót
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nước không được vội vàng, ghìm giữ đừng để
cho bọt sủi lên, nghe tiếng kều ồ ồ.
Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao ông bạn tôi, kĩ
tính dùng đến hai cái phích, một cái để pha trà
uống, một cái chỉ dùng để tráng ấm chén.
Nhị trà:
Trà càng ngon thì chất luợng pha trà càng
tuyệt hảo. Biết tận cùng các loại trà trên đất
nhiệt đới châu Á này, chỉ có nghĩa là đếm sao
trên trời, đếm cát trên sông Hằng. Trà phía
Nam thiếu vị ngọt và chát, phải chăng là vì nó
thiếu cái rét, cái sương gió, cái nghiệt ngã của
thiên nhiên ngấm vào cây chè? Cây chè thời
nào cũng vậy, nó sống khắc khổ, chịu mưa
nắng. Càng cát sỏi, càng phơi giãi giông mưa,
nắng táp, cây chè càng nhận được nhiều vị
ngọt, chát bền dai, mà những tay cao thủ về trà
gọi là “được nước”. Chẳng như mấy cây chè
trồng ở sau vườn, phù sa màu mỡ, cao vổng lên,
lá xoà ra như bàn tay, mỏng dính, xanh ẽo ợt.
Nó làm sao so được với búp chè Tân Cương,
Thái Nguyên? Điều ấy không phải lí sự dài
dòng. Nhỡ có ai vô tình làm ẩm ướt gói trà
thơm, xin đừng mang ra phơi nắng, hãy bình
tĩnh đem “sao” bằng nhiệt của than củi. Dùng
đĩa nhôm, chậu nhôm sạch, cung cấp nhiệt cho
nóng bỏng lên, rồi cho chè vào khuấy đều, đến
khi khô đều, nghe có tiếng “lào xào” là được.
Nếu cần hương hoa cỏ, có thể cho thêm vào lọ
chè một ít hoa tuỳ sở thích: hoa ngâu, hoa sói,
hoa lài... hoặc ngắt đoá sen, khẽ mở cánh ra,
gửi vào một ấm chè, để sau nửa ngày đem ra sẽ
ngạt ngào huơng vị. Có điều, dùng hoa cũng
phải biết kiềm chế. Quá mức sẽ chẳng còn
uống trà, chỉ là “uống hoa” mà thôi !
Tam bôi:
Từ Hán-Việt “bôi” là chén.
Chén uống trà được ở vị trí thứ
ba. Thường là chén mắt trâu,
không phải để tiết kiệm trà, mà
để tận dụng hết công suất của
thú uống trà. Khi đặt chén lên
môi, thì cạnh này tì lên môi
dưới, còn mé kia vừa khéo ôm
chặt lấy mũi người uống.
Vậy là cùng trong giây khắc,
cả khứu giác và vị giác được
đồng thời tận hưởng cả vị ngọt
ngào, hương thơm ngây ngất
của trà. Giây khắc ấy chính là
giây khắc “thần”, làm đê mê ẩm
khách.

Chén trà là đầu câu chuyện. (Nguồn: Internet)
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Cần tạc bia đá ở di tích văn hóa
Văn Duy

Đ

ất nước ta có rất nhiều thắng cảnh,
nhiều di tích lịch sử, di tích văn hóa. Có
di tích được xếp hạng cấp Quốc gia đặc
biệt. Có di tích được xếp hạng cấp Quốc gia,
cấp tỉnh. Cao hơn nữa được tổ chức văn hóa
thế giới (UNESCO) cấp bằng công nhận là di
sản văn hóa của nhân loại như Vịnh Hạ Long,
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Thánh địa
Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long, Quần thể di
tích Cố đô Huế…
Hải Dương cũng là vùng đất có nhiều di sản
thiên nhiên, di sản văn hóa nổi tiếng như Di
tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (Chí Linh), An Phụ Kính Chủ - Nhẫm Dương (Kinh Môn), Văn
miếu Mao Điền, cụm di tích chùa Giám – đền
Xưa – đền Bia (Cẩm Giàng) là những Di tích
Quốc gia đặc biệt. Ngoài ra còn có hàng trăm di
tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh nằm ở các huyện,
thị xã, thành phố. Những di tích văn hóa ấy là
niềm tự hào của quê hương, là nguồn tài
nguyên du lịch khai thác mãi, đem lợi ích về
cho con người.
Từ rất xa xưa, mặc dù đã biết ghi chép lên
thân cây tre, lên giấy, lên vải, lên đồ gốm đồ
sứ… nhưng ông cha ta rất chú trọng đến việc
khắc chữ lên bia đá. Tất cả các di tích văn hóa
như đình, chùa, nghè, miếu, am, mộ, cầu đá…
hầu hết đều có bia đá. Bia đá được làm có nhiều
kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Có bia hình trụ
vuông. Hầu hết là bia hình chữ nhật dựng
đứng. Bia đá rời thường được đặt trên một đế
cũng bằng đá nên rất vững chãi. Có bia đặt trên
lưng con rùa đá. Con rùa bằng đá là công trình
nghệ thuật mang ý nghĩa trường tồn do bàn tay
khéo léo của người thợ tạc nên. Rùa đá đội bia
càng làm cho bia thêm trang trọng. Bia đá hầu
hết được trang trí rồng phượng, hoa lá… họa
tiết rất đẹp và tinh xảo. Những bia đá độc lập có
thể di chuyển được. Song vì đá rất nặng, bia lớn
nên hầu hết bia đặt ở đâu vẫn còn nguyên vị trí
đó. Chữ khắc vào đá lâu mòn. Vì thế sau nhiều
thế kỷ, qua những cuộc biến thiên của lịch sử,
bia đá vẫn là trang sách quý giúp ta hiểu được
ngày xưa.
Về nội dung: văn được khắc trên bia rất

Bia Thanh Hư Động chùa Côn Sơn.
Ảnh: XT

phong phú. Có bia khắc cả một bài văn lớn như
bia Vĩnh Lăng (Lam Sơn- Thanh Hóa). Có bia
khắc ghi công trạng, tài năng, đỗ đạt của những
người hiền tài như các bia ở Văn Miếu Quốc tử
giám (Hà Nội). Khảo sát động Kính Chủ (Thị xã
Kinh Môn), nơi có hơn 50 bia được khắc vào
vách đá của động (gọi là bia ma nhai). Những
bia này to nhỏ khác nhau. Có bia ở trên vòm
động, rất cao. Có bia ở vách động thấp. Các bia
này ít bị mưa nắng và không ai chuyển đi đâu
được. Nội dung các bia rất phong phú. Có bia
khắc thơ của vua Lê Thánh Tông, thơ của Phạm
Sư Mạnh, thơ của quan thượng thư Nguyễn
Văn Đào, của du sĩ Trần Quốc Trinh… Có
những bia khắc ghi việc làm chùa trong động.
Bia ghi lại việc tạc tượng Phật bằng đá. Bia ghi
việc làm cầu gỗ. Bia ghi công đức của chức sắc,
du khách và già lam tín nữ đã có lòng công đức
cho chùa tiền của, ruộng đất. Lại có bia ghi khá
tỉ mỉ về nghề chạm khắc đá ở Dương Nham
(làng có động Kính Chủ). Vì thế các bia ma nhai

Bản tin VăN Hóa, THỂ THao Và DU lịCH HảI DươNG
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ở động Kính Chủ mới được Nhà nước công
nhận là “Bảo vật Quốc gia” (vật quý của đất
nước). Tất cả các bia đá ở di tích trong tỉnh hầu
hết được khắc chữ Hán hoặc Nôm. Hội khoa
học lịch sử của tỉnh đã làm được một việc rất có
ý nghĩa. Đó là dịch các bia ấy ra quốc ngữ và
xuất bản thành sách để mọi người đều đọc
được. Cả tỉnh Hải Dương có hàng ngàn bia đá.
Đó là những trang sách vô cùng quý giá mà tiền
nhân để lại cho ta.
Mặc dù ngày xưa khoa học và kỹ thuật làm
đá chưa phát triển, kinh tế còn nghèo. Các bia
đá đều do thợ thủ công, rất vất vả và phải có tài
năng lại kiên trì, tỉ mỉ mới làm được. Rõ ràng
ông cha ta rất có ý thức để lại cho con cháu mới
làm được nhiều bia đến thế.
Ngày nay, các di tích văn hóa vẫn còn và
được trùng tu, tôn tạo đẹp hơn, quy mô hơn.
Các di tích hầu hết có bằng xếp hạng cấp Quốc
gia hoặc Quốc gia đặc biệt. Tấm bằng được
lồng khung kính, treo trang trọng trong di tích.
Có thể gọi đấy là Sắc phong, quý lắm. Tuy vậy,
những tấm “Sắc phong” bằng giấy mới có vài
ba chục năm mà chữ đã mờ, dấu đỏ đã phai
màu. Tại sao chúng ta không nghĩ đến việc tạc

Bia Thanh Mai Viên Thông tháp bi chùa
Thanh Mai.
Ảnh: XT
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vào bia đá cho du khách đọc. Những di sản nổi
tiếng như Kiếp Bạc, Côn Sơn, đền thờ Nguyễn
Trãi, Chu Văn An đã từng đón các vị lãnh đạo
Đảng, Nhà nước cấp Trung ương; đón khách
quốc tế, khách các địa phương đến thăm.
Không ít thơ của các thi sĩ ca ngợi di tích. Có di
tích còn gắn liền với chiến tranh chống Pháp,
chống Mỹ, chẳng hạn có ngôi chùa mà tòa Cửu
phẩm liên hoa là nơi che chở cho cán bộ cách
mạng. Có chùa nhà sư nuôi giấu cán bộ, là nơi
du kích tập luyện. Ngay động Kính Chủ nơi
bom Mỹ ném vào cửa động làm gẫy vách nhũ
đá ngăn giữa hai vòm hang. Cái giếng tròn ở
sân trước cửa động nhìn xuống là hố bom Mỹ
được cải tạo. Tấm bia khắc bút bài thơ của
Phạm Sư Mạnh có nhiều vết nứt và lỗ chỗ xây
xát là do bom Mỹ ném. Động còn là nơi cơ
quan xăng dầu Hải Phòng lên sơ tán. Vòm động
bên trong là nơi lò nấu gang của Hải Phòng lên
sản xuất. Vào phường Minh Tân ta gặp hang
Đốc Tít. Đó là nơi cụ Đề Tít ở và chỉ huy nghĩa
binh đánh Pháp. Khi chống Mỹ lại là kho vũ khí
của quân đội. Hang Viện Bẩy ở phường Duy
Tân là nơi Quân y viện Bẩy về ở và biến hang
thành bệnh viện thời chống Mỹ để chữa cho
các thương binh… Rất nhiều sự kiện mang tính
lịch sử gắn liền với di tích văn hóa nhưng không
được khắc vào bia đá cho du khách đọc, mặc
dù thời nay, kỹ nghệ làm bia, khắc chữ khá hiện
đại. Có phải chúng ta mải mê với những gì
thuộc bề nổi mà coi nhẹ việc để lại di sản cho
đời sau. Một vài trăm năm nữa, con cháu
chúng ta thắp hương hỏi thì chúng ta trả lời sao
đây?
Đã đến lúc các di tích cần khắc bia dẫu là
hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không. Trước
hết khắc vào bia bằng công nhận di tích của
nhà nước cấp. Sau đó khắc bia cảm tưởng của
quan khách khi đến thăm di tích. Tất nhiên
phải chọn lựa những lời đánh giá, ca ngợi của
những vĩ nhân, danh nhân, anh hùng… Tiếp
đến khắc bia những người có công với di tích.
Đó là người tổ chức xây dựng, trùng tu hoặc
công đức tiền, đồ thờ, tượng. Đồng thời khắc
bia quá trình xây dựng, tu bổ công trình. Cả
những bài thơ hay về di tích đã được đăng báo
chí cũng nên chọn lọc khắc bia. Làm như vậy,
các di tích sẽ thêm tư liệu vừa để lại cho đời
sau, vừa để giới thiệu với du khách. Việc khắc
bia chắc chắn chỉ có lợi cho di tích và vùng quê
có di tíchn
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PHỤ Nữ THANH MIỆN:

sôi nổi phong trào thể thao dân vũ
hoàng nếT

Gần đây, trên địa bàn huyện Thanh Miện, phong trào dân vũ thể thao của Hội
Liên hiệp phụ nữ (LHPN) diễn ra sôi nổi, thu hút ngày càng đông hội viên ở các
lứa tuổi, thành phần tham gia. Việc phát triển phong trào dân vũ, không chỉ giúp
chị em nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng mà còn góp phần làm phong phú
đời sống tinh thần cho hội viên.

Sôi nổi tập luyện
Về sân UBND xã Đoàn
Tùng vào một buổi tối, chúng
tôi bắt gặp không khí nhộn
nhịp, đông vui của hàng trăm
phụ nữ ở nhiều lứa tuổi khác
nhau tham gia tập luyện môn
thể thao dân vũ. Trong tiếng
nhạc chachacha sôi động, các
chị thuần thục với từng bước
nhảy, động tác. Chị Nguyễn
Thị Luyên, Phó Chủ tịch Hội
đồng nhân dân xã đảm nhận
vai trò điều hành hoạt động
phong trào dân vũ cho biết:
Phong trào lúc đầu diễn ra rải
rác ở các thôn, khu dân cư,
đến nay toàn xã đã có hơn 160
chị em tham gia. Mặc dù chị
em phần lớn đều buôn bán,
kinh doanh, công việc bận
rộn, song vẫn sắp xếp thời
gian ra sân tập luyện đều đặn
mỗi tối. Để làm phong phú
hoạt động, các chị tự nguyện
đóng góp quỹ, mua sắm loa
đài, điện thắp sáng, trang
phục, tổ chức các hoạt động
giao lưu dân vũ...
Kế bên xã Đoàn Tùng,
phong trào dân vũ thể thao
của Hội LHPN xã Thanh Tùng
cũng sôi động không kém. Chị
Trương Thị Lý, thành viên CLB
dân vũ thôn Đông chia sẻ:
chúng tôi tự học và tập các bài
dân vũ trên Youtube từ cuối
tháng 7/2020. Hiện nay, trừ
những ngày mưa, còn lại vào
các buổi tối trong tuần, chúng

Chị em phụ nữ tập luyện dân vũ tại sân UBND xã Đoàn Tùng.

tôi đều tập khoảng 1 tiếng.
Không cần phải tới tận nhà để
tuyên truyền vận động hội
viên, thấy chúng tôi tập hiệu
quả, các chị em khác chủ động
xin vào. Bởi vậy chỉ sau 2-3
tháng thành lập, CLB đã thu
hút được 70 chị em tham gia.
Theo các chị: việc nhớ và
học dân vũ không khó vì các
động tác đều có trong đời
thường, gắn với lao động, sản
xuất của con người, nhất là với
những bài dân vũ có nội dung
bình dị, tiết tấu chậm, nhẹ
nhàng. Đối với phụ nữ ở khu
vực nông thôn như huyện
Thanh Miện, chị em rất thích
tập những bài dân vũ trên nền
nhạc các bài hát có chủ đề về
quê hương, đất nước, truyền
thống anh hùng cách mạng
như: Cô gái mở đường, Tàu
anh qua núi, Trống cơm...

Bản tin VăN Hóa, THỂ THao Và DU lịCH HảI DươNG

Nhiều chị em tham gia tập
luyện thể thao dân vũ tại các
điểm tập cho biết, họ rất ấn
tượng, thích thú với môn thể
thao này, bởi nền nhạc sôi
động, bước nhảy nhẹ nhàng,
khỏe khoắn... khiến các chị bị
cuốn theo.

Lan tỏa phong trào
Dân vũ là điệu nhảy từ dân
gian, mang tính cộng đồng
cao, tạo sự gần gũi, thân thiện
và có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Hiện nay trên địa bàn các xãthị trấn của huyện Thanh
Miện đều có phong trào dân
vũ, thu hút khoảng hơn 2.000
chị em tập luyện thường
xuyên, trong đó nhiều xã có số
người tham gia đông: Ngô
Quyền (200 người), Đoàn
Tùng (160 người), Thị trấn
Thanh Miện (90 người)...
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Nhiều địa phương cũng đã tổ
chức ra mắt CLB dân vũ, tập
trung ở các xã: Phạm Kha, Ngô
Quyền, Thanh Tùng, Chi Lăng
Bắc.... Tại các điểm tập dân vũ,
mỗi tối chị em thường tập từ
1-2 tiếng, tương ứng với
khoảng 5-10 bài dân vũ khác
nhau. Có một số ít nơi khi mới
bắt đầu hoặc tập những bài
nhảy khó đã nhờ người về dạy,
còn lại phần đông là do các chị
tự học, sau đó người biết nhảy
dạy người chưa biết. Chỉ sau
vài tối hướng dẫn, các chị đã
nhịp nhàng trong từng động
tác. Là một trong những CLB
được thành lập khá sớm với
hơn 30 thành viên, chị Bùi Thị
Nhung- Chủ nhiệm CLB dân
vũ xã Chi Lăng Bắc cho biết:
Theo dõi trên mạng xã hội,
thấy nhiều người chia sẻ các
hoạt động thể thao dân vũ nên
ban đầu, các chị tập hợp một
nhóm nhỏ, tự mở máy tính, ti
vi tập ở nhà. Sau một thời gian
tập luyện, nhận thấy sự lạc
quan, tinh thần sảng khoái,
thoải mái, xua tan những áp

lý sự uống trà

lực, căng thẳng công việc mà
các điệu nhảy dân vũ mang lại,
nhiều hội viên khác, thậm chí
phụ nữ trung niên hay chị em
đi làm công nhân, thường
xuyên phải tăng ca về
muộn...cũng tham gia. Lợi ích
từ thể thao dân vũ mà ai cũng
thấy là tinh thần phấn chấn,
sức khỏe nâng lên, vóc dáng
cải thiện. Đây cũng là nơi giúp
chị em khơi dậy tinh thần
đoàn kết, chia sẻ những tâm
tư, tình cảm, giúp đỡ nhau
vươn lên trong cuộc sống
thường ngày.
Hiện nay ở khắp các thôn,
khu dân cư trên địa bàn
huyện, hội viên phụ nữ đang
hăng say tập luyện thể thao
dân vũ. Để các CLB duy trì và
không ngừng phát triển, hoạt
động có chiều sâu, chất lượng,
các CLB đều chủ động bổ
sung, đa dạng bài tập, điệu
nhảy, đồng thời xây dựng quỹ,
tổ chức các hoạt động giao
lưu, giúp đỡ hội viên có hoàn
cảnh khó khăn… Sự tham gia
tích cực của chị em phụ nữ

(Tiếp theo trang 14)

Người xưa cho rằng uống trà bằng bát, bằng
cốc chỉ là hạng “phàm phu tục tử” mà thôi... (?)
Tứ bình:
Ấm pha trà được xếp vào bậc thứ tư kể cũng
là khiêm tốn. Ấm sành, sứ miệng nhỏ để hạn
chế hương trà khuyếch tán. Độ to nhỏ còn tuỳ
theo người uống. Có độc ẩm (uống một mình),
nhị ẩm (hai người) hay tam tứ ẩm (ba, bốn
người uống). Tráng rửa ấm bằng nước nóng. Có
thể lâu ngày ở đáy sẽ đọng lại một lớp màu nâu
sẫm, gọi là cao trà. Người sành uống chẳng bao
giờ dám cho xà phòng, hay chất a xít vào tẩy
rửa. Trông vậy thôi, chứ không hề ảnh hưởng
đến chất lượng trà mới pha, trái lại còn tôn
thêm vị ngọt thơm mà cũng thể hiện tiên
phong đạo cốt của người dùng trà.
Ngũ quần anh:
Cuối cùng là bạn uống trà. Thú nhất là nhị
ẩm hoặc tam ẩm ( hai hoặc ba người uống). Tuy
nhiên, với những người coi uống trà là một
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trong hoạt động thể thao dân
vũ đã tạo sức lan tỏa mạnh
mẽ, khơi dậy truyền thống văn
hóa thể thao ở các địa phương.
Việc đẩy mạnh phong trào thể
dục thể thao, trong đó có
thành lập các CLB cũng là một
trong những hoạt động nằm
trong chuỗi hành động thiết
thực vì phụ nữ và trẻ em trên
địa bàn huyện. “Trong điều
kiện hiện nay, Hội LHPN
huyện Thanh Miện xác định
đây là giải pháp đổi mới nội
dung, phương thức sinh hoạt
của Hội. Thời gian tới, cùng
với việc tổ chức ra mắt các
CLB dân vũ thể thao tại cơ sở,
Hội LHPN huyện cũng sẽ tổ
chức nhiều hoạt động nhằm
khuyến khích, tạo sân chơi để
chị em giao lưu, tăng tính
đoàn kết, gắn bó, sự tự tin…từ
đó góp phần lan tỏa những giá
trị tinh thần của hoạt động
dân vũ thể thao trong toàn
Hội” - Chị Giang Thị Thía Chủ tịch Hội LHPN huyện
Thanh Miện chia sẻn

nghệ thuật, họ cũng "kén" bạn thưởng trà. Trà
hữu phải là người có kiến thức, sự nhã nhặn và
lịch sự.
Những câu chuyện tâm tình, gia cảnh, làm
ăn, công việc... từ bên ấm trà được tỏ bầy. Bạn
bè ngồi nhâm nhi, chép môi, phì phèo khói
thuốc, có người ngồi suốt đêm không thấy
chán.
Cũng có khi độc ẩm (uống một mình). Đó là
dành cho một trạng thái đơn côi, bối rối, cần
tĩnh lặng. Thế mới hay, uống trà cần có bạn các cụ tổng kết “trà tam, tửu tứ” cũng có lí. Còn
một khi năm bảy người, pha bằng ấm tích, thì
trở thành uống nước chè. Kiểu uống đó không
kể.
Khi mà nước khoáng, nước hoa quả, bia các
loại xịn... còn ở tận đâu đâu, thì trà đã xuất hiện
và gắn bó với đời sống người Á đông, rồi qua
năm tháng lâu dần chắt lọc thành một nét đẹp
văn hóa thành nghệ thuật ẩm thực: Thú uống
trà. Đến đây tôi mới hiểu cái nhẽ uống trà của
bạnn
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Linh vật nghê có niên đại tuyệt đối

TRƯNG Bày TạI Bảo TàNG TỉNH HảI DƯơNG
hoàng hương - Phương Lan

Nghê đá trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương.

N

ghê là con vật có giá trị ý nghĩa tâm linh
sâu sắc trong đời sống văn hóa tinh
thần của người Việt. Nghê biểu trưng
cho sức mạnh, trí tuệ, uy lực với những yếu tố
huyền thoại thiên biến vạn hóa. Nghê đá
thường được sử dụng đặt để tọa trấn, bảo vệ tại
các công trình kiến trúc văn hóa lịch sử, tâm
linh như đình, đền, chùa, miếu mạo, cổng làng
hay các khu lăng mộ.
Hình tượng nghê đã xuất hiện từ thời Lý,
thời Trần, phát triển mạnh vào thời Lê, bắt đầu
chững lại vào thời Nguyễn. Khi chế độ phong
kiến chấm dứt, vào thời kỳ hiện đại, những linh
vật truyền thống dần dần suy giảm. Không chỉ
riêng nghê mà các linh vật khác như long, lân,
quy, phượng cũng không được chú ý bảo tồn.
Nhưng sang đến thời mở cửa và hội nhập quốc
tế, rất nhiều linh vật ngoại lai ồ ạt chiếm lĩnh
các không gian thờ tự. Sư tử, kỳ lân, tỳ hưu
Trung Quốc trở thành một vấn nạn văn hóa, sự
lãng phí tài nguyên, sức lực và của cải của quốc
gia.
Năm 2019, Bảo tàng tỉnh đã tiến hành khảo
sát và điền dã nhiều ngày tại các di tích trên địa
bàn tỉnh Hải Dương, lập danh sách và hiện
trạng Linh vật Nghê hiện còn trong tỉnh để
phục vụ cho cuộc Triển lãm Linh vật Nghê Việt
trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là cuộc triển lãm về
linh vật Nghê đầu tiên trên đất Hải Dương tại
Bảo tàng tỉnh. Qua khảo sát, đoàn xác định trên

địa bàn tỉnh Hải Dương có 42 con Nghê, trong
đó 40 Nghê đá và 02 Nghê gỗ. Trong quá trình
khảo sát, cán bộ Bảo tàng đã vận động thành
công một số địa phương bàn giao cho cơ quan
những Linh vật Nghê bị lãng quên tại góc vườn,
sau nhà chưa phát huy được giá trị ở di tích.
Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Bảo tàng tỉnh
Hải Dương tiến hành sưu tầm 01 Nghê đá tại
đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc để lưu
giữ, bảo quản lâu dài nhằm quảng bá, giới
thiệu đến công chúng và học sinh, sinh viên
hiểu hơn về Linh vật Nghê Việt. Nghê đá có
niên đại vào thời Lê Trung hưng (TK XVIII).
Nghê đá trước khi đưa về Bảo tàng tỉnh được
để ở phía sau nhà Giải vũ đền Quát, linh vật có
kích thước dài 54 cm, cao 79 cm (cả bệ), được
tạc bằng đá xanh, ở tư thế ngồi. Nghê được tạo
hình tai to, mũi hếch, miệng ngậm ngọc, cằm
có râu kiểu một chòm, ức và ngực nở; có 5 vòng
tròn chạm khắc chìm trên ngực. Cằm nghê
vuông, tóc dài phủ kín gáy tới giữa lưng. Sống
lưng nổi gân, đuôi cong vắt lên lưng. Thân nghê
có chạm vảy và hai cụm mây tản ở phía chân
trước và mông mang đặc điểm nghệ thuật tạo
hình thời Lê Trung hưng (TK XVII-XVIII). Trước
bụng lõm, có ghi dòng chữ Hán theo chiều dọc:
皇朝景興二十年歲次己卯季夏穀日–
Phiên âm: “Hoàng triều Cảnh Hưng nhị
thập niên tuế thứ Kỷ Mão quý hạ cốc nhật”
Dịch nghĩa: Ngày đẹp, tháng 6 mùa Hạ, năm
Kỷ Mão - Hoàng triều Cảnh Hưng năm thứ 20
(1759).
Trên thân nghê (giữa chân trước và chân
sau) có khắc một dòng chữ Hán theo chiều dọc:
范 廷 榜 造 立;
Phiên âm: “Phạm Đình Bảng tạo lập” Nghĩa là: Ông Phạm Đình Bảng tạo nghê.
Nghê đã có niên đại tuyệt đối, được tạo năm
1759. Hiện nghê đã được Bảo tàng tỉnh sưu tầm
và được trưng bày trong khuôn viên của bảo
tàng. Qua đó giới thiệu rộng rãi hình tượng
Nghê đến công chúng nhằm góp phần nhận
diện sâu hơn về linh vật thuần Việt khác linh
vật ngoại lai để mọi tầng lớp nhân dân tránh
tiếp nhận, sử dụng linh vật ngoại lai tại các cơ
sở thờ tự, nhà riêng và nơi công sởn
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CHùA TRôNG:

Độc đáo kiến trúc "Tiền Phật, hậu Thánh"
Trường Thành

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đến nay chùa Trông vẫn giữ được nét
kiến trúc nghệ thuật độc đáo và tinh tế, từ Tam quan, nhà Mẫu, nhà Tăng đến
đền thờ Minh Không Thiền sư, các bức tượng Phật, các hoạ tiết, trang trí, bia ký
đều do bàn tay những nghệ nhân tài giỏi qua nhiều thế hệ tạo dựng. Với giá trị
nghệ thuật và lịch sử cùng sự hấp dẫn trong các hoạt động lễ hội, chùa Trông trở
thành điểm đến, nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đông đảo nhân dân và du khách
thập phương.

Kiến trúc độc đáo
Chùa Trông tọa lạc tại xã
Hưng Long, huyện Ninh
Giang. Theo cứ liệu lịch sử,
chùa được xây dựng vào thời
Lý (1010-1225) gắn với tên tuổi
Thiền sư Nguyễn Minh Không,
là một trong những cao tăng
có công chữa bệnh cho vua Lý
Thần Tông. Không những vậy,
ngài còn là người có công kiến
tạo nên An Nam tứ đại khí, là
những báu vật bằng đồng nổi
tiếng của nước Đại Việt thời Lý
- Trần gồm tượng chùa Quỳnh
Lâm (Đông Triều), vạc chùa
Phổ Minh (Nam Định), tháp
Báo Thiên và chuông Quy
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Tam quan chùa Trông với kiến trúc độc đáo.
Điền (Hà Nội), nên được nhân Chính vì vậy, di tích được quy
dân tôn là sư tổ nghề đúc đồng hoạch xây dựng theo lối kiến
Việt Nam. Do có công lớn với trúc "Tiền Phật, hậu Thánh".
Trải qua thăng trầm lịch sử,
đất nước nên Ngài được vua
phong là Quốc sư, được nhân chùa Trông đã có nhiều lần
dân suy tôn là Thánh. Chùa trùng tu, tôn tạo. Thời Hậu Lê
Trông được chính thiền sư (TK 17-18), di tích được xây
cắm hướng xây dựng để thờ dựng thêm nhà Mẫu, đền thờ
Phật và tu hành ngay tại quê Quan lớn Tuần Tranh, ao rối
hương phụ mẫu của Ngài. Sau và xới vật, mặt bằng quy hoạch
khi Ngài viên tịch và hoá với lối kiến trúc "nội công,
Thánh về trời tại đống Tam ngoại quốc". Đến thời Nguyễn
viên sau chùa năm 1141, vua (TK 19), di tích tiếp tục được
Lý Anh Tông liền sắc chỉ cho tôn tạo và mở rộng, là thời kỳ
tăng ni và nhân dân lập đền phát triển rực rỡ nhất của di
thờ Ngài ngay tại chùa để thờ tích. Công trình gồm nhiều
phụng và tôn vinh công lao hạng mục như: Ao rối, tam
của ngài với đất nước, dân tộc. quan, tắc môn, xới vật, đền
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thờ, chùa, giải vũ, nhà Mẫu,
nhà Tổ, nhà Tăng... Được quy
hoạch theo lối cân đối, đăng
đối, các lớp nhà nối nhau
thành một không gian ngoạn
mục, độc đáo. Điểm nhấn của
công trình là hệ thống Tam
quan với bốn cổng đăng đối,
có kiến trúc độc đáo với quy
mô lớn. Trong đó Tam quan
ngoại gồm cổng Đông, cổng
Tây nối với tắc môn hoành
tráng, hiếm thấy. Kết cấu Tam
quan gồm 4 tầng "chồng diêm,
cổ các" với vòm cuốn, tầng thứ
ba có gắn đại tự "Bắc địa
đồng" (kho đồng đất Bắc),
tầng bốn có trang trí hoạ tiết
"tứ
linh"
(long-ly-quyphượng), trên nóc đắp nổi
hình tượng "Lưỡng Long chầu
nguyệt". Hai cổng Đông-Tây
được tạo dáng kiến trúc tương
tự nhau, chỉ khác là cổng
Đông được gắn đại tự "Nam
Thiên động" (Động của trời
Nam), mang ý nghĩa tự hào về
di tích chùa Trông của nước
Nam mang vẻ đẹp không thua
kém so với kho đồng đất Bắc
(Trung Quốc). Phía sau Tam
quan là khoảng sân rộng với
hai cây Bồ đề có niên đại trên
100 năm, là cây biểu tượng
cho Phật giáo. Ẩn hiện dưới
tán lá đề là tòa Tam bảo với
kiến trúc chữ "Đinh" gồm 5
gian Tiền đường và 2 gian Hậu
cung xây bít đốc, bổ trụ, kết
cấu khung vì kiểu "Giá chiêng"
truyền thống. Kế tiếp là
khoảng sân nơi hàng năm
diễn ra các hoạt động lễ hội và
Tòa Bái đường gồm 5 gian
kiểu, khung vì, giá chiêng lòng
thuyền, mái đao. Sau cùng là
Thượng điện thờ Thánh với
kiến trúc chữ “ Đinh” ( 丁)
gồm 5 gian tiền đường, 2 gian
Hậu cung xây bít đốc, bổ trụ.
Hai hạng mục này song song
nhau hình chữ nhị, khoảng
giữa là sân lọng thông thiên (

lấy khí trời). Riêng Thượng
điện thiết kế theo kiểu "Kèo
cầu, cánh ác", mái có kết cấu
"thượng tam, hạ tứ". Đối xứng
hai bên chùa là hệ thống cổng
đền (Hưng Long điện) khá đồ
sộ, được bố trí song song với
cổng Đông, cổng Tây của tam
quan chùa theo trục thẳng và
có cùng kiểu dáng kiến trúc.
Theo ghi chép mà Ban
quản lý di tích cung cấp thì
cổng trái do thợ Hồng Phúc
(Ninh Giang) thực hiện, cổng
phải do thợ Thái Bình làm nên
có sự khác biệt trong hoạ tiết
trang trí. Thợ Thái Bình đắp
thêm "Long cuốn thuỷ", thợ
Hồng Phúc đắp thêm "Phượng
chầu". Nhờ đó mà công trình
mang dấu ấn kiến trúc lịch sử
riêng. Hệ thống cổng không
chỉ là mốc giới không gian
giữa "Tiền Phật" và "Hậu
Thánh" mà với kiến trúc đồng
bộ còn tạo nên vẻ đẹp độc đáo
của di tích.
Theo dòng thời gian và
biến động xã hội, đến nay
chùa Trông vẫn giữ được
đường nét kiến trúc nghệ
thuật độc đáo và tinh tế, từ
Tam quan, nhà Mẫu, nhà
Tăng đến đền thờ Minh Không
Thiền sư, các bức tượng Phật,
các hoạ tiết, trang trí, bia ký
đều do bàn tay những nghệ
nhân tài giỏi qua nhiều thế hệ
tạo dựng. Qua nhiều thế kỷ,
những hiện vật trong di tích
vẫn rất sống động với nghệ
thuật điêu khắc bậc thầy. Với
giá trị nghệ thuật và lịch sử,
chùa Trông được Nhà nước
xếp hạng "Di tích quốc gia" về
kiến trúc nghệ thuật năm
2003.

giữ gìn nét đẹp truyền thống
Không chỉ mang vẻ đẹp độc
đáo trong kiến trúc, lễ hội
chùa Trông còn được biết đến
là một trong những lễ hội lớn
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trên địa bàn tỉnh, thu hút đông
đảo nhân dân và du khách
thập phương về tham dự. Lễ
hội kéo dài từ 15/3 – 26/3 Âm
lịch hàng năm với nhiều nghi
lễ, trong đó có ba nghi lễ chính
quan trọng gồm: Lễ rước
nước, Lễ xuất Đông – nhập
Tây và Lễ tế Thánh về trời.
Trong ba nghi lễ này thì Lễ
xuất Đông – nhập Tây là nghi
lễ quan trọng, được tổ chức
quy mô và hoành tráng nhất
trong lễ hội. Ngay từ sáng sớm
ngày 20/3 Âm lịch, đoàn rước
kiệu cùng đông đảo nhân dân,
du khách thập phương đi theo
đường "Nghênh thần" từ cổng
bên phải (cổng phía Đông)
qua địa phận thôn Hào Khê, đi
qua đống Tam Viên (nơi Ngài
hoá Thánh về trời) rồi quay trở
về thôn Hán Lý và rước vào
cổng bên trái (cổng Tây).
Những người tham gia rước
kiệu đều phải thực hiện những
quy định khắt khe từ trang
phục đến việc chay tịnh trước
khi diễn ra lễ rước (Những quy
định này được xây dựng thành
điều khoản trong hương ước
xưa của làng, đến nay không
thay đổi). Đoàn rước hàng
trăm người với trang phục, cờ
hội đủ màu sắc tạo nên vẻ đẹp
ấn tượng cho du khách khi
tham gia.
Điểm đặc biệt của lễ hội
chùa Trông còn nằm ở nghi lễ
tế. Bên cạnh lễ tế của người
dân địa phương còn có sự
tham gia của các đoàn tế ở
nhiều địa phương khác như:
Hải Dương, Hải Phòng, Thái
Bình, Bắc Ninh... trong suốt
những ngày diễn ra lễ hội.
Theo sư thầy Thích Hạnh
Viên, trụ trì chùa Trông cho
biết: Mỗi dịp lễ hội hàng năm
có trên 30 đoàn tế ở các nơi về
tham gia lễ tế Thánh, đồng
thời tổ chức giao lưu văn hoá,
văn nghệ. Hoạt động này đã
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được duy trì khoảng 20 năm
nay. Ngoài việc tôn vinh công
lao của đức Thánh thì hoạt
động này còn góp phần làm
cho lễ hội thêm phong phú,
hấp dẫn. Đồng thời khi mỗi
đoàn tế thực hiện nghi lễ với
cách khác nhau theo phong
tục vùng miền còn giúp lưu
giữ, bảo tồn các giá trị văn hoá
truyền thống của quê hương,
đất nước.
Cùng với các nghi lễ, hoạt
động hội còn có nhiều trò chơi
dân gian như: Múa rối nước,
võ vật, hát chèo, kéo co, đi cầu
kiều...làm cho lễ hội thêm
phong phú, hấp dẫn, thu hút
hàng vạn lượt du khách về
tham dự.
Để bảo vệ di tích và quản lý
tốt việc tổ chức lễ hội, xã Hưng
Long cũng đã sớm kiện toàn
Ban quản lý, đồng thời tổ chức
kiểm kê di tích và cổ vật liên
quan. Ban quản lý thường
xuyên rà soát, kiểm tra và kịp
thời phát hiện những hạng
mục xuống cấp tại di tích để
sớm tham mưu lên các cấp có
kế hoạch tu bổ. Cùng với đó,
xã thường xuyên tuyên truyền,
vận động nhân dân, du khách

thập phương tham gia bảo vệ
và công đức để xây dựng, tu bổ
di tích. Nhờ vậy, mỗi dịp trùng
tu, tôn tạo đều nhận được sự
hưởng ứng tích cực từ nhân
dân. Như năm 2017 di tích
được đầu tư trùng tu toà Tam
bảo, gian Bái đường theo
nguyên mẫu với kinh phí gần 5
tỷ đồng; năm 2019-2020 tiếp
tục trùng tu thượng điện Đức
Thánh và gian bái đường hình
chữ nhị, mỗi toà 5 gian và 3
gian hậu cung với tổng kinh
phí gần 15 tỷ đồng, chủ yếu từ
nguồn xã hội hoá.
Tuy nhiên theo ông Bùi
Trác Nghiên, Phó Chủ tịch
UBND xã Hưng Long thì hiện
nay vẫn còn một số hạng mục
trong di tích đang xuống cấp
trầm trọng như nhà giải vũ,
nhà Tăng – Ni, Tam quan... mà
chưa có kinh phí tu bổ. Bên
cạnh đó, theo quy hoạch di
tích có tổng diện tích khoảng
2,7ha, trong khi hiện tại tổng
diện tích chỉ khoảng 9.000m2,
nguyên nhân là một số hộ dân
vẫn nằm ở trong khu vực quy
hoạch nên gặp nhiều khó
khăn trong việc giải phóng
mặt bằng, trả lại nguyên trạng

cho di tích. Đặc biệt là Tam
quan chùa vừa xuống cấp
trầm trọng, vừa bị xâm lấn bởi
hộ dân, làm giảm giá trị mĩ
quan của di tích.
"Trong thời gian tới, xã 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 giá trị di tích
chùa Trông cũng như các di
tích lịch sử, văn hóa khác trên
địa bàn. Tiếp tục tăng cường
tuyên truyền tới người dân,
đặc biệt là tổ chức các hoạt
động giáo dục lịch sử, tìm hiểu
về di tích và nhân vật được thờ
tự cho các em học sinh để các
em hiểu biết về truyền thống
lịch sử văn hóa dân tộc. Đồng
thời tích cực tham mưu tới các
cấp, ngành để có giải pháp mở
rộng cảnh quan, trùng tu, tôn
tạo các hạng mục của di tích
nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp tới
du khách khi tham quan,
chiêm bái tại di tích, từ đó góp
phần bảo tồn và phát huy giá
trị của di tích một cách tốt
nhất." - Phó Chủ tịch xã Hưng
Long cho biếtn
Lễ rước đầy màu sắc
của Lễ hội chùa Trông.
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Nét chữ trong bài thơ
viết năm 1368 ở động Kính Chủ
Đặng Văn LộC

N

gay vách đá mé phải lối lên sân động
Kính Chủ có hai bài thơ áp vào vách đá.
Hai bài thơ có nhiều thông tin về sử liệu,
về tên nước Việt Nam về vị trí dụng binh.
Cùng vách đá nhưng ở phía ngoài là bia ma
nhai (bia khắc chữ trực tiếp vào vách đá hang
động), tác giả Nguyễn Giản, Tri phủ phủ Kinh
Môn, ghi sử liệu về cảm tưởng bia do Phạm Sư
Mạnh thủ bút, ghi tên quốc hiệu Việt Nam,
niên đại bia, năm Gia Long 18 (1819).
Cạnh văn bia này là bia đời Trần năm 1368,
gắn vào vách đá trên lưng rùa, không thuộc loại
bia ma nhai.
Đây là văn bản gốc có giá trị đặc biệt là hiện
vật duy nhất khi cần đối chiếu, thảo luận về bài
thơ Hành dịch đăng gia sơn [1] của vị đại quan,
đại khoa Phạm Sư Mạnh, về một số sử liệu, vị trí
quân sự của núi Thạch Môn, động Dương
Nham thời Trần nay là động Kính Chủ.
Đây là bia duy nhất ở quần thể 54 bia [2] nơi
động Kính Chủ còn thủ bút cùng phong cách
viết thể loại chữ thư họa của tác giả, tạo dáng
hình bia cũng là điểm nhấn. Đã 652 năm, tính
đến năm 2020, nét chữ vẫn làm say lòng du
khách, ý thơ vẫn luôn là nguồn nuôi dưỡng
lòng tự hào dân tộc. Nội dung bia cho ta biết vị
trí đắc địa của núi và hang động Kính Chủ
trong tác chiến quân sự. Chính nơi đây đã tạo
cảm hứng để hình thành ý thơ, tứ thơ khi “vâng
lệnh nhà vua đi tuyển duyệt binh lính năm lộ
của triều đình”. Tác giả là đại quan, chức Nhập
nội Hữu nạp ngôn.
Bài thơ được in trong tuyển tập Thơ văn Lý
Trần, đủ cả chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa,
dịch thơ, chú thích một số từ ngữ cần giải
nghĩa. Sách là công trình nghiên cứu thơ văn
chữ Hán thời Lý Trần với sự tham gia của
những chuyên gia Hán học tinh hoa. Trang
thivien.net với số lượng thơ chữ Hán của các
tác giả cổ kim Đông Tây đứng hàng số 1 trang
mạng ở Việt Nam “hiện nay đây là địa chỉ tin
cậy của tất cả mọi người yêu thơ với hàng vạn
độc giả mỗi ngày”.
Nhiều sách báo, giáo án giảng dạy đã đăng
tải phân tích giá trị nội dung bài thơ.
Khảo sát văn bản gốc tại bia ở động Kính
Chủ, chúng tôi chưa tìm được tư liệu phân tích,
đánh giá hình hài, đặc điểm bia, nét chữ của
Phạm Sư Mạnh. Từ kết quả khảo sát, đối chiếu

Bia Hành dịch đăng gia sơn trên lưng rùa bên
cạnh bia ghi tên quốc hiệu Việt Nam.

giữa văn bia tại động Kính Chủ với Thơ văn Lý
Trần, thivien.net và một số sách báo khác,
chúng tôi thể hiện phần phiên âm, dịch nghĩa,
chép chữ Hán. Đây là kết quả bước đầu khi tìm
hiểu, đối chiếu so sánh từ văn bản gốc ở động
Kính Chủ với các sách báo đã in. Những chữ sai
so với văn bản gốc, một số câu dịch chưa sát
nghĩa được phân tích dưới phần phiên âm,
dịch nghĩa, chép chữ Hán.
Phiên âm:
Hành dịch đăng gia sơn,
Kiều thủ vạn lý thiên.
Đổ bằng Nam minh ngoại,
Tân nhật đông nhạc tiền.
Yên Phụ thiên nhất ác,
Tượng Đầu nhận cửu thiên.
Tằng tằng Tử Tiêu vân,
Hội phỏng An Kỳ tiên.
Húng húng Bạch Đằng đào,
Tưởng tượng Ngô Vương thuyền.
Ức tích Trùng Hưng Đế,
Khắc chuyển khôn oát kiền.
Hải phố thiên mông đồng,
Hiệp môn vạn tinh chiên.
Phản chưởng điện ngao cực,
Vãn Hà tẩy tinh chiên.

Bản tin VăN Hóa, THỂ THao Và DU lịCH HảI DươNG
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Chí kim tứ hải dân
Trường kí cầm Hồ niên.
Trần triều nhất bách tứ thập tứ tự cửu
nguyệt ngũ nhật. Nhập nội hữu nạp ngôn Hiệp
Thạch Phạm Sư Mạnh phụng chiếu giản duyệt
ngũ lộ chi binh, đăng Thạch Môn Sơn tác.
Dương Nham Phạm Sư Mạnh thư.
Dịch nghĩa
Đi việc quan, lên núi quê nhà,
Ngẩng đầu nhìn trời cao muôn dặm.
Thấy chim bằng ngoài biển Nam,
Ðón mặt trời mọc trước là dãy núi Yên Tử ở
phía Đông.
Núi Yên Phụ chỉ cách trời một nắm tay,
Núi Tượng Ðầu cao chín nghìn nhẫn (ý nói
núi rất cao).
Mây lớp lớp trên đỉnh Tử Tiêu, (một ngọn
núi trong núi Yên Tử )
Nhân dịp hỏi thăm tiên An Kỳ. (tức An Kỳ
Sinh)
Sóng Bạch Ðằng cuồn cuộn,
Tưởng tượng tới thuyền của Ngô Quyền.

cái tâm, cái tầm...
(Tiếp theo trang 34)

nhiều nhà làm hoành tráng
(hàng trăm triệu đồng) nên
việc lấn chiếm đất đai diễn ra
thường xuyên, ngày nào công
an xã cũng phải túc trực 24/24,
không cho người dân tự phát
lấn chiếm xây dựng. Trước
tình hình đó, tôi đề xuất lấy lô
ruộng trũng, cấy lúa bấp bênh
xây dựng nghĩa trang nhân
dân với xã, có đồng chí lãnh
đạo không ủng hộ và người
dân có ruộng phản đối, sợ
không làm được vì cần kinh
phí quá lớn, nhưng với suy
nghĩ “người mất phải có nơi
an táng” nên tôi kiên trì thuyết
phục lãnh đạo xã, thôn và
những người dân có ruộng
nhận tiền đền bù cho làm và
từ năm 2010 đến năm 2015 thì
hoàn tất, tất cả đều được huy
động từ nguồn XHH. Hiện nay
2 khu hung táng và cát táng,
mỗi khu rộng 1ha, có tường
bao, đường bê-tông và được
phân lô đồng nhất.

24

(vua Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán
giành quyền tự chủ cho đất nước)
Nhớ vua Trần Nhân Tông xưa,
Khoảng khắc làm chuyển đất, xoay trời.
Hàng nghìn chiến thuyền ngoài cửa biển,
Muôn lá cờ lệnh trên cửa ải.
Trở bàn tay, đặt cõi bờ vào thế yên ổn,
Kéo nước sông Ngân, rửa sạch vết tanh hôi.
Ðến nay nhân dân cả nước,
Vẫn nhớ và ghi chép năm bắt giặc Hồ.
Triều nhà Trần năm thứ 144, tháng 9, ngày
5, chức Nhập nội Hữu nạp ngôn là Hiệp Thạch
Phạm Sư Mạnh vâng lệnh nhà vua đi tuyển
duyệt binh lính năm lộ, lên núi Thạch Môn,
làm bài thơ này. Dương Nham Phạm Sư Mạnh
viết.)

Tài liệu tham khảo chính, chú thích:
1- Hành dịch đăng gia sơn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB
Khoa học xã hội, 1978
2- Quần thể 54 bia: Động Kính Chủ bảo tàng văn bia của sáu thế
kỷ Tăng Bá Hoành, Tạp chí KHCN&MT số 6/2011
3- Hải Dương di tích và danh thắng tập 1, Tăng Bá Hoành chủ
biên, Sở Văn hóa Thông tin Hải Dương 1999
4- Quần thể di tích An Phụ- Kính Chủ- Nhẫm Dương, Phạm
Hữu Quân, Văn Duy, Nhà xuất bản Lao động, năm 2017
5- Thivien.net

Trong hơn 20 năm đổi mới,
với sự đồng tâm nhất trí giữa
cán bộ và nhân dân, thôn Cậy
đã đạt được nhiều danh hiệu:
đền, chùa Cậy được Bộ
VHTTDL cấp Bằng công nhận
di tích lịch sử văn hoá cấp
quốc gia năm 1994; UBND
tỉnh Hải Dương công nhận: là
Làng nghề gốm sứ năm 2007,
Làng văn hóa năm 2008 và
NTM năm 2015 (xã Long
xuyên là một trong 5 xã được
công nhận NTM đầu tiên của
tỉnh); UBND huyện Bình
Giang công nhận: Làng sức
khoẻ năm 2010, Làng an toàn
về an ninh trật tự năm 2012.

gia đình viên mãn và nhiều
dự định tương lai
Bên cạnh công việc bộn bề
của thôn làng, ông vẫn dành
thời gian chăm lo cho gia đình,
ông bà sinh được 3 người con,
hai gái, một trai đều được nuôi
dạy tử tế, chăm ngoan học
giỏi, tốt nghiệp đại học, có
người đã và đang học cao học,
đến nay các con ông đều lập
gia đình và có cuộc sống hạnh
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phúc. Ông bà tuy tuổi đã cao
nhưng vẫn hàng ngày chăm
bẵm mảnh vườn 5 sào, trồng
chanh, mỗi năm cho thu
hoạch hàng tấn quả và thu
nhập gần 20 triệu đồng. Sau
khi nghỉ làm trưởng thôn,
được lãnh đạo xã tín nhiệm,
ông tiếp tục đảm nhiệm Chủ
tịch Hội khuyến học xã từ
tháng 7/2019. “Tôi đang cùng
tập thể phấn đấu đưa Hội
khuyến học xã Long Xuyên trở
thành hội xuất sắc của huyện
trong thời gian tới” – ông Đức
chia sẻ.
Với những thành tích đã
đạt được, ông nhiều lần được
chi bộ thôn, đảng bộ xã khen
thưởng, UBND huyện Bình
Giang tặng giấy khen, Sở
VHTTDL 2 lần tặng giấy khen
cá nhân tiêu biểu phong trào
thi đua yêu nước của ngành
(giai đoạn 2010-2014 và 20152019) và nhiều giấy khen trong
thực hiện các phong trào do
ngành phát động. Gia đình
ông nhiều năm liền được công
nhận là “Gia đình văn hóa”n
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Bắc An
thưởng thức món khau nhục
Về

P.V

Được làm từ thịt lợn, khau nhục là món
không thể thiếu trong mâm cơm đãi khách,
mâm cỗ và mâm cơm ngày Tết của đồng bào
dân tộc tại Bắc An, thành phố Chí Linh.

Cỗ to là phải có khau nhục
Năm 2019, khi về dự Ngày hội văn hóa, thể
thao các dân tộc thiểu số lần thứ nhất do tỉnh
tổ chức ở xã Bắc An, chúng tôi được người dân
nơi đây thết đãi một bữa cơm thịnh soạn. Mâm
cỗ có khá nhiều món ngon được chế biến từ
thịt, cá, rau xanh, nhưng độc đáo và ấn tượng
hơn cả vẫn là món khau nhục. Trong bữa ăn
qua tìm hiểu chúng tôi
được biết đây là món ăn
đặc trưng của đồng
bào dân tộc Hoa ở xã
Bắc An. Món này được
chế biến từ thịt lợn ba
chỉ. Khi ăn, mọi người
cảm nhận được mùi
thơm đặc trưng của
các loại gia vị hòa
quyện với vị béo ngậy
của thịt lợn... Theo ông
Nguyễn Trọng Ánh, cán
bộ văn hóa - xã hội xã Bắc An thì “Khau nhục.
Món này thường được đồng bào người Hoa chế
biến vào dịp Tết, khi có đám cưới hoặc làm cỗ
đãi khách. Thiếu khau nhục là cỗ không to”.
Ấn tượng bởi một lần được dùng món ngon,
trong những ngày giáp Tết 2021, chúng tôi trở
lại Bắc An tới thăm gia đình ông Diệp Văn
Xường, 64 tuổi ở thôn Bãi Thảo 1, người rất giỏi
nấu món khau nhục. Qua trao đổi, ông Xường
không biết món ăn này có từ bao giờ, chỉ biết
do ông cha truyền lại. Ở một số nơi như Lạng
Sơn, Quảng Ninh cũng có món khau nhục
nhưng ăn ngấy và không thơm ngon như chúng
tôi chế biến.
Theo phong tục của người Hoa nơi đây,
mâm cơm ngày Tết ngoài bánh chưng, thịt kho
tàu thì không thể thiếu món khau nhục. Ở mỗi
nơi, món ăn này lại được gọi tên khác nhau
như: Khao nhục, khâu nhục, nằm khâu... và
cách chế biến cũng được thay đổi để phù hợp
với khẩu vị, đặc trưng vùng miền. Trong khi

người Hoa ở Trung Quốc thêm đậu hũ, ở Lạng
Sơn cho tầu xì, ở Sơn Động cho mộc nhĩ... thì
vùng Bắc An dùng tỏi khô băm nhỏ, củ địa liền.

Chế biến tỉ mỷ
Nguyên liệu làm món khau nhục có sẵn ở
địa phương nhưng chế biến rất tỉ mỉ, mất nhiều
thời gian. Để làm ra món khau nhục tròn vị,
ngon đúng điệu theo kiểu đồng bào người Hoa
ở Bắc An, việc đầu tiên là phải chọn mua được
miếng thịt lợn ba chỉ ngon. Thịt sau khi rửa
sạch sẽ được luộc chín. Vớt thịt ra để nguội,
dùng vật nhọn châm vào bì để nước thoát ra
ngoài. Sau đó, thoa nước cốt dừa
thật đều lên bề mặt bì lợn rồi
đưa vào vạc dầu quay cho tới
khi bì lợn chuyển màu vàng
và phồng rộp lên. Thịt được
vớt ra, rồi ngâm vào nước ấm
cho miếng thịt mềm, sau đó
thái miếng dày 2 cm, dài
khoảng 8-10 cm.
Ông Xường chia sẻ thêm:
Công đoạn quan trọng nhất
trong chế biến món khau
nhục là nêm gia vị. Thịt sau khi
thái miếng sẽ cho vào bát to, ướp lẫn với tỏi khô
băm nhỏ, củ địa liền, nước mắm, đường, mì
chính, hạt tiêu, gừng... và cho lên bếp hấp cách
thủy trong 2-3 giờ. Nói thì thấy đơn giản vậy
nhưng khi pha chế món này mà không khéo léo
thì ăn không ngon. Ngày trước, chúng tôi cũng
phải học từ ông bà, bố mẹ rất nhiều lần mới
làm được.
Điểm nhấn của món khau nhục đó là sự hòa
quyện của nhiều loại gia vị được chưng cách
thủy cùng với thịt heo khiến cho chúng ta khi
ăn đều có cảm giác như mọi thứ đều tan chảy
trong đầu lưỡi. Với thời tiết se lạnh món ăn này
càng trở nên hấp dẫn và ngon miệng hơn.
Hiện nay khau nhục không chỉ là món ăn
của người dân tộc Hoa mà rất phổ biến với
người dân Chí Linh. Thực đơn tại các đám cưới,
giỗ chạp, ngày Tết... không thể thiếu món ăn
thơm ngon, béo ngậy rất đặc trưng. Món ăn này
còn mang ý nghĩa ấm no, tốt đẹp sẽ đến trong
năm mớin

Bản tin VăN Hóa, THỂ THao Và DU lịCH HảI DươNG
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BIDV HảI DưƠNG:

Khẳng định vị thế ngân hàng tiên phong
Trường Bảo

Là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh
với chặng đường hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Thương mại cổ
phần Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Hải Dương đã tiếp nối và phát huy
giá trị truyền thống để khẳng định vị thế, vai trò là một trong những ngân hàng
uy tín hàng đầu trên địa bàn tỉnh.

BIDV chi nhánh Hải Dương trao kinh phí xây dựng phòng học cho trường THCS Bình Minh, TP
Hải Dương.

Thay đổi để dẫn đầu
Được thành lập từ năm
1957, Ngân hàng Thương mại
cổ phần Đầu tư và Phát triển
Hải Dương đã trải qua hơn 60
năm xây dựng và phát triển,
liên tục phải đảm nhiệm
những nhiệm vụ mới, trọng
trách mới gắn với tên gọi mới
để thích ứng với những thay
đổi về cơ chế, chính sách phát
triển kinh tế xã hội đất nước
qua các thời kỳ. Để có được
điều này, đại diện ngân hàng
BIDV khẳng định đó là nhờ sự
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đồng lòng chung sức của cả
tập thể cán bộ, nhân viên của
chi nhánh cùng với phương
châm xuyên suốt hành trình
chinh phục những điểm mốc
mới. Đó là "Tiên phong – Đổi
mới – Trách nhiệm – Bản lĩnh
– Đam mê – Trí tuệ".
Năm 2012, khi BIDV chính
thức chuyển sang mô hình
ngân hàng Thương mại cổ
phần, có thể coi là một cuộc
cách mạng lớn trong bối cảnh
có sự cạnh tranh gay gắt giữa
các tổ chức tín dụng. Cùng với
hệ thống, BIDV Hải Dương đã
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nhanh chóng đổi mới căn bản
từ quan điểm, nhận thức, tư
duy đến những nội dung thiết
yếu về quản trị, quản lý hoạt
động, cơ chế điều hành kinh
doanh, tài chính, công tác tổ
chức cán bộ... để sớm ổn định,
phát triển. Tuy là điểm mốc
mới đầy cam go và thử thách,
nhưng với sự đồng sức, đồng
lòng của cả bộ máy trong việc
triển khai nhiệm vụ, BIDV Hải
Dương đã hoạt động kinh
doanh ổn định và phát triển
qua từng năm.
Hiện nay, BIDV Hải Dương
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có 11 phòng giao dịch trên địa
bàn tỉnh với tổng số gần 200
cán bộ, nhân viên, trong đó có
trên 100 người đạt trình độ Đại
học, 66 người đạt trình độ
Thạc sỹ. Trong chiến lược phát
triển kinh doanh của mình,
BIDV Hải Dương xác định
nhân lực là một trong những
yếu tố đóng vai trò quyết định.
Vì vậy, một trong những mục
tiêu quan trọng của BIDV là
xây dựng và phát triển đội ngũ
cán bộ nhân viên bảo đảm đủ
về số lượng và có chất lượng
cao, có khát vọng cống hiến để
thực hiện các mục tiêu, chiến
lược kinh doanh của hệ thống
cũng như những nhiệm vụ
chính trị của ngành.
Bên cạnh đó, với phương
châm "Chia sẻ cơ hội - hợp tác
thành công", BIDV Hải Dương
luôn lấy hiệu quả sản xuất
kinh doanh của khách hàng
làm mục tiêu hoạt động. Chi
nhánh đã không ngừng mở
rộng quan hệ hợp tác, tạo
được niềm tin với khách hàng

ở mọi thành phần kinh tế. Nên
khách hàng ngày càng được
mở rộng, tăng mạnh về số
lượng và chất lượng với tỷ lệ sử
dụng sản phẩm/khách hàng
cải thiện qua từng năm. Tính
đến tháng 12/2020, BIDV Hải
Dương có tổng số 166.000
khách hàng cá nhân, 118.000
khách hàng doanh nghiệp,
trong đó có 3.100 khách hàng
doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Trong quá trình phát triển
kinh doanh, chi nhánh luôn
chủ động, linh hoạt ứng phó
với thay đổi của môi trường,
bám sát khách hàng, bám sát
địa bàn, quản lý kinh doanh
an toàn, hiệu quả. Thông qua
hoạt động tín dụng, đồng vốn
ngân hàng đã thực sự đi vào
cuộc sống, mang lại hiệu quả
kinh tế cao cho các hộ sản
xuất kinh doanh, các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh. BIDV
đã đồng hành, giải ngân vốn
vay cho nhiều dự án trọng
điểm của tỉnh, như dự án nước
sạch Hải Dương, dự án mở

rộng khu công nghiệp, may
mặc, giày da xuất khẩu. Gần
đây nhất là năm 2019, chi
nhánh đã đầu tư dự án nâng
cao năng lực nghiền xi măng
và Silo chứa xi măng của công
ty TNHH MTV xi măng Vicem
Hoàng Thạch với tổng số vốn
là 250 tỷ đồng... Góp phần tạo
việc làm cho hàng vạn lao
động có thu nhập ổn định,
tăng nguồn thu cho ngân
sách, phát triển kinh tế xã hội
của địa phương. Tính riêng
trong năm 2020, BIDV đã giải
ngân cho gần 1.900 khách
hàng với doanh số cho vay
trên 23.000 tỷ đồng.
Với những bước đi vững
chắc, sáng tạo, BIDV đã và
đang tiếp tục khẳng định vai
trò của một tổ chức tín dụng
tiên phong, góp phần tạo hiệu
ứng tích cực với thị trường.
Nhờ vậy, BIDV Hải Dương
luôn đạt mức tăng trưởng
mạnh mẽ. Đến hết tháng
11/2020, BIDV Hải Dương đã
huy động vốn đạt 11.500 tỷ

Tập thể cán bộ, nhân viên ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hải Dương.
Bản tin VăN Hóa, THỂ THao Và DU lịCH HảI DươNG
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đồng, tăng 6.3% so với cùng kỳ
năm 2019; dư nợ tín dụng đạt
9.500 tỷ đồng, tăng 8% so với
năm 2019; tính đến tháng
11/2020 đạt 66 tỷ đồng thu
dịch vụ; chênh lệch thu đến
tháng 11/2020 đạt 338 tỷ đồng;
Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp so với
bình quân chung của các tổ
chức tín dụng trên địa bàn
tỉnh.

Tiên phong trong hoạt
động vì cộng đồng
Bên cạnh hoạt động kinh
doanh đa dạng và hiệu quả
trong những năm qua, BIDV
Hải Dương luôn quan tâm,
duy trì các hoạt động an sinh
xã hội vì cộng đồng bằng
những hành động thiết thực.
Trách nhiệm với xã hội cũng là
một trong những giá trị cốt lõi
mà BIDV Hải Dương quan tâm
thực hiện thông qua việc triển
khai các sản phẩm, dịch vụ,
tiện ích vì cộng đồng.
Hàng năm, BIDV Hải
Dương phối hợp với Uỷ ban
MTTQ tỉnh cùng các Sở,
ngành, các đơn vị hỗ trợ kịp
thời các tập thể, cá nhân có
hoàn cảnh khó khăn trên địa
bàn; hỗ trợ quỹ khuyến học,
quỹ chất độc da cam, ủng hộ
đồng bào khắc phục hậu quả
thiên tai, dịch bệnh, xây dựng
nhà tình nghĩa và thực hiện
chương trình "Quà Tết tặng
người nghèo" với kinh phí lên
tới hàng chục tỷ đồng.
Đầu năm 2020, khi dịch
Covid-19 làm ảnh hưởng xấu
đến kinh tế xã hội của hầu hết
các địa phương trên cả nước,
mặc dù hoạt động của ngân
hàng cũng bị ảnh hưởng nhiều
nhưng BIDV Hải Dương cũng
đã khẩn trương triển khai các
hoạt động đồng hành trong
công tác phòng, chống dịch
bệnh, như tuyên truyền,
hướng dẫn khách hàng đến
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giao dịch các biện pháp
phòng, chống dịch; tặng khẩu
trang, nước rửa tay sát khuẩn
miễn phí; tài trợ kinh phí cho
hoạt động phòng, chống dịch
trên địa bàn tỉnh với tổng số
tiền là 220 triệu đồng. Sau khi
dịch bệnh được kiểm soát, chi
nhánh đã triển khai nhiều
hoạt động đồng hành, hỗ trợ
khách hàng vượt qua khó
khăn, khôi phục, mở rộng hoạt
động sản xuất kinh doanh,
như cơ cấu lại thời gian trả nợ,
miễn/giảm lãi vay theo hợp
đồng tín dụng đã ký kết và xem
xét cho vay mới đối với khách
hàng để khôi phục, duy trì sản
xuất, kinh doanh; giảm lãi suất
đối với các khoản vay mới
thuộc các ngành, lĩnh vực bị
ảnh hưởng do dịch Covid-19…
Gần đây nhất, BIDV cũng đã
trích quỹ phúc lợi, đồng thời
phát động cán bộ, nhân viên
tham gia ủng hộ đồng bào
miền Trung khắc phục hậu
quả thiên tai, bão lũ với tổng
số tiền hơn 100 triệu đồng.
Công tác phát triển giáo
dục cũng được BIDV Hải
Dương hết sức quan tâm, chú
trọng đầu tư. Năm 2015, BIDV
Hải Dương đã hỗ trợ xây dựng
một trường Tiểu học của
huyện Thanh Miện với kinh
phí 2 tỷ đồng; năm 2019-2020,
chi nhánh đã hỗ trợ xây dựng
thêm phòng học cho trường
THCS Bình Minh (TP Hải
Dương) với tổng kinh phí 5 tỷ
đồng...
Ông Đặng Quang Hải Việt,
Hiệu trưởng trường THCS
Bình Minh cho biết: Trong 3
năm gần đây số học sinh nhà
trường tăng đột biến từ 1.100
em trong năm 2018 lên tới
1.500 em năm 2020, tương ứng
với 6 lớp, dẫn tới tình trạng
thiếu phòng học trầm trọng.
Những năm học trước, nhà
trường phải tận dụng các
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phòng bộ môn để làm phòng
học. Đến năm 2019, được sự
quan tâm của UBND thành
phố, đặc biệt là sự hỗ trợ kinh
phí của Ngân hàng BIDV chi
nhánh Hải Dương đã giúp nhà
trường xây dựng toà nhà 3
tầng với 6 phòng học cùng khu
vệ sinh hiện đại. Qua đó đáp
ứng được yêu cầu về phòng
học cho năm học 2020-2021
của nhà trường.
Với những thành tích trong
hoạt động kinh doanh và
những đóng góp tích cực cho
xã hội, BIDV Hải Dương đã
giành được nhiều danh hiệu
thi đua, khen thưởng của
Chính phủ, các bộ, ban, ngành
Trung ương và của tỉnh. Gần
đây nhất BIDV được trao tặng
Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam năm 2019 và
Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2020...
Bà Bùi Thị Thu, Phó Giám
đốc Ngân hàng BIDV chi
nhánh Hải Dương cho biết:
"Trong thời gian tới, BIDV Hải
Dương sẽ tiếp tục phát huy nội
lực, tranh thủ sự chỉ đạo, tạo
điều kiện của các cấp, ngành,
địa phương, tận dụng tối đa
mọi nguồn lực để cùng chia
sẻ, đồng hành cùng doanh
nghiệp, khách hàng trên mọi
lĩnh vực. Tiếp tục vững bước,
tự tin trên chặng đường phát
triển, thực hiện những mục
tiêu đang phấn đấu, khẳng
định vị thế trên thị trường, góp
phần xây dựng và phát huy
thương hiệu BIDV – Ngân
hàng Thương mại có bề dày
truyền thống hàng đầu Việt
Nam. BIDV Hải Dương sẽ luôn
hướng đến khách hàng, làm
việc một cách chuyên nghiệp,
sáng tạo, đổi mới phát triển
trong kinh doanh và có trách
nhiệm với xã hội"n
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Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích
lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Cẩm Giàng
nam huỳnh

Thực trang và công tác tu
bổ, bảo vệ di tích
Qua 02 đợt kiểm kê về di
sản văn hoá và cổ vật, trên địa
bàn huyện Cẩm Giàng hiện có
255 di tích (trong đó có 177 di
tích đình, chùa); 04 di tích xếp
hạng quốc gia đặc biệt, 16 di
tích xếp hạng quốc gia, 16 di
tích xếp hạng cấp tỉnh. Trên
địa bàn huyện hiện còn lưu
giữ được gần 1.260 di vật với
nhiều loại hình phong phú từ
đồ thờ tự, tượng thờ, bia đá,
sắc phong… trong đó tòa Cửu
phẩm liên hoa chùa Giám, xã
Cẩm Sơn (nay là xã Định Sơn)
được công nhận Bảo vật quốc

gia năm 2015… Qua số liệu đã
kiểm kê cho thấy các di tích
hiện còn chủ yếu có từ thời
hậu Lê, thời Nguyễn, trong đó
di tích thời Nguyễn chiếm tỷ lệ
nhiều. Số di tích này còn giữ
được nhiều yếu tố gốc, thể
hiện việc gìn giữ bảo lưu di
tích của nhân dân trong
huyện.
Những năm qua, các di tích
đã được các cấp ủy, chính
quyền từ huyện đến cơ sở
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
đầu tư mọi nguồn lực vào
trùng tu, tôn tạo, trong đó chú
trọng đẩy mạnh công tác xã
hội hóa. Từ năm 2015 đến nay

đã có 14 di tích được đầu tư tu
bổ, chống xuống cấp, phục hồi
bằng công sức, tiền bạc, vật
chất của nhân dân trị giá trên
100 tỷ đồng. Điển hình là các
di tích: chùa Giám; đền Xưa;
đình Thạch Lỗi; đình Trữ La;
đình, chùa Cao Xá… Trong đó
có 02 di tích Văn miếu Mao
Điền và đền Bia được Nhà
nước hỗ trợ trên 20 tỷ đồng.
Các di tích sau khi được trùng
tu, tôn tạo đã phát huy hiệu
quả, hàng năm đón hàng vạn
lượt du khách đến tham quan,
chiêm bái. Một số địa phương
đã khôi phục và tổ chức lễ hội
truyền thống, ngoài phần lễ,

Các em học sinh trải nghiệm tại Văn miếu Mao Điền.
Bản tin VăN Hóa, THỂ THao Và DU lịCH HảI DươNG
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phần hội đã có nhiều loại hình
văn hóa dân gian truyền thống
như: hát chèo, đấu vật, chọi
gà, cờ người, bịt mắt bắt dê,
cầu thùm, kéo co… thu hút
đông đảo các tầng lớp nhân
dân địa phương tham gia và
quyên góp, công đức, đã có
nhiều tập thể, cá nhân công
đức hàng trăm triệu đồng. Từ
đó nhiều di tích xuống cấp có
điều kiện được khôi phục, tu
bổ, tôn tạo trở nên khang
trang; nhiều di vật, cổ vật, đồ
thờ tự được bảo vệ, chống
xuống cấp, bổ sung mua sắm
mới. Bên cạnh đó công tác an
ninh trật tự ở di tích và các lễ
hội cũng được UBND huyện
quan tâm chỉ đạo sát sao. Các
cấp chính quyền chủ động bố
trí nhân lực bảo vệ di tích, bảo
đảm an toàn cho cổ vật, di vật
và hàng vạn lượt người và
phương tiện của nhân dân về
tham quan, hành lễ.

những giải pháp bảo tồn và
phát huy giá trị di sản văn hóa
Để tiếp tục triển khai có
hiệu quả công tác bảo tồn và
phát huy các giá trị di tích lịch
sử văn hóa của huyện trong
những năm tới, huyện Cẩm
Giàng đang gấp rút hoàn
thành Đề án “Giải pháp bảo
tồn và phát huy giá trị di tích
lịch sử văn hóa trên địa bàn
huyện Cẩm Giàng giai đoạn
2020-2025” trong đó tập trung
vào một số giải pháp chính:
tăng cường sự lãnh đạo của
các cấp ủy, chính quyền, nâng
cao nhận thức và vai trò, trách
nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xác
định đây là nhiệm vụ quan
trọng góp phần xây dựng văn
hóa, con người Cẩm Giàng
phát triển toàn diện trong thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa; nâng cao hiệu quả công
tác quản lý Nhà nước về DSVH
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bằng cách cụ thể hóa các chỉ
đạo của Trung ương và của
tỉnh về văn hóa bằng chương
trình hành động của địa
phương. Tích cực xây dựng và
triển khai thực hiện các quy
hoạch, dự án, đặc biệt là các
dự án về cải tạo, nâng cấp, mở
rộng các khu di tích lịch sử văn
hóa. Song song với đó là tăng
cường công tác thanh tra,
kiểm tra, gắn trách nhiệm của
chính quyền cơ sở với trách
nhiệm cá nhân và tổ chức khi
để xảy ra sai phạm. Chủ động
đấu tranh phòng, chống các
biểu hiện sai lệch về DSVH.
Định hướng các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, lễ hội truyền
thống theo đúng tôn chỉ, mục
đích, tránh các biểu hiện lệch
lạc, mê tín dị đoan; nâng cao
chất lượng tham mưu của các
cơ quan chuyên môn ban
hành các văn bản chỉ đạo,
triển khai thực hiện và đôn
đốc, kiểm tra các hoạt động
liên quan đến DSVH như: bảo
vệ, tu bổ các di tích. Quản lý lễ
hội, thông tin truyền thông,
các công trình tôn giáo, đất
đai, môi trường, quy hoạch,
xây dựng, tài chính... để các
DSVH không bị xâm hại, giữ
được yếu tố gốc và phát huy
giá trị. Phối hợp chặt chẽ với
Sở VHTTDL thường xuyên tổ
chức bồi dưỡng, tập huấn
công tác quản lý Nhà nước về
chuyên môn nghiệp vụ cho
đội ngũ công chức, viên chức
VHTT cấp huyện và cấp xã;
kiện toàn Ban quản lý các di
tích lịch sử - văn hóa cấp xã và
nâng cao vai trò trách nhiệm,
quyền hạn của chính quyền
địa phương theo Luật DSVH.
Chú trọng công tác bồi dưỡng,
nâng cao trình độ cán bộ quản
lý, cán bộ chuyên môn làm
công tác bảo tồn và phát huy
giá trị các di tích lịch sử - văn

Số 06 tháng 12-2020

hóa;
Bên cạnh đó huyện Cẩm
Giàng cần tiếp tục làm tốt các
hoạt động tuyên truyền, nhằm
thực hiện nghiêm Luật DSVH,
các Nghị định của Chính phủ,
hướng dẫn của Bộ VHTTDL và
của Sở VHTTDL về công tác
bảo tồn và phát huy giá trị
DSVH. Làm cho các tầng lớp
nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, giá
trị của DSVH, thấy được trách
nhiệm vừa là người bảo vệ,
vừa là người được hưởng lợi từ
việc phát huy giá trị các di sản
văn hóa. Từ đó có ý thức trách
nhiệm và những hành động
thiết thực trong việc giữ gìn,
bảo vệ, phát huy giá trị DSVH,
không xâm hại, làm ảnh
hưởng đến giá trị DSVH; huy
động mọi nguồn lực trong xã
hội để tôn tạo, chống xuống
cấp di tích, phục dựng lễ hội
truyền thống và bảo tồn, phát
huy các DSVH phi vật thể. Các
địa phương có di tích, lễ hội
trích nguồn công đức để biên
tập, xuất bản và phát hành tài
liệu tuyên truyền, quảng bá về
di tích, lễ hội, tích cực huy
động nội lực trong cộng đồng
dân cư, bên cạnh đó có hình
thức khen thưởng xứng đáng
những doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân tham gia đóng góp
tích cực xây dựng các thiết chế
văn hóa.
Huyện nông thôn mới Cẩm
Giàng đang ngày càng giàu
đẹp, văn minh với nhiều khu,
cụm công nghiệp đóng trên
địa bàn, mong rằng song song
với việc phát triển kinh tế,
huyện cũng sẽ chú trọng làm
tốt hơn nữa công tác bảo tồn
và phát huy giá trị DSVH, nâng
cao mức hưởng thụ của người
dân và là tiềm năng để huyện
phát triển kinh tế du lịchn
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Văn nghệ - “món ăn” tinh thần
của người cao tuổi
Thu hồng

“Những điệu múa tuy không còn uyển chuyển, mềm mại nhưng vẫn nhuần
nhuyễn; giọng hát tuy không còn trong trẻo nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, sôi
nổi đã làm nên thành công của Liên hoan Văn nghệ Người cao tuổi (NCT) lần thứ
III, năm 2020” - đó là nhận xét của ông Phạm Quang Sản, Phó Trưởng ban Ðại
diện Hội NCT tỉnh về Liên hoan Văn nghệ NCT tỉnh Hải Dương diễn ra vào tháng
11 vừa qua.

L

iên hoan Văn nghệ NCT
tỉnh Hải Dương lần thứ
III năm 2020 thu hút sự
tham gia của hơn 200 hội viên
là NCT đến từ 11 huyện, thị xã,
thành phố trên địa bàn tỉnh,
với nhiều tiết mục về chủ đề:
ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, ca ngợi
Tổ quốc, quê hương và tích
cực thực hiện xây dựng đời
sống văn hóa, xây dựng nông
thôn mới… Theo đánh giá của
Ban Tổ chức, Liên hoan năm
nay có sự vượt bậc về chất
lượng hơn so với năm 2018.
Với 23 tiết mục ca múa nhạc,
bài hát chèo, 01 tiết mục tấu
nhạc, 01 tiết mục ca trù, 01 tiết
mục chầu văn và 06 tiểu phẩm
sân khấu. Có những dàn nhạc
chèo đưa hơi, đệm hát cho
diễn viên khá chuẩn và hiệu
quả như dàn nhạc chèo của
các huyện: Ninh Giang, Thanh
Miện, Kinh Môn, Tứ Kỳ. Các
tiết mục được đầu tư dàn dựng
công phu, sáng tạo; đặc biệt,
nhiều tiết mục múa mang
đậm bản sắc văn hóa các dân
tộc đã tạo được hiệu ứng sân
khấu, dấu ấn nghệ thuật, giàu
ý nghĩa về nội dung để lại ấn
tượng trong lòng khán giả.
Cũng theo chia sẻ của ông
Phạm Quang Sản, thông qua
Liên hoan Văn nghệ NCT năm
nay cho thấy phong trào văn
nghệ của NCT ngày càng sôi
nổi, phát triển và NCT thực sự

BTC trao giải cho các cá nhân đạt thành tích tại Liên hoan Văn
nghệ Người cao tuổi tỉnh Hải Dương năm 2020.

là nguồn lưu giữ những giá trị
văn hóa truyền thống.
Không hẹn trước, chúng tôi
đến Câu lạc bộ (CLB) NCT liên
thế hệ của xã Cổ Dũng, huyện
Kim Thành vào đúng ngày tập
luyện của CLB để chuẩn bị cho
buổi giao lưu văn nghệ tại Hội
nghị tổng kết văn nghệ của
Người cao tuổi vào 14/12. 8 giờ
tối, các thành viên của CLB đã
có mặt đông đủ để luyện tập.
Dù tuổi đã cao nhưng ai cũng
say sưa trong những điệu múa,
lời ca. Chia sẻ về hoạt động
của CLB, bà Lê Thị Hân, Phó
Chủ tịch Hội NCT cho biết:
“Tiền thân là đội văn thể của
NCT được thành lập năm

Bản tin VăN Hóa, THỂ THao Và DU lịCH HảI DươNG

2011, sau một thời gian hoạt
động tích cực, năm 2019 đổi
tên thành CLB liên thế hệ tự
giúp nhau thôn Bắc, từ 10
thành viên ban đầu đến nay
CLB đã thu hút được hơn 20
thành viên. Cứ vào tối chủ
nhật hàng tuần, các thành
viên trong CLB lại tập trung tại
nhà hội viên Nguyễn Khắc
Lũng để sinh hoạt, tập luyện.
Các thành viên say mê chèo,
chưa hiểu rõ, hay hát chưa tốt
đã tự mình lên nhà hát Chèo
trên tỉnh tìm thầy dạy hướng
dẫn thêm cho mình. Dù tuổi
đã cao, nhưng niềm đam mê
ca hát, nhiệt huyết với phong
trào văn hóa, văn nghệ vẫn
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luôn thúc giục chúng tôi tham
gia đều đặn các buổi sinh
hoạt. Bởi với chúng tôi, văn
nghệ là hoạt động mang lại
niềm vui cho tuổi già, mỗi
buổi luyện tập còn là cơ hội để
chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện,
động viên nhau sống tốt, làm
gương cho con cháu học tập.
Nhờ tích cực tập luyện và
nhiệt tình tham gia các phong
trào văn nghệ, nên Liên hoan
Văn nghệ NCT, CLB đều giành
giải cao”.
Chủ nhiệm CLB liên thế hệ
tự giúp nhau thôn Bắc, ông
Nguyễn Quang Thông cho biết
thêm: Hiện nay, hoạt động của
CLB không còn bó hẹp trong
phạm vi địa phương, ngoài các
hoạt động giao lưu trong tỉnh,
mỗi năm, CLB còn nhận được
nhiều lời mời tham gia biểu
diễn, giao lưu với CLB NCT ở
các tỉnh, thành phố khác như
ở Lạng Sơn, Thái Nguyên.
Chính những hoạt động giao
lưu, học hỏi này mà kinh
nghiệm của CLB ngày càng
được nâng lên.
Khác với CLB liên thế hệ tự
giúp nhau thôn Bắc, CLB Văn
nghệ NCT phường Phú Thứ
(thị xã Kinh Môn) lại tập trung
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vào các làn điệu chèo là chủ
yếu. CLB NCT phường Phú
Thứ có gần 20 thành viên,
người ít tuổi nhất cũng trên 50,
người nhiều tuổi nhất đã 72.
Bà Mạc Thị Hương, Chủ tịch
Hội NCT, đồng thời là một
thành viên của CLB cho biết
dù tuổi cao nhưng các bác vẫn
tham gia làm đồng, công tác
xã hội, giúp con cháu việc nhà.
Mọi người đến với CLB vì niềm
đam mê với những làn điệu
truyền thống của dân tộc. CLB
NCT phường thường biểu diễn
các làn điệu chèo cổ, dựng
hoạt cảnh, ca cảnh với nội
dung về quê hương đổi mới, ca
ngợi Đảng, Bác Hồ. Trong các
thành viên có một số bác có
khả năng sáng tác, thường
xem các tiết mục trên mạng,
học hỏi và viết lời cho phù
hợp, sau đó đưa ra tập luyện.
Các tiết mục chèo của hội
NCT phường không chỉ biểu
diễn phục vụ ở địa phương mà
còn được chọn đi biểu diễn
giao lưu với một số địa phương
khác, thực sự tạo nên sự cuốn
hút, trở thành món ăn tinh
thần ý nghĩa của người dân địa
phương, đồng thời góp phần
tích cực vào việc gìn giữ những
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làn điệu cổ truyền của dân tộc.
Ở hầu khắp các thôn, khu
dân cư bây giờ đều có các đội,
CLB văn nghệ của NCT. Các cụ
tham gia luyện tập, biểu diễn
vì niềm đam mê ca hát, vì
trách nhiệm xây dựng đời
sống văn hóa ở cơ sở. Ở các hội
nghị, sự kiện ở xã, thôn, khu
dân cư bây giờ các tiết mục
văn nghệ của NCT chiếm đa
số, thực sự trở thành món ăn
tinh thần cho người dân địa
phương. Tham gia hoạt động
văn nghệ cũng giúp người cao
tuổi sống vui, sống khỏe, góp
phần tích cực xây dựng đời
sống văn hóa mới.
Với nhiều NCT, Liên hoan
Văn nghệ NCT thực sự là sân
chơi bổ ích dành cho NCT
đúng với phương châm “Sống
vui, sống khỏe, sống có ích”
tạo cơ hội để NCT được thể
hiện và phát huy khả năng sở
thích. Ðồng thời, cũng là dịp
để các hội viên NCT trong tỉnh
có dịp giao lưu, học hỏi, chia
sẻ kinh nghiệm trong quá
trình tổ chức các hoạt động tại
cơ sở. Nhất là trong việc tổ
chức các hoạt động văn hóa
văn nghệ, thể dục thể thao
phù hợp với NCTn
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Cái tâm, cái tầm của người trưởng thôn
Bá giang

T

hôn Cậy là một trong 3
thôn của xã Long Xuyên
(huyện Bình Giang) với
gần 1.700 hộ, dân số hơn 5.000
người, bằng 2/3 dân số của cả
xã. Là địa danh nổi tiếng từ
thời thuộc Pháp với nghề gốm
sứ. Đến nay diện mạo nông
thôn mới (NTM) đã làm thay
đổi căn bản cảnh sắc nơi đây.
Nhà cao tầng mọc lên san sát,
đường giao thông thông
thoáng sạch sẽ, các thiết chế
văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng
được xây dựng, tu bổ khang
trang, nhiều phong trào luôn
đứng ở vị trí tốp đầu của
huyện… thành quả này có
được là nhờ sự vào cuộc tích
cực của cấp ủy, chính quyền
và người dân nơi đây, trong đó
có vai trò của ông Phạm Minh
Đức, sinh năm 1948, đảng viên
hơn 50 năm tuổi Đảng, trưởng
thôn Cậy giai đoạn 2007-2019.

Chọn mặt gửi vàng
Gặp ông tại văn phòng Hội
khuyến học, UBND xã Long
Xuyên, với vóc dáng nhỏ nhắn,
nhanh nhẹn, không ai nghĩ
ông tuổi đã ngoài 70. Tiếp
chúng tôi, ông hồ hởi, tự hào
kể về quá trình công tác, trọng
tâm là từ khi ông được bầu
làm trưởng thôn vào năm
2007, khi đó ông đã ở tuổi gần
60, trước tình hình địa phương
có nhiều vấn đề nổi cộm, các
thiết chế văn hóa chưa được
quan tâm xây dựng, hoạt động
phong trào gần như đình trệ,
tình hình đất đai diễn biến
phức tạp… nhiều trưởng thôn
được bầu, nhưng do kiêm
nhiệm nhiều việc nên ít quan
tâm đến phát triển các phong
trào, do đó công việc của thôn
gần như bê trễ, dẫn đến chỉ

Gia đình ông Phạm Minh Đức.

làm được một nhiệm kỳ. Được
chi bộ gợi ý, có người đề cử,
bản thân nhiều năm kinh
nghiệm làm trong ngành giáo
dục và với cái tâm của mình,
ông xung phong ra ứng cử
trưởng thôn. Việc tự ứng cử
của ông, đối với người dân nơi
đây không lấy làm ngạc nhiên,
vì trong thời gian dạy học tại
trường THCS Long Xuyên, ông
tích cực cùng nhân dân tham
gia các phong trào tại địa
phương, nên ông được cán bộ
và nhân dân tin yêu “chọn mặt
gửi vàng”. 5 khóa liên tiếp, ông
đều được nhân dân tín nhiệm
bầu với số phiếu tập trung cao
trên 85%. Cho thấy người dân
đã đặt trọn niềm tin vào lá
phiếu bầu người sẽ đem lại sự
đổi mới, phát triển cho quê
hương.
Sau khi làm trưởng thôn,
ông cùng Chi bộ, Ban lãnh đạo
thôn đoàn kết, đồng lòng,
chung tay làm việc. Đầu tiên là
nắm bắt kịp thời chủ trương,
đường lối của cấp trên và nhu
cầu của thôn, sau đó xây dựng
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kế hoạch, tờ trình xin ý kiến
chỉ đạo, thành lập các ban để
theo dõi, đôn đốc, giám sát.
Trong đó ban giám sát và ban
thanh tra nhân dân là các ông,
bà trưởng, phó thôn; cán bộ
hưu trí; đại diện các ban,
ngành, đoàn thể… thiết lập sổ
sách ghi chép rõ ràng, minh
bạch.

năm nhiệm kỳ tâm huyết
với quê hương
Trong 5 nhiệm kỳ, mỗi
nhiệm kỳ ông cùng Ban lãnh
đạo thôn đều xây dựng kế
hoạch, đề ra các chỉ tiêu phấn
đấu, thời gian hoàn thành,
nguồn kinh phí (Nhà nước hỗ
trợ, nhân dân đóng góp và xã
hội hóa (XHH)…). Dự thảo kế
hoạch xong, Ban công tác mặt
trận mở hội nghị quân - dân chính lấy ý kiến đóng góp dân
chủ của người dân, sau đó tiếp
thu, chỉnh sửa hoàn thiện. Kế
hoạch được gửi lên UBND xã
để biết và đôn đốc, kiểm tra
quá trình thực hiện, đến chi
bộ và các ban, ngành, đoàn
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thể của thôn, giao cụm trưởng
các xóm phổ biến cho nhân
dân biết và cùng thực hiện.
Ngoài kế hoạch nhiệm kỳ, mỗi
chương trình cũng đều được
xây dựng kế hoạch riêng và có
lộ trình thực hiện rõ ràng. Để
công việc được hanh thông,
Ban lãnh đạo phân công
trưởng, phó thôn, cụm trưởng
mỗi người một nhiệm vụ, song
song với đó là kiểm tra, đôn
đốc. Hằng năm, vào Ngày Đại
đoàn kết toàn dân (18/11),
Ban công tác mặt trận tổ chức
gặp mặt toàn dân tại Nhà văn
hóa, ông thay mặt lãnh đạo
thôn báo cáo kết quả đã làm
và phương hướng, nhiệm vụ
thời gian tiếp theo để người
dân được biết. Theo ông
“Mình phải nhiệt tình, tâm
huyết, thông qua kế hoạch là
làm ngay, không phải viết ra
để đấy, đề ra việc gì thống
nhất quan điểm trong ban
lãnh đạo thôn, dân đồng
thuận là mình làm”.
Với tư duy đổi mới thể hiện
cái tầm của Ban lãnh đạo,
thôn Cậy từng bước phát triển
mọi mặt về kinh tế, văn hóa, xã
hội, an ninh trật tự: tận dụng
lợi thế nằm ở vị trí trung tâm
xã, có đường tỉnh lộ 394 và 395
đi qua nên hoạt động giao
thương phát triển kinh tế của
thôn rất thuận lợi, đến nay đã
có hàng chục doanh nghiệp
mở nhà xưởng sản xuất. Bên
cạnh đó là hàng trăm hộ làm
nghề xay xát, vận tải tư nhân
với hơn 120 xe ôtô các loại. Đời
sống người dân nơi đây thuộc
diện khá của huyện với thu
nhập bình quân ước đạt gần
70 triệu đồng/người/năm. Tốc
độ đô thị hóa phát triển
nhanh, nhiều khu dân cư mới
được hình thành, hàng trăm
nhà cao tầng mọc lên mỗi
năm. Trong chương trình
NTM, thôn đã cải tạo xây mới
20km đường giao thông nông
thôn, Nhà nước hỗ trợ xi-
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Ông Phạm Minh Đức (giữa) trong lễ nhậm chức Chủ tịch Hội
khuyến học xã.

măng nhân dân đóng góp
công sức, tiền của. Đến nay
100% đường trong thôn, trên
90% đường nội đồng đều được
bê-tông hóa. Thôn tiếp tục
đăng ký xây dựng NTM nâng
cao, phấn đấu đến năm 2024
thành thị tứ và năm 2028 xã
Long Xuyên trở thành đô thị
loại 5. Công tác vệ sinh môi
trường được thực hiện thường
xuyên, thôn có đội thu gom và
bãi rác tiêu chuẩn. Đặc biệt,
cải tạo thành công khuôn viên
chợ Cậy, trước kia bẩn, nhếch
nhác, thôn đã huy động XHH
đầu tư quy hoạch, xây dựng
khang trang và đến nay hoạt
động của chợ đã đi vào nền
nếp. Nhà văn hóa được quy
hoạch, xây dựng trên diện tích
3.600m2, mỗi xóm, KDC có
một nhà văn hóa và đều có
trang, thiết bị đầy đủ phục vụ
sinh hoạt của nhân dân; khu
di tích đền, chùa Cậy thường
xuyên được trùng tu, tôn tạo.
Phong tục tập quán và lễ hội
của thôn thay đổi rõ rệt, việc
cưới, việc tang trước đây rất
nặng nề, tốn kém, có những
đám làm hàng trăm mâm cỗ,
tổ chức trong nhiều ngày.
Được sự tuyên truyền vận
động tích cực của lãnh đạo
thôn và Ban công tác mặt trận,
nhận thức người dân dần thay
đổi, đến nay chỉ tổ chức gọn
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nhẹ trong gia đình. Theo ông,
cuộc sống người dân thôn Cậy
được ví với 3 cái nhất: Lao
động quên mình nhất/Ăn
uống linh đình nhất (đến nay
đã giảm)/Thời gian thư giãn ít
nhất (chỉ chú tâm đến làm ăn
kinh tế). Việc tổ chức lễ hội
cũng đã đi vào nền nếp, theo
kịch bản của Phòng Nếp sống
VH&GĐ (nay là Phòng Quản lý
VH&GĐ) Sở VHTTDL, đã giúp
nâng tầm lễ hội đền Cậy. Cùng
với đó là phong trào văn hóa,
văn nghệ, TDTT phát triển
mạnh với nhiều CLB, đội đã có
hàng trăm người tham gia,
sinh hoạt. Trong đó nổi bật là
môn bơi chải thôn Cậy, không
chỉ nổi tiếng trong tỉnh mà
trên toàn quốc, bên cạnh đó là
2 CLB cầu lông, bóng bàn; đội
văn nghệ tham gia hội thi, hội
diễn cấp tỉnh cấp huyện đều
có giải. Người dân chú trọng
làm ăn nên kinh tế khá giả, từ
đó có điều kiện hưởng thụ
cuộc sống, vì vậy tệ nạn xã hội
được đẩy lùi, nhiều năm thôn
không xảy ra tình trạng mất an
ninh trật tự, làng quê bình
yên.
Ông Đức chia sẻ: Trong
thời gian công tác, khó khăn
nhất là giai đoạn 2007-2010,
nhân dân xây mộ rất nhiều,
(Xem tiếp trang 24)

vhttdl.haiduong.gov.vn

Hải Dương sau 10 năm thực hiện
chiến lược phát triển thể dục thể thao
Trần Thanh

Ký kết tài trợ của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch cho đội tuyển bóng bàn.

Q

uyết định 2198/QĐTTg ngày 03/12/2010
của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Chiến
lược phát triển Thể dục Thể
thao (TDTT) Việt Nam đến
năm 2020 đã cụ thể hóa chủ
trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà
nước về TDTT, thể hiện sự
nhất quán trong lãnh đạo, chỉ
đạo và thực hiện. Là nền tảng
cơ bản để định hướng phát
triển TDTT tỉnh Hải Dương
trong giai đoạn 2010-2020. Sau
10 năm triển khai thực hiện,
sự nghiệp TDTT của tỉnh có
những bước tiến và sự phát
triển nhất định.

Diện mạo TDTT hải Dương
10 năm qua
Để đưa thể thao đến gần
hơn với người dân, các cấp,
các ngành trong tỉnh đã đẩy
mạnh triển khai công tác

tuyên truyền về lợi ích, tầm
quan trọng của TDTT đối với
sức khỏe, từ đó vận động
người dân tham gia tập luyện
TDTT hàng ngày. Việc tuyên
truyền được triển khai dưới
nhiều hình thức phong phú,
đa dạng như tuyên truyền trực
quan (băng rôn, khẩu hiệu,
pano) đến tuyên truyền bằng
các bài viết, phóng sự trên
truyền hình và trên các kênh
thông tin đại chúng. Nhờ đó,
phong trào TDTT trên địa bàn
tỉnh phát triển mạnh mẽ, thu
hút nhiều đối tượng tham gia
như: trẻ em, thanh niên, người
cao tuổi, người khuyết tật, lực
lượng vũ trang, phụ nữ... Vì
vậy, số người tham gia tập
luyện TDTT thường xuyên, số
câu lạc bộ và gia đình thể thao
không ngừng tăng lên cả về số
lượng và chất lượng, năm sau
cao hơn năm trước. Tỷ lệ số
người tập luyện thường xuyên
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năm 2011 đạt 21%-23%, năm
2016 đạt 27%, 2019 đạt 30%; số
gia đình thể thao năm 2011
đạt 14% - 15%, năm 2016 đạt
19%, năm 2017-2019 đạt 21%.
Trong 10 năm qua, Hải
Dương đã không ngừng quan
tâm đầu tư và phát triển
phong trào TDTT. Hoạt động
TDTT được tổ chức sôi nổi,
rộng khắp nhân dịp các ngày
lễ, tết, ngày kỷ niệm. Hàng
năm, tổ chức từ 45 đến 50 giải
thể thao, hội thao cấp tỉnh,
ngành; 04 – 07 giải thể thao
khu vực, toàn quốc và quốc tế.
Các môn thể thao truyền
thống của địa phương và các
môn đang được phổ cập rộng
rãi: 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,
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Bóng chuyền hơi, Vật dân tộc,
Cờ tướng, Xe đạp, Dân vũ…
Hiện toàn tỉnh có trên 3.500
câu lạc bộ, điểm, nhóm hoạt
động TDTT.
Phong trào TDTT quần
chúng trong những năm qua
phát triển mạnh mẽ trên địa
bàn toàn tỉnh, đông đảo tầng
lớp nhân dân tích cực tham
gia hưởng ứng cuộc vận động
“Toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại”
bằng các hoạt động tập luyện,
thi đấu đa dạng, phong phú.
Hàng năm, sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch phối hợp với
các Liên đoàn, hiệp hội thể
thao, các tổ chức xã hội nghề
nghiệp về TDTT vận động mọi
người tham gia phát triển
phong trào TDTT, phổ biến
kiến thức, hướng dẫn tập
luyện TDTT phù hợp với sở
thích, lứa tuổi, giới tính, nghề
nghiệp; bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ cho cộng tác
viên TDTT cơ sở. Bên cạnh đó,
ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch đã phối hợp với Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội,
Hội Người cao tuổi, Hội Người
mù, Hội Người khuyết tật,
Trung tâm Bảo trợ xã hội để
phát triển các môn thể thao
phù hợp với từng đối tượng
như: Thể dục dưỡng sinh, Dân
vũ, Dancesport, Đi bộ, Bơi lội,
Cầu lông, Bóng bàn, Cờ tướng,
Bóng chuyền hơi, Xe đạp… và
tạo điều kiện cho các đối
tượng người cao tuổi, người
khuyết tật được tham gia hoạt
động thể thao và các giải thi
đấu thể thao thích hợp với các
đối tượng, lứa tuổi khác nhau.
Phối hợp với các sở, ngành,
doanh nghiệp trong tỉnh phát
triển các môn thể thao trong
các doanh nghiệp như: Bóng
chuyền, Bóng đá, Bóng bàn,
Cầu lông, Bơi lội, Thể dục
dưỡng sinh, Thể dục giữa giờ,
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phát triển thêm các môn thể
thao giải trí khác như:
Dancesport, HipHop... Xây
dựng hệ thống thi đấu thể
thao các cấp cho các sở,
ngành, doanh nghiệp hoặc
khuyến khích các doanh
nghiệp tổ chức thi đấu thể
thao cho công nhân, người lao
động thành truyền thống hàng
năm.
Cùng với sự phát triển của
phong trào TDTT quần chúng,
các công trình thể thao, cơ sở
vật chất, dụng cụ, sân bãi tập
luyện ở các cơ sở được tăng
cường, các giải thi đấu cấp
tỉnh, cấp huyện đều được tổ
chức và giành được kết quả
đáng khích lệ góp phần vào sự
phát triển chung của thể thao
tỉnh nhà. Hệ thống cơ sở vật
chất cấp tỉnh quản lý gồm:
Nhà thi đấu TDTT tỉnh đạt
tiêu chuẩn quốc gia với trang
thiết bị hiện đại, đủ điều kiện
tổ chức thi đấu quốc tế một số
môn thể thao, diện tích
17.815m2. Trung tâm Đào tạo,
Huấn luyện và Thi đấu thể
thao tỉnh có 1 sân bóng đá
(hiện đang liên kết khai thác
với doanh nghiệp), một số sân
thể thao cơ bản Bóng chuyền,
Bóng rổ, Nhà tập luyện đa
năng, khu kí túc xá VĐV với
tổng diện tích của Trung tâm
gần 3ha. Các Câu lạc bộ Bóng
bàn, Câu lạc bộ Bắn súng với
các tuyến bắn 10m - 25m 50m có thể tổ chức giải Súng
hơi quốc gia, diện tích: 2.374
m2. Bể bơi Yết Kiêu, diện tích
1.561 m2 (không kể diện tích
mặt hồ Bạch Đằng) cơ bản đáp
ứng được việc tập luyện của
VĐV.
Toàn tỉnh hiện có 9/12
huyện, thị xã, thành phố có
sân vận động trung tâm; có
7/12 huyện, thị xã, thành phố
có nhà tập và thi đấu TDTT
gồm: Chí Linh, Cẩm Giàng,
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Nam sách, Kim Thành, Bình
Giang, Ninh Giang, Kinh Môn
và 12/12 huyện, thị xã, thành
phố chưa có bể bơi đạt chuẩn
quốc gia do nhà nước quản lý.
12/12 Bể bơi thông minh tại
các Trung tâm Văn hóa, Thông
tin -Thể thao, Trung tâm Văn
hóa, Thể thao quản lý do ngân
sách nhà nước hỗ trợ. Tổng số
xã, phường, thị trấn hiện có
215/235 xã có sân vận động; 20
xã, phường, thị trấn còn lại
mới có quy hoạch nhưng hiện
nay chưa được xây dựng, trong
đó có xã, phường, thị trấn
không có quỹ đất để quy
hoạch làm sân vận động. Phần
lớn các địa phương chỉ có một
sân thể thao cơ bản và một số
sân thể thao khác, cơ sở vật
chất, trang thiết bị tại khu
thiết chế TDTT phục vụ nhân
dân tập luyện còn hạn chế.
Toàn tỉnh hiện có 22 Ao bơi
hợp vệ sinh khu vực nông thôn
được nhà nước đầu tư kinh phí
xây dựng. Có 515/1469 thôn có
sân thể thao (diện tích từ
1000-2000m2) theo tiêu chí
xây dựng nông thôn mới.
Cùng với sự phát triển của
phong trào thể dục thể thao
quần chúng, thể thao thành
tích cao Hải Dương đã gặt hái
được những kết quả đáng
khích lệ. Thể thao thành tích
cao của Hải Dương đã khẳng
định vị thế của mình trên đấu
trường trong nước. Tại Đại hội
TDTT toàn quốc lần thứ VII và
lần thứ VIII, đoàn thể thao
tỉnh Hải Dương được Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tặng
cờ xuất sắc, giữ vững vị trí
trong top 10 tỉnh thành, ngành
mạnh nhất toàn quốc.
Những năm qua, Hải
Dương đã có nhiều đổi mới,
tăng cường công tác quản lý,
cải tiến phương pháp tuyển
chọn và đào tạo lực lượng
VĐV; đội ngũ HLV được chuẩn
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hoá, 100% có trình độ đại học
và sau đại học, đồng thời
không ngừng phát triển về số
lượng và chất lượng các môn
thể thao qua từng năm. Công
tác đào tạo và phát triển lực
lượng VĐV được chú trọng
hàng đầu, luôn tập trung
tuyển chọn, quản lý và đào tạo
VĐV theo hướng nâng cao
hiệu quả về số lượng và chất
lượng. Tính đến tháng 2 năm
2020, chỉ tiêu đào tạo các VĐV
luân huấn, mục tiêu là 530
VĐV/25 đội thể thao. 143 VĐV
đạt đẳng cấp trong đó 04 VĐV
kiện tướng quốc tế, 58 VĐV
kiện tướng, 12 VĐV dự bị kiện
tướng và 69 VĐV cấp I quốc
gia. Hằng năm, các VĐV Hải
Dương trung bình mang về từ
60 đến 80 HCV ở các giải trong
nước và quốc tế. Thành quả
này khẳng định thể thao tỉnh
Đông đã có hướng đi phù hợp,
sự đầu tư đúng đắn cho các
môn thể thao truyền thống, có
thế mạnh. Trong đó ưu tiên
đầu tư kinh phí từ nguồn ngận
sách được cấp cho công tác
xây dựng lực lượng VĐV nòng
cốt tại các đội tuyển, trong đó
chú trọng nâng cao chế độ
dinh dưỡng cho VĐV, đồng
thời tăng cường công tác xã

hội hóa thể thao thành tích
cao để tăng thu, thu hút nguồn
lực ngoài ngân sách nhà nước,
đáp ứng yêu cầu ngày càng
cao trong phát triển thể thao
thành tích cao hiện nay. Trong
giai đoạn 2010 – 2019, một số
tổ chức xã hội, doanh nghiệp
Trung ương và địa phương, tư
nhân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ
kinh phí cho hoạt động sự
nghiệp TDTT ước tính từ 2,5 3 tỷ đồng/năm, điển hình như:
Công ty TNHH MTV Xi măng
Vicem Hoàng Thạch; Công ty
Cổ phần Kinh doanh nước
sạch Hải Dương; Công ty
TNHH Gia Bảo Hải Dương;
Công ty TNHH Babeeni Việt
Nam…

Còn đó những khó khăn,
thử thách
Bên cạnh những kết quả đã
đạt được, công tác thể dục thể
thao của tỉnh vẫn còn một số
khó khăn: Phong trào TDTT
quần chúng tuy đã phát triển
nhưng chưa đồng đều, chủ
yếu tập trung tại các thị xã, thị
trấn; tỷ lệ người tham gia tập
luyện TDTT thường xuyên khu
vực nông thôn còn thấp, sân
bãi phục vụ hoạt động ngoại
khóa TDTT trong trường học
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hạn chế. Nguyên nhân do điều
kiện cơ sở vật chất tập luyện
thể thao còn thiếu, ở cấp
huyện chưa có khu trung tâm
TDTT nào được xây dựng
hoàn chỉnh, thậm chí có nơi
chưa có sân vận động cấp
huyện; ở các xã khó khăn,
vùng sâu hầu như không có
sân bãi thể thao, cán bộ làm
công tác TDTT cấp xã là kiêm
nhiệm, thường thay đổi và chế
độ trợ cấp, kính phí dành cho
hoạt động TDTT cấp xã hạn
chế. Một số cấp Ủy đảng,
chính quyền chưa thường
xuyên quan tâm chỉ đạo và
đầu tư cho công tác TDTT,
chưa đánh giá được tầm quan
trọng của TDTT đối với việc
nâng cao đời sống văn hóa
tinh thần và sức khỏe của
nhân dân, đặc biệt là việc xây
dựng các tiêu chí văn hóa, thể
thao trong chương trình xây
dựng nông thôn mới hiện nay.
Công tác xã hội hóa TDTT còn
chậm phát triển, việc giải
quyết đầu ra cho VĐV hết thời
gian làm nhiệm vụ thi đấu còn
nhiều khó khăn, bất cập. Sự
phối hợp hoạt động giữa các
ngành để phát triển TDTT
chưa chặt chẽ, đặc biệt là công
tác quản lý về giáo dục thể
chất trong nhà trường. Tổ
chức bộ máy TDTT từ tỉnh đến
cơ sở chưa ổn định và đồng
bộ, đội ngũ cán bộ TDTT,
huấn luyện viên thể thao
thành tích cao còn thiếu về số
lượng và yếu về chuyên môn.
Công tác quản lý, giáo dục
chính trị, tư tưởng đạo đức, tác
phong cho VĐV chưa thực sự
được quan tâm. Cơ chế chính
sách đãi ngộ VĐV còn nhiều
bất cập nên trong những năm
qua (2012 – 2020) một số VĐV
đã bỏ tập hoặc bỏ sang những
đơn vị khác có chế độ lương,
thưởng cao như môn Bóng
bàn, Bóng chuyền nữ. Cơ sở
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vật chất, trang thiết bị kỹ thuật
lạc hậu chưa đáp ứng được
yêu cầu phát triển của phong
trào và đào tạo vận động viên
thể thao thành tích cao. Toàn
tỉnh chưa có sân vận động đạt
tiêu chuẩn tập luyện và thi
đấu quốc gia, chưa có bể bơi
đủ quy chuẩn để đăng cai tổ
chức các giải toàn quốc.
Để tiếp tục đẩy mạnh hơn
nữa phong trào TDTT, các cấp
các ngành Hải Dương đã xây
dựng nhiều giải pháp thực
hiện. Trong đó, tập trung tiếp
tục tuyên truyền, vận động
quần chúng nhân dân tham
gia tập luyện thể dục thể thao;
nâng cao nhận thức và trách
nhiệm của các cấp ủy đảng,
chính quyền, đoàn thể và cộng

đồng, quan tâm đầu tư về cơ
sở vật chất, dành kinh phí và
quỹ đất cho công tác TDTT.
Tăng cường đẩy mạnh công
tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức
các hoạt động TDTT; phấn
đấu nâng dần số người tập
luyện TDTT thường xuyên
trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và
nâng cao hiệu quả hoạt động
của hệ thống thiết chế thể
thao ở cơ sở; chú trọng và ưu
tiên đầu tư các nguồn lực phát
triển TDTT ở vùng xa, vùng
nông thôn; bảo tồn, phát triển
các môn thể thao dân tộc.
Tăng cường tổ chức nhiều
hoạt động TDTT, hội thi, giải
thi đấu thể thao gắn với các
hoạt động kỷ niệm, lễ hội, sự
kiện chính trị của các đơn vị,

tản mạn chuyện...
(Tiếp theo trang 48)

nghĩa một bộ phận xã hội đang bị thất thoát
niềm tin vào sự tử tế của cộng đồng và sự uy
nghiêm của thể chế. Một khi khái niệm “có tiền
mua tiên cũng được” phổ biến như kim chỉ
nam cho mọi hành động, thì bất kỳ sự ô trọc
hoặc sự đồi bại nào cũng có thể xảy ra.
Cứ thế, phong bì không còn gói gọn ơn nghĩa nữa, mà chi phối quan hệ xin-cho, nặng
nghĩa vụ - nhẹ tri ân. Phong bì vào bệnh viện
rất dễ lung lay y đức, phong bì vào trường học
có thể che mờ vẻ đẹp giáo dục. Phong bì còn
góp phần làm “nhờn luật”. Phong bì vào công
sở thì nảy sinh dấu hiệu hối lộ, tham nhũng.
Phong bì trong phần lớn trường hợp là tham ô,
hạch sách, nhũng nhiễu, vòi vĩnh mà nên, do
đó cần phải loại trừ nó ra khỏi các quan hệ xã
hội, quan hệ công việc, nếu không thật khó mà
kiểm soát tệ nạn tiêu cực, tham nhũng. Khi
đồng tiền đứng trên chuyện sinh mạng con
người, đứng trên chuyện giáo dục con người,
hoàn toàn có thể làm đảo lộn mọi chuẩn mực
đạo lý. Mặt khác, đồng tiền đứng trên sự liêm
chính, đứng trên lẽ công bằng, sẽ có nguy cơ
phá vỡ trật tự và luật pháp. Nếu không ngăn
chặn nạn phong bì “bôi trơn”, “lót tay”, thì
đồng tiền không còn phục vụ con người, mà
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địa phương. Cùng với đó là
phát triển thể thao trong
trường học, kịp thời phát hiện
và bồi dưỡng các tài năng thể
thao để bổ sung cho các đội
tuyển thể thao thành tích cao.
Tập trung nguồn lực đầu tư hệ
thống cơ sở vật chất, kỹ thuật
TDTT cấp tỉnh, huyện, xã theo
mục tiêu, chỉ tiêu của quy
hoạch đã được phê duyệt, gắn
với Chương trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng nông
thôn mới. Tăng cường ứng
dụng khoa học kỹ thuật trong
công tác đào tạo, huấn luyện
vận động viên thể thao thành
tích cao. Tiếp tục duy trì thành
tích và xếp hạng tại các kỳ Đại
hội thể dục thể thao cấp quốc
gian

đồng tiền quay lại tha hóa con người! Và ranh
giới giữa việc nhận phong bì thay lời cảm ơn với
tham nhũng là rất mong manh. Trong những
trường hợp như trên thì không thể gọi là “văn
hóa phong bì” được nữa vì thực chất nó là một
hình thức hối lộ, đút lót, động cơ không trong
sáng.
Trong những năm qua, với mục tiêu tạo
dựng môi trường xã hội không dung dưỡng chi
phí không chính thức trong dịch vụ công
(phong bì, quà biếu, tiền bồi dưỡng...), kiên
quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức
tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ
luật kỷ cương, góp phần phòng, chống tham
nhũng. Một trong những biện pháp đang là
đích nhắm đến của công tác phòng, chống
tham nhũng đó là tập trung vào hoàn thiện thể
chế, không để kẽ hở cho tham nhũng. Đó là
phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền
lực, xóa bỏ cơ chế xin-cho. Đó là đẩy mạnh cải
cách hành chính, tăng cường công khai minh
bạch… Giải quyết triệt để vấn đề này chúng ta
phải đẩy mạnh tính chủ động của người dân
trong việc "nói không với việc đưa phong bì”,
hạn chế những chi phí không chính thức trong
sử dụng dịch vụ công. Người dân, doanh
nghiệp khi được trang bị kiến thức, kỹ năng cụ
thể có thể lên án những hành vi nhũng nhiễu,
góp phần phòng, chống tham nhũng trong mọi
lĩnh vực một cách hiệu quản
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Bóng đá
Hải Dương (Thành Đông)

Trịnh Công Quyền

(*)

Đội bóng đá Giao thông Vận tải Hải Hưng năm 1986.

Từ năm 1954 đến 1990 thế
kỷ XX
Năm 1954 hòa bình lập lại
ở miền Bắc Việt Nam, cùng với
nhân dân toàn miền Bắc,
phong trào văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao của tỉnh Hải
Dương phát triển sôi động từ
thành thị đến nông thôn, tiêu
biểu là phong trào tập luyện
môn bóng đá, bóng chuyền,
chạy, nhảy, bơi, bắn, võ (đặc
biệt môn bóng đá). Ở thập
niên 50, 60 của thế kỷ 20, Hải
Dương đã có đội tuyển bóng
đá chân giầy (Hạng A) toàn
miền Bắc, với những danh thủ
Lê Thế Thọ, Phùng Mạnh
Ngọc, Phạm Ngọc Khánh sau
này là Anh hùng lực lượng vũ
trang…
Thời kỳ chống Mĩ cứu
nước, bóng đá Hải Dương tạm
lắng xuống; năm 1972, thể
thao Hải Dương kiện toàn tổ

chức thành lập Ty TDTT Hải
Hưng do đồng chí Nguyễn
Đức Tiến làm Trưởng ty; với
quyết tâm cao, tràn đầy nhiệt
huyết, được nhân dân đồng
tỉnh ủng hộ, ngành TDTT xây
dựng đội tuyển bóng đá Hải
Hưng tiền thân là đội bóng đá
Thanh niên đường 5. Đội ổn
định tổ chức duy trì tập luyện,
dưới sự dẫn dắt của HLV
Phạm Văn Sơn vừa tốt nghiệp
Đại học TDTT (hệ chính quy)
trực tiếp huấn luyện, bóng đá
Hải Hưng vô địch hạng B toàn
quốc năm 1978. Chuyển lên
hạng A2 mang tên đội bóng đá
Trung đại tu ô tô Hải Hưng.
Đội tiếp tục tập huấn, tham
gia giải hạng A2 toàn quốc
ròng rã 9 năm. Tháng 8 năm
1987 tại sân vận động Sơn Tây
(Hà Tây cũ) bằng kỹ chiến
thuật hợp lý phát huy sức
mạnh tổng hợp của các VĐV
Lê Mạnh Phát, Nguyễn Trọng
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Lợi, Nguyễn Kim Chương, Cao
Văn Thái, Bùi Xuân Mai,
Nguyễn Kim Dũng, Đinh
Danh Vĩnh, Trần Ngọc Cường,
Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn
Kim Phượng, thủ môn Đinh
Văn Toàn; HLV Trưởng Phạm
Văn Sơn. Đội đã thắng đội
tuyển Gia Lai 3 -1 giành chức
vô địch hạng A2 toàn quốc,
chính thức chuyển lên hạng
A1 tương đương bóng đá hạng
đội mạnh hiện nay. Về tổ chức
đội được UBND tỉnh Hải Hưng
chuyển sang Công ty vận tải
Hàng Hóa tỉnh Hải Hưng.
Năm 1990 do chuyển đổi
nền kinh tế, các công ty,
doanh nghiệp nhà nước sản
xuất kém phát triển, một số
VĐV lớn tuổi không tiếp tục
tham gia thi đấu, (lại không có
công ăn việc làm) đội tuyển
bóng đá Hải Hưng lại trở về Sở
TDTT. Lúc này kinh phí sự
nghiệp không thể nuôi nổi 1
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đội tuyển bóng đá. Đội tuyển
bóng đá tỉnh ta buộc phải giải
thể, 2 VĐV lớn tuổi Nguyễn
Văn Thái và Nguyễn Đăng
Toàn được hưởng chế độ hưu
trí, Trần Ngọc Thủy (tức Trần
Ngọc Cường) được tuyển dụng
lái xe cho cơ quan; số VĐV còn
lại được hưởng chế độ thôi
việc một lần theo tinh thần
Chỉ thị 109/CT và 111/CT của
Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 1991 đến nay
Tháng 3 năm 1991 Sở TDTT
được hợp nhất với Sở Văn hóa
Thông tin thành Sở Văn hóa
Thông tin và Thể thao. Bóng
đá tỉnh ta giai đoạn này đội
tuyển của tỉnh hoạt động theo
hình thức câu lạc bộ. Hàng
năm phối hợp với Đoàn thanh
niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
tham gia các Giải bóng đá
thiếu niên, nhi đồng. Tính ưu
việt của Đoàn thanh niên là
sôi nổi, nhiệt tình, song giới
hạn hoạt động chỉ quản lý
trong 3 tháng hè, mặt khác
quản lý VĐV không chắc chắn
về hồ sơ lý lịch, chính vì vậy độ
tuổi đăng ký tham gia thi đấu
từ các xã, phường, huyện thị,
tỉnh không chính xác dẫn đến
đơn từ kiện cáo về độ tuổi thi
đấu, chất lượng chuyên môn
không cao. Tháng 3 năm 1997
sau khi tái lập tỉnh đội tuyển
bóng đá Nhi đồng Hải Dương
tham gia các giải khu vực đều
thua đậm thậm chí có trận
thua tuyển Hưng Yên (0-9), (010)…
Năm 2000 Liên đoàn bóng
đá Việt Nam ban hành Điều lệ
các giải bóng đá U11, U13,
U15, U17, U19, U21, vv… toàn
quốc. Nếu các U giành chức vô
địch đều có quyền được chọn
cử tham gia các Giải vô địch
Đông Nam Á, Châu Á, vv…
Năm 2002 thể thao Hải Dương
quyết tâm xây dựng đội bóng
đá U11. Sở TDTT chủ động
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bàn bạc với Sở Giáo dục Đào
tạo đăng cai tổ chức giải bóng
đá U11 hàng năm bởi vì: với
học sinh các VĐV có hồ sơ lý
lịch, học bạ rõ ràng, có đội ngũ
giáo viên giảng dạy thể chất ở
các trường tiểu học tránh được
hiện tượng gian lận tuổi tác.
Mặt khác Sở TDTT chủ động
tuyển chọn các cháu học sinh
9 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi. Năm
đầu tiên 18 cháu được đào tạo
huấn luyện, ăn, ở tập trung tại
Trường tiểu học Ngọc Châu.
Như vậy các cháu được làm
quen với bóng đá từ lúc 9 tuổi,
kiên trì bền bỉ quản lý dưới sự
dẫn dắt Huấn luyện của HLV
trưởng Phạm Văn Sơn, trợ lý
Huấn luyện Phan Yên. Hàng
năm tham gia các giải bóng đá
U11 của hệ thống giáo dục, và
các giải của ngành TDTT. 5
năm sau, 2007 đội tuyển bóng
đá nhi đồng U11 tỉnh ta giành
chức vô địch toàn quốc. Năm
2007 đội bóng đá U11 Hải
Dương chính thức mang tên
đội bóng đá Công ty TNHH
Gia Bảo do giám đốc Nguyễn
Đình Giang tài trợ. Cũng chính
năm ấy đội tuyển bóng đá U11
Hải Dương được chọn cử
tham gia giải bóng đá ASEAN
được tổ chức tại Indonexia.
Đồng thời Hải Dương đã
chuyển nhượng cho học viện
bóng đá Hoàng Anh Gia Lai 4
VĐV xuất sắc với giá trị 100
triệu đồng (Một trăm triệu
đồng) đóng góp phần quỹ nhỏ
bé vào việc tuyển chọn đào tạo
VĐV bóng đá trẻ Hải Dương
tham gia các giải bóng đá U11
toàn quốc.
Tại Giải vô địch U23 Châu
Á tổ chức tại Thường Châu,
Trung Quốc; Hải Dương đóng
góp cho đội tuyển quốc gia 04
cầu thủ: Phạm Đức Huy,
Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn
Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn.
9 năm liên tục đội tuyển
bóng đá U11 Hải Dương đều
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giành giải nhất, nhì, ba toàn
quốc; Giải bóng đá tiểu học
(hệ giáo dục) trong đó qua 07
lần dự giải 05 lần giành chức
vô địch, 02 lần giành giải nhì
toàn quốc, 02 lần thay mặt
quốc gia tham gia Giải Bóng
đá tiểu học Đông Nam Á. Giải
bóng đá U11 toàn quốc 09 lần
tham dự giải 06 lần vô địch
toàn quốc, 02 lần giải nhì, 01
lần giải ba toàn quốc.
Giải bóng đá U13 toàn
quốc; qua 08 lần dự giải từ
2012 đến nay U13 vẫn là một
trong 8 đội mạnh toàn quốc,
02 mùa giải giành giải nhì toàn
quốc 2014, 2020.
Tính đến nay Hải Dương
chẳng những đã huấn luyện và
đào tạo được hàng trăm VĐV
cung cấp cho Đội tuyển quốc
gia, các câu lạc bộ toàn quốc
như: Viettel, Hoàng Anh Gia
Lai, Hà Nội, Sài Gòn… mà còn
có những VĐV Hải Dương đi
hợp tác lao động quốc tế, được
tuyển chọn vào các Câu lạc bộ
bóng đá các nước Đông Âu.
Lớp lớp thế hệ VĐV bóng
đá trẻ của Hải Dương đã
trưởng thành, các cháu được
phát hiện năng khiếu bóng đá
từ những năm 9, 10 tuổi, cung
cấp nhiều VĐV cho đội tuyển
quốc gia, các đội mạnh toàn
quốc.
Thế hệ trẻ Hải Dương vốn
có tố chất năng khiếu về bóng
đá. Chính vì vậy Hải Dương
cần có kế hoạch cụ thể để xây
dựng đội bóng đá chuyên
nghiệp, muốn vậy rất cần có
các nhà doanh nghiệp mạnh,
các tập đoàn kinh tế lớn tài
trợ, hoặc xây dựng thương
hiệu, chắc chắn Hải Dương sẽ
có đội bóng đá hạng đội mạnh
toàn quốc. Đáp ứng được
nguyện vọng, khát vọng của
gần hai triệu nhân dân Hải
Dương!n
(*) Nguyên Giám đốc Sở Thể
dục Thể thao tỉnh Hải Dương.
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Cử tạ, môn thể thao thế mạnh
của Hải Dương

Phương Thanh

Lần đầu tiên đội tuyển cử tạ Hải Dương có nhà tài trợ.

Q

ua 22 năm hình thành
và phát triển, có lúc
tưởng như không còn
tồn tại, nhưng với sự chỉ đạo
sát sao, tin tưởng của các thế
hệ lãnh đạo cùng với sự quyết
tâm, khát khao cống hiến của
đội ngũ huấn luyện viên (HLV)
và các thế hệ vận động viên
(VĐV), Cử tạ đã đạt được
những thành quả đáng khích
lệ và đang là môn thể thao thế
mạnh của Hải Dương.

Khẳng định thế mạnh
Sau Đại hội Thể dục thể
thao toàn quốc lần thứ 3 năm
1995, Sở Thể dục Thể thao nay
là Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch có chủ trương phát triển
một số môn thể thao mới phù
hợp với điều kiện của địa
phương, đặc biệt chú trọng
đến những môn trọng điểm
của Olympic trong đó có bộ
môn Cử tạ. Cuối năm 1997, 2

VĐV môn Điền kinh được cử
đi Hà Nội tập luyện môn Cử tạ,
nhưng chỉ đến giữa năm 1998,
2 VĐV đã rời Hà Nội vì không
thể tiếp tục theo được bộ môn
này. Tưởng môn Cử tạ chỉ
dừng lại đó, nhưng với sự
quyết tâm, tin tưởng của các
cấp lãnh đạo ngành thể thao,
tháng 4 năm 2000, ngành lại
tiếp tục cử 02 VĐV đi Hà Nội
học hỏi và tập luyện môn Cử
tạ.
2 VĐV đi tập luyện lần này
có VĐV Nguyễn Thị Thiết, là
VĐV có tố chất đặc biệt với
môn Cử tạ. Với sự thông minh,
chăm chỉ của mình, tại Giải vô
địch quốc gia cuối năm 2000,
Thiết đã giành được 3 HCĐ.
Một năm sau, cũng tại giải
này, Thiết đạt 3 HCV hạng cân
58 kg nữ. 3 HCV này không chỉ
là mốc lịch sử của Cử tạ Hải
Dương, mà còn đánh dấu nơi
đã sản sinh ra cô gái vàng của
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Cử tạ nữ Việt Nam nói chung
và của Cử tạ Hải Dương nói
riêng. Với 10 năm tập luyện và
thi đấu (từ năm 2000 đến
2010), Nguyễn Thị Thiết đã để
lại thành tích đáng nể: 2 lần
được vinh dự dự Olympic vào
năm 2004 và 2008, xếp thứ 4
Olympic tại Athen, Hy lạp năm
2004 và thứ 5 Olympic Bắc
Kinh năm 2008; HCB Châu Á
từ năm 2005 đến năm 2009;
HCV SEA Games năm 2007;
HCB SEA Games các năm
2003, 2005, 2009. Tại các giải
Vô địch quốc gia từ năm 2001
đến năm 2010 luôn giành
tuyệt đối 3 HCV ở hạng cân
mình thi đấu. Đặc biệt tại 3 kỳ
Đại hội TDTT toàn quốc các
năm 2002, 2006, 2010, Nguyễn
Thị Thiết đã giành tuyệt đối 9
HCV và đi vào lịch sử của Thể
thao tỉnh Đông. Với những
thành tích đó VĐV Nguyễn Thị
Thiết đã được Thủ tướng
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Chính phủ tặng Huân chương
Lao động hạng 3.
Song hành với Nguyễn Thị
Thiết là các thế hệ VĐV xuất
sắc của Cử tạ Hải Dương như:
VĐV Phạm Văn Cường đoạt 3
HCV Đại hội TDTT toàn quốc
năm 2010, VĐV Trương Thị
Thủy giành 1 HCV Đại hội
TDTT toàn quốc năm 2014,
Nguyễn Thị Ngân giành 3 HCV
Đại hội Thể thao toàn quốc
năm 2018, Trần Đình Thắng
đoạt 2 HCV Đại hội Thể thao
toàn quốc năm 2018 và phá 2
kỷ lục quốc gia, là VĐV Cử tạ
Việt Nam đầu tiên Cử đẩy vượt
qua 200kg, tại Đại hội Thể
thao toàn quốc 2018, bộ môn
Cử tạ đóng góp nhiều HCV
nhất cho đoàn thể thao tỉnh
Hải Dương. Ngoài ra các VĐV
xuất sắc khác như Vũ Thị Mai,
Nguyễn Thị Hòa, Phạm Thị
Huệ, Đinh Phạm Thị Hồng
Nhung, Trần Thị Thùy Dương,
Nguyễn Đình Tuấn… đều đã
giành được HCV, HCB tại các
giải vô địch quốc gia các năm.
Với thành tích đáng trân trọng
của các thế hệ VĐV đã làm lên
kỳ tích Cử tạ Hải Dương xếp
thứ 3 toàn đoàn từ năm 2007
đến 2010, chỉ xếp sau 2 đơn vị
mạnh là Hà Nội và thành phố
Hồ Chí Minh.

Còn nhiều khó khăn
Là môn thể thao thế mạnh
được sự đầu tư khá kỹ lưỡng,
tuy nhiên, Đội Cử tạ tỉnh cũng
gặp rất nhiều khó khăn trong
quá trình tập luyện do ảnh
hưởng bởi điều kiện cơ sở vật
chất. Theo ghi nhận của
chúng tôi tại nhà tập, đa phần
dụng cụ tập luyện đều đã cũ,
một số bị hư hỏng, phòng tập
thì hẹp nên đội phải phân ca
tập. Tất cả đều chỉ trên nền
đất hay nền xi măng được lót
đệm cao su. Ngoài những quả
tạ giá rẻ, khác xa với chuẩn
quốc tế, các đô cử - vốn phải
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Một buổi tập của đội tuyển cử tạ Hải Dương.

chịu hàng trăm tấn trọng
lượng hàng tháng - không hề
có các thiết bị bổ trợ. HLV
Nguyễn Thị Thiết cho biết:
Hiện đội tập luyện trong tình
trạng thiếu băng keo, quấn cổ
tay, dầu xoa làm nóng khởi
động, thiếu giầy, quần áo tập
luyện chuyên môn và chỉ
hưởng mức dinh dưỡng 150
ngàn đồng/ngày. Đặc biệt là
trong giai đoạn tập huấn và thi
đấu, việc bổ sung thực phẩm
chức năng, bổ sung Vitamin,
muối khoáng, can xi cho các
VĐV còn hạn chế, thậm chí là
hoàn toàn không có.
So với các môn thể thao
khác, việc tập luyện của VĐV
cử tạ nặng nề hơn rất nhiều
với giáo trình tập luyện từ thứ
hai đến chủ nhật. Phải có dịp
quan sát quá trình tập luyện
của các VĐV cử tạ mới thấu
hiểu và cảm nhận được hết
những khó khăn, khổ luyện
mà các VĐV phải trải qua. Do
yêu cầu duy trì thể lực cao của
môn cử tạ nên các VĐV Đội Cử
tạ tỉnh được tập luyện với
cường độ 2 buổi/ngày (sáng từ
8 giờ - 10 giờ, chiều từ 14 giờ 30
phút - 17 giờ). Khi chuẩn bị
vào giải đội tập luyện với
cường độ cao hơn, thêm 1
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buổi tập tối (18 giờ 30 phút 19 giờ 30 phút). Trao đổi với
HLV Trưởng đội Cử tạ tỉnh
Nguyễn Xuân Long cho biết:
“Do đặc thù của bộ môn Cử tạ,
các VĐV phải nâng hạ các khối
tạ lớn có khi lên đến cả trăm ký
nên ai cũng mồ hôi nhễ nhại,
mệt mỏi. Việc hoàn thành giáo
án huấn luyện đối với VĐV
nam đã khó, các VĐV nữ còn
gặp khó khăn hơn rất nhiều.
Khi chọn môn Cử tạ, các VĐV
nữ cũng đã chấp nhận đánh
đổi vóc dáng của mình, do cơ
thể dần “nở nang” sau quá
trình tập luyện lâu dài”.
Đội Cử tạ tỉnh còn gặp khó
khăn về tạo nguồn VĐV. Ông
Nguyễn Xuân Long cho biết
thêm: “VĐV cử tạ thường được
tuyển chọn khi còn ở độ tuổi
rất nhỏ (lớp 5), do là môn thể
thao nặng nên phụ huynh của
các em không muốn con mình
tham gia vì sợ ảnh hưởng đến
sự phát triển sau này nên việc
tìm kiếm, tạo nguồn VĐV gặp
rất nhiều khó khăn. Ban huấn
luyện phải trực tiếp tuyển
chọn ở khắp các huyện, thị
trên toàn tỉnh. Việc tuyển và
đào tạo VĐV đạt thành tích đã
khó nhưng việc giữ chân VĐV
có thành tích lại càng khó”n
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Đẹp ngỡ ngàng
Bãi Rễ Côn Sơn

nguyễn Trường

Trải khắp một vùng rộng lớn dưới chân núi Côn Sơn, bãi rễ mang đến một vẻ
đẹp hấp dẫn đến nao lòng, níu kéo du khách mỗi dịp về thăm khu di tích Côn
Sơn - Kiếp Bạc.

Vẻ đẹp nao lòng của bãi rễ Côn Sơn.

gắn liền với tên tuổi Danh
nhân Trần nguyên Đán
Bãi Rễ Côn Sơn nằm ở phía
Nam khu di tích Côn Sơn,
thuộc khu dân cư Tiên Sơn,
phường Cộng Hoà, TP Chí
Linh có diện tích gần 20 ha,
trải dài từ dưới chân dãy núi
Kỳ Lân, xen kẽ trong tán rừng
thông kéo ra đến gần quốc lộ
37.
Theo ông Lê Duy Mạnh,
Phó Trưởng Ban Quản lý di
tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thì
không ai nắm được bãi rễ có từ
bao giờ. Nhưng người dân

trong vùng vẫn truyền nhau
một truyền thuyết thú vị về
rừng thông, bãi rễ. Sau khi cáo
quan về trí sĩ ở Côn Sơn, Tư đồ
Trần Nguyên Đán đã trồng rất
nhiều thông ở trên núi Côn
Sơn. Sau này cây lớn tạo thành
rừng thông đại ngàn. Còn vợ
ông thì cấy rễ, hay còn gọi là
cây thanh hao, phủ lên khắp
vùng đất hoang ở dưới chân
núi Côn Sơn. Đời này qua đời
khác, cây rễ mọc lan, phát
triển thành bãi rễ mang vẻ đẹp
kỳ thú. Vì thế nên cây thông,
cây rễ gắn liền với đất Côn Sơn
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trong câu nói cửa miệng từ
xưa: “ông trồng thông, bà cấy
rễ”. Trải qua bao năm tháng,
cây rễ nơi đây không chỉ thu
hút du khách đến chiêm
ngưỡng mà còn góp phần vào
việc phát triển kinh tế của
người dân nơi đây.
Hiện bãi rễ Côn Sơn được
tỉnh giao cho phường Cộng
Hòa, thành phố Chí Linh quản
lý. Đồng thời phường giao cho
một số hộ dân khu dân cư
Tiên Sơn bảo vệ, chăm sóc và
khai thác. Hàng năm, vào
khoảng tháng 9 Âm lịch, người
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dân tiến hành thu hoạch rễ
bằng cách cắt cành sát gốc, bó
thành từng bó mang về đem
về phơi khô, đập lá. Lúc này,
cây rễ sẽ được buộc chặt lại
làm thành cây chổi rễ dùng để
quét nhà cửa, sân vườn. Việc
thu hoạch rễ diễn ra trong
khoảng 2 tháng. Sau khi thu
hoạch, người dân tiếp tục
chăm sóc cây bằng cách bón
phân, làm cỏ… cho tới khi các
nhánh cây mọc dài trải kín
đất. Thường thì cây sẽ phát
triển nhanh vào mùa Xuân,
khi xuất hiện những cơn mưa
phùn và thời tiết ẩm ướt.
Ngoài việc làm ra những
chiếc chổi, trong sách “Những
cây thuốc Việt Nam” của Dược
sĩ Đỗ Tất Lợi đã viết về cây rễ:
“Cây thanh hao dùng để chỉ
cây chổi sể. Cây này có nhiều
cành, có thể cao tới 2m, cành
rất nhỏ, lá mọc đôi, lá hình
kim dài chừng 1cm, có những
hạch màu nâu. Hoa nhỏ trắng
mọc đơn độc ở kẽ lá… Trong
cây có tinh dầu màu vàng, gần
như tinh dầu khuynh, dầu tinh
diệp. Nhân dân thường lấy về
làm chổi quét nhà. Lá dùng
cho vào chum vại đựng đậu
xanh hay để quần áo, tránh
nhậy và sâu bọ cắn hại. Người
ta đau bụng thường nằm trên
chiếc võng thưa, đốt cây chổi
rễ”. Như vậy, cây rễ không chỉ
mang lại lợi ích về mặt kinh tế
cho người dân địa phương mà
còn có giá trị về mặt y học.
Hiện nay bãi rễ được
khoanh vùng bảo vệ như một
di sản về Danh nhân Trần
Nguyên Đán. Đồng thời người
dân trong vùng cũng góp công
sức chăm trồng rừng thông,
bãi rễ để ghi nhớ công ơn của
Ngài, không chỉ là vị quan tài
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danh nổi tiếng thời Trần mà
còn là người góp phần tu tạo,
mở mang chốn quốc tự danh
thắng Côn Sơn.

Sức hút du lịch
Bên cạnh giá trị về lịch sử,
văn hóa, bãi rễ còn có cảnh
quan tươi đẹp. Hình ảnh bãi rễ
trải rộng như một tấm thảm
xanh mướt, xen kẽ hàng thông
cao vút đã tôn thêm vẻ hùng vĩ
của dãy núi Côn Sơn, đồng
thời tạo nên một khung cảnh
đầy sức cuốn hút. Cây rễ đẹp
nhất vào khoảng từ tháng 7
đến tháng 10 Âm lịch, bởi đó là
lúc cây phát triển cao và bắt
đầu nở hoa. Mùa này, những
bông hoa trắng nhỏ li ti mọc ra
từ kẽ lá, phủ gần kín cây, tỏa
hương thơm nhẹ khắp một
vùng. Những năm gần đây, bãi
rễ trở thành điểm du lịch đầy
hấp dẫn với du khách mỗi lần
về thăm khu di tích Côn SơnKiếp Bạc. Mỗi năm có hàng
chục ngàn lượt du khách tới
tham quan, chụp ảnh tại bãi
rễ. Đặc biệt là giới trẻ rất thích
thú khi tới chụp hình lưu niệm
tại đây.
Bạn Nguyễn Thu Trang, du
khách từ Bắc Ninh cho biết:
“Em tới tham quan khu di tích
Côn Sơn-Kiếp Bạc lần này là
lần thứ hai, nhưng lần này mới
biết đến bãi rễ qua các trang
mạng xã hội. Khung cảnh kỳ vĩ
nơi đây khiến em thật sự
choáng ngợp khi vừa đặt chân
tới. Chắc chắn em sẽ giới thiệu
về bãi rễ Côn Sơn tới bạn bè để
họ cùng tới tham quan, chụp
ảnh”.
“Tôi đã từng đi du lịch tại
Hàn Quốc, ghé thăm đảo
Nami nổi tiếng với những
hàng ngân hạnh lớn. Tuy
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nhiên khi đến bãi rễ Côn Sơn
thì tôi thấy cảnh đẹp nơi đây
không hề thua kém. Tôi và gia
đình đã chụp được rất nhiều
ảnh đẹp ở đây. Đồng thời tôi
thấy không khí nơi đây rất dễ
chịu, rất thích hợp để tổ chức
picnic cho gia đình với những
trải nghiệm thú vị.” - chị
Nguyễn Bích Ngọc, ở Hải
Dương chia sẻ.
Nhận ra được lợi thế này,
một số hộ dân cũng đã lắp đặt
thêm một số hạng mục phía
trong bãi rễ để làm phim
trường, tạo thêm điểm nhấn
trong cảnh quan để các bạn
trẻ đến quay phim, chụp ảnh
cưới, ảnh lưu niệm… Không
chỉ vào hai mùa lễ hội, mà
ngày càng nhiều du khách về
tham quan khu di tích Côn
Sơn-Kiếp Bạc và bãi rễ quanh
năm, nhất là vào dịp cuối
tuần.
Cũng theo ông Lê Duy
Mạnh, Phó trưởng Ban Quản
lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc,
thì bãi rễ, hồ Côn Sơn là những
điểm tham quan hấp dẫn. Tuy
nhiên hiện tại hai điểm này
đang “rời rạc”, chưa có sự gắn
kết, do địa phương đang cho
thuê thầu. Nếu gắn kết các
điểm vùng, cùng với khu di
tích Côn Sơn – Kiếp Bạc sẽ
giúp phát triển tour du lịch
sinh thái đầy hấp dẫn. Du
khách có thể tham quan, trải
nghiệm bãi rễ và nghề làm
chổi, câu cá, khám phá hồ Côn
Sơn bằng du thuyền; tìm hiểu
lịch sử, các danh nhân gắn liền
với di tích… Khi trở thành một
hệ thống thống nhất sẽ tạo ra
được sản phẩm du lịch vô
cùng độc đáo, phong phú, tạo
sức hút lớn với du khách trong
và ngoài nướcn
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Gặp gỡ
gia đình tiêu biểu ở huyện Tứ Kỳ
minh Tâm

Những ngày đầu tháng 12, tôi có dịp gặp gỡ với một người phụ nữ “đặc biệt”,
đó là cô Nguyễn Thị Óng ở thôn Mỗ Đoạn, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ. Cô Óng "đặc
biệt" là theo cách gọi yêu mến của mọi người, để tỏ bày sự cảm phục, ngưỡng mộ
đối với người phụ nữ của ruộng đồng, của lam lũ… nhưng bằng cách riêng, cô
đã xây đắp được vẹn tròn hạnh phúc gia đình, dạy dỗ bốn người con ngoan
ngoãn, thành đạt. Hạnh phúc mà cô Óng tạo dựng nên đã góp phần lan tỏa được
nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng…

nỗ lực xây dựng gia đình
đầm ấm, hạnh phúc
Ở thôn Mỗ Đoạn nhiều
người luôn lấy tấm gương của
gia đình bà Nguyễn Thị Óng là
mẫu hình lý tưởng để phấn
đấu; là tấm gương sáng trong
việc nuôi dạy con ngoan, xây
dựng gia đình hạnh phúc. Từ
một người phụ nữ chân lấm
tay bùn, cô Óng đã vượt qua
mọi khó khăn, nuôi dạy cả bốn
người con thành đạt.
Bà Nguyễn Thị Óng và ông
Nguyễn Văn Xoằn nên duyên
vợ chồng năm 1973, lần lượt
sinh bốn người con: con gái cả
Nguyễn Thị Thúy (1974), con
trai Nguyễn Thành Long
(1975), con gái Nguyễn Thị
Lanh (1977), con trai út
Nguyễn Văn Khoái (1983). Gia
đình là thuần nông, ngoài
công việc đồng áng thường
ngày, ông còn phụ bà quán
xuyến công việc gia đình. Tình
cảm vợ chồng đằm thắm, gia
đình ngập tràn tiếng cười. Đến
năm 1986, ông phải đi điều trị
tại bệnh viện, ngoài việc chăm
sóc chồng, nuôi dạy con, một
mình bà phải lo cả công việc
đồng ruộng. Vất vả, nhưng bà
không ca thán, ở đâu có
phương thuốc hay chữa dạ dày
bà lại đưa ông chạy chữa,
không lo tốn kém về chi phí,
chỉ với mong muốn chồng

Bà Óng nhận Bằng khen của UBND tỉnh trong Hội nghị tổng kết
20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa.

sớm khỏi bệnh. Nhưng đến
năm 1988, ông Xoằn mất, năm
đó bà Óng mới 38 tuổi, gánh
nặng trên đôi vai bà càng nặng
thêm. Chồng mất, là mất đi
một chỗ dựa tinh thần vững
chắc, một mình phải nuôi dạy
4 người con đang độ tuổi lớn,
khi ấy con lớn của bà mới 14
tuổi và đứa bé 5 tuổi, nhà làm
nông sinh kế chỉ trông chờ vào
1 mẫu 2 ruộng cấy lúa. Bà vừa
phải làm cha, vừa làm thiên
chức người mẹ; vừa nuôi dạy
con, vừa phải lo kinh tế để
trang trải cuộc sống rất vất vả.
Gia đình khó khăn về kinh tế,

Bản tin VăN Hóa, THỂ THao Và DU lịCH HảI DươNG

nhưng bà không muốn các
con chịu cảnh cơ cực của đời
làm nông như mình, bà quyết
tâm cho các con ăn học để
thay đổi cuộc sống. Sớm cảm
nhận nỗi khổ cực của mẹ,
thương các em còn nhỏ đã mồ
côi cha, người con gái lớn của
bà Óng là chị Nguyễn Thị
Thúy học hết cấp 2 thì xin mẹ
cho nghỉ học, sau đó đi học
nghề may với mong muốn bớt
gánh nặng cho mẹ và có thể
phụ giúp mẹ trong việc nuôi
dạy các em.
Trò chuyện với bà Óng, bà
tâm sự: chồng mất sớm là một
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thiệt thòi cho gia đình bà. May
mắn lớn của tôi là các con biết
thương mẹ, hiểu chuyện. Nghĩ
mà nhiều lúc nước mắt cứ trào
ra vì thương con, các con đang
ở tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi chơi
mà tờ mờ sáng đã phải dậy
giúp mẹ công việc đồng áng
xong rồi mới tới trường đi học;
còn thằng bé Khoái lúc ấy 7
tuổi thấy mẹ đi làm đồng chưa
về, ở nhà lụi hụi thổi cơm.
Ngày xưa, thổi cơm bằng bếp
rạ, chứ có nấu cơm đơn giản
như bây giờ đâu. Thóc tôi để
dành đến năm học mới của
con mới bán. Cuộc sống khó
khăn, vất vả như vậy, chỉ biết
động viên các con cố gắng học
hành. Khi các con còn nhỏ,
đang theo học phổ thông, dù
khó khăn đến đâu gia đình tôi
cũng dành riêng một góc học
tập, mua đầy đủ sách vở, đồ
dùng cần thiết và tạo mọi điều
kiện về thời gian cho các con
học bài. Cứ mỗi dịp đầu năm
học cả nhà lại tập trung chuẩn
bị đồ dùng, dụng cụ học tập,
cùng nhau lựa chọn mua các
loại sách tham khảo cùng với
các con. "Khi còn nhỏ vì hoàn
cảnh gia đình mà dù muốn
nhưng bản thân tôi không
được tiếp tục theo học lên, chỉ
hết cấp 2 phải ở nhà lao động.
Nay tôi muốn các con phải
học nên người, có trình độ học
vấn các con mới trở thành
người có ích cho gia đình và xã
hội. Tôi đã giúp các cháu xác
định động cơ, thái độ học tập,
rèn luyện tính tự lập và tinh
thần ham học hỏi. Mỗi cháu tự
lên kế hoạch cụ thể đồng thời
có sự kiểm tra đôn đốc của bố
mẹ.
“Vào những dịp ôn thi các
con phải học khuya, nhiều
đêm tôi cùng thức với các
cháu để động viên khuyến
khích. Thấu hiểu được nỗi
lòng của mẹ nên các con tôi

46

đều chăm chỉ học tập và đạt
được kết quả cao"- cô Óng
chia sẻ thêm. Bên cạnh đó, cô
Óng luôn ý thức các bậc cha
mẹ vừa là chỗ dựa tinh thần
cho con, đồng thời là người
bạn, nhất là khi các cháu đã
học đại học. Trong khi trò
chuyện với con, cô Óng luôn
tạo điều kiện để các con tâm
sự với mẹ, đồng thời chia sẻ
những khó khăn, vướng mắc
trong cuộc sống. Bốn người
con của cô, 2 người con trai
được học hết đại học. Người
con gái đầu hiện giờ làm may
trên Hà Nội, con trai thứ hai
từng học đại học Mỹ thuật
nhưng giờ lại thích làm nghề
tự do. Còn con gái thứ ba đã đi
học bổ túc cấp 3 và đại học,
hiện đang làm Chủ tịch Hội
Phụ nữ xã, con út thì giờ làm
Chỉ huy Phó Quân sự xã.
Chị Nguyễn Thị Thùy Linh
– vợ của anh Nguyễn Thành
Long cho biết: tôi về đây làm
dâu được gần 15 năm (lấy
nhau năm 2006). Sau khi quen
biết ông xã, tìm hiểu hoàn
cảnh gia đình mình thấy
thương chồng, và mẹ chồng
hơn. Thấy mẹ nghị lực, vất vả
nên càng thấy thương mẹ. Tuy
là con dâu nhưng mẹ coi tôi
như con gái. Tôi có cái gì chưa
được mẹ cũng nhẹ nhàng chỉ
bảo nhắc nhở các con sống
phải chuẩn chỉ, mực thước và
sống phải có “tâm” và “đức”
như quan niệm của mình nên
các anh chị em trong nhà quý
trọng, tôn trọng mẹ. Mọi
thành viên trong gia đình đều
hòa thuận, biết kính trên
nhường dưới, yêu thương lẫn
nhau.

Tích cực trong các phong trào
Mặc dù một mình nuôi
con, là lao động chính trong
gia đình, song bà Óng tích cực
tham gia công tác của địa
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phương. Từ năm 1986 – 2001
là chi Hội Trưởng chi hội Phụ
nữ; tham gia Hội Chữ thập đỏ,
Hội người Cao tuổi ở địa
phương; là đội trưởng đội văn
nghệ của xã, của thôn; Chủ
nhiệm câu lạc bộ thơ Người
cao tuổi của xã, là thành viên
CLB dân vũ, khiêu vũ của Hội
Phụ nữ xã. Chính những
phong trào ấy giúp cho bà
luôn có tinh thần lạc quan, vui
vẻ, không biết mệt mỏi vươn
lên trong cuộc sống.
Ông Đoàn Hữu Nghị,
Trưởng thôn Mỗ Đoạn cho
biết: tôi kém bà Óng gần chục
tuổi, nên tôi biết bà Óng đã
lâu. Bà là người phụ nữ nghị
lực, kiên cường và giỏi giang!
Một gia đình đủ cả vợ chồng
nuôi dạy con đã khó, vậy mà
một mình bà gồng gánh nuôi
dạy 4 con nên người, các
người con của bà đều ngoan,
hiếu thảo, gia đình thân thiện,
cởi mở hòa đồng với bà con
xóm láng và được bà con xóm
láng quý mến. Gia đình bà
Óng luôn tích cực tham gia,
gương mẫu đi đầu trong các
phong trào của làng, của xã,
của các tổ chức đoàn thể và xã
hội như tham gia xây dựng
thực hiện quy ước nếp sống
văn hóa, lành mạnh việc cưới,
việc tang, tham gia làm vệ sinh
thôn xóm, giữ sạch môi
trường. Bản thân bà Óng
nhiều lần được Chi bộ thôn
ghi tên vào sổ Người tốt, Việc
tốt. Nhiều năm gia đình bà
Óng được công nhận gia đình
văn hóa tiêu biểu. Bà còn vinh
dự là gương điển hình tiêu
biểu giai đoạn 5 năm 2015 –
2020 do Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tổ chức; nhận Bằng
khen của UBND tỉnh tổng kết
20 năm phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”n
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VĂN HọC - NGHỆ THUậT

LIỆT Sĩ - NHạC Sĩ ĐINH NHU VÀ CA KHúC

“Cùng nhau đi Hồng binh”

nguyễn Thế Trường

Q

uê gốc ở nam Hàn
Giang (nay là Bình Hàn
– thành phố Hải
Dương), nhưng thời còn nhỏ,
Đinh Nhu và mẹ lại sống ở
thành phố Hải Phòng - nơi bố
ông làm viên chức. Đi học và
kiếm sống ở đó, ông giao tiếp
sớm với những trí thức, lao
động thợ thuyền rồi làm thư
ký ở Nhà máy Đèn Hải Phòng.
Giỏi tiếng Pháp và yêu thích
âm nhạc, ông còn bán thêm
các nhạc cụ thông thường và
dịch cả những bài hát bằng
tiếng Pháp. Năm 17 tuổi, Đinh
Nhu gia nhập tổ chức Hội Việt
Nam Cách mạng Thanh niên
và tích cực tham gia phong
trào cách mạng ở thành phố
Hải Phòng. Đến năm 1929,
ông bị thực dân Pháp bắt giam
tại nhà lao Hoả Lò (Hà Nội).
Những ngày trong nhà tù, ông
đã sáng tác bài "Hồng Quân
ca", sau này đổi tên là "Cùng
nhau đi Hồng binh". Bài ca mở
đầu: "Cùng nhau đi Hồng
binh/ Đồng tâm ta đều bước/
Đừng cho quân thù thoát/ Ta
quyết chí hy sinh!". Ca khúc
viết theo nhịp đi với những ca
từ giản dị nhưng mạnh mẽ
như thôi thúc bước chân của
người chiến sĩ cách mạng.
Nhờ thế, bài hát rất dễ nhớ, dễ
thuộc, dễ phổ biến trong hoàn
cảnh hoạt động bí mật. Chủ đề
xác định rõ lý tưởng cao cả của
người chiến sĩ “Đời ta không
cần lo/ Nhà ta không cần tiếc/
Làm sao cho toàn thắng/ Ta
mới sống yên vui!” và mục tiêu
cuối cùng là tiến lên “thế giới
đại đồng”.
Năm 1930, Đinh Nhu bị địch
kết án tù chung thân và đầy ra
Côn Đảo cho đến 6 năm sau

mới được trả tự do. Trở lại hoạt
động trong Xứ ủy Bắc Kỳ một
thời gian thì ông lại bị bắt cùng
với người em mình là Đinh
Hoạt. Tiếp đó là thời gian Đinh
Nhu bị giam cầm trong các nhà
tù từ Hải Phòng, Hà Giang, Thái
Nguyên đến Nghĩa Lộ. Mãi đến
ngày 13-3-1945, nhân cơ hội
Nhật đảo chính Pháp, ông mới
cùng các tù chính trị ở nhà lao
Nghĩa Lộ phá ngục trốn ra;
nhưng lại bị địch bắt lại và đã
anh dũng hy sinh.
Trong một lần đi thực tế
của đoàn văn nghệ Hội Văn
học Nghệ thuật Hải Dương
vào tháng 4-2013, chúng tôi có
dịp viếng thăm nghĩa trang
nhà tù Nghĩa Lộ - nơi yên nghỉ
của liệt sĩ - nhạc sĩ Đinh Nhu.
Khuôn viên thiết kế hình một
bông hoa 7 cánh, tượng trưng
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Nhạc sĩ, liệt sĩ Đinh Nhu.

cho 7 chiến sĩ cách mạng đã
dũng cảm hy sinh, trong đó
Đinh Nhu là một cánh hoa.
Cánh hoa ấy còn tươi thắm
mãi với núi rừng Yên Bái và
cũng là niềm tự hào của
những du khách Hải Dương
khi về thăm Nghĩa Lộn

Số 06 tháng 12-2020

47

Tản mạn chuyện cái phong bì
mai Diên

P

hong bì, một phát minh có tính nhân văn
của con người từ hàng ngàn năm, dùng
để chứa đựng các thư từ, văn bản một
cách trang trọng và giữ được những bí mật khi
chuyển giao. Xưa, cái thời mà điện thoại chưa
có, hoặc quá hiếm hoi, Internet là cụm từ chưa
bao giờ từng nghe hoặc nhắc đến tại xứ ta, thì
chiếc phong bì hay còn gọi là phong thư (bao
thư) có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã
hội. Nó là vỏ bọc thư của những người từ chiến
trường gửi về hậu phương, của con cái đi xa gửi
cho bố mẹ, của những người đang yêu nhau,
gửi gắm tình cảm… là nỗi nhớ, là thông tin của
cuộc sống.
Như chúng ta đã thấy, truyền thống tặng
quà, chúc tết bản chất nó là nét đẹp văn hóa
của người dân Việt Nam. Trước kia, mỗi khi
người thân, đồng nghiệp, bạn bè, hay xóm
giềng có việc vui buồn, hoặc muốn thể hiện
lòng biết ơn, cảm ơn ai đó người ta thường mua
một thứ quà gì đó như: cái phích, bộ cốc chén,
cái đồng hồ… (tặng đám cưới) hoặc cân gạo,
nải chuối, quả bưởi… (góp đám hiếu, đám giỗ)
hoặc cân đường, hộp sữa, cân hoa quả (biếu,
cho người ốm)… việc làm đó thể hiện sự chia sẻ
niềm vui hay nỗi buồn giữa những người thân
quen, xóm làng với nhau, thể hiện tinh thần
gắn bó, đoàn kết của người dân. Ngày nay, thay
vì quà cáp, người ta thường sử dụng phong bì
như trào lưu phổ biến trong xã hội, vừa gọn
nhẹ, vừa đáp ứng được nhu cầu của người
nhận. Từ đám cưới, đám ma, mừng nhà mới,
ốm đau... đều sử dụng phong bì. Bởi phong bì
chỉ là cái vỏ bọc ngoài, bảo vệ và che chở cái
bên trong, chính xác là tiền (vấn đề tế nhị cần
được giấu kín) nên bản thân nó là văn hóa. Bỏ
tiền vào phong bì nhiều hay ít tùy thuộc vào
mức độ tình cảm, thân quen hoặc là trả nợ lẫn
nhau giữa người đưa và người nhận. Đây là sự
kế thừa truyền thống tốt đẹp của người Việt,
thể hiện tình cảm, "tương thân tương ái", "lá
lành đùm lá rách" của người dân. Trao nhận
phong bì thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân, chia sẻ
chứ không vì động cơ, mục đích nào khác. Đó
gọi là văn hóa phong bì.
Thời xưa, chuyện thể hiện lòng biết ơn
thường mang giá trị tinh thần lớn hơn là vật
chất. Nhưng qua thời gian và sự phát triển của
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xã hội, giá trị tinh thần đó dần chuyển hóa về
những giá trị vật chất. Và ngày nay, đôi khi nó
giống như một sự giao dịch, mất đi ý nghĩa về
việc thể hiện lòng biết ơn. Sự bùng nổ của khoa
học, đặc biệt là công nghệ thông tin, chiếc
phong bì không đơn thuần chỉ mang một “sứ
mạng” lịch sử duy nhất là vỏ đựng thư, dùng để
đưa thư mà chiếc phong bì trở thành loại hình
đa phương tiện. Chẳng biết chính xác từ khi
nào chiếc phong bì bỗng chốc thay thế “miếng
trầu” để trở thành “đầu câu chuyện” trong các
mối “bang giao” của xã hội hiện nay. Nhiều
người đã lạm dụng chiếc phong bì trở thành kẻ
xu thời, kẻ xu nịnh mang trong mình những ý
đồ cá nhân và tập thể không trong sáng. Chính
những chiếc phong bì đã tác động tiêu cực đến
đạo đức, lối sống của nhiều người, làm méo mó
văn hóa của người Việt.
Thực tế hiện nay, vẫn còn không ít trường
hợp cán bộ, công chức nhận phong bì, tiền lót
tay khi thực hiện công vụ. Nào là xin học phong
bì, xin việc phong bì, duyệt kế hoạch phong bì,
tăng lương phong bì, phong bì thăng chức,
phong bì xin cấp phép này nọ, rồi đến xin con
vào lớp 1 cũng phong bì...Phổ biến là việc nhận
phong bì để giải quyết các thủ tục hành chính.
Một bộ phận không nhỏ những “công bộc” của
các cơ quan công quyền Nhà nước đã quá quen
với phong bì đến nỗi không có phong bì thì
thiếu hẳn tinh thần hợp tác, phục vụ tận tình,
sinh ra hạch sách, gây khó dễ cho người dân,
doanh nghiệp. Người dân phải sử dụng phong
bì để thụ hưởng dịch vụ hành chính công, đồng
(Xem tiếp trang 38)
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NHữNG VấN Đề VĂN HóA

Niềm tin dị đoan của dân ta

nguyễn Tiến Quang

M

ột lần, nhân đọc bài
viết của một vị giáo
sư về ý nghĩa bàn thờ
gia tiên ngày tết, vị ấy cho
rằng: nhìn ban thờ gia tiên
trong ngày tết, bậc trí giả thấy
đó là truyền thống dân tộc;
còn kẻ tiểu nhân nhìn vào đó
chỉ thấy mê tín dị đoan. Tôi
chưa phải là bậc trí giả nhưng
cũng tự nhận không phải là kẻ
tiểu nhân nên chọn cách gọi
“dị đoan” giật tít cho bài viết,
cho “lành”.
Vấn đề đặt ra, “Dị đoan” là
gì mà ngay học giả trong và
ngoài nước đều khẳng định là
một trong những “thuộc tính”
(ở đây là thuộc tính xấu) của
dân ta. Kể từ nhận xét của Lý
Tiên Căn, một người Trung
Quốc về người Giao Chỉ dưới
thời Bắc thuộc: “Dân Giao Chỉ
cũng có học, biết chữ, ưa thích
những điều quái dị… ham
chuộng việc quỷ thần, tính
đồng Cốt”. Học giả nổi tiếng
trong nước Trần Trọng Kim
cũng nhận xét “người Việt tin
ma quỷ, không nhiệt tín tôn
giáo nào cả”; còn học giả
Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Kế
Bính đã đề cập đến việc tin
bậy, tin nhảm của dân ta trong
hàng loạt thiên phóng sự đăng
trên Đông Dương tạp chí và
sách chuyên khảo Việt Nam
phong tục. Vậy “dị đoan” chiết
tự theo từ điển tiếng Việt là
lòng tin vào những điều quái
lạ, huyền hoặc, nhảm nhí.
Song nếu dùng khái niệm “mê
tín dị đoan” để phân biệt giữa
bậc thức giả với kẻ “tiểu nhân”
thì thấy “mê tín dị đoan” đâu
chỉ là “đặc sản” gắn với đời
sống người nông dân nơi thôn
làng truyền thống. Đọc sách
“Đại Việt sử ký toàn thư”, bộ
sử ký ghi lại lịch sử Việt Nam

Ảnh minh họa.

từ thời huyền thoại đến khi
nhà Hậu Lê được thành lập
thấy đầy dẫy những chuyện
như đất tự nhiên nứt toạc, mặt
trời lay động thành ra bốn góc,
nước sông chảy ngược, sao
chổi mọc trăm ngày, sao sa,
mặt trời có hai quầng, sét
đánh sạt nóc điện… Những
hiện tượng ấy đặc biệt nhiều ở
hai vương triều Lý – Trần sùng
cả Phật – Nho – Lão (Tam giáo
đồng nguyên) triều đình rất
khoan nhượng với tín ngưỡng
đa thần dân gian, văn hóa dân
gian. Còn trong đời sống dân
gian khi người dân mới biết
thực hiện số đếm bằng các nút
thắt dây thừng (Kỷ nhà Lý),
cho đến đầu thế Kỷ XX, trong
sách Việt Nam phong tục thấy
biểu mục các hình thức thờ
phượng khá phong phú, từ thờ
thần ăn xin, thần chết nghẹn,
thần ăn trộm, dâm thần đến
một hệ thống các “linh vật” từ
thần rắn, thần rết đến thần hổ
(ông ba mươi), ba ba, thuồng
luồng, thần sấm, sét, mây,
mưa (tín ngưỡng thờ tứ pháp:
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pháp vân, pháp vũ, pháp lôi,
pháp điện), thần cây đa, ma
cây gạo rồi đến “ti tỉ” thứ thuật
kiêng tránh trong các lĩnh vực:
ăn, mặc, ở, đi lại.
Vậy là từ thời thuộc Hán,
cho tới thế kỷ XV khi Ngô Sĩ
Liên viết Đại Việt sử ký toàn
thư, tiếp đến đầu thế kỷ XX,
khi Phan Kế Bính viết sách
chuyên khảo “Việt Nam phong
tục” (năm 1915), mê tín dị
đoan không chỉ được nhắc
đến trong nhận định của các
học giả, trong các sách nghiên
cứu, chuyên khảo về phong
tục tập quán mà còn góp mặt
hình thành nên đời sống tín
ngưỡng dân gian thờ đa thần
đượm màu sắc Đông Nam Á tự
hàng ngàn năm nay.
Song những điều được coi
là quái dị, không có thật sao lại
được người dân tin theo sâu
bền đến thế. Dù có lúc mê tín
dị đoan là đối tượng bị đả phá,
bài trừ. Sách sử cũng ghi lại
những vị vua sáng như Trần
Nhân Tông đã đi khắp nước ra
chỉ dụ cho các quan địa
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phương phá bỏ các đền thờ
dâm thần. Còn trong đời sống
dân gian, nhiều làng cũng đưa
vào hương ước các điều khoản
cấm dâm tự (thờ bậy bạ), phạt
tiền những người nào mê tín
vào những lời đồng cốt bói
toán, phép phù thủy trị bệnh,
trừ tà… Đến thời thuộc Pháp,
những năm hai mươi của thế
kỷ hai mươi, trong cuộc Cải
lương hương chính, người
Pháp, tự cho mình sứ mệnh
“người đi khai hóa” cũng
không hề đề cập việc bài trừ
mê tín dị đoan. Thôn làng của
cái thuộc địa nửa thực dân,
nửa phong kiến vẫn chìm đắm
trong mông muội, u tối (Với
tầng lớp thống trị thì dân càng
ngu càng dễ cai trị). Vấn đề mê
tín dị đoan chỉ được đặt ra
cùng “cuộc chiến” chống giặc
đói, giặc dốt. Hai năm sau
Cách mạng tháng Tám 1945,
Hồ Chủ tịch đã đưa nội dung
bài trừ mê tín dị đoan trong
sách Đời sống mới (1947). Đến
năm 1975, khái niệm “dị
đoan” được đánh đồng với
“mê tín” thành khái niệm
hoàn chỉnh trong chỉ thị
214/CT-TW. Mê tín dị đoan
được hệ thống dưới những
dạng thức: xem bói, xem số,
xem tướng, gọi hồn, lên đồng,
xóc thẻ, yểm bùa, cúng ma,
bắt tà trừ ma, đội bát nhang
đốt vàng mã, dùng phép chữa
bệnh v.v. Nhưng phải đến cuối
những năm 80, thế kỷ XX, sau
khi UBND các tỉnh ban hành
các quy định về Tổ chức việc
cưới, việc tang và bài trừ mê
tín dị đoan thì việc bài trừ mê
tín dị đoan mới trở nên quyết
liệt. Ở Hải Hưng (hợp nhất
giữa tỉnh Hải Dương và Hưng
Yên) các đối tượng hành nghề
mê tín dị đoan, bị tập trung
trình diễn lại những thủ đoạn
lừa bịp, bị bắt buộc viết cam
kết không tiếp tục hành nghề.
UBND tỉnh yêu cầu các địa
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phương giám sát chặt chẽ việc
thực hiện cam kết của các đối
tượng hành nghề mê tín dị
đoan. Việc bài trừ mê tín dị
đoan được xây dựng thành
tiêu chí để công nhận gia đình
văn hóa mới, xây dựng nếp
sống văn minh. Nhưng mê tín
đị đoan vốn đã trở thành niềm
tin trong đời sống một cộng
đồng người, những khi bị bài
trừ, nó chỉ tạm lắng, khi có
điều kiện thuận lợi lại bùng
phát trở lại. Thực tế đất nước
sau mở cửa, cùng với sự phục
hưng các hình thức lễ hội dân
gian và tiếp biến văn hóa
Đông – Tây, chính sách mở về
văn hóa, mê tín dị đoan có cơ
hội phục hồi, phát triển với
nhiều dạng thức đa dạng.
Điều đáng lo là xã hội ngày
càng tiến bộ, đời sống dân trí
càng cao thì mê tín dị đoan lại
có chiều hướng gia tăng; ngày
nay lên đồng và tín ngưỡng tứ
phủ được UNESCO coi là Di
sản văn hóa cần được bảo vệ
thì “Dư địa” mê tín dị đoan
bên cạnh những hình thức cũ
lại “mọc” thêm những hình
thức mới như thuật xem
phong thủy, xem bói lá trầu,
bói chân giò, xem tử vi qua
mạng cùng việc xuất hiện một
số “tà đạo” đã được các cơ
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quan chức năng cảnh báo.
Khác với trước, mê tín dị đoan
chỉ tập trung ở những vùng
sâu, vùng xa, vùng kinh tế
thuần nông, ở những đối
tượng có thu nhập thấp, trình
độ dân trí thấp; thì nay mê tín
dị đoan đang lan tỏa mạnh mẽ
ở môi trường đô thị, ở tầng lớp
trí thức có thu nhập cao.
Thậm chí mê tín dị đoan xuất
hiện trong công sở dưới hình
thức lập bát hương cúng bái;
chuyện cán bộ đảng viên có
“căn” đồng, tham gia các giá
hầu không ít. Người viết bài
này đã được chứng kiến
những giàn mâm lễ; cũng như
những giàn đồ mã “khủng”
của những vị chức sắc tai mặt
trong những ngôi đền danh
tiếng mùa lễ hội. Hoặc khá
phổ biến con nhang, đệ tử các
ông đồng, bà cốt là các “quan
bà” nên khi tỉnh, thành phố
mở các đợt bài trừ mê tín dị
đoan, khi BCĐ hãy còn bàn kế
hoạch triển khai thì các điện
thờ, các điểm gọi gí và hành
nghề mê tín dị đoan đã được
thông báo trước, nhất loạt
ngừng hoạt động, “lặn” mất
tăm.
Vậy niềm tin dị đoan hay
nay ta gọi “mê tín dị đoan”,
một dạng thức tín ngưỡng dân

Ảnh minh họa.

Nguồn: Internet
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gian có tuổi hàng ngàn năm
vẫn tồn tại trong thời đại tin
học và cuộc cách mạng công
nghệ 4.0; và đang tác động đến
một “bộ phận không nhỏ” các
tầng lớp nhân dân. Tác hại của
nó cũng không hề nhỏ: nhẹ thì
gây hoang mang, bị lung lạc tư
tưởng, niềm tin; nặng thì ảnh
hưởng đến sức khỏe, sự
nghiệp làm ăn, thậm chí dẫn
đến chết người. Thực tế có
không ít chuyện thương tâm
bà giết cháu, cha giết con, chia
lìa tình yêu đôi lứa… sau khi
nghe thầy bói phán. Ngày nay
có bao nhiêu cán bộ công
chức, viên chức khẳng định
chưa một lần đi coi bói, chưa
từng xem bói qua mạng để rồi
chuốc lấy lo lắng, hoang
mang? Không ít tư tưởng “lạc
quan” sau khi xem bói, được
“thầy” phán tương lai tươi
đẹp, giàu sang phú quý vì thế
nảy sinh tư tưởng trông chờ
thụ động. Cũng chính vì niềm
tin dị đoan, tin vào những điều
quái lạ, không có thật nên dân
ta cũng không nhiệt tín tôn
giáo nào cả. Dân ta vốn theo
tín ngưỡng đa thần, xong
không phải thần nào cũng thờ;
thường dân ta chỉ đi lễ thắp
hương những vị thần có thể
mang lại lợi ích vật chất hay sự
thành đạt trong sự nghiệp.
Nên cũng dễ hiểu khi có nhiều
người thấy sáng đi lễ chùa,
chiều đã thấy xuất hiện ở một
ngôi đền thiêng trên địa bàn,
vài hôm sau đã lại thấy hiện
diện ở một ngôi đình vì (nghe
nói) vị thành hoàng ở đình đó
rất thiêng, cầu được ước thấy.
Cũng chính vì tín ngưỡng thực
dụng đó mà nhiều người sẵn
sàng “hối lộ” cả tượng phật
(giắt tiền vào tay tượng), bỏ
tiền vào những nơi cho là linh
thiêng. Tôi đã từng chứng kiến
nhiều người đi lễ đền thầy Chu
Văn An – bậc Danh sư từng nổi
tiếng với “thất trảm sớ” (sớ xin

chém đầu bẩy tên nịnh thần
hại dân, hại nước), họ thắp
hương cầu Ngài phù hộ cho
được giàu sang phú quý, thăng
quan tiến chức; hoặc đến nơi
cửa Khổng sân trình (Văn
miếu Mao Điền) thắp hương
cầu Đức Khổng Tử cho được
phát tài phát lộc?!
Ngày nay, trong tiến trình
toàn cầu hoá, tiếp biến văn
hóa Đông – Tây tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ đời sống xã hội
trên nhiều phương diện trong
đó có phong tục, tập quán
truyền thống. Song trong lĩnh
vực tín ngưỡng, những tập
quán thờ phượng không còn
phù hợp (mê tín dị đoan) rất
chậm được đổi mới. Thử phân
tích về hiện tượng trên, thấy
có mấy nguyên nhân sau.
Về phía người dân. Dân ta,
phần lớn không có thói quen
tư biện, phân tích sự việc hiện
tượng; thấy người ta làm,
mình cũng bắt chước làm
theo, lâu dần thành tục.
Về phương diện thông tin
tuyên truyền. Dân ta vẫn theo
hình thức “khẩu truyền”, rỉ tai
nhau của thôn làng truyền
thống vốn được cho là rất hiệu
quả. Đôi khi hình thức tuyên
truyền này lại đi trước những
thông tin chính thống trong
các đợt bài trừ mê tín dị đoan.
Với cách tuyên truyền này mà
các Đền, chùa, miếu mạo
bỗng trở nên “thiêng”; các ông
bà hành nghề mê tín dị đoan
trở nên “linh nghiệm”; là cơ sở
để các cá nhân, các điểm hành
nghề mê tín dị đoan “sống
khỏe”, phát triển bền vững.
Về góc độ quản lý nhà
nước. Lâu nay, trên lĩnh vực
sáng tác xuất bản, sách viết về
phong tục tập quán, hay các
sách chuyên khảo về phong
tục vắng bóng, cũng thiếu hẳn
những cây bút tên tuổi cỡ như
Phan Kế Bính, Toan Ánh,
Nguyễn Văn Vĩnh… Ngày nay

Bản tin VăN Hóa, THỂ THao Và DU lịCH HảI DươNG

sách viết về phong tục tập
quán (nếu có) thì cũng èo uột
so với tiểu thuyết diễm tình
đang trở nên “hót” trên thị
trường sách hiện nay. Bên
cạnh đó, trong lĩnh vực quản
lý nhà nước đối với mê tín dị
đoan, đôi khi chúng ta làm
quá “tả” (đã có thời, cứ xanh
đỏ tím vàng là mê tín). Kiểu
chống mê tín dị đoan của
chúng ta cũng na ná như các
đợt phát động “tháng an toàn
vệ sinh thực phẩm”, “tháng an
toàn giao thông” để rồi sau đợt
cao điểm bài trừ, khí thế tạm
lắng, mê tín dị đoan lại phục
hồi, phát triển.
Đối với tầng lớp trí thức
luôn tự hào được trang bị tư
duy triết học duy vật biến
chứng, song trong đời sống
ngày nay có rất nhiều hiện
tượng tự nhiên rất khó giải
thích chính xác; còn một số
giải thích theo kiểu mê tín dị
đoan nửa đúng nửa sai lại
càng làm tăng thêm tính “bán
tín bán nghi”, cộng với hoàn
cảnh riêng của mỗi người, nên
có lúc chúng ta vẫn tin vào lý
luận hữu thần.
Vẫn biết khi một thói quen
đã trở thành tục lệ, nhất là
nhuốm màu tôn giáo thì
không thể dùng biện pháp
hành chính mà cấm đoán
được. Song một dân tộc đã có
trên ba thập kỷ đổi mới, phát
triển, thì việc đổi mới những
tập quán lạc hậu trong đó có
tệ mê tín dị đoan cần phải
được đặc biệt quan tâm. Vì mê
tín dị đoan đem lại nhiều ảnh
hưởng tiêu cực cho dân tộc, ví
như người dân bị lung lạc
niềm tin, thiếu tinh thần nghị
lực vượt khó, năng lực tự giải
quyết thấp, tư duy phong bế,
trì trệ, bảo thủ lạc hậu. Đó
thực sự là rào cản rất lớn trong
công cuộc đổi mới nhằm nâng
cao dân trí, chấn hưng dân
khín
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Ban Văn hóa - Xã hội hĐnD tỉnh làm việc
với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sáng 1/12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
nhằm chuẩn bị nội dung trình tại Kỳ họp thứ 15
HĐND tỉnh khóa XVI.
Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch đã báo cáo làm rõ một số nội dung tờ
trình về việc ban hành quy định chế độ, chính
sách đối với HLV, VĐV và chi tiêu tài chính đối
với các giải thể thao.
Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Văn hóa
- Xã hội và đại diện một số sở, ngành cơ bản
nhất trí với nội dung báo cáo và chia sẻ khó
khăn về công tác tài chính của các HLV, VĐV
hiện nay. Nếu không kịp thời có chế độ đãi ngộ
thỏa đáng, các HLV, VĐV tài năng có thể sẽ tìm
đến địa phương, đơn vị khác có tiềm lực kinh tế
mạnh để cống hiến. Nội dung này cần thiết
được xem xét để ban hành, áp dụng. Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉnh sửa
một số nội dung phù hợp và tiếp tục trình cấp
có thẩm quyền thẩm tra trước khi trình tại Kỳ
họp HĐND tỉnh sắp tới.
Cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
báo cáo Ban Văn hóa - Xã hội kết quả thực hiện
nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước của ngành
năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
P.T

năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, chào mừng Đại
hội Đảng bộ các cấp năm 2020 diễn ra từ ngày
2-9/11 tại 13 tỉnh, thành phố: Tây Ninh, An
Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên
Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà
Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ với sự tham
gia của các Đội Tuyên truyền lưu động thuộc 25
tỉnh, thành phố.
Đoàn Hải Dương có 23 diễn viên, tuyên
truyền viên thuộc Trung tâm VHNT tỉnh tham
dự đã giành được 1 HCV cho tiết mục múa
“Hoa đất nước”; 2 HCB cho các tiết mục: “Lá cờ
Đảng, Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam”,
“Hào khí Miền Đông” và HCB cho trang trí Xe
cổ động tuyên truyền. Nhân dịp này Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bến Tre cũng đã tặng bằng khen
cho Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh Hải Dương
– Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải
Dương vì đã tích cực tham gia các hoạt động Bế
mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 80
năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, chào mừng Đại
hội Đảng bộ các cấp năm 2020.
P.V

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Kiểm duyệt Triển lãm ảnh 75 năm Quốc hội
Việt nam
Chiều ngày 08/12, bà Nguyễn Thị Việt Nga –
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng
đại diện lãnh đạo văn phòng Đoàn đại biểu
quốc hội tỉnh kiểm duyệt nội dung chương
trình triển lãm ảnh “75 năm Quốc hội Việt
Nam” tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông.
Bộ ảnh được trưng bày gồm 2 phần. Phần
thứ nhất giới thiệu bộ ảnh “75 năm Quốc hội
Việt Nam” tập hợp trên 100 bức ảnh về quá
trình xây dựng, phát triển của Quốc hội Việt
Nam qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là những
giai đoạn có tính chất bước ngoặt trong 14 khóa
hoạt động của Quốc hội. Phần thứ hai giới
thiệu một số hình ảnh hoạt động của Đoàn đại
biểu Quốc hội và chân dung các vị đại biểu
Quốc hội tỉnh Hải Dương khóa XIV.
TH

hải Dương giành 1hCV, 3hCB tại hội thi
Tuyên truyền lưu động toàn quốc
52
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Ngày 26/11, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông
(thành phố Hải Dương) đã diễn ra Hội nghị
tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ giai
đoạn 2000-2020 và chiến lược phát triển gia
đình Việt Nam.
Sau 20 năm, triển khai thực hiện, phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” của tỉnh Hải Dương đã tác động mạnh mẽ
sâu rộng đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế,
xã hội, từng bước hình thành nếp sống văn
minh, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, giúp
nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng,
xuất hiện nhiều gia đình văn hóa, dòng họ hiếu
học, mô hình gia đình làm kinh tế giỏi… Đến
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nay, Hải Dương có 1.484 nhà văn hóa thôn, khu
dân cư; có 1.318 tủ sách cơ sở; 22 ao bơi hợp vệ
sinh; 515 sân thể thao có diện tích từ 1.000 –
2.000m2. Toàn tỉnh có 90% số gia đình đạt
danh hiệu gia đình văn hóa; có 720 thôn, khu
dân cư “Tự quản bảo vệ môi trường”, 1.280 khu
dân cư vận động nhân dân thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới. Toàn tỉnh đã huy động nhân dân đóng
góp được trên 2.000 tỷ đồng, 9.000 ha đất và
987.000 ngày công để xây dựng nông thôn
mới…
Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải
Dương đã trao bằng khen cho 48 tập thể, 40 cá
nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” giai đoạn 2000- 2020 và chiến lược phát
triển gia đình Việt Nam, các chương trình đề án
về gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 20102020.
TH

hội diễn sân khấu không chuyên tỉnh hải
Dương năm 2020
Trong hai ngày 14 – 15/11, tại Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra Hội diễn
sân khấu không chuyên tỉnh Hải Dương năm
2020. Hội diễn năm nay thu hút gần 300 diễn
viên, nhạc công là hạt nhân văn nghệ cơ sở
thuộc 12 đội, đại diện cho 12 huyện, thành phố,
thị xã.
Sau hai ngày diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Kết
thúc, Ban Tổ chức đã trao 6 giải A toàn đoàn
cho các đơn vị: Cẩm Giàng, Ninh Giang, Nam
Sách, thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương và TP Chí
Linh. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 6 giải B toàn
đoàn; 10 giải A, 10 giải B và 15 giải C ở hạng
mục giải cá nhân; 1 giải dàn nhạc xuất sắc nhất;
khen thưởng 2 diễn viên cao tuổi nhất và trẻ
tuổi nhất. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng
giấy khen cho các đơn vị Cẩm Giàng, Ninh
Giang và TP Hải Dương vì đã tổ chức được hội
diễn cấp huyện, thành phố và tặng giấy khen
cho 9 đơn vị: TP Chí Linh, TX Kinh Môn, Kim
Thành, Nam Sách, Thanh Miện, Bình Giang, Tứ
Kỳ, Gia Lộc, Thanh Hà vì đã thành lập được
đoàn tham gia Hội diễn.
P.T

hội thi CLB “gia đình phát triển bền vững”
tỉnh hải Dương năm 2020
Diễn ra vào ngày 28/11, tại Trung tâm Văn
hóa, Nghệ thuật tỉnh, Hội thi năm nay thu hút
71 thành viên của 12 đội tuyển đại diện cho các

Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”
(CLB) tiêu biểu của 12 huyện, thị xã, thành phố
trên địa bàn tỉnh.
Các đội tham gia 3 phần thi: chào hỏi, kiến
thức và tiểu phẩm tuyên truyền bằng hình thức
sân khấu hóa. Nội dung thi tập trung vào quan
điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia
đình như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;
Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia
đình, Luật Trẻ em… Sau một ngày diễn ra sôi
nổi, kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải A
cho 2 đơn vị là thành phố Chí Linh và huyện Tứ
Kỳ, 4 giải B, 6 giải C cho các đơn vị có thành tích
xuất sắc. Ban tổ chức còn trao giải cho các đội
xuất sắc nhất tại từng phần thi; trao phần
thưởng cho hội viên cao tuổi nhất và hội viên
nhỏ tuổi nhất tham gia hội thi.
P.V

Trường trung cấp VhnT&DL: Khai giảng
năm học 2020-2021

Sáng 19/11, Trường trung cấp VHNT&DL tổ
chức trọng thể Lễ khai giảng năm học 20202021 và kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Năm học 2019 – 2020, mặc dù gặp nhiều khó
khăn do dịch VOVID-19, tuy nhiên với sự nỗ lực
của Ban giám hiệu cùng tập thể thầy cô, nhà
trường đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giao: hệ
trung cấp có 118 học sinh, xếp loại học tập:
xuất sắc 0,4%, giỏi 19,4%, khá 49,8%; xếp loại
rèn luyện: xuất sắc 10%, giỏi 65%, khá 21%. Hệ
năng khiếu nghệ thuật có 50 học sinh, xếp loại
học tập: xuất sắc 27,3%, giỏi 65,5%, khá 7,3%;
xếp loại rèn luyện: xuất sắc 34%, tốt 50%, khá
16%. Hệ THPT có 80 học sinh, xếp loại học tập:
giỏi 3,6%, khá 22,1%, trung bình 74,3%; xếp loại
rèn luyện: tốt 39,3%, khá 49,5%, trung bình
11,2%. Các lớp bồi dưỡng nghệ thuật hè thu hút
656 học sinh tham gia vượt chỉ tiêu giao 76 học
sinh (580).
Năm học 2020 – 2021 nhà trường có số học
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sinh theo học cao hơn so với các năm trước,
tổng số học sinh ở các hệ học là 611 em. Quy
mô đào tạo: 27 lớp hệ trung cấp, 08 lớp hệ năng
khiếu nghệ thuật, 15 lớp bồi dưỡng cơ sở, bồi
dưỡng hè và 07 lớp THPT.
BG

Lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý
Sáng ngày 10/12, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao
năng lực quản lý và tổ chức hoạt động hệ thống
thiết chế văn hóa. Lớp tập huấn thu hút hơn
200 học viên là đại diện lãnh đạo và chuyên
viên phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị
xã, thành phố; Chủ nhiệm các nhà văn hóa
thôn, khu dân cư của 235 xã, phường, thị trấn
trong tỉnh.
Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền
đạt một số nội dung như: kỹ năng quản lý, tổ
chức hoạt động trong thiết chế văn hóa cơ sở;
kỹ năng tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn
nghệ quần chúng; biên tập và dàn dựng một
chương trình văn nghệ quần chúng ở thiết chế
văn hóa, thể thao cơ sở.
TH

khai, các thành viên trong đội Tuồng đã luyện
tập thành thạo kỹ năng trình diễn của 03 màn
thuộc 2 vở Tuồng hiện đang được trình diễn và
truyền dạy tại xã Thạch Lỗi như màn “Múa
kiếm và Đề cờ” trong vở “Trưng nữ vương”;
màn “Tạ Ngọc Lân đi cày”, màn “Triều đình”
trong vở “Ngọn lửa Hồng Sơn”. Các thành viên
mới tham gia lớp truyền dạy đã tích cực tập
luyện và diễn xuất được các vai phụ như vai
lính, nữ binh trong 2 vở tuồng “Trưng nữ
vương” và “Ngọn lửa Hồng Sơn”. Đồng thời,
các thành viên cũ trong đội cũng đã tiếp tục tập
luyện và tham gia tốt vào các vai diễn mới trong
2 vở tuồng trên.
XT

Sức hấp dẫn từ trưng bày nghề cổ truyền
hải Dương

Bồi dưỡng kỹ năng QLnn chuyên đề biểu
diễn nghệ thuật, quyền tác giả, quyền liên
quan năm 2020
Sáng 18/11, Sở VHTTDL tổ chức lớp bồi
dưỡng kỹ năng QLNN chuyên đề biểu diễn
nghệ thuật, quyền tác giả, quyền liên quan cho
cán bộ, công chức các Sở, ngành, lãnh đạo
phòng VHTT, công chức VHXH xã, phường, thị
trấn và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa
bàn tỉnh.
Qua lớp bồi dưỡng giúp học viên cập nhật
những văn bản mới, hiểu đúng và đầy đủ nội
dung các văn bản quy phạm pháp luật để áp
dụng trong QLNN về biểu diễn nghệ thuật,
quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương,
từ đó tạo sự đồng bộ trong QLNN từ trung ương
tới cơ sở.
BG

Tổng kết Chương trình sưu tầm, tư liệu
hoá và truyền dạy nghệ thuật hát tuồng
Thạch Lỗi
Sáng 18/12, Sở VHTTDL tổng kết Chương
trình sưu tầm, tư liệu hoá và truyền dạy nghệ
thuật hát tuồng xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm
Giàng năm 2020.
Được triển khai từ tháng 9, sau 3 tháng triển
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Trưng bày chuyên đề Nghề cổ truyền tỉnh
Hải Dương khai mạc sáng 18/11 thu hút sự
quan tâm của công chúng, đặc biệt là các em
học sinh.
Hơn 200 tư liệu, hiện vật, hình ảnh được sưu
tầm, lựa chọn từ 32 làng nghề cổ truyền tiêu
biểu trên địa bàn tỉnh như: Chế tác vàng, bạc
Châu Khê (Bình Giang), chạm khắc gỗ Đông
Giao (Cẩm Giàng), gốm Chu Đậu (Nam Sách),
bánh Gai (Ninh Giang), bánh đậu xanh... được
trưng bày tại Bảo tàng tỉnh với 3 chủ đề gồm:
Tổng quan nghề cổ truyền; Nghề cổ truyền tiêu
biểu; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghề
cổ truyền.
Với nguồn tư liệu, hiện vật phong phú, hấp
dẫn từ các làng nghề cổ truyền trên địa bàn
tỉnh, cuộc trưng bày đã tạo sức hút lớn với công
chúng và đặc biệt là các em học sinh khi tham
quan trưng bày.
XT

Tổng kết chương trình giáo dục di sản văn
hoá trong nhà trường tại Thanh hà
Ngày 14/12, Sở VHTTDL phối hợp với

vhttdl.haiduong.gov.vn

UBND huyện Thanh Hà tổ chức Tổng kết
chương trình Giáo dục di sản văn hoá trong
nhà trường cho các em học sinh trường Tiểu
học thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà.
Tại buổi tổng kết, với những kiến thức tiếp
nhận qua các buổi trải nghiệm, tìm hiểu về
cảnh quan môi trường, về danh nhân lịch sử
của di tích chùa Minh Khánh (thị trấn Thanh
Hà) và nghệ thuật trình diễn dân gian múa rối
nước của phường Múa rối nước Thanh Hải, các
em học sinh đã có các bài viết thu hoạch, xây
dựng mô hình, vẽ tranh giới thiệu về di tích và
về nghệ thuật múa rối nước... Đồng thời cũng
tại buổi tổng kết chương trình, các em được
tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn như:
bịt mắt bắt dê, nhảy bao bố, múa sạp...
Chương trình giáo dục di sản văn hoá trong
nhà trường được triển khai từ năm 2015 đến
nay. Theo thống kê đã có 7 trường Tiểu học
trên địa bàn tỉnh được tổ chức giáo dục di sản
văn hóa với hơn 2.000 học sinh được hướng
dẫn, giảng dạy, học tập và trải nghiệm về di sản
văn hóa.
XT

các khẩu hiệu của chiến dịch và văn nghệ cổ
động, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh sẽ
phổ biến đến người dân các nội dung: chủ
trương, đường lối, chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của
các ngành, tổ chức, đoàn thể, nhất là các chủ
trương, chính sách xã hội liên quan đến người
nhiễm HIV/AIDS; Luật Phòng chống và các
kiến thức căn bản về HIV/AIDS, nguyên nhân,
đường lây truyền HIV, các biện pháp dự phòng
lây nhiễm HIV…
P.T

Khai quật khảo cổ học tại di tích đình Cúc Bồ

Sở VhTTDL: Tập huấn nghiệp vụ thể dục - thể
thao cho cán bộ hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở
Từ ngày 07 - 9/12, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ thể
dục - thể thao cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ
cơ sở.
Lớp tập huấn có sự tham gia của gần 70 học
viên là cán bộ hội Liên hiệp phụ nữ; chủ nhiệm
các câu lạc bộ tập luyện thể thao dành cho phụ
nữ cơ sở. Tham dự lớp tập huấn, học viên được
trang bị những kiến thức, kỹ thuật cơ bản trong
phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu, trọng
tài các môn dân vũ thể thao và bóng chuyền
hơi, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn
phong trào TDTT ở cơ sở.
TH

Tổ chức 12 buổi tuyên truyền phòng chống
hiV/aiDS ở các địa phương

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia
phòng chống HIV/AIDS năm 2020 với chủ đề
“30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch
AIDS tại Việt Nam”, từ 24/11 đến 01.12, Trung
tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức 12 buổi
tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư ở
nhiều địa phương trong tỉnh. Thông qua hình
thức tuyên truyền bằng hệ thống loa phát
thanh lưu động; qua các panô tranh cổ động,

Chiều ngày 19/12, tại di tích đền thờ Khúc
Thừa Dụ, thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện
Ninh Giang, Bảo tàng tỉnh Hải Dương phối hợp
với Khoa Lịch sử trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn tổ chức động thổ khai quật
khảo cổ học theo Quyết định số 3625/QĐBVHTTDL ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Việc khai quật sẽ tiếp tục góp phần làm rõ
hơn nữa lịch sử vùng đất Cúc Bồ trong lịch sử
đầu Công nguyên trên đất Hải Dương và họ
Khúc trong lịch sử dân tộc, đánh dấu vào bản
đồ tiến trình lịch sử của tỉnh Hải Dương từ khởi
thủy đến hiện nay. Đồng thời, kết quả của đợt
khai quật cũng sẽ bổ sung hiện vật cho kho lưu
trữ Bảo tàng tỉnh nhằm phục vụ công tác
nghiên cứu, trưng bày và quảng bá giá trị về
lịch sử thời kỳ đầu Công nguyên và dòng họ
Khúc tại Hải Dương, góp phần tuyên truyền,
giáo dục nhân dân địa phương trong việc quản
lý, bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử
văn hoá truyền thống trên quê hương Cúc Bồ
(Kiến Quốc - Ninh Giang).
Thời gian khai quật từ ngày 19/12/2020 đến
30/01/2021.
NGUYỄN VĂN ĐàI
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Bế mạc lớp tập huấn hát Văn, hát Chầu Văn
năm 2020
Chiều 2.12, tại di tích lịch sử Quốc gia đền
Tranh (Đồng Tâm, Ninh Giang), Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức bế giảng lớp
tập huấn hát Văn, hát Chầu Văn năm 2020.
Trong thời gian 7 ngày, 30 học viên là các em
học sinh Trường THCS Đồng Tâm, thành viên
mới trong Câu lạc bộ hát Văn xứ Đông được các
Nghệ sỹ, Nghệ nhân ưu tú hướng dẫn, trang bị
những kiến thức cơ bản về nghệ thuật hát Văn,
Chầu Văn truyền thống. Được học cách bố cục,
dàn dựng chương trình, trích đoạn hầu đồng
trong 36 giá hầu trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ
Phủ của người Việt; thực hành kỹ thuật thanh
nhạc các điệu dọc, cờn, xá; thực hành gõ
phách, nhịp; chơi đàn nguyệt cho hát Văn…
P.V

gồm 16 đội. Trong trận tranh cúp, U13
HADUWACO Hải Dương để thua đội chủ nhà.
Mặc dù chưa thể đoạt cúp song với những
thành tích tại giải, U13 HADUWACO Hải
Dương được giới chuyên môn đánh giá cao,
khẳng định sức mạnh ở các tuyến trẻ của Hải
Dương.
P.V

giải võ thuật cổ truyền các CLB tỉnh hải Dương
năm 2020

Sôi nổi giải chạy Việt dã tỉnh hải Dương
năm 2020
Ngày 20/12, tại Quảng trường Sao Đỏ (Chí
Linh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối
hợp với UBND TP Chí Linh tổ chức Giải việt dã
tỉnh Hải Dương lần thứ 29 năm 2020.
Giải thu hút gần 200 vận động viên đến từ 13
đội là: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trường Cao
đẳng Hải Dương, Trường Đại học Sao Đỏ, TP
Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các
huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang, Nam Sách,
Thanh Hà, Kim Thành và Cẩm Giàng.
Các vận động viên thi đấu các nội dung
gồm: đồng đội, cá nhân các lứa tuổi nhi đồng
nam, nữ chạy 1.500 m; thiếu niên nam, nữ chạy
3.000 m; thanh niên nam chạy 5.000 m, nữ chạy
3.000 m.
Kết quả, thị xã Kinh Môn giành giải nhất
toàn đoàn, TP Chí Linh nhì, TP Hải Dương
giành giải ba.
P.T

Khen thưởng đội tuyển bóng đá u13
haDuWaCo hải Dương
Chiều 6/11, tại Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch cùng các nhà tài trợ đã tổ chức tổng
kết trao thưởng đội tuyển bóng đá U13
HADUWACO Hải Dương do đạt thành tích á
quân Giải bóng đá thiếu niên cúp Yamaha toàn
quốc năm 2020.
Từ ngày 3-16/10 tại Nghệ An, U13
HADUWACO Hải Dương đá vòng chung kết
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Giải diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 11
tại Nhà thi đấu đa năng huyện Bình Giang.
Tham dự giải có gần 170 VĐV, đến từ 08 CLB
võ cổ truyền huyện, thị xã, thành phố trên địa
bản tỉnh; các VĐV thi đấu ở 04 nội dung: Quyền
bắt buộc (có thể phối hợp cả nam và nữ):
quyền đồng đội 08 VĐV (từ 11 tuổi trở xuống)
và bài quyền “căn bản công pháp 27 động tác”;
Quyền đồng đội 08 VĐV (từ 12 - 15 tuổi) và bài
quyền “căn bản công pháp 36 động tác”. Các
bài quyền thi đấu trên nền nhạc do các đội tự
chọn; Quyền sáng tạo cá nhân (nam, nữ); Đối
kháng cá nhân loại trực tiếp từng hạng cân
nam, nữ: Lứa tuổi 14 – 15: nam, nữ thi đấu ở 3
hạng cân từ 40-45kg, 45-50kg và trên 50-55kg.
Lứa tuổi 16-17: nam thi đấu ở 3 hạng cân từ 5055kg, 55-60kg và trên 60kg; nữ thi đấu ở 3 hạng
cân từ 45-50kg, 50-55kg và trên 55-60kg. Đồng
hành cùng giải là Nhà tài trợ TRIBECO.
Kết quả giải nhất toàn đoàn thuộc về huyện
Nam Sách, nhì TP Hải Dương và ba huyện Cẩm
Giàng; giải quyền đồng đội 27 động tác, nhất
CLB TP Hải Dương; giải đồng đội quyền 36
động tác, nhất CLB TP Hải Dương. Ngoài ra
BTC cũng đã trao 12 bộ huy chương ở các lứa
tuổi và hạng cân ở nội dung đối kháng.
BG
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giải Vô địch quần vợt tỉnh hải Dương năm 2020
Từ ngày 11 - 13/12, tại khu sinh thái Hà Hải
(TP Hải Dương), Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tổ chức Giải Vô địch quần vợt tỉnh Hải
Dương năm 2020
Hơn 100 tay vợt nam, nữ đến từ 11 CLB
quần vợt trong tỉnh về tham dự giải. Các VĐV
thi đấu 4 nội dung gồm đồng đội nam, đôi nam,
đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp. Riêng nội dung
đôi nam chia làm 3 nhóm tuổi: từ 35 tuổi trở
xuống, từ 36 đến 50 tuổi và từ 51 tuổi trở lên.
Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, giải đã khép lại
với kết quả như sau: nhất nội dung đồng đội
nam, CLB Hoàng Gia; nhất đôi nam 35 tuổi trở
xuống, cặp VĐV Bùi Mạnh Hưng – Tạ Hồng
Dũng (CLB Hoàng Gia); nhất đôi nam 36 – 50,
cặp VĐV Chu Thành Vinh – Nguyễn Quang
Hiền (CLB Hoàng Gia); nhất nội dung đôi nam
50 tuổi trở lên, cặp đôi Nguyễn Xuân Thịnh –
Nguyễn Đức Hòe (CLB Bình Minh); nhất nội
dung đôi nam – nữ, cặp đôi Nguyễn Văn Sang –
Bùi Thị Giang (Công an tỉnh); nhất đôi nữ, cặp
đôi Mao Thị Tuyết – Nguyễn Thị Nga (Công an
tỉnh).
P.V

Lớp bồi dưỡng, kiểm tra nghiệp vụ hướng
dẫn viên du lịch tại điểm
Sáng ngày 16/11, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng và kiểm tra
nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch năm 2020 tại
Khách sạn Đồng Xanh (thành phố Hải Dương).
Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 100 học viên
là đại diện phòng Văn hóa – Thông tin; các
hướng dẫn viên du lịch hiện đang làm việc tại
các khu, điểm du lịch; cán bộ tại các cơ quan
đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động hướng dẫn
du lịch tại điểm cho du khách trên địa bàn toàn
tỉnh.
Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên đã
được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ
chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên tại
điểm để làm cơ sở cấp thẻ hướng dẫn viên du
lịch tại điểm theo đúng quy định của Luật Du
lịch năm 2017 và Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết một số
điều của Luật Du lịch. Và tiến hành cấp giấy
chứng nhận đã tham gia khóa học cho toàn bộ
học viên.
TH

hộp thư cộng tác Viên

Trong năm 2020, Bản tin Văn hóa
Thể thao và Du lịch Hải Dương đã nhận
được bài, tin, ảnh, thơ, của các tác
giả: Khúc Hà Linh, Nguyễn Thị Việt Nga,
Vũ Hoàng Luyến, Đặng Văn Lộc, Huy
Chương, Vũ Đình Tiến, Nguyễn Thị Lan,
Văn Duy, Trịnh Công Quyền, Lê Thị Thoa,
Nguyễn Văn Thụy, Hồng Cờ, Lê Thị Dự,
Lê Xuân Thọ, Hoàng Thị Nết, Nguyễn
Văn Cử, Nguyễn Minh Hoan, Chu Đức
Tiến, Phạm Huynh, Vũ Cẩn Thận, Hoàng
Hương, Nguyễn Minh Hoan, Lê Thị Bé,
Ngô Thị Lượng, Nguyễn Cường, Thiện
Tín (Hải Dương). PGS.TS Phạm Văn Tình,
Nhà văn Hoàng Quốc Hải, Hoàng Bích
Nga, GS. Trịnh Sinh, Bùi Cao Thế (Hà
Nội). Mai Diên, Nguyễn Việt Tiến, Lê
Hồng Thiện, Lê Đình Tiến (Hưng Yên). Lý
Thị Minh Châu (Lâm Đồng), Lê Hứa

Huyền Trân (Quy Nhơn). Phan Thành
Minh (Đà Lạt). Nguyễn Thanh Tuấn,
Nguyễn Thị Mỹ Liên, Nguyễn Thị Ánh
Huyền, Nguyễn Ánh Tuyết Trinh (Quảng
Nam). Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng
Ngãi). Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng).
Nguyễn Thị Lâm, Nguyễn Thùy Trang,
Thái Hoa Tiên, Bùi Văn Hiên (Hà Tĩnh). Vũ
Trọng Chế (Thái Bình). Nguyễn Trọng
Đồng (Dak Lak). Trương Thanh Liêm,
Phan Thị Anh Thu (Cần Thơ). Nguyễn
Đức Trung (Huế). Bùi Vũ Liêm, Trịnh Minh
Thuyết (Thanh Hóa).
Chúng tôi đang tiếp tục xem xét sử
dụng. Xin chân thành cảm ơn và rất
mong tiếp tục nhận được sự cộng tác
của các bạn.
ban biên tập
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VĂN HóA & NGôN NGữ

Đội váy nát mẹ
chuyện trẻ con thành thông điệp người lớn
PgS TS Phạm Văn Tình

"Đội váy nát mẹ", câu thành ngữ này tuy
không phổ biến lắm nhưng có lẽ chúng ta cũng
đã từng nghe nói đâu đó một đôi lần. Ví dụ:
"Hay hớm gì cái trò đội váy nát mẹ ấy. Người ta
biết tỏng mọi chuyện rồi". Câu này còn có một
biến thể phương ngữ: đội xống nát nạ (xống,
tiếng Thà Vựng đọc là "song", tiếng Khmer đọc
là "srông", có nghĩa là "váy"; nạ: phương ngữ,
có nghĩa là "mẹ" (lấy con xem nạ, lấy gái goá
xem đời chồng xưa). Còn "nát" là một từ cổ,
phương ngữ, có nghĩa như "nhát" tức là doạ
(thần hồn nát thần tính, lốt hùm cáo đội nát
người). Vậy, nghĩa hiển ngôn của câu thành
ngữ này là "(ai đó) lấy váy đội lên đầu để doạ
mẹ của mình".
Nguyễn Đức Dương (trong Từ điển Tục ngữ
Việt, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2010) giải
nghĩa câu này là: "(Đừng) đội váy lên đầu (giả
làm ma) để doạ dẫm mẹ (vì dù sao mình vẫn
chưa từng trải bằng mẹ). Hay dùng để dặn
những kẻ làm con hãy cố mà theo cho kịp cha
mẹ, chứ đừng đòi giỏi giang hơn cha mẹ".
Giải thích như vậy rõ ràng là chưa thấu đáo,
chưa hết nghĩa.
Váy là trang phục mặc thay quần của người
phụ nữ. Ngày xưa, đàn bà con gái chưa mặc
quần hai ống như ngày nay. Váy của các cụ nhà
ta thường may đơn giản, bằng vải thâm (đen).
Nhiều đứa trẻ tinh nghịch, thường lấy cái váy
này đội lên đầu vào ban đêm, giả làm ma để
doạ người khác, trong đó có chính mẹ mình.
Nhưng rõ ràng, cái trò đùa có phần ngốc
nghếch này làm sao qua mắt được người mẹ,
vốn khôn ngoan từng trải và vì thế, chẳng có gì
mà phải sợ hãi.
Tác giả Việt Chương (trong Từ điển Thành
ngữ, Tục ngữ, Ca dao Việt Nam, quyển thượng,
NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2003) có giải nghĩa cụ
thể và rõ hơn: "Ngày xưa, đàn bà mặc váy chứ
chưa biết mặc quần. Trẻ em ở tuổi ưa nghịch,
thường lấy váy mẹ đội lên đầu để nhát mẹ chơi.
Dĩ nhiên, các bà mẹ cười xoà trước trò chơi trẻ
con này. Nghĩa bóng câu này chỉ những người
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ngu dốt mà lại tưởng mình khôn ngoan nên ra
mặt hợm hĩnh với người tài giỏi hơn mình".
Việt Chương đã làm rõ nghĩa bóng, nghĩa
biểu trưng của câu thành ngữ trên. Về cơ bản,
nó cũng trùng với cách giải nghĩa của nhóm tác
giả Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn
Xuân Thành (trong Từ điển Thành ngữ Việt
Nam, NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 1993) là
"hợm hĩnh, tranh khôn, ra vẻ ta đây để loè bịp,
doạ dẫm người từng trải, hiểu biết hơn mình".
Tựu trung, câu thành ngữ "đội váy nát mẹ"
muốn mượn một sự tình trẻ con để chuyển một
thông điệp người lớn. Ai đó, đừng lấy một cái gì
đó để doạ dẫm, lên mặt, qua mắt người khác.
Họ không biết rằng hành vi ấy không thể qua
mắt người có tri thức và kinh nghiệm. Nó sẽ bị
lật tẩy và người đó sẽ chuốc lấy sự chê bai, coi
thường của người đời.
Váy của các mẹ các bà
Đem doạ người khác thật là trẻ con...
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THƠ - NHạC
Lê Xuân Thọ

Bến nước sông quê
(Ca trù)

Mưỡu:
Vãn xuân về với Hội Lim
Nghe câu quan họ đi tìm người thương
Nón quai thao, dải yếm hường
Thoáng trông mà đã vấn vương bồi hồi.
Hát nói:
Sông Cầu một dải
Lững lờ trôi, trôi mãi chảy về đâu
Khúc hát giao duyên ý hợp tâm đầu
Lên quán dốc ngắm sông Cầu hò hẹn.
Xe chỉ thắm thêm tình nồng thắm
Đợi người thương nên dạ càng thương
Mải mê câu ví dặm trường
Xốn xang sông nước vấn vương tình nhà
Cho bõ lúc sầu xa, nhớ cách
Nhớ một vùng Kinh Bắc, đồi sim
Chèo khuya theo tiếng trống tìm
Người ơi!... ở lại Hội Lim đừng về
Thắm tình bến nước sông quê.

Phan Thành minh

Xuống chợ

hồng Cờ

Tạc dạ suốt đời!

Kính tặng : Thầy Cô ngày nhà giáo Việt Nam
Tóc thầy sợi điểm muối tiêu
Hay là bụi phấn, sớm chiều vấn vương?
Bao năm vững bước trên đường
Chăm lo sự nghiệp, coi thường gian truân.
Gieo trồng vun đắp mùa xuân
Những đêm không ngủ, những lần mưa trơn.
Từng trang giáo án sáng hơn
Thấm sâu đạo lý, ấm hồn câu thơ.
Buồn vui những chuyến sang đò
Bầy chim đủ cánh, thầy trò chia tay
Mang theo kiến thức đủ đầy
Đàn em khôn lớn, dựng xây nước nhà.
Giờ vui hạnh phúc tuổi già
“Trồng người” lời Bác, rộ hoa biếc chồi
ƠN THẦY tạc dạ suốt đời
Tâm Trong - Trí sáng, mãi ngời nước non !

Bùi Văn hiên

Cuối tuần mẹ nhé…Chợ phiên
Cái vui cái cười xuống núi
Tung tăng mùa về trẩy hội
Nói cười ngô lúa xôn xao

Thơ Bác
hoá mùa Xuân

Sương rừng còn vắt lưng trâu
Í ơi…đã tràn khắp xóm
Mẹ bọc con vào áo cóm
Tiếng cười lúc lắc trên lưng

Cứ mỗi khi tết đến, xuân về
Phút giao thừa nghe thơ Bác đọc
Vừa mừng xuân vừa kêu gọi toàn dân tộc
“Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”

Này là nhan sắc mùa xuân
Trăm hương còn vương trên lá
Này là tâm tình mùa hạ
Ngàn ve tắm ánh phượng hồng

Thơ của Người lời rộng, ý bao la
Mà gần gũi với nhân dân, đất nước
Và giản dị, thuỷ chung sau trước
Mong ước Bắc Nam sum họp một nhà.

Cái ngọt rớt vào nếp ong
Cái thơm bơi trong cháo bổi
Bánh đúc bánh khoai chờ đợi
Dài lưng tốn vải học trò.

Bao năm rồi Bác đã đi xa
Thơ Bác hoá mùa xuân dân tộc
Đất nước đã hoà bình, tự do, độc lập
Phút giao thừa nhớ Bác đọc thơ xuân.
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Cắt đuôi hiệu quả
Không hiểu luật
Chị vợ trong lúc tức ông chồng đã cay độc:
- Tôi biết thế này thì thà tôi lấy quỷ còn hơn!
Anh chồng nhìn vợ rồi lãnh đạm trả lời:
- Nói như vậy tức là em không hiểu gì cả.
Luật pháp của chúng ta không cho phép những
người trong họ lấy nhau.
- ?!!

học sút
- Chị: Sao năm nay em lại học sút vậy?
- Em: Vì thầy dạy đá bóng của em bảo thế ạ!
- Chị: Sao lạ vậy?
- Em: Thầy bảo muốn ghi được bàn vào lưới
thì phải học sút ạ!
- !?!

Cô gái tỉ tê với mẹ:
- Mẹ ơi! Cái anh chàng ở đầu phố, hễ thấy
con đi đâu là lẵng nhẵng bám theo, khiến con
thấy bực mình!
- Vậy sao con không tìm cách cho hắn ta tự
rút lui?
- Con đã cố nhưng không hiệu quả.
Bà mẹ nhìn con gái và nói:
- Lần sau, muốn khỏi bị quấy rầy, con hãy rẽ
vào một hàng nữ trang cao cấp nào đó!
- ?!?
BG(st)

rút kinh nghiệm
Cô gái đánh rơi ví tiền trong khi đi chơi
Giáng sinh. Một cậu bé nhặt được, đem trả lại
cho cô. Cô thốt lên:
- Thật là kỳ diệu, trong ví của cô có tờ 100
nghìn đồng, mà giờ nó lại biến thành 10 tờ 10
nghìn đồng.
Cậu bé nhanh nhảu:
- Lần trước con có nhặt được ví của một cô
khác, sau khi con trả lại, cô ấy nói rằng không
có tiền lẻ để thưởng cho con, nên lần này con
rút kinh nghiệm ạ!
- !!!
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