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TUẦN
CON SỐ

Chỉ tiêu tuyển sinh tất cả các
ngành sư phạm cả nước năm

33%

học 2018 giảm khoảng
so với năm học trước, với
35.000 chỉ tiêu (năm 2017 là
52.000 chỉ tiêu).

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Logo thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” dùng chung cho các sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica, du lịch canh nông.
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Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội
trong phòng, chống tham nhũng

Tuổi trẻ “vẽ” Đà Lạt
bằng sắc màu riêng

ỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng xác định
phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm
vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành
kiên trì, kiên quyết, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm
nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng,
tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định
chính trị, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển KT-XH.
Cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống
chính trị và toàn xã hội, trong thời gian qua, công
tác PCTN được cấp cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị
quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Hiệu quả của
việc thực hiện các biện pháp PCTN có bước chuyển
biến đáng kể từ nhận thức, ý thức chấp hành pháp
luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và
nhất là vai trò lãnh đạo của thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị từng bước được nâng lên và phát huy hiệu
quả trong công tác PCTN. Đặc biệt, vai trò giám sát
của các tổ chức quần chúng trong hoạt động quản lý
nhà nước được phát huy, công tác cải cách thủ tục

Không gian để du khách có những giây phút tĩnh tại trước thiên nhiên của Đà Lạt.

T

hành chính được nghiêm túc thực hiện. Các vụ việc,
vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử kịp
thời, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức, hoạt động
và công tác phối hợp giữa các cơ quan có chức năng
PCTN trên địa bàn tỉnh…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác
PCTN vẫn còn nhiều hạn chế, nguyên nhân là do
một số cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về
quản lý KT-XH còn sơ hở, thiếu đồng bộ, dễ bị lợi
dụng để tham nhũng. Một số quy định pháp luật liên
quan tới việc phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài
sản tham nhũng; khen thưởng và bảo vệ người tố cáo
tham nhũng chưa đầy đủ, còn có khó khăn, vướng
mắc trong tổ chức thực hiện hoặc chưa đủ sức răn đe
đối với hành vi tham nhũng. Bộ máy hành chính còn
cồng kềnh; phân công, phân cấp chưa thật rõ ràng,
rành mạch; cải cách thủ tục hành chính chưa đạt kết
quả như mong đợi...
XEM TIẾP TRANG 2
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ĐÀ LẠT: 16 đồ án quy hoạch được phê duyệt
Thống kê đến nay trên địa bàn
thành phố Đà Lạt đã được phê
duyệt 16 đồ án quy hoạch.
Trong đó, Trung tâm Phát
triển hạ tầng Đà Lạt làm chủ
đầu tư lập 10 đồ án quy hoạch
được duyệt, kinh phí nhiều nhất
là 2 công trình quy hoạch khu
vực Phù Đổng Thiên Vương
- Mai Anh Đào - Vạn Hạnh -

Mai Xuân Thưởng (Phường
8, gần 1,5 tỷ đồng) và Xô Viết
Nghệ Tĩnh - Vạn Kiếp - Thánh
Mẫu (Phường 7 và Phường 8,
hơn 1,2 tỷ đồng). Kinh phí ít
nhất là 2 công trình quy hoạch
khu dân cư Triệu Việt Vương
- An Bình (Phường 3, hơn 280
triệu đồng) và khu tái định cư
Ngô Thì Sỹ (Phường 4, gần 90

triệu đồng).
Tiếp theo, Công ty Cổ phần
Dịch vụ đô thị Đà Lạt làm chủ
đầu tư 5 đồ án được duyệt: quy
hoạch Vườn hoa thành phố điều
chỉnh xây dựng giai đoạn 1
và giai đoạn 2; phân khu chức
năng giai đoạn 3; mở rộng Công
viên Trần Hưng Đạo; quy hoạch
chi tiết Công viên Xuân Hương;

thiết kế đô thị cảnh quan quanh
hồ Xuân Hương.
Còn lại 1 đồ án quy hoạch
được duyệt do Phòng Quản lý
đô thị Đà Lạt làm chủ đầu tư là:
Điều chỉnh các quyết định quản
lý quy hoạch xây dựng, giao
thông theo quy hoạch chung
xây dựng thành phố Đà Lạt đến
năm 2020.
MẠC KHẢI

Hướng dẫn xử lý với nhà công vụ không chuyển giao về địa phương quản lý
Ngày 16/4/2018, Bộ Tài chính
đã ban hành Thông tư 37/2018/
TT-BTC hướng dẫn sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất theo quy định
của Nghị định 167/2017/NĐCP và sẽ có hiệu lực từ ngày
1/6/2018. Cụ thể, nhà, đất đã bố
trí làm nhà ở không đủ điều kiện
chuyển giao về địa phương quản
lý, xử lý thì Thủ trưởng cơ quan,

tổ chức, đơn vị có trách nhiệm di
dời các hộ gia đình, cá nhân ra
khỏi khuôn viên cơ sở nhà, đất
để sử dụng đúng mục đích.
Trường hợp phải thực hiện
hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá
nhân (nếu có), cơ quan, tổ chức,
đơn vị có trách nhiệm đề nghị tổ
chức làm nhiệm vụ bồi dưỡng,
giải phóng mặt bằng nơi có các

cơ sở nhà, đất (tổ chức dịch vụ
công về đất đai hoặc Hội đồng
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
cấp huyện) lập phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định khi Nhà
nước thu hồi đất để xác định chi
phí hỗ trợ di dời.
Được biết, trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng, đặc biệt là thành
phố Đà Lạt, nhà, đất đang bố

trí (hoặc không bố trí) đang
được sử dụng làm nhà ở rải rác
nhiều khu vực. Vì vậy, Thông
tư 37/2018 này sẽ là cơ sở pháp
lý cụ thể để triển khai thực hiện
hiệu quả hơn trong công tác xử
lý, sắp xếp lại, tài sản công nói
chung và công tác quy hoạch,
chỉnh trang đô thị nói riêng.

ĐẠO PHAN

54,42 tỷ đồng, quy mô diện
tích 0,11 ha và 11 dự án đầu tư
trong nước với tổng vốn đăng
ký 310,83 tỷ đồng, quy mô
diện tích 263,63 ha.
Được biết, riêng trong tháng
4/2018, có 3 dự án được cấp
chủ trương đầu tư, với vốn

đăng ký 101,22 tỷ đồng, quy
mô diện tích 6,73 ha và 5 dự án
được điều chỉnh nội dung dự án
đầu tư bên cạnh thu hồi, chấm
dứt hoạt động 2 dự án với vốn
đăng ký đầu tư 69,84 tỷ đồng,
quy mô diện tích 219,9 ha.

12 dự án được cấp chủ trương đầu tư
12 dự án được UBND tỉnh
cấp chủ trương đầu tư với
vốn đăng ký đầu tư 365,25 tỷ
đồng, quy mô diện tích 263,73
ha trong vòng 4 tháng qua.
Trong đó, bao gồm: 2 dự án
thuộc lĩnh vực du lịch, thương
mại; 7 dự án thuộc lĩnh vực

công nghiệp và 3 dự án thuộc
lĩnh vực nông nghiệp. So
với cùng kỳ năm trước bằng
66,7% về số dự án, bằng 33%
về vốn, bằng 192% về diện
tích. Bên cạnh đó, thu hút đầu
tư 1 dự án có vốn đầu tư nước
ngoài với vốn đăng ký đầu tư

KHẢI NHIÊN

thuộc, tăng 5,5 lần so với cùng
kỳ. Bên cạnh đó, có 17 doanh
nghiệp tạm ngừng hoạt động,
tăng 21,4% cùng kỳ và 19 đơn
vị trực thuộc tạm ngừng hoạt
động, tăng 11,8% so với cùng
kỳ. Số doanh nghiệp giải thể
tăng 50% so cùng kỳ, tương

Từ ngày 14/5/2018, quy định mức
thu phí thẩm định công nhận hạng cơ
sở lưu trú du lịch (bao gồm thẩm định,
công nhận mới và thẩm định, công nhận
lại) đối với hạng 1 sao, 2 sao là 1,5 triệu
đồng/hồ sơ; đối với hạng 3 sao là 2 triệu
đồng/hồ sơ và đối với hạng 4 sao, 5 sao
mức phí này là 3,5 triệu đồng/hồ sơ.
Đối với thủ tục thẩm định công nhận cơ
sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, mức
thu phí là 1 triệu đồng/hồ sơ.
Đây là nội dung tại Thông tư
34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018
của Bộ Tài chính quy định mức thu,
chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm
định công nhận hạng cơ sở lưu trú du
lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du
lịch. Được biết, trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng, hiện nay có 1.055 cơ sở lưu
trú du lịch với tổng số 16.746 phòng.
Riêng thành phố Đà Lạt có 815 cơ
sở lưu trú du lịch với tổng số 13.786
phòng, trong đó 291 khách sạn từ 1-2
sao với 8.207 phòng và 25 khách sạn
cao cấp từ 3-5 sao với 2.475 phòng.
Sự phát triển cơ sở du lịch tại Đà Lạt
vẫn tiếp tục được xây mới, nâng cấp để
đưa vào sử dụng trong cuối năm 2018
và đầu năm 2019.
M.ĐẠO

Tiềm ẩn nguy hiểm khi xe đạp
chạy trên đường cao tốc

Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh giảm, nhưng vốn tăng
Theo Sở Kế hoạch và Đầu
tư, nội trong tháng 4/2018 đã
cấp Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp cho 75 doanh
nghiệp, tăng 23% so với cùng
kỳ, với số vốn đăng ký là 537
tỷ đồng, tăng 130% so với
cùng kỳ và 176 đơn vị trực

Mức phí thẩm định
công nhận hạng khách sạn
3 sao 2 triệu đồng

đương 9 doanh nghiệp và 13
đơn vị trực thuộc giải thể, tăng
8,3% so với cùng kỳ.
Được biết, 4 tháng năm
2018, đã cấp Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp
cho 304 doanh nghiệp, tuy
giảm 8% nhưng vốn đăng ký

2.051 tỷ đồng tăng đến 37,7%
so với cùng kỳ năm trước và
304 đơn vị trực thuộc, tăng
153% so với cùng kỳ. Đồng
thời có 250 doanh nghiệp,
đơn vị trực thuộc tạm ngừng
hoạt động và giải thể.

Kết quả hội thi, giải nhất toàn
đoàn đội xã Mađagui, giải nhì
xã Đoàn Kết, đồng giải ba xã
Đạ Ploa và thị trấn Mađagui.
Ngoài ra, Ban tổ chức trao
giải nhất đơn ca cho thí sinh
Đỗ Hoàng Phương (thị trấn
Madagui) và giải Ấn tượng cho
tiết mục múa “Huyền thoại mẹ”
đơn vị xã Mađagui.

Hội thi “Tiếng hát đồng quê”
năm 2018 là một hoạt động thiết
thực của cán bộ, hội viên nông
dân chào mừng 43 năm Ngày
giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước, Ngày Quốc tế
Lao động 1/5 và hướng tới
Đại hội Hội Nông dân huyện
Đạ Huoai lần thứ 8, nhiệm kỳ
2018-2023.
ĐẶNG DŨNG

XUÂN TRUNG

Hội thi Tiếng hát đồng quê năm 2018
Gần 150 diễn viên không
chuyên và cổ động viên của 10
xã, thị trấn đã tham gia Hội thi
Tiếng hát đồng quê năm 2018
do Hội Nông dân huyện Đạ
Huoai tổ chức.
Mỗi đơn vị dự thi tham gia 4
tiết mục, với các thể loại thi hát
đơn ca, song ca, tốp ca, múa.
Những tiết mục mang chủ đề

tình yêu quê hương, đất nước,
biển đảo, hát về cây lúa, đồng
quê, xây dựng nông thôn mới
- đô thị văn minh. Mặc dù là
những diễn viên không chuyên,
nhưng các đội đã chủ động dàn
dựng, biên đạo các tiết mục đặc
sắc, có đầu tư về trang phục,
đạo cụ, nên đã thu hút đông đảo
mọi người cổ vũ nhiệt tình.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội... 
... Chưa chú trọng đúng mức đào tạo đội
ngũ công chức, viên chức về chuyên môn
nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao nhận thức
chính trị, phẩm chất đạo đức, thái độ phục vụ;
thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên việc
thực hiện chế độ trách nhiệm, chế độ công vụ,
nhất là các khâu, quy trình, thủ tục liên quan
tới người dân, doanh nghiệp dẫn đến tình trạng
sách nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc trong xã hội.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống
tham nhũng, trong thời gian tới, UBND tỉnh
yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương,
đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
như sau: Tăng cường công tác tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, nâng
cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên
chức và quần chúng nhân dân trong đấu tranh
PCTN. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp

PCTN như kê khai minh bạch tài sản, thu
nhập; công khai các thủ tục hành chính; chế
độ tự chủ về tài chính; tổ chức thực hiện có
hiệu quả quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề
nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng
cường công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động
của các cơ quan, đơn vị. Công khai, minh
bạch trong thu, chi ngân sách, mua sắm tài sản
công; quản lý các dự án công trình đầu tư xây
dựng bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng trình tự
thủ tục theo quy định của pháp luật.
Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời
những người có hành vi tham nhũng, bao
che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng;
can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng.
Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực
nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng
như đất đai, tài nguyên khoáng sản, các dự
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án đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp, công
tác cán bộ…; kịp thời thanh tra đột xuất khi
phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất
là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong
thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây
thất thoát và bức xúc trong xã hội.
Để công tác PCTN đạt hiệu quả hơn nữa,
cần phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội
trong PCTN, đặc biệt khuyến khích sự tham
gia của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã
hội và mọi người dân trong việc đấu tranh,
tố giác người có hành vi tham nhũng. Biểu
dương, khen thưởng kịp thời những tập thể
và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Cần quy định trách nhiệm cụ thể của người
đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra
tham nhũng.
LAN HỒ

Một số người dân có thói quen tập thể dục bằng
xe đạp trên đường cao tốc Liên Khương - Prenn.

Sáng ngày 1/5, nhiều tài xế xe khách
phát hoảng khi phát hiện nhiều người
dân chạy xe đạp trên đường cao tốc Liên
Khương - Prenn (huyện Đức Trọng) bất
chấp biển báo cấm được đặt tại hai đầu
tuyến đường vị trí Ngã ba Liên Khương
và gần trạm thu phí Định An.
Theo tìm hiểu, đây là một số người
dân thường tập thể dục bằng xe đạp
vào buổi sáng sớm. Nhưng thay chạy
trên tuyến đường liên xã Hiệp An, Hiệp
Thạnh, trên tuyến Quốc lộ 20 (huyện
Đức Trọng) thì họ lại chọn chạy trên
cao tốc Liên Khương - Prenn. Ngoài
chạy sai phép, nhiều tài xế còn cho
rằng, so với xe máy chạy trên đường
cao tốc thì xe đạp còn tiềm ẩn nguy
hiểm hơn nhiều do trọng lượng xe nhẹ,
khi xe tải lớn chạy sát mép đường rất dễ
bị gió từ xe tải tác động.
Theo khoản 5, điều 8, Nghị định
46/2016/NĐ-CP quy định, người điều
khiển, người ngồi trên xe đạp, xe đạp
máy, người điều khiển xe thô sơ khác vi
phạm quy tắc giao thông đường bộ đi
vào đường cao tốc thì bạn sẽ bị xử phạt
tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng,
trừ phương tiện phục vụ việc quản lý,
bảo trì đường cao tốc.
C.THÀNH
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Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển ổn định
XUÂN TRUNG

T

heo báo cáo của Sở Kế
hoạch và Đầu tư trình
UBND tỉnh, đến thời điểm
hiện tại, toàn tỉnh đã tập trung thu
hoạch vụ đông xuân và đã thu
xong gần 25.892 ha, tăng 6,61%
so với cùng kỳ. Cùng thời gian
này, toàn tỉnh đã xuống giống gieo
trồng hơn 11.253 ha cây trồng
hàng năm. Tình hình chăn nuôi
cũng có mức tăng tổng đàn ở một
vài vật nuôi nhưng không đáng
kể. Cụ thể, đến cuối tháng 4/2018,
tổng đàn trâu ước có 15.940 con,
đàn bò sữa ước đạt 20.020 con,
heo đạt 436.276 con và đàn gia
cầm đạt gần trên 6,3 triệu con tăng cao nhất so với vật nuôi khác
với khoảng 11,12%. Không như
dịch bệnh ở một số cây trồng, thời
gian qua trên địa bàn toàn tỉnh
không xảy ra các loại dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn
gia súc, gia cầm và thủy sản. Đặc
biệt, giá các sản phẩm vật nuôi
cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ, nhất
là đối với đàn heo.
Bên cạnh đó, sản xuất công
nghiệp tăng 7,7% so với cùng kỳ.
Những ngành có mức tăng khá
gồm có: ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo tăng 6,33%; sản xuất
và phân phối điện tăng 10,33%;
cung cấp nước, hoạt động quản lý
và xử lý rác thải, nước thải tăng
8,09% so với cùng kỳ... Đáng
chú ý lĩnh vực thương mại có
mức tăng cao trên hai con số. Cụ
thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4
tháng năm 2018 ước đạt 15.601

Đó là nhận định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế 4 tháng đầu năm 2018. Đáng chú ý
nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Phân xưởng chế biến gỗ tại Khu Công nghiệp Phú Hội. Ảnh: V.Báu

tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng
kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt
1.316,1 tỷ đồng, tăng 20,6%; kinh
tế ngoài nhà nước đạt 14.079,5 tỷ
đồng, tăng 13,2% và kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài đạt 205,4 tỷ
đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ.
Cùng với thời gian tương tự,
nội trong tháng 4, kim ngạch xuất
khẩu toàn tỉnh đạt 57,8 triệu USD,
tăng 37,6% so với cùng kỳ và tăng
đều ở các khu vực doanh nghiệp
bao gồm: doanh nghiệp trong
nước ước đạt 34,7 triệu USD, tăng
34%; doanh nghiệp có vốn đầu

tư nước ngoài ước đạt 23,1 triệu
USD, tăng 43,3% so cùng kỳ năm
trước. Qua đó, nâng kim ngạch
xuất khẩu toàn tỉnh 4 tháng đầu
năm 2018 ước đạt 199 triệu USD,
đạt 31,6% so với kế hoạch năm.
Hoạt động vận tải, kho bãi và dịch
vụ hỗ trợ vận tải cũng có mức tăng
cao với doanh thu từ hoạt động
vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ
vận tải 4 tháng năm 2018 ước đạt
1.912,5 tỷ đồng, tăng 13,2% so
với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu
vận tải đường bộ đạt 1.216,9 tỷ
đồng, tăng 13,5%; doanh thu vận

tải hàng không đạt 602,6 tỷ đồng,
tăng 14,5%; doanh thu kho bãi và
các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt
92,9 tỷ đồng, tăng 2,2% so với
cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu
hoạt động bưu chính viễn thông
tháng 4/2018 ước đạt 208,2 tỷ
đồng, tăng 37,02% so với cùng
kỳ, nâng tổng doanh thu của lĩnh
vực này trong 4 tháng đầu năm
2018 ước đạt 823,8 tỷ đồng, tăng
23,54% so với cùng kỳ. Số thuê
bao điện thoại phát triển mới ước
đạt 86.508 thuê bao; trong đó, thuê
bao di động đạt 85.953 thuê bao,

thuê bao cố định đạt 555 thuê bao,
thuê bao internet phát triển mới
đạt 18.644 thuê bao.
Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu
tư, tổng thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn 4 tháng năm 2018 ước
đạt 2.472,9 tỷ đồng, bằng 37% dự
toán địa phương, tăng 23% so với
cùng kỳ. Trong đó: thuế phí ước
đạt 1.633,6 tỷ đồng, bằng 37%
dự toán địa phương, tăng 25% so
với cùng kỳ; thu từ đất, nhà 285,2
tỷ đồng, bằng 34% dự toán địa
phương, tăng 20% so với cùng
kỳ. Riêng thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn tháng 4/2018 ước đạt
549,6 tỷ đồng, tương đương so với
cùng kỳ.
Các ngân hàng thương mại và
các tổ chức tín dụng tiếp tục thực
hiện tốt các chính sách tín dụng
phục vụ sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp, các chính sách tín
dụng nhằm hỗ trợ và phát triển
doanh nghiệp, chính sách tín
dụng phục vụ cho chương trình
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương… Do đó, hoạt động tín
dụng tiếp tục có mức tăng, ước
tính đến 30/4/2018, số dư nguồn
vốn huy động đạt 45.700 tỷ đồng,
tăng 1,6% so với tháng trước và
tăng 4,1% so với đầu năm. Hiện
tổng dư nợ cho vay khách hàng
của các tổ chức tín dụng trên địa
bàn đạt gần 75.000 tỷ đồng, tăng
1,9% so với tháng trước và tăng
6,7% so với đầu năm.
Với những số liệu nêu trên cho
thấy, các lĩnh vực kinh tế của Lâm
Đồng đều có mức tăng khá, đảm
bảo đúng theo tiến độ kế hoạch mà
UBND tỉnh đặt ra.

Người đưa cây dược liệu từ rừng về nhà
NGUYỄN VĂN DIỆN

C

ây trà dây rừng là loại
cây dược liệu thân leo
mọc tự nhiên trong rừng.
Ở Lâm Đồng, cây phân bố tự
nhiên trong rừng ở huyện Đơn
Dương, Đam Rông, Bảo Lâm…
Cây dùng chữa bệnh viêm loét
dạ dày…
Anh Minh (sinh năm 1983)
vốn là cựu sinh viên Khoa Sinh,
Trường Đại học Đà Lạt, từng có
một thời gian làm việc ở Trung
tâm cây thuốc Đà Lạt, chính vì
vậy anh có một số hiểu biết về
cây thuốc. Trước đây, anh đã tìm
mua trà dây về chữa bệnh đau dạ
dày cho mẹ, vì thế anh Minh mới
biết về cây trà dây rừng. Qua
thông tin, anh biết ở rừng thuộc
xã Phi Liêng - Đam Rông có cây
trà dây; anh đã đi rừng ba ngày
để tìm kiếm loài cây này. Khi
đã xác định đúng là cây trà dây,
anh lại tiếp tục vào rừng để lấy
giống về để nhân giống, anh áp
dụng nhân giống bằng phương
pháp giâm hom. Ban đầu, tỷ lệ ra
rễ rất thấp 3/1.000 hom; sau hơn
ba tháng nghiên cứu anh đã nhân
giống thành công với tỷ lệ cây

Từ ý tưởng đưa cây dược liệu từ rừng về nhà, anh Nguyễn Huy Minh ở thôn Nhân Hòa, xã Đan Phượng,
Lâm Hà đã tự đầu tư nghiên cứu và đưa thành công cây trà dây rừng (Ampelopsis cantoniensis) về
trồng ở vườn nhà.

Anh Minh bên vườn ươm trà dây rừng. Ảnh: N.V.D

sống cao từ 80-85%. Khi đã có
cây giống, tháng 2/2016 anh đã
dành một phần quỹ đất khoảng
1.000 m2 của gia đình để chuyển
đổi qua trồng trà dây với số lượng
khoảng 2.000 cây. Để thuận lợi
trong quá trình chăm sóc, anh đã
áp dụng kỹ thuật phủ bạt nilon,
làm hệ thống tưới tiết kiệm. Sau
6 tháng trồng, bắt đầu có thu

hoạch những lứa trà đầu tiên. Sau
khi thu hoạch trà, anh tiếp tục
nghiên cứu cách chế biến để có
sản phẩm trà khô và đi chào hàng,
tìm thị trường cho sản phẩm của
mình. Với phương châm: “Sản
phẩm sạch sẽ được thị trường
chấp nhận”, anh đã trồng trà theo
hướng sạch hữu cơ, không dùng
thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay,

anh đã có chi nhánh bán hàng ở
Đà Lạt, Nha Trang, TP Hồ Chí
Minh. Để đáp ứng nhu cầu thị
trường, anh đã hướng dẫn kỹ
thuật trồng trà dây cho một số hộ
và thu mua sản phẩm trà tươi của
họ về chế biến mới đủ cung cấp
trà khô cho bạn hàng.
Anh Minh cho biết, cây trà dây
rừng dễ trồng, dễ chăm sóc, ít
sâu bệnh hại, trồng một lần thu
hoạch trong nhiều năm, trồng
sáu tháng cây bắt đầu cho thu
hoạch, hai tháng thu hoạch một
lần. Ngoài trồng thuần, anh còn
trồng thử nghiệm cây trà dây xen
trong vườn cà phê theo mô hình
canh tác sinh thái. Vào mùa khô,
để đảm bảo năng suất anh đã tưới
nước thường xuyên. Sản lượng
anh sản xuất khoảng 1.5 tấn
trà khô/năm, với giá bình quân
80.000 đồng/kg trà khô, sau khi
trừ chi phí anh thu được 120 triệu
đồng/1.000 m2/năm. Sản phẩm
trà của anh sản xuất khép kín từ
khâu giống, trồng, chế biến, tiêu

thụ nên giá rất cạnh tranh. Ngoài
sản phẩm trà, anh còn nhân giống
để bán cho người dân, anh đã
xuất khoảng 3.000 cây giống với
giá 15.000 đồng/cây, đây cũng là
một nguồn thu không nhỏ đối với
gia đình. Ngoài ra, anh còn trồng
thêm các loại cây rau rừng khác
như rau bò khai (dây hương),
rau lủi (bầu đất); đối với cây rau
lủi anh cũng tự nghiên cứu nhân
giống.
Qua trao đổi, tôi thật sự khâm
phục tinh thần tự học hỏi nghiên
cứu của anh Minh; với tinh thần
làm việc khoa học anh đã nhân
giống và trồng thành công cây
trà dây rừng ở vườn nhà. Từ mô
hình mới trồng cây trà dây rừng
hiệu quả; thiết nghĩ đây cũng là
mô hình góp phần bảo tồn giống
cây dược liệu nói chung, cây trà
dây rừng nói riêng, nếu được
chuyển giao cho người dân trồng
dưới tán rừng, sẽ tăng thu nhập
cho người dân sống gần rừng,
giảm tác động vào rừng, góp
phần vào công tác quản lý, bảo
vệ rừng bền vững, vừa nâng cao
nhận thức của cộng đồng dân cư
sống gần rừng về việc bảo vệ,
phát triển cây dược liệu.
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“ĐÀ LẠT - KẾT TINH KỲ DIỆU TỪ ĐẤT LÀNH”

Xây dựng thương hiệu từ “gốc”
DIỄM THƯƠNG

T

hực hiện kế hoạch
Hành động phát
triển và quảng bá
thương hiệu “Đà
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất
lành” giai đoạn 2017-2020,
tỉnh Lâm Đồng đã được hỗ trợ
nguồn kinh phí hơn 11 tỉ đồng
để phát triển và quảng bá
thương hiệu. Từ nguồn kinh
phí này, Lâm Đồng sẽ tập
trung cho hoạt động truyền
thông, quảng bá các sản phẩm
rau, hoa, cà phê Arabica và
du lịch canh nông. Qua đó, sẽ
xây dựng các video, clip trên
các phương tiện thông tin đại
chúng, các kênh mạng xã hội,
tạp chí; xây dựng logo, bao
bì nhãn mác cho sản phẩm,
quảng bá du lịch canh nông đi
cùng với quản lý chất lượng
sản phẩm, quản lý thương
hiệu và các trang website
riêng để phục vụ người tiêu
dùng trong việc truy cập, tìm
kiếm các sản phẩm mang
thương hiệu “Đà Lạt - Kết
tinh kỳ diệu từ đất lành”.
Ông Nguyễn Xuân Hùng
- Phó Giám đốc phụ trách
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,
Thương mại và Du lịch tỉnh
Lâm Đồng cho biết: Với
mục tiêu xây dựng thương
hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ
diệu từ đất lành” trở thành
thương hiệu số một tại
Việt Nam trong giai đoạn
2017-2020. Và để làm được
điều đó, tỉnh đang triển khai
đồng thời công tác phát
triển, quảng bá thương hiệu
với quản lý, kiểm soát chất
lượng sản phẩm, dịch vụ
nhằm nâng cao chất lượng,
giá trị, sức cạnh tranh của
sản phẩm, dịch vụ; nhấn
mạnh sự an toàn, chất lượng
và chuyên nghiệp của sản
phẩm, dịch vụ khi gắn
thương hiệu “Đà Lạt - Kết
tinh kỳ diệu từ đất lành” góp
phần mở rộng thị trường
tiêu thụ, thu hút du lịch,
nâng cao đời sống của người
dân vùng sản xuất, tăng sản
lượng nông sản thương hiệu
xuất khẩu.

Trước mắt, Lâm Đồng sẽ
tập trung cho bốn nhóm
sản phẩm đã đăng ký
bảo hộ: Rau, hoa, cà
phê Arabica và du lịch
canh nông.
Vấn đề này nghe tuy đơn
giản nhưng để thực hiện
vẫn gặp nhiều khó khăn vì
khi thay đổi nhãn hiệu, logo
dùng chung trên các sản
phẩm khiến nhiều người tiêu
dùng và cả doanh nghiệp còn
bỡ ngỡ do đã quen với nhãn

“Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” - thương hiệu chung dùng để quảng bá nông sản, đặc
biệt là rau, hoa, cà phê, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ như tơ, lụa… với “sứ mệnh” mang
những điều kỳ diệu của Đà Lạt đến thế giới. Với sự hỗ trợ của tổ chức JICA - Nhật Bản, Lâm
Đồng đang tiếp tục xây dựng để thương hiệu này phát triển từ “gốc” là chiến lược hướng đến
sự bền vững, lâu dài của thương hiệu.

Logo thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” dùng chung cho các sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica,
du lịch canh nông.

hiệu “Rau Đà Lạt” hay “Hoa
Đà Lạt” trước đây… Mặt
khác, thay đổi tín hiệu nhận
biết sản phẩm cũng ít nhiều
ảnh hưởng đến thói quen của
người tiêu dùng. Và để giải
quyết hết các khó khăn này,
thì xây dựng thương hiệu từ
“gốc” là lời giải tốt nhất. Vì
khi những người sản xuất
hiểu và đồng loạt sử dụng
thương hiệu này, các sản
phẩm sẽ tạo được dấu ấn,
chỗ đứng vững chắc trên thị
trường đối với người dùng.
Còn Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn
Yên - cho hay, hiện tỉnh đã
giao Sở Công thương là đơn
vị chính phối hợp cùng Sở
Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Sở Khoa học
công nghệ, Trung tâm Xúc
tiến, Đầu tư, Thương mại và
Du lịch… cùng triển khai
xây dựng theo đúng lộ trình.
Trong quá trình triển khai,
quan trọng nhất là 2 nội
dung: Quản lý thương hiệu
và quản lý chất lượng sản
phẩm. Để làm tốt 2 nội dung
này phải xây dựng từ “gốc”
đến “ngọn”, sản phẩm phải
đảm bảo chất lượng chặt chẽ
từ khâu sản xuất cho đến thị
trường để vừa khẳng định,
vừa bảo vệ thương hiệu.
Ở nội dung Quản lý thương
hiệu, tỉnh đã chỉ đạo thành
lập Ban Quản lý thương
hiệu cấp tỉnh, xây dựng
Quy chế quản lý và sử dụng
nhãn hiệu chứng nhận “Đà
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất
lành”, thực hiện công tác hậu
kiểm đối với việc chấp hành

quy định của các tổ chức,
cá nhân được cấp sử dụng
nhãn hiệu chứng nhận. Sau
đó thực hiện đăng ký bảo
hộ nhãn hiệu chứng nhận
“Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu
từ đất lành”, từ đó xây dựng
tiêu chí, quy chuẩn để đánh
giá xếp loại các sản phẩm
nông sản, du lịch canh nông
gắn thương hiệu làm căn cứ
thực hiện cấp quyền sử dụng
nhãn hiệu chứng nhận và
kiểm tra, đánh giá trong quá
trình sử dụng thương hiệu.
Đồng thời lựa chọn các tổ
chức, cá nhân đủ điều kiện,
tiêu chuẩn để cấp quyền sử
dụng nhãn hiệu chứng nhận
“Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu
từ đất lành”. Giai đoạn đầu,
ưu tiên các doanh nghiệp,
hợp tác xã, tổ hợp tác đang
tham gia các chuỗi sản xuất
nông nghiệp bền vững và đã
được cấp giấy chứng nhận
VietGAP, GlobalGAP, các
tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh
thực phẩm...
Đối với vấn đề quản lý
chất lượng sản phẩm, ông
Võ Ngọc Hiệp - Giám đốc
Sở Công thương Lâm Đồng
cũng phân tích: Để làm được
điều này, cần phải làm tốt
2 nội dung là quản lý chất
lượng sản phẩm nông nghiệp
và nâng cao chất lượng du
lịch canh nông. Trong đó,
chú trọng tăng cường tính
chủ động, nâng cao hiệu
quả, hiệu lực công tác kiểm
soát chất lượng sản phẩm
trong chuỗi giá trị sản phẩm
nông sản từ khâu sản xuất
(giống cây trồng, vật tư nông

nghiệp, quy trình sản xuất,
chăm sóc,...) đến sơ chế,
phân loại, bảo quản sau thu
hoạch (các trung tâm sau
thu hoạch, doanh nghiệp, cơ
sở), chế biến và tiêu thụ sản
phẩm hàng hóa (công nghệ
sản xuất, chế biến, lưu thông,
tiêu thụ trên thị trường) đảm
bảo an toàn thực phẩm đối
với sản phẩm nông sản. Đặc
biệt là, các doanh nghiệp,
hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở
đầu mối thu mua nông sản,
nông hộ sử dụng nhãn hiệu
chứng nhận “Đà Lạt - Kết
tinh kỳ diệu từ đất lành”
cũng phải chuẩn hóa sản
phẩm để đủ điều kiện đăng
ký sử dụng nhãn hiệu chứng
nhận và chịu trách nhiệm tổ
chức kiểm tra, kiểm soát và
công bố chất lượng, phân
loại nông sản được gắn nhãn
hiệu chứng nhận trước khi
tiêu thụ.
Từ kế hoạch thực hiện
đến thực tế, để thương hiệu
đứng vững trên thị trường
trong và ngoài nước vẫn là
câu chuyện dài hơi mà tỉnh
Lâm Đồng đang nỗ lực thực
hiện theo từng lộ trình cụ
thể. Với những thế mạnh sẵn
có, tầm nhìn chiến lược và
hoạch định lâu dài cũng như
các bước phát triển thương
hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ
diệu từ đất lành” được kỳ
vọng các sản phẩm thế mạnh,
đặc trưng của Đà Lạt sẽ có
vị thế vững chắc trên thị
trường trong nước và quốc tế
không chỉ trong hiện tại mà
còn hướng tới sự bền vững ở
tương lai.

Truyện ngắn:
NGUYỄN THƯỢNG THIÊM
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au khi thuê thợ làm lại
đoạn hàng rào bị phá, trưa
hôm ấy, nhà ông Tạ bỗng
náo nhiệt hẳn lên. Chiếc
sân rộng lát gạch được kê hai dãy,
mỗi dãy năm bộ bàn tròn, ghế I nốc
sáng bóng. Bên trên xếp đầy thức ăn,
chủ yếu là thịt heo quay kiểu Lạng
Sơn với lá mắc mật, bánh hỏi, rau
sống… Nước chấm đặc biệt được lấy
ra từ bụng con heo quay sánh đục,
mùi vị như mời gọi. Mỗi mâm có
thêm nồi lẩu gà thả vườn với lá giang.
Thịt nướng xiên tre vừa chín tới, thơm
một góc xóm. Bà Yến nói với chồng:
- Ông ạ, đây là bữa ăn đặc biệt. Mình
đãi bà con xóm giềng sao cho chu tất.
- Bà yên tâm, tôi biết phải làm gì
rồi. Xóm giềng nhưng là ân nhân của
nhà mình. Bà vào buồng chuẩn bị
cho tôi loại rượu được ngâm trong hũ
sành, tôi vừa đào lên ngoài vườn, ủ
trên hai năm rồi đấy.
Bà vừa quay đi ông đã gọi giật lại: Này còn bia lon tôi ngâm trong thùng
đá nữa, bà nhớ kẻo quên…
Đã nghe tiếng người lao xao
ngoài cổng:
- Quái, cái nhà lão Tạ quanh năm
đóng cổng, không chơi với ai, sao
hôm nay lại mời chúng mình nhể?
- Chắc lại sắp có bão…
- Ầy dà… “Sông có khúc, người có
lúc” mà. Người ta có lòng thì mình có
bụng, cứ tới đi.
***
Nhà ông Tạ ở ngay cạnh đường
chính của thị trấn. Ông Tạ với bà Yến
quê tận Lạng Sơn, vào đây được hơn
hai chục năm. Ông công tác; bà làm
nông nghiệp, chăn nuôi. Ông bà sinh
được hai con trai, các con đều đi học
xa tận Sài Gòn. Ông đã nghỉ hưu được
hơn năm nay. Ngôi nhà xây một trệt
một lầu khá rộng. Ngoài chiếc sân, là
hàng rào kiên cố được thiết kế thanh
thoát bao quanh khu nhà vườn. Đặc
biệt, chiếc cổng làm khá công phu và
đẹp mắt. Hai cánh cổng được chọn
từ loại gỗ quý, dày tới mười bốn
centimet. Nếu khiêng một cánh cũng
phải mười mấy người. Nhưng khi mở
cổng thì nhẹ hều như cầm bấc vậy, bởi

THEO DÒNG SỰ KIỆN
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ừa qua, tại thủ đô
Teheran (Iran), đạo diễn
Oliver Stone, người
được biết đến với 3 giải Oscar
- Trưởng Ban Giám khảo LHP
Quốc tế Iran lần thứ 36 (FIFF) đã công bố giải “Phim hay nhất
châu Á” (Best Asian Film) là
phim “Cha cõng con” của đạo
diễn Lương Đình Dũng.
Trước đêm trao giải, bộ phim
“Cha cõng con” phải vượt qua rất
nhiều phim đến từ khắp nơi trên
thế giới để lọt vào danh sách rút
gọn 15 phim của 13 quốc gia tranh
giải ở hai hạng mục là “Đạo diễn
xuất sắc nhất” và “Phim hay nhất
châu Á”.
Phát biểu tại Lễ trao giải, thành
viên Ban giám khảo Ahmet cho
biết: “Bộ phim “Cha cõng con” đã
chinh phục được 5 thành viên đến
từ 5 quốc gia với số điểm cao nhất
vì sự sáng tạo, giản dị trong cách
kể chuyện. Bộ phim cho thấy một
phong cách riêng, nó không nhất

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

Đóng
hay
mở?
nó được lắp các vòng bi vào trục
cổng. Khi hai cánh cổng khép lại,
nhà ông Tạ biến thành một thế giới
riêng. Sau vườn trồng nhiều cây
ăn trái. Ông dành khoảng rộng làm
khu chăn nuôi heo. Trong chuồng
lúc nào cũng có hàng trăm con các
lứa. Ông thuê hẳn một bác sỹ thú
y chăm sóc. Có điều, không kể lúc
còn làm việc, từ khi nghỉ hưu, ông
không chơi với ai, duy nhất có một
lần ông cho tổ dân phố mượn để
bà con cùng ngõ họp bình xét gia
đình văn hóa. Tan cuộc, chỗ thì tàn
thuốc lào, thuốc lá, chỗ thì nước
bã trầu… Bực mình, ông lấy vòi
nước xả hết mặt sân, miệng luôn
lẩm bẩm:
- Mẹ nó, không cái dại nào
giống cái dại nào. Vừa bẩn lại vừa
ồn ào. Từ sau thì ông… cấm cửa.
Để bà con khỏi lời ra tiếng vào,
ông bắn tiếng “Nhà chăn nuôi,
làm ăn lớn, để người ra vào nhiều
không lợi. Với lại… mặt phố phức
tạp lắm…”.
Cách đây vài năm, khi ông Tạ
còn đang chức, có ông hàng xóm bế
cháu sang chơi, nhân lúc ông vào
nhà trong pha trà, ông hàng xóm để
cháu bò trên chiếc sập gụ quý kê
giữa nhà, không may nó đái ra.
Ông vội cởi phăng chiếc áo
đang mặc lau vội chỗ nước đái.
Vừa xong thì ông Tạ ra. Ông hỏi:
- Ông làm cái gì thế?
- À… tôi bồng cháu nó đái…
ra người, ướt hết cả áo nên cởi
ra… cho…
- Hừ… - Ông Tạ lẩm bẩm - Nó
đái ra áo còn giặt được, chứ để
nó đái ra sập, ra salon nhà tôi thì

Minh họa: Phan Nhân

có mà…
Ông hàng xóm tái mặt, ấp úng:
- Thôi, xin phép ông, để tôi về…
phơi áo!
Và từ đấy, ông hàng xóm không
cho cháu sang nữa, Tổ dân phố
cũng không họp nữa, còn ông Tạ
thì đóng cổng suốt ngày đêm. Ông
đi đâu đều dặn vợ nhớ đóng cổng
lại. Về sau, sợ vợ không thực hiện
lời dặn, mỗi lần ra khỏi nhà, ông
đều đem khóa ra khóa bên ngoài
rồi cầm chìa theo, thế cho chắc…
Một hôm, thức dậy vào lúc hơn
bốn giờ sáng, bà Yến phàn nàn:
- Ông ơi, người ta nói “dâu dữ
mất họ, chó dữ mất láng giềng”.
Ông làm thế không sợ thiên hạ
chê cười…
Ông chặn lời bà:
- Cười cái gì? Ai cười hở mười
cái răng. Bà không thấy, ngay cái xí
nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng,
người ra, người vào mua, bán mà
vẫn treo cái biển “Không phận sự
cấm vào”. Còn một đơn vị gần cơ
quan cũ của tôi, chuyên việc tiếp
dân, treo biển chữ mà như ra lệnh
“Chú ý: Tắt máy. Xuống xe. Dắt bộ
qua cổng” đấy sao?!
- Cơ quan người ta khác, mình

khác, bì sao được!
- Bà cứ mặc tôi, đừng có cái
kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”
nhá… Thôi, sáng rồi, để tôi còn
cho hai con Ky đi ị cái đã.
Nhà ông đã kín cổng cao tường,
lại nuôi hai con chó lai, to như
con bê. Trẻ con chơi gần hàng
rào, nghe nó hộc lên một tiếng
đã vãi cả linh hồn ra quần. Hàng
sáng, tầm hơn bốn giờ là ông dắt
chúng ra ngoài cho đi vệ sinh,
người đi tập thể dục sớm, nhìn
thấy chúng đã tránh xa, “mõm
chó, vó ngựa” mà.
***
Đúng mười một giờ, mười chiếc
bàn ăn đã xếp đủ khách. Cũng
vẫn là ông hàng xóm ngày trước
bế cháu sang chơi. Vẫn là bà con
có lần họp nhờ trong sân nhà ông.
Giọng ông Tạ vừa xởi lởi vừa giữ
vẻ trang trọng:
- Kính thưa bà con, ông bà ta
xưa có dạy “Bán anh em xa, mua
láng giềng gần”. Hôm nay nhân
nhà có giỗ cụ nội, vợ chồng tôi có
chút rau dưa, gọi là lòng thành, xin
mời bà con ta cùng dùng đũa ạ.
Bà Yến nghĩ, ông đã mời bà
con đến dự tiệc vì lý do ân huệ,

“Cha cõng con” giành giải Phim hay nhất châu Á
tại LHP Quốc tế Iran lần thứ 36

Giám đốc LHP Quốc tế Iran lần thứ 36 Reza Mirkarimi và đạo diễn Lương Đình Dũng.

thiết là sự va chạm, nó giản dị và
đầy thuyết phục”.
Chia sẻ đầy xúc động ngay
trong buổi trao giải, đạo diễn

Lương Đình Dũng nói: “Ngày nhỏ
tôi mơ ước những đứa trẻ có một
đôi cánh, sẽ không còn ranh giới.
Bây giờ tôi vẫn mơ ước nếu trong

khán phòng này mỗi người có một
đôi cánh thì ranh giới không tồn
tại. Điện ảnh là giấc mơ chắp cánh
cho mọi sự tốt đẹp, nó là lý do tôi
theo đuổi công việc làm phim…”.
Lương Đình Dũng cho biết
thêm, trước thềm buổi trao giải,
anh cũng lo lắng bởi những phim
cạnh tranh với “Cha cõng con”
có phim được hợp tác với nhiều
nước, có phim đã giành giải
thưởng lớn tại Liên hoan phim
Quốc tế Tokyo.
Iran là một đất nước có rất nhiều
tác phẩm điện ảnh lớn, tạo sự ảnh
hưởng mạnh mẽ đến các ngành
điện ảnh không chỉ trong khu vực
mà còn trên toàn thế giới. Nhiều tác
phẩm phim của Iran đã đoạt giải
Oscar, Liên hoan phim Cannes,
Liên hoan phim Berlin và nhiều
liên hoan phim danh giá khác.

tình làng nghĩa xóm thì tội gì mà
không nói thật:
- Dạ thưa bà con, không phải giỗ
chạp gì đâu. Chả là… nếu không
có bà con ở đây thì chúng tôi đã…
ra đồng mà ở rồi. Vợ chồng tôi tạ
ơn cái hôm cháy vừa rồi…
***
Đêm ấy, như thường lệ, cơm
tối xong ông Tạ đến nhà ông
bạn cùng nghỉ hưu ở làng bên
chơi bài tổ tôm. Khi đi, ông vẫn
không quên khóa cổng bên ngoài.
Khoảng hơn hai mươi mốt giờ,
bỗng bà con hàng xóm quanh nhà
ông nghe tiếng kêu thất thanh:
- Ối làng nước ơi, cháy, cháy…
cứu tôi vơ… ới!
Mọi người đổ xô ra đường,
người thì cầm chậu, cầm xô, kẻ
cầm thùng đựng nước. Ngọn lửa
đang bốc cao ở khu chuồng heo
nhà ông Tạ.
- Cứu… cứu với. - Bà Yến hốt
hoảng rồi bà ngồi bệt xuống bên
gốc cây măng cụt, đầu tóc rũ rượi,
gào khóc đến lạc giọng.
Phiền nỗi, không ai vào được
bên trong vì cổng đã bị khóa, mọi
người lúng túng, bỗng có tiếng ai:
- Phá hàng rào ngay, mau lên
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không thì lửa lan sang nhà khác
bây giờ.
Như một mệnh lệnh, nhanh như
chớp, mọi người đập phá tường
rào ùa vào, người dập lửa, người
mở cửa chuồng cho hàng trăm con
heo thoát ra ngoài vườn.
Ngọn lửa được dập tắt. Tiếng
người cười nói râm ran. Tiếng heo
kêu inh ỏi. Ai cũng mồ hôi pha lẫn
nước dập lửa ướt nhòa cả mặt, cả áo
quần. Bà Yến như hoàn hồn, ngửa
mặt lên trời, nói trong nước mắt:
- Nam mô a di đà Phật cứu khổ,
cứu nạn… - Bà quay sang hàng xóm
- Tôi thề sống để bụng chết mang đi,
ơn này như núi, cảm ơn, cảm ơn…
Còn lão Tạ nhà tôi, hãy chờ đấy…
Mọi người cùng phá lên cười
vui vẻ.
***
Chờ cho khách đã mỗi người
uống chừng ba ly rượu, ông Tạ
mới cởi mở:
- Không có bà con thì cơ ngơi,
của nả nhà tôi đã thành tro bụi rồi.
Ơn này tôi xin tạc trong lòng. Ông
uống cạn một ly, khà một tiếng
dài, nói tiếp:
- Nếp nghĩ kín cổng cao tường
đã ngăn cách tôi với bà con. Cả đời
bươn trải mới được như hôm nay…
Vâng, bà con như là người sinh ra
tôi lần thứ hai. Tôi xin đội ơn.
Ông uống thêm một ly nữa, hai
bàn tay chắp vào nhau, vái vái…
Ông hàng xóm có lần cởi áo lau
nước đái cho cháu, thong thả:
- Đấy, sập gụ, salon dính nước đái
ông bảo không thể lau được. Nhưng
chúng tôi đã dội hàng khối nước vào
nó rồi đấy nhá. Ha ha ha…
Bà Yến thấy chồng ngượng, vội
đỡ lời:
- Ông thấy rồi đấy, vậy từ nay
trở đi, ông đóng hay mở này?
Ông Tạ cười: - Bà nó ạ, chuyện
cái cổng nhưng lại là lòng người…
Mở, mở… tôi mở bà ạ, tôi xin mở
bà con ạ…
Buổi sáng, kể từ sau bữa tiệc,
mọi người qua cổng nhà ông Tạ
đều thấy cái biển in hàng chữ to,
đẹp “Nhà có chó dữ” biến đâu
mất. Thay vào đó là hàng chữ viết
vội “Xin nhẹ tay, đẩy vào”.

Công bố danh sách xét tặng danh hiệu
Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch vừa công bố danh sách xét
tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân
dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú
(NSƯT) tại Hội đồng cấp Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Theo đó, có tất cả 36 NSND và
95 NSƯT được xét tặng danh
hiệu lần này.
Trong danh sách xét tặng
NSND có 9 nghệ sĩ thuộc lĩnh
vực âm nhạc, 7 nghệ sĩ điện
ảnh, 1 nghệ sĩ múa và 19 nghệ
sĩ sân khấu. Trong số các nghệ
sĩ điện ảnh có nghệ sĩ Minh
Đức, nghệ sĩ Bùi Cường, nghệ
sĩ Thụy Vân. Một số nghệ sĩ sân
khấu quen thuộc như nghệ sĩ
Trung Anh (Nhà hát Kịch Việt
Nam), nghệ sĩ Minh Hằng (Nhà
hát Tuổi trẻ), nghệ sĩ xiếc Tống
Toàn Thắng, đạo diễn cải lương

Triệu Trung Kiên cũng có tên
trong danh sách lần này. Nghệ sĩ
múa duy nhất có tên là Biên đạo
Nguyễn Hồng Phong của Nhà
hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam.
Danh sách xét tặng danh hiệu
NSƯT có 28 nghệ sĩ âm nhạc,
9 nghệ sĩ điện ảnh, 10 nghệ sĩ
múa và 48 nghệ sĩ sân khấu.
Các nghệ sĩ điện ảnh có tên
trong danh sách lần này phần
lớn là những nghệ sĩ làm các
công việc phía sau máy quay
như âm thanh, quay phim, đạo
diễn… Đạo diễn Bùi Tuấn
Dũng có tên trong danh sách
NSƯT lần này.
Danh sách này sẽ tiếp tục
được trình lên cấp Thủ tướng
Chính phủ.

TS tổng hợp (theo hanoimoi.
com.vn và nhandan.com.vn)
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“Đà Lạt tôi”

THƠ CHỌN - LỜI BÌNH

Giá từng
thước đất
Năm mươi sáu ngày đêm
bom gầm pháo dội
Ta mới hiểu thế nào là đồng đội
Đồng đội ta
là hớp nước uống chung
Nắm cơm bẻ nửa
Là chia nhau một trưa nắng,
một chiều mưa
Chia khắp anh em một mẩu tin nhà
Chia nhau đứng
trong chiến hào chật hẹp
Chia nhau một cuộc đời,
chia nhau cái chết
Bạn ta đó
chết trên dây thép ba tầng
Một bàn tay chưa rời báng súng
Chân lưng chừng
nửa bước xung phong
Ôi những con người
mỗi khi nằm xuống
Vẫn nằm trong tư thế tiến công
Bên trái: Lò Văn Sự
Bên phải: Nguyễn Đình Ba
Những đêm tiến công,
những ngày phòng ngự
Có phải các anh vẫn nằm đủ cả
Trong đội hình đại đội chúng ta?
Khi bạn ta
lấy thân mình
		
đo bước

Chiến hào đi,
Ta mới hiểu
giá từng thước đất
Các anh nằm đây
Trận địa là đây
Trận địa sẽ không lùi nửa thước
Không bao giờ,
không bao giờ để mất
Mảnh đất
Các anh nằm.

1954 - 1961

CHÍNH HỮU
LỜI BÌNH:
Nhà thơ Chính Hữu là người
lính trực tiếp tham gia chiến dịch
Điện Biên Phủ. Bài thơ “Giá từng
thước đất” được ông viết từ năm
1954 đến 1961 mới hoàn thành.
Thời gian để ngẫm ngợi, lắng
lại những xúc động. Thơ Chính
Hữu thường có tứ, câu chữ dồn
nén nhiều dư ba. Nếu như bài thơ
“Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” của
nhà thơ Chính Hữu là một tráng
ca hào hùng nóng hổi, kích thích
hưng phấn lòng người, nhịp thơ
cuộn chảy thì “Giá từng thước
đất” của Chính Hữu nghiêng về
phía bi tráng nhiều quặn thắt. Ở
đây chân dung người lính hiện
lên thật cụ thể có cả những tên
người: Lò Văn Sự, Nguyễn Đình
Ba... Đồng đội theo nhà thơ là:

Hớp nước uống chung - Nắm cơm
bẻ nửa. Tình cảm đồng đội được
nâng dần lên từ những sinh hoạt
bình thường đến lẽ tử sinh của một
đời người: Chia nhau đứng trong
chiến hào chật hẹp - Chia nhau
cuộc đời, chia nhau cái chết. Cái
cộng đồng thân thiết đó thật bình
dị: Chia khắp anh em một mẩu
tin nhà. Có lẽ đây cũng là nét đặc
trưng của người lính thuần Việt đa
số xuất thân từ nông thôn ra đi từ
cộng đồng làng xóm, từ nếp nhà
tranh sau lũy tre làng gắn bó mật
thiết với nhau từ nhà rộng ra cả
nước. Một mẩu tin tuy ngắn ngủi
nhưng đó là cả một hậu phương
vững chắc để chống chọi lại: Năm
mươi sáu ngày đêm bom gầm
pháo dội. Viết trực tiếp về chiến
tranh thật khó, nhất là với thơ một thể loại ở đó có độ kết tinh
cao của ngôn ngữ. Ở đây nhà thơ
viết về cái chết của đồng đội với
một giọng thơ hào sảng chứ không
bi lụy: Bạn ta đó - chết trên dây
thép ba tầng, câu thơ cắt ngang
tạo hình rất ấn tượng. Chính Hữu
đã phác họa vẻ đẹp hùng tráng
của người chiến sĩ khó có tượng
đài nào chạm khắc nổi: Một bàn
tay chưa rời báng súng - Chân
lưng chừng nửa bước xung phong,
người lính hy sinh vẫn nằm trong
tư thế tấn công. Sau này nhà thơ

Lê Anh Xuân đã có tứ thơ khá hay
về “Dáng đứng Việt Nam” của
người chiến sĩ trong thời kì chống
Mỹ: Và anh chết trong khi đang
đứng bắn - Máu anh phun theo
lửa đạn cầu vồng.
Nhịp điệu câu thơ trong bài
“Giá từng thước đất” cấu trúc
theo lối bậc thang tạo cho người
đọc cảm giác đang chứng kiến trận
địa giao thông hào chằng chịt và
lấn dần từng thước đất mà: Bạn ta
- lấy thân mình - đo bước. Tứ thơ
vụt sáng khi mỗi thước đất được
đo bằng sự hy sinh của từng người
lính gối lên nhau rải trên mặt đất.
Ngôn ngữ thơ quánh lại quyện lấy
nhau tạo ra trường liên tưởng ám
ảnh gợi nhiều suy nghĩ sâu sắc lay
thức. Khổ cuối bài thơ câu thơ dồn
ngắn lại, rồi đột ngột trải dài ra cô
đọng đanh như một lời thề - cao
hơn đó còn là lời hứa danh dự với
người đã khuất.
Thơ Chính Hữu gợi nhiều hơn
tả, dồn nén và tung phá, chạm khắc
và lung linh, chân thực và biến
ảo. Sức công phá của bài thơ ông
giống như khối bộc phá ngàn cân
nén vào đồi A1 và âm thầm cháy
bằng dây cháy chậm. Những người
hy sinh sẽ trẻ mãi với thời gian và
từng thước đất sẽ sống mãi với non
sông đất nước.
NGUYỄN NGỌC PHÚ
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Ngày hội của tình đoàn kết các dân tộc anh em

MINH ĐẠO

Đ

ầu đề tập thơ bình dị,
chân chất: “Đà Lạt tôi”
với 63 tác phẩm mới
sáng tác trong khoảng
bốn năm nay, nhưng được nhà thơ
đằm mình chiêm nghiệm, suốt 30
năm. Dù là thể lục bát (28 bài) hay
thơ tự do (35 bài), mạch cảm xúc
tập thơ “Đà Lạt tôi” đều biểu đạt
bằng những ngôn từ dung dị và
đằm thắm.
Mở đầu tác giả Nguyễn Tấn On
dụng ý chọn ngay bài thơ “Đà Lạt
tôi” - cũng là tên tập thơ như một
tấm chân tình mời khách vào “ngôi
nhà” thơ anh bằng những hình ảnh
gợi mở rất Đà Lạt: Hoa Bồ Công
Anh “kiêu sa”, ngàn thông “thì
thào”, quán cà phê quen thuộc để
ngắm “xe đạp đôi leo dốc” và thả
hồn với “hẻm phố nghiêng mưa
bụi nghiêng”...
Sự nghiệp sáng tác của anh chủ
yếu gắn với hai miền quê yêu
dấu: Quảng Ngãi và Đà Lạt - Lâm
Đồng. Với Đà Lạt, anh hòa vào
thiên nhiên, đằm sâu khi neo lại,
và da diết nhớ quê lúc tha hương.
Rất nhiều hình ảnh, đường nét, gam
màu anh chiêm nghiệm và đưa vào
thơ, họa nên những bức tranh tinh
khiết và đỗi thân thương. Đó là Đà
Lạt long lanh mặt đất và thoang
thoảng không trung, có “sơn nữ gùi
ban mai lên núi”; của hương: hương
dậy, hương tỏa, hương thơm lừng,
hương thánh thiện...; của mưa:
mưa tạt, mưa phùn, mưa đẫm, mưa
nghiêng, mưa tình, mưa rớt, mưa
giăng, sợi mưa, mưa xanh cỏ; của
sương: sương óng lung linh, sương
nở trắng, sương mù núi đồi, sương
lẫn cùng hoa; của thông reo, thông
hát, với mây sà, mây choàng, mây

HỒ SƠ TƯ LIỆU
VĂN NHÂN

T

Đội cồng chiêng nữ Lâm Hà tạo nét riêng cho ngày hội.

Trong 2 ngày (27-28/4), tại Đà
Lạt, đã diễn ra Ngày hội Văn hóa
- thể thao các xã vùng đồng bào
dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng
lần thứ II với sự tham gia của hơn
400 nghệ nhân, vận động viên quần
chúng đến từ 12 xã có đông đồng
bào dân tộc thiểu số bản địa Mạ,
K’Ho, Churu sinh sống.
Với chủ đề “Đoàn kết giữ gìn
bản sắc”, nhiều hoạt động sôi nổi
diễn ra đã tái hiện đời sống lao
động sản xuất, sinh hoạt văn hóa
tinh thần của đồng bào các dân tộc
Nam Tây Nguyên, phô diễn những
nét đẹp văn hóa truyền thống của
các dân tộc anh em như : thi diễn
tấu cồng chiêng, diễn xướng dân
gian, hát dân ca và múa xoang, thi
các trò chơi dân gian (đi cà kheo,
kéo co, giã gạo), thi chế biến món
ăn truyền thống...
Ngày hội là dịp để các dân tộc

anh em gặp gỡ thắt chặt tình đoàn
kết, gắn bó, cùng nhau gìn giữ,
bảo tồn những giá trị văn hóa mà
cha ông để lại. Phát huy những nét
đẹp trong sinh hoạt văn hóa truyền
thống và trong lao động sản xuất
thành sản phẩm du lịch độc đáo
giới thiệu với du khách trong nước
và quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh
hơn nữa các hoạt động văn hóa văn
nghệ, thể dục thể thao truyền thống,
làm phong phú đời sống tinh thần
của đồng bào ở các xã vùng dân tộc
bản địa trên địa bàn tỉnh.
Đêm hội “Bản sắc Nam Tây
Nguyên” khép lại ngày hội trong
tình thân ái, bịn rịn. Các dân tộc
anh em nắm chặt tay nhau, cùng
hứa với nhau giữ gìn, bảo tồn,
phát huy bản sắc văn hóa của dân
tộc mình, để Lâm Đồng mãi là
một vườn hoa đa sắc màu văn hóa
các dân tộc anh em. Qua đó, biến

Hội thi giã gạo.

Thi kéo co.

bản sắc văn hóa thành sức mạnh
nội lực, niềm tự hào để cùng phát
triển đi lên, tiến kịp với miền
xuôi, rút ngắn khoảng cách giữa

các xã vùng đồng bào dân tộc
thiểu số với những vùng có điều
kiện thuận lợi.

QUỲNH UYỂN

ác phẩm ra đời trong hoàn
cảnh giữa thế kỷ thứ XIX,
phương thức sản xuất TBCN
đã đạt tới trình độ phát triển, đại
công nghiệp TBCN đã phát triển ở
một số nước châu Âu, cùng với đó
là sự ra đời và sớm bước lên vũ đài
đấu tranh của giai cấp vô sản hiện
đại chống lại giai cấp tư sản đòi thực
hiện những yêu sách của mình cả về
kinh tế lẫn chính trị. Tiêu biểu cho
sự phát triển của phong trào vô sản
là những cuộc khởi nghĩa của công
nhân dệt ở thành phố Lyông (Pháp)
năm 1837; cuộc nổi dậy của công
nhân dệt vùng Xilêdi (Đức) năm
1844; phong trào hiến chương ở Anh
kéo dài 10 năm (1838 - 1848). Sự
lớn mạnh của phong trào đấu tranh
của giai cấp vô sản đòi hỏi một cách
bức thiết phải có một hệ thống lý
luận soi đường và một cương lĩnh
chính trị làm kim chỉ nam cho hành
động cách mạng. Cuối tháng 11,
đầu tháng 12 năm 1847, Đại hội
lần thứ hai Liên đoàn những người
cộng sản đã thảo luận và thông
qua những nguyên lý của CNCS
do Mác và Ăng ghen trình bày.
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i”, nâng niu trìu mến
Nhà thơ Nguyễn Tấn On, quê quán ở tỉnh Quảng Ngãi nhưng đã định cư, lập nghiệp tại thành phố Đà
Lạt hơn 30 năm nay. Kể từ năm 2000, anh có tập thơ đầu tay “Thơ tặng người”, cho đến năm 2014, tập
thơ thứ 8 được xuất bản. Năm nay, Đà Lạt tròn tuổi 125 hình thành và phát triển, nhà thơ Nguyễn Tấn
On tiếp tục cho ra mắt tập thơ thứ 9 “Đà Lạt tôi” và dành trọn vẹn đối tượng thẩm mĩ về đất và người Đà
Lạt, Lâm Đồng.
tung tăng. Một Đà Lạt khác nữa
có nắng lạnh, nắng choàng sương,
nắng chênh chao, nắng vàng sa,
nắng lang thang, nắng hồng, nắng
lung linh, nắng ươm vàng, và gió
rướn, gió long đong... Những không
gian ấy được Nguyễn Tấn On họa
vào trong những vần thơ qua thời
gian ngày - đêm Đà Lạt.
“Đà Lạt tôi” của Nguyễn Tấn
On cũng không thể thiếu những
con người. Nhà thơ, với tình yêu
trong trẻo về một cô gái không
định danh hoặc có tên cụ thể, hay
với tình thương thẳm sâu cùng
những chị, những mẹ lao động vất
vả lam lũ từ người nhặt ve chai
nhọc nhằn đến mượt mà tà áo dài
trên bục giảng... Tôi rất thích bốn
câu kết trong bài “Đẩy mưa”. Đó
là không gian đêm mùa Xuân cao
nguyên, lạnh và mưa, dáng chị lao
công lầm lũi, nhẫn nại khép lại
đêm làm việc cũng là lúc mở ra
một ngày tươi mới:
“Hốt đêm hốt cả cơn mưa
Chuông ngân chạm phố cũng vừa
đầy xe
Đêm xuân mòn nhánh chổi tre
Đẩy mưa qua dốc-nắng xòe ban
mai”
Hay trong bài “Lượm nắng”, hồn
nhà thơ chạm đến đại từ đại bi:
“Tay ai vò chữ buốt tê
Tay người gom nắng tràn về xuân thơm
Mái nhà chín khói sôi cơm
Bên kia góc nhớ vay rơm rạ vàng

Tập thơ “Đà Lạt tôi” của Nguyễn Tấn On. Ảnh: M.Đ

Từ khi phố - phố lấn làng
Bà đi lượm giấy dưới hàng tường
xây”.
Chia sớt sự gian lao và giá trị lao
động, anh còn xem thiên nhiên là
đối tượng của tình yêu thương, trân
quý môi trường sống bao nhiêu nhà
thơ càng chạnh lòng trắc ẩn trước
mất mát vơi đi của cái đẹp. Anh
đau cùng nỗi đau với Mẹ Thiên
nhiên mỗi khi ai đó vứt chai nước

thừa xuống hồ anh cảm mặt hồ
gương phải “cau mày”, ai đó thả
rác xuống đường, anh xót “Như
ném đá vào tôi” của người làm thơ
đa đoan.
Và con người trong thơ Nguyễn
Tấn On còn là người thân, gần gũi
nhất. Bài thơ “Hoa phụ nữ” rất xúc
động và tôn vẻ đẹp người phụ nữ
Việt Nam. Bài thơ như sám hối của
kẻ dại khờ mà chân thật. Đó là câu

chuyện tặng hoa nhân ngày lễ trọng
của nữ giới, với cách kể khéo léo và
bất ngờ, đáng yêu và lay động. Bắt
đầu là sự vụng về “lăng xăng” của
anh đi tìm hoa tặng vợ, người vợ cảm
ơn và “ngập ngừng” đề xuất anh mua
tặng hoa người mẹ của anh... đã quá
cố. Trước trạng huống bất ngờ, anh
“long cóng chạy giữa chiều gió vấp”
để tìm một bó hoa bước ra nghĩa
trang. Và:
“Em quỳ khóc như chưa được
khóc
Tôi mủi lòng rưng rức trước mộ
bia
Phía triền phố một vừng trăng
vừa mọc
Một đóa hoa trên mộ mẹ đầu
tiên”.
Khát khao theo đuổi, mong mỏi
cái đẹp đã trở thành thường trực ở
nhà thơ Nguyễn Tấn On. Rất nhiều
câu thơ đẹp, hình ảnh tinh tế được
cảm nhận, chắt chiu đưa vào tác
phẩm để sẻ chia. Bốn câu thơ đầu
trong bài “Ngày rừng” là một ví dụ:
“Ngồi nghe nắng trộn giữa chiều
Vạt mây lửng thửng phong rêu
chốn này
Ngọn đồi gió lặn vòm cây
Rừng xanh hoang triết căng đầy
tự do”
Hay:
“Tình xưa về trú mái hiên
Gió long đong núi cong miền cỏ
hoa
Cơn mưa phố núi la đà
Lạc vài chiếc lá nghiêng tà huy
bay”
(Cơn mưa phố núi và tôi)
“Bên kia đồi có đàn Dê lầm lũi
Nhai bóng chiều - đợi tắm nắng
ban mai”
(Bài thơ cuối năm
gửi người xa xứ)
“Em đi lễ về đôi tà áo mỏng

Khăn choàng vai núi, núi tỏa mù
sương
Nụ cười thơm hương nhẹ hơn
tiếng lá
Rớt xuống không mua - Đà Lạt
không thu”
(Đà Lạt không thu)
“Gom chút vàng lay, bay tha
thướt
Về tặng em-phố cuối dốc Nhà
Làng
Gùi cả màu thu không nói được
Gió phiêu mây ru vạt nắng lang
thang”
(Màu thu trên đỉnh núi Bà)
Đà Lạt trong thơ Nguyễn Tấn On
thấm đẫm tình thương trìu mến bởi
“Thành phố của tôi như thành phố
của người”. Đà Lạt ấy len nhè nhẹ,
lằng lặng vào cõi mơ, lọc qua hồn
tình của nhân vật thẩm mĩ giao hòa
mĩ cảm. Nguyễn Tấn On nương
theo từng nhịp thở của Đà Lạt, tinh
tế với từng satna thời gian, mẫn
cảm với từng bước sóng không
gian. Trong thơ anh khá nhiều hình
ảnh mềm mại, mảnh mai và khiêm
cung. Thông qua cách dụng ngôn
ngữ, anh đạt được điều này. Đó
là chiều “nghiêng”, “buông chầm
chậm”, “ngẩn ngơ”; là mưa trưa
“phiêu bồng”; nắng “so le”, nắng
“mong manh vỡ”; hoa “tim tím”;
hương “lành lạnh”; sương “bềnh
bồng”. Đó còn là “cong cong giữa
mùa quang gánh”, “lạnh buông”,
“rơi nỗi nhớ”, phố “trong veo”, dốc
“hiền hòa”, “quanh co”… Nhưng
tuyệt nhiên không là cõi vô định,
vô hình. Đà Lạt của Nguyễn Tấn
On hiện hữu những gam màu tươi
tắn, lấp lánh từ nhiều cung bậc.
Thành công đó nhờ kết tinh bằng
một cuộc sống đong đầy tình yêu
thương. Trìu mến và trân quý lắm,
một Đà Lạt, một hồn thơ!

Giá trị thời đại sâu sắc của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản
Cách đây tròn 170 năm, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo lần đầu tiên
được công bố trước toàn thế giới. Đây là văn kiện cương lĩnh đầu tiên của phong trào cộng sản và công
nhân quốc tế, có giá trị lịch sử và tràn đầy sức sống thực tiễn của chủ nghĩa Mác, trở thành ngọn cờ dẫn dắt
giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới tiến hành cuộc đấu tranh chống lại ách áp bức,
bóc lột của chủ nghĩa tư bản (CNTB), đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) và tiến tới chủ nghĩa cộng sản (CNCS).
Trên cơ sở sự nhất trí ấy, C.Mác và
Ph.Ăngghen được Đại hội ủy nhiệm
thảo ra bản tuyên ngôn chính thức.
Mục đích của tác phẩm được
C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ:
“Hiện nay đã đến lúc những người
cộng sản phải công khai trình bày
trước toàn thế giới những quan
điểm, ý đồ của mình và phải có một
Tuyên ngôn của Đảng của mình
để đập lại một câu chuyện hoang
đường về bóng ma cộng sản”.
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
đánh dấu sự ra đời của một học
thuyết cách mạng, một thế giới
quan khoa học của chủ nghĩa Mác;
giữ địa vị đặc biệt quan trọng trong
kho tàng lý luận của chủ nghĩa
Mác - Lênin. Lần đầu tiên trong lịch
sử loài người thực hiện được cuộc
cách mạng tư tưởng với đỉnh cao
của trí tuệ khám phá và hệ thống
hóa những quy luật vận động của tự

nhiên, xã hội và tư duy con người.
Toàn bộ thành tựu trí tuệ của loài
người được tổng kết, khái quát trong
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
TƯ TƯỞNG VÀ NỘI DUNG
CHỦ YẾU CỦA TÁC PHẨM
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Cương lĩnh chính trị của phong trào
cộng sản và công nhân quốc tế - ra
đời cách đây 170 năm trải qua biết
bao thăng trầm của lịch sử nhưng
đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự
ra đời của Tuyên ngôn của Đảng
Cộng sản đánh dấu bước ngoặt vĩ
đại trong quá trình phát triển của
các tư tưởng XHCN từ không tưởng
trở thành khoa học. Đó còn là bước
ngoặt trong phong trào đấu tranh của
giai cấp công nhân từ tự phát chuyển
sang tự giác, nhờ sự hướng dẫn bởi
lý luận khoa học và cách mạng, có
chính Đảng và có cương lĩnh rõ ràng.

Tuyên ngôn đã khẳng định sự
ra đời của Đảng Cộng sản là tất
yếu để bảo đảm cho giai cấp vô
sản hoàn thành sứ mệnh lịch sử và
chỉ ra hai nguyên lý của chủ nghĩa
Marx: Phương thức sản xuất và
trao đổi kinh tế cùng với cơ cấu
xã hội của phương thức đó quyết
định sự hợp thành nền tảng của xã
hội; lịch sử phát triển của xã hội
có giai cấp là lịch sử của đấu tranh
giai cấp. Đồng thời cũng công khai
trước toàn thế giới về chiến lược,
sách lược của Đảng Cộng sản; vạch
trần bản chất phản động, bảo thủ,
lỗi thời của các trào lưu tư tưởng
phi khoa học, trá hình dưới chiêu
bài khác nhau về CNXH để chống
CNXH lúc bấy giờ...
Nội dung Tuyên ngôn của
Đảng Cộng sản được C.Mác và
Ph.Ăngghen trình bày thành bốn
chương. Ngoài ra, mỗi lần xuất bản,

hai ông còn viết lời tựa để thuyết
minh và làm rõ hơn nội dung tư
tưởng của Tuyên ngôn (bổ sung nội
dung Tuyên ngôn).
Chương I: Tư sản và vô sản
Chương này khái quát quy luật
phát triển của lịch sử xã hội loài
người là lịch sử đấu tranh giai cấp,
đấu tranh giữa các giai cấp bị áp bức
bóc lột và giai cấp bóc lột; sự hình
thành, vị trí lịch sử của giai cấp tư
sản; sứ mệnh của giai cấp vô sản và
sự ra đời của Đảng Cộng sản.
Về vị trí lịch sử của giai cấp tư
sản, Tuyên ngôn cho rằng, khi mới
ra đời, “Giai cấp tư sản đã đóng một
vai trò hết sức cách mạng trong lịch
sử, đã thiết lập nền dân chủ tư sản,
tạo điều kiện cho sự phát triển của
khoa học - kỹ thuật (...); tạo ra những
lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ
sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả
các thế hệ trước kia gộp lại”; đồng
thời “nó còn tạo ra những người sử
dụng vũ khí ấy chống lại nó, đó là
những công nhân hiện đại, những
người vô sản”, chính là “những
người đào huyệt chôn chính nó”.
Về sứ mệnh lịch sử của giai cấp
vô sản, Tuyên ngôn chỉ rõ giai cấp

vô sản hiện đại là người “đào huyệt
chôn chủ nghĩa tư bản và sáng tạo ra
một xã hội mới tốt đẹp hơn”; trong
đó khẳng định: “Xã hội ngày càng
chia thành hai phe lớn thù địch với
nhau, hai giai cấp lớn hoàn toàn đối
lập nhau: giai cấp tư sản và giai cấp
vô sản” và trong cuộc đấu tranh của
giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư
sản thì thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc
về giai cấp vô sản: “Sự sụp đổ của
giai cấp tư sản và thắng lợi của giai
cấp vô sản đều là tất yếu”.
Chương II: Những người vô sản
và những người cộng sản
Chương này nêu lên mối quan
hệ giữa giai cấp vô sản và những
người cộng sản: “Những người
cộng sản không phải là một đảng
riêng biệt, đối lập với các đảng
công nhân khác. Họ tuyệt nhiên
không có một lợi ích nào tách khỏi
lợi ích của toàn thể giai cấp vô
sản”. Và “Mục đích trước mắt của
những người cộng sản cũng là mục
đích trước mắt của tất cả các đảng
vô sản khác: tổ chức những người
vô sản thành giai cấp, lật đổ sự
thống trị của giai cấp tư sản,...
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Tuổi trẻ “vẽ” Đà Lạt bằng sắc màu riêng
Một số bạn trẻ chọn cho mình
một lối đi, một con đường để
đến vùng đất ấy, khám phá, thử
thách bản thân và hơn hết là
được gắn bó, cảm nhận tròn vẹn
nhất về vùng đất du lịch lãng
mạn và đầy mê hoặc Đà Lạt.
LAM ANH

Đ

à Lạt những ngày lễ gần
đây, không còn rơi vào
tình trạng cháy phòng.
Không phải là những
khách sạn cao cấp đắt đỏ, hay
những căn phòng nhà nghỉ tù túng
và chật chội, rất nhiều du khách
đã chọn cho mình một không gian
lưu trú “dễ chịu” về giá cả, đồng
thời thân thiện, gần gũi với thiên
nhiên, ấm áp với không khí gia
đình để trốn nắng, tránh xa những
ồn áo, bức bối hàng ngày nơi phố
thị. Đó là không gian của những
người trẻ, những người muốn
chuyển tải tới du khách về một Đà
Lạt bằng thông điệp tốt đẹp nhất,
bằng sức sống và ước mơ trong
sáng nhất của một thời tuổi trẻ.

Đà Lạt không phải là
nơi tìm quên
Nguyễn Hương Thi - một cô gái
quê miền Trung đến Đà Lạt hơn 2
năm trước. Cô đến vì một lý do nào
đó, có lẽ là để tìm quên, để giảm
stress sau những ngày mệt nhoài
bám phố mưu sinh. “Khi đành đoạn
bỏ Sài Gòn mà đi, tôi từng nghĩ Đà
Lạt là nơi trốn chạy. Giờ thì không
phải thế, Đà Lạt là món quà lớn mà
cuộc đời dành cho tôi...” - Thi tự
sự trên trang cá nhân của mình. Để
rồi “... những buổi sáng như hôm
nay, tôi thức dậy trong tiếng gọi của
nắng sớm, màu của cây cỏ đất đai,
thanh âm của gió. Rồi tôi tự hỏi
mình, “em còn tham lam thêm điều
chi nữa trong sự đủ đầy này?”...
Tôi luôn đi thật chậm, để ngắm làn
sương sớm đậu trên cỏ, ở đó còn
có một thảm hoa Bồ công anh màu
vàng. Trong làn gió nhẹ nhàng đủ
làm tóc bay bay, trong cái lạnh se
sẽ, trong những nhịp thở sâu tôi
chưa từng thấy, tôi nhận ra mình
yêu Đà Lạt quá rồi”.
Cái sự yêu “quá mức” Đà Lạt
của Thi đã khiến bước chân đầy
năng lượng dịch chuyển của cô

Không gian để du khách có những giây phút tĩnh tại trước thiên nhiên của Đà Lạt.

dừng lại. Dalat Farmhouse - một
homestay ấn tượng với thiết kế
đơn giản nhưng rất nhiều sắc màu
cá tính đã ra đời để cô bắt đầu
hiện thực hóa ước mơ lập nghiệp
của mình.
Với Thi, cô chỉ “tham lam” và
hơi “ích kỷ” khi muốn chia sẻ
cảm nhận của mình với tất cả mọi
người và hy vọng sẽ nhận lại được
sự đồng điệu. Quá phiêu lưu cho
công việc kinh doanh với tất cả
số vốn tích góp mà cô có được,
cộng thêm vào đó là cả những số
tiền vay mượn từ bạn bè, gia đình.
Trả lời cho những khúc mắc đời
thường ấy của chúng tôi, là nụ
cười hết sức “dấn thân” của cô
gái đầy lãng mạn này. “Đơn giản
thôi, tôi chỉ mong muốn tạo ra
một nơi mà mọi người có thể tận
hưởng không khí Đà Lạt thực sự.
Đó là Đà Lạt với những ngôi nhà
mộc mạc đơn sơ,vừa đủ tiện nghi
cho sinh hoạt. Một khoảng sân
có nhiều hoa, một khoảnh vườn
có các loại rau trái phục vụ cho
những người sống trong nhà, có
đàn gà ngày cho 5-7 quả trứng.
Nhà có chăn gối nệm đủ ấm áp
trong cái lạnh của cao nguyên, có
bếp nhỏ để nấu nướng, có nước
nóng để tắm, có ghế để ngồi đọc
sách, có trà và cà phê đúng vị cao
nguyên cho buổi sáng. Khách đến
có thể tận hưởng sự trong lành,

Trẻ em
người nước ngoài
thích thú với
không gian mở
của Dalat
Farmhouse.

yên tĩnh trong suốt kỳ nghỉ mà
chẳng cần phải đi đâu. Một cách
nạp năng lượng mà không có một
liều thuốc nào có thể thay thế
được”, Thi thật lòng chia sẻ.

Một không gian
Đà Lạt rất trẻ
Có một điểm chung dễ nhận
thấy, tất cả các homestay của các
bạn trẻ đều có sắc màu trẻ trung,
năng động và giàu cá tính. Họ
yêu sự nhẹ nhàng, lãng đãng của

Một không gian đầy chất Đà Lạt như ở Farmer home sẽ là điều tốt nhất cho du khách quên đi những mệt nhọc.

không gian thành phố, họ cảm
nhận sự trầm buồn của thành phố
bằng sức sống của thanh xuân, nên
khi vẽ không gian cho riêng mình
(dù là để kinh doanh) họ gần như
đặt dấu ấn và cảm nhận ban đầu
của mình vào không gian ấy. Nếu
như quá trình kiến tạo của Đà Lạt
đã để lại một di sản về kiến trúc
mang đậm dấu ấn thuộc địa của
người Pháp với hàng ngàn thiết kế
khác nhau, thì kiến trúc (nội thất)
của những căn nhà homestay cũng

có những nét tương đồng, bởi hầu
như không gian sinh hoạt được
vẽ lên bằng ý tưởng, bằng sự yêu
thích của mỗi một cá nhân.
Điểm chung duy nhất có lẽ là
sự tôn trọng và hòa hợp với thiên
nhiên Đà Lạt. Gần như tất cả ngôi
nhà ấy, đều có sân vườn, đều có
khu vực để nướng, để đốt lửa, để
gần gũi nhau trong sương lạnh đổ
về mỗi đêm. Đặc biệt, trước hoặc
sau nhà đều có một không gian
thoáng đãng để nhìn ra thung lũng
đầy rau hoa, hay triền thông phủ
xanh trên những vạt đồi.
Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ nhân
của homestay Famer home (70
An Bình - Đà Lạt) chia sẻ: “Tôi
yêu Đà Lạt từ những ngày mới đặt
chân đến thành phố này khi còn là
sinh viên của Trường Đại học Đà
Lạt. Kinh doanh homestay với chỉ
mong muốn để du khách có thể
khám phá và cảm nhận được đầy
đủ nhất về đời sống của một người
Đà Lạt thực thụ. Một nhịp sống
yên bình, không xô bồ vội vã, điều
này không giống như nghỉ trong
khách sạn - chỉ đến ngủ và đi chơi,
không hề có sự giao lưu, trao đổi
văn hóa giữa chủ và khách”.
Ở Famer home, Dũng bài trí
không gian sân vườn hiện hữu rõ
nét đặc trưng của những ngôi nhà
Đà Lạt, một vườn rau nhỏ trước
sân, một hàng rào với hoa bìm bịp,
hồng dại và những bụi hoa xung
quanh nhà. Ở đó, du khách đều có
những không gian riêng tư thưởng
thức trà nóng, hay ly rượu vang
cùng bạn bè và người thân ngay
giữa phố núi mờ sương.
“Một Đà Lạt bình yên, thân
thiện sẽ luôn rộng cửa chào đón
những bước chân du khách muốn
tìm về đây thư giãn sau những
ngày lao động mệt mỏi” - Dũng
cho biết.
Không phải các điểm du lịch nổi
tiếng, không phải là những món ăn
ngon (bởi chúng đã quá nổi tiếng
hoặc đơn giản có thể tìm ở bất cứ
đâu), không khí mát lành, sự yên
bình mới là thứ “đặc sản” quý giá
nhất mà tạo hóa đã “thiên vị” cho
mảnh đất này. Ở đó, có những bạn
trẻ đang giúp những người đứng
tuổi tạm quên đi nỗi lo về sự “biến
mất” của Đà Lạt trong cơn bão đô
thị hóa. Họ đang vẽ tiếp về “thiên
đường” Đà Lạt bằng sắc màu rất
riêng, rất trẻ của mình.

Bạn trẻ đi du lịch lựa chọn không gian gần gũi với thiên nhiên.
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CHÙA LINH NGUYÊN

Một không gian tâm linh bên vịnh Cam Ranh
Trong không gian của biển,
của trời còn có một không gian
để ngưỡng vọng tâm linh, cầu
cho non nước thanh bình.
QUỲNH UYỂN

V

ịnh Cam Ranh dường
như quanh năm lặng
sóng, mặc cho những
gió bão ngoài khơi xa
có giật lên cấp 5 - 6 thì mặt vịnh
vẫn như một chiếc hồ khổng lồ
được che chắn bởi ba mặt đồi núi.
Nằm trên đỉnh đồi cao nhìn ra phía
biển, chùa Linh Nguyên là một
không gian tâm linh thanh tịnh, từ
đây có thể ngắm khung cảnh bờ
vịnh lượn theo hình vòng cung,
ôm lấy mặt nước phẳng lặng chở
che những con tàu neo đậu, đẹp
như một bức tranh. Ngôi chùa
nhỏ mang vẻ đẹp mộc mạc của
một ngôi chùa cổ ở bao làng quê
Việt Nam. Sân chùa rộng thênh
được lát gạch nung Bát Tràng
ánh lên sắc đỏ, được phủ lên màu
xanh bởi hàng trăm cây bồ đề, thi
thoảng đón gió biển nhè nhẹ thổi
vào mát rượi. Tiếng kinh kệ ngân
nga, tiếng mõ đều đều đưa bước
chân vào không gian thanh tịnh.
Giữa sân, tượng Phật bà Quan Thế
Âm Bồ Tát được chạm khắc bằng
đá đứng trên đài sen, hiền hậu mà
uy nghiêm. Ngôi chùa ba gian
mang đậm kiến trúc truyền thống
kết hợp với dấu ấn của biển: ngói
vảy cá gắn phù điêu rồng mây uốn
lượn; ở đỉnh mái cao nhất là một

Vịnh Cam Ranh nhìn từ chùa Linh Nguyên. Ảnh: Q.U

vòng tròn mô tả chiếc bánh lái
của những con tàu, hai bên vòng
tròn được đắp nổi đối xứng những
bông, nụ, lá sen; hai bên nóc mái
là hai chú nghê - linh vật trong tín
ngưỡng dân gian của người Việt
mang tinh thần lạc quan, sự hiền
hòa, trí tuệ và linh thiêng. Tất cả
hiện lên hài hòa trên nền trời xanh
thẳm. Phía trước chùa, bức tường
gỗ mộc gần gũi được che chắn
bằng những chiếc mành trúc như
ngôi nhà đơn sơ mà ấm áp. Hai
bên bức tường xây có đắp nổi 2
phù điêu, một bên là hình tượng
chúa sơn lâm dũng mãnh và một
bên là con cá uyển chuyển bơi
lượn làm chủ mặt nước, nét phù
điêu truyền thống hòa quyện trong
hoa sen như bức tranh mộc về
làng quê Việt.

CHUYÊN MỤC THANH NIÊN

DIỆP QUỲNH

C

ô giáo Phan Thị Thảo,
Phó Hiệu trưởng Trường
THPT Nguyễn Du, Bảo
Lộc vừa đưa khách đi thăm trường
vừa chia sẻ, trường Nguyễn Du
hiện có 33 lớp, trên 1.200 học
sinh chia làm ba khối. Nằm giữa
thành phố nhưng trường có diện
tích khá rộng và đặc biệt, có một
hệ thống cơ sở vật chất phục vụ
việc giáo dục thể chất cho học
sinh rất đầy đủ. Cô Thảo cho biết:
“Trường Nguyễn Du chúng tôi
có đủ cơ sở vật chất phục vụ học
sinh rèn luyện thể chất như nhà
thi đấu đa năng dành cho các môn
thể dục trong nhà, hai sân bóng đá
cỏ nhân tạo, sân bóng rổ, hồ bơi,
tổng diện tích phục vụ tập luyện
thể dục thể thao tới gần 5 ngàn
mét vuông. Phải nói việc có được
cơ sở vật chất phục vụ việc học
tập và rèn luyện đã giúp thầy cô
và học sinh trường Nguyễn Du rất
nhiều trong việc học”. Với 4 giáo
viên dạy thể dục, học trò Nguyễn
Du có thể tiếp cận được với hầu
hết các môn thể dục thể thao theo
quy định cũng như tự chọn. Giờ
thể dục của các em không phải
những giờ tập chay hay tập những

Bước lên những bậc thềm đá,
đi vào đại điện, không gian thờ
phụng với ba gian thờ được sắp
đặt tượng Phật, các vị la hán hộ
quốc, cùng hoành phi, câu đối sơn
son thiếp vành, hệ thống cột, vì
kèo vững chãi được chạm khắc
công phu, tinh xảo với những hoa
văn dân tộc thân thuộc. Trong khói
hương, ở không gian này, từ sâu
tâm thức của mỗi người, vượt qua
khỏi cái tôi, cái cho riêng mình,
bất giác ùa về những điều nguyện
cầu lớn lao hơn. Nguyện cầu cho
non nước thanh bình, cầu cho Tổ
quốc hòa bình, độc lập, thống nhất
trường tồn; cầu cho những con
sóng ngoài khơi xa không cuộn
lên để không ai phải đổ máu; cầu
cho trời yên biển lặng để đồng
bào ngư dân bám biển vươn khơi,

tận hưởng những sản vật từ biển,
từ đại dương, có cơm no áo ấm
trong chính không gian biển,
không gian sinh tồn từ ngàn đời
của dân tộc mình... Đến với chùa
Linh Nguyên, trong mỗi trái tim sẽ
không còn đập nhịp đập của tình
yêu nhỏ, lòng yêu nước, tình yêu
đồng bào như trỗi dậy, trào dâng
niềm tự hào về biển - nơi có máu,
nước mắt và cả hơi ấm của tiền
nhân hòa vào niềm tin tín ngưỡng.
Bên cạnh chùa, có không gian thờ
riêng biệt, ở chính điện là tượng
Chủ tịch Hồ Chí Minh bán thân
bằng đồng cùng dòng chữ phía
trên “Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ”.
Dâng nén hương thơm, tưởng nhớ
Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ
đến các anh hùng liệt sĩ - những
người con đã hy sinh vì sự nghiệp

giải phóng dân tộc, hy sinh trong
công cuộc đấu tranh giành độc lập
tự do và toàn vẹn lãnh thổ.
Từ trên chùa có thể nhìn bao
quát toàn cảnh vịnh Cam Ranh
trong không gian thoáng đãng.
Cổng tam quan hướng xuống bờ
vịnh, bên lan can đủ loài hoa giấy,
hoa đại (hoa sứ) đua nhau khoe
sắc như chốn tiên cảnh. Là ngôi
chùa cổ đã có từ hàng trăm năm
tuổi, được người dân làng chài lập
lên từ những bước chân đầu tiên
đặt lên bờ vịnh, khai phá vùng
biển. Đến khi Cam Ranh trở thành
Quân cảng quan trọng, cư dân
làng chài nhỏ được chuyển đến
định cư ở nơi ở mới, ngôi chùa
nhỏ nằm lặng lẽ bên bờ vịnh tiếp
tục được các chiến sĩ hải quân
trông coi, đèn hương tín ngưỡng.
Khi Quân cảng được quy hoạch
giao thông, cầu cảng, chùa được
rời lên đỉnh đồi ở một vị trí cao
hơn, đắc địa hơn phù hợp với việc
ngưỡng vọng tâm linh. Là những
người con của một dân tộc yêu
chuộng hòa bình, các chiến sĩ hải
quân ở Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải
quân - Cam Ranh nhiều người
sống xa gia đình, xa vợ con hàng
ngàn cây số, họ đến chùa nguyện
cầu cho mình khỏe chân mạnh tay
để bảo vệ toàn vẹn vùng trời vùng
biển của Tổ quốc, cầu cho gia đình
yên vui để yên tâm làm nhiệm
vụ; cầu cho đất trời không nổi
giông gió để đất nước mãi thanh
bình, không ngừng phát triển, mọi
người dân được sống yên vui, no
ấm dưới bóng từ bi của Đức Phật.

Nguyễn Du - mái trường yêu thể thao

Một ngôi trường phổ thông mà trong đó, học trò có giờ thể thao sôi động với nhà thi đấu đa năng, sân
bóng rổ, sân bóng đá nhân tạo và cả hồ bơi hiện đại, giúp học sinh phát huy đầy đủ tinh thần và thể
lực. Đó chính là Trường THPT Nguyễn Du, thành phố Bảo Lộc được coi có cơ sở vật chất tốt nhất ngành
Giáo dục Lâm Đồng hiện tại.
môn theo quy định khác mà có cả
những môn được coi là “quý tộc”
như bơi, đá bóng sân cỏ nhân tạo.
Ngoài giờ học, các em và cả thầy
cô có những CLB như bóng đá, võ
thuật, bóng rổ, tennis để tập luyện
theo ý thích.
Đặc biệt, hồ bơi đã trở thành
niềm tự hào của thầy và trò trường
Nguyễn Du. Thay vì việc phải tới
các hồ bơi trong thành phố, các
em được học bơi trong chính ngôi
trường thân yêu của mình. Thầy
Vũ Văn Minh, Tổ trưởng Tổ Thể
dục - Quốc phòng cho biết: “Tuổi
học sinh phổ thông các em năng
lượng rất dồi dào, cần được giải
phóng một cách tích cực. Có điều
kiện để tập luyện thể dục thể thao
vừa giúp các em tăng cường sức
khỏe, lại tránh xa được nhiều tệ
nạn xung quanh như game online,
gây lộn. Ngoài ra, việc giúp học
trò tập bơi, biết bơi, phòng chống
đuối nước được nhà trường coi là
nhiệm vụ quan trọng”. Thầy Minh
cho biết, một tuần mỗi học trò phải

Học sinh trường Nguyễn Du trong giờ tập bơi. Ảnh: D.Q

tập bơi 2 buổi sao cho tới khi tốt
nghiệp, 100% học sinh phải đạt
chuẩn môn bơi lội. Bạn Phạm Hoài
Yến, học sinh lớp 10A10 cho biết:
“Ở nhà mà đi tới hồ bơi tập thì
ngại nhưng ở trường, tập cùng các
bạn với các thầy cô thì thoải mái.
Em đã biết bơi sơ sơ và đang cố
gắng để bơi ngày càng giỏi hơn”.
Với kinh phí đầu tư hàng tỷ

đồng cho hồ bơi hay sân bóng đá
sân cỏ nhân tạo, Trường THPT
Nguyễn Du không thể kham nổi
nếu chỉ chờ vào ngân sách. Cô
giáo Phan Thị Thảo cho biết,
những cơ sở vật chất phục vụ thể
thao đều do nhà trường thực hiện
xã hội hóa, liên kết cộng đồng để
có kinh phí xây dựng. Các nhà đầu
tư liên kết với trường, xây dựng

các công trình thể dục thể thao với
yêu cầu đầu tiên là giờ học của
học sinh trường Nguyễn Du được
đảm bảo, các buổi sáng trong tuần
các em được luyện tập thoải mái.
Các giờ khác, nhà đầu tư có thể
thu hút người rèn luyện thể dục thể
thao để thu hồi kinh phí. Bởi vậy,
sân bóng, hồ bơi trường Nguyễn
Du hiện là địa chỉ thân quen của
học sinh nhiều trường THCS,
THPT trên địa bàn thành phố.
Với công tác xã hội hóa hiệu
quả, Trường THPT Nguyễn Du
hiện đang là trường công có cơ
sở vật chất tốt nhất nhì tỉnh Lâm
Đồng. Ông Đỗ Xuân Sứ, Giám
đốc Trung tâm Văn hóa - Thể
thao thành phố Bảo Lộc đánh giá:
“Trường Nguyễn Du là trường
có thể coi là có hệ thống cơ sở
vật chất phục vụ việc rèn luyện
thể chất tốt nhất Bảo Lộc và theo
tôi biết, tốt nhất các trường công
của Lâm Đồng. Cũng nhờ vậy mà
học sinh có điều kiện tập luyện,
trong các giải thể thao như Hội
khỏe Phù Đổng, các giải thể thao
phong trào của thành phố và của
tỉnh, học sinh trường Nguyễn Du
đều đạt thành tích cao, là môi
trường tốt để các em phát huy
được trí lực và thể lực”.
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Một đời giữ gìn nghề dệt
NGỌC NGÀ

Chuyện ngày xưa
của mẹ
Bà Đoàn Bích Ngọ - Phó Giám
đốc Bảo tàng Lâm Đồng, người
trực tiếp tham gia các dự án phục
dựng nghề dệt ở Đưng K’Nớ
khẳng định: Dệt vải là nghề thủ
công truyền thống có từ lâu đời
của người dân nơi đây, đóng vai
trò quan trọng trong đời sống vật
chất cũng như đời sống tinh thần
của bà con. Nghề dệt không những
cung cấp những sản phẩm đáp ứng
nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, góp
phần nâng cao nguồn thu nhập
gia đình mà còn giúp họ thể hiện
và bảo tồn được bản sắc văn hóa
độc đáo của dân tộc mình. Thông
qua tấm vải dệt, người phụ nữ gửi
gắm tâm hồn, tình cảm cũng như
sự cảm nhận về thế giới tự nhiên,
con người qua những hoa văn sinh
động. Đó là những vật dụng gần
gũi, gắn bó trong đời sống sinh
hoạt hằng ngày được thể hiện rất
tự nhiên theo cảm nhận riêng của
họ. Theo chỉ dẫn của Phó Giám
đốc Bảo tàng, chúng tôi tìm về nhà
bà Bon Niêng K’Glòng, đã 75 tuổi
và trong câu chuyện với chúng tôi
có thêm bà Rơ Ông K’Măng, Rơ
Ông K’Jong (hai người chị em họ
của bà K’Glòng). Ba bà sống gần
nhau và là những người duy nhất
còn gìn giữ nghề dệt mang nhiều
nét truyền thống nhất. Các cô con
gái của bà K’Glòng là K’Sen,
K’Gút, K’Bớt, K’Nga cũng quây
quần lại nghe “chuyện ngày xưa
của mẹ”.
Nguyên liệu của nghề dệt là
sợi bông và các loại cây tạo màu
được lấy từ cây cỏ trong tự nhiên
từ bao đời nay chưa bao giờ thôi
hấp dẫn với những người phụ nữ
Cil. Trước đây, trong đời sống tự
cung tự cấp, bà con tự trồng bông
để lấy sợi dệt vải. Công cụ dệt của
người Cil bao gồm: cán bông (tơ
rơ ghiết), bật bông (kăm bích), xa
quay sợi (khưng), hai khung cuốn
sợi (sờ na bờ rài và duỳnh doèng),
khung căng sợi và bộ khung dệt.
Khác với người Kinh và một số
dân tộc ở phía Bắc, người K’Ho
không có khung dệt cố định và

Chúng tôi về Đưng K’Nớ khi bắt đầu mùa mưa, tiếng thoi đưa lách cách vang lên trong hầu hết
những ngôi nhà. Ấy là tiếng những người đàn bà nơi này dệt thổ cẩm bằng sợi len tổng hợp mua
từ chợ Đà Lạt về và duy nhất chỉ có ba chị em nhà Bon Niêng K’Glòng còn cần mẫn giã cây rừng để
nhuộm màu cho sợi.

Hàng chục năm
qua, bà K’Glòng
vẫn gắn bó với
nghề dệt.
Ảnh: N.N

kiên cố. Họ có bộ khung dệt rời
bằng các thanh gỗ, tre. Bộ khung
dệt gồm 12 thanh lớn nhỏ khác
nhau. Mỗi thanh đều có tên gọi
và chức năng riêng. Thanh gạt chỉ
(pơ nớ kủa tria) được làm bằng gỗ,
một đầu dẹt một đầu nhọn dùng để
gạt và lén chặt sợi khi dệt. Thanh
cuộn vải (pờ sar) được làm bằng
gỗ, có hình chữ nhật dùng để cuộn
vải trong quá trình dệt. Thanh đạp
chân (đưng poong) được làm bằng
cây lồ ô, thanh này nằm ở cuối
khung dệt dùng để tỳ chân tạo độ
căng cho khung khi dệt… Đến
tận bây giờ, có nhiều thứ đổi thay
nhưng riêng khung dệt của người
phụ nữ Cil vẫn được giữ nguyên
như ngày trước.
Ba người đàn bà ấy cả đời gắn
với nghề dệt vải dường như đã
thuộc “nằm lòng” mọi công đoạn.
Như cuốn băng tua chậm lại mọi
ký ức trở về mồn một trong câu
chuyện với chúng tôi. Đó là bông
sau khi thu hoạch được đem phơi
từ 3 đến 5 nắng cho khô, sau đó
mới tiến hành chọn những bông
tốt, hạt chắc và thật trắng. Tiếp
đến dùng công cụ cán bông để
tách và loại bỏ hạt ra khỏi các quả

bông rồi cho vào nia (đòng) và
để bật cho bông xốp tơi, mềm và
loại bỏ những hạt còn sót. Quá
trình bật bông phải lặp đi lặp lại
nhiều lần cho đến khi bông hết
vón cục trở nên mềm mại và xốp
tơi. Tiếp đến, dùng que tre nhỏ
vót tròn, hoặc cây đót đặt đè lên
và lăn cuộn bông tạo thành nhiều
cuộn nhỏ bằng ngón tay để chuẩn
bị cho công đoạn kéo thành sợi.
Kéo sợi là công đoạn đòi hỏi sự tỉ
mỉ và tốn nhiều thời gian. Sau đó
quay xa kéo sợi để xe sợi bông.
Xa quay đến đâu sợi được xe và
cuốn vào rọi xe sợi đến đó. Sợi
bông sau khi kéo ra sẽ được quấn
vào thanh tre tròn, dài, nhỏ làm
lõi tạo thành từng cuộn và quấn
sợi thành từng lọn dài cho dễ
nhuộm. “Ngày trước, trồng bông
dệt vải mất nhiều thời gian lắm
nên quanh năm chỉ được vài tấm
thổ cẩm để dùng. Bây giờ không
trồng bông nữa, đi mua sợi về dệt
nhanh hơn. Cứ hai tuần một lần
mình lại ra Lạc Dương bán thổ
cẩm rồi đi tới tận Bảo Lộc mua
sợi trắng về nhuộm màu mà màu
nhuộm phải từ cây rừng thì thổ
cẩm của người Cil mới đẹp, mới

lâu bạc màu khi đi nắng, đi mưa”
- bà K’Glòng nói.

Thổ cẩm thấm hương
rừng
Thổ cẩm trước đây của người
Cil luôn ngập trong hương rừng,
dẫu qua nhiều biến chuyển của
cuộc sống, nhưng chị em nhà bà
K’Glòng vẫn giữ trên thổ cẩm
của mình thứ hương sắc ấy vì họ
không mua sợi màu về dệt. Không
đủ sức để đi rừng như trước nữa
nhưng ba bà bảo con cháu mang
cây rừng về, trồng quanh rẫy cà
phê, trên vườn nhà để giã lấy
nước cốt ủ màu cho sợi. Bàn tay
của những người đàn bà này hàng
chục năm nay không lúc nào thôi
dính màu cũng bởi vì thế.
Trong vườn nhà bà K’Glòng có
cái chòi nhỏ, ở đó có nhiều bình
gốm, có bình đang ủ lá, có bình
đang ngâm vải, bình màu đen, bình
màu xanh, màu đỏ… tất cả những
màu đó đều được ủ từ củ, quả, lá
cây rừng như: củ nghệ, hạt quả
cari còn gọi là quả nho, vỏ và thân
cây lốt, lá cây drửm... Màu truyền
thống trên thổ cẩm của người Cil
gồm có 6 màu. Màu đỏ (nờ đum),

màu xanh đen (ui sa phù), màu
vàng (rơ mết), màu nâu (bờ rồng),
màu cam (pơ rơ hê), màu xanh
dương (rơ nõ cờ nhó). Để có màu
đúng ý, phải trộn lẫn nhiều loại
lá cây với nhau. Đơn cử như màu
xanh đen (màu nền chủ đạo trên
vải thổ cẩm), người phụ nữ tốn rất
nhiều thời gian và công sức. Đầu
tiên hái lá cây drửm vò nát, bỏ vào
chóe ngâm nước khoảng hai ngày
hai đêm. Thỉnh thoảng cho tay
sạch vào đảo lên, sau đó ép vứt hết
bã chỉ giữ lấy phần nước cốt, lấy
vỏ sò sau khi nung cháy thành bột
đen trộn với một ít muối ớt và hạt
bầu giã nát, xong bỏ chung tất cả
vào nước cốt lá drửm khuấy đều
để vài giờ cho lắng, gạn lấy phần
nước cốt đặc ở dưới rót vào “sụt”
(một loại giỏ nhỏ đan bằng tre)
để lắng lấy bột. Bột màu này đem
phơi chừng 1 tuần cho khô, sau
đó gói kỹ để dùng dần. Khi dùng
mới lấy ra hòa với nước tro than củ
chuối rừng để nhuộm. Muốn cho
màu đẹp và bền, người ta ngâm
sợi một lúc (chừng 5 - 10 phút) rồi
mới vắt phơi khô, làm liên tục như
vậy 3 lần. “Màu từ cây rừng bền
lắm, đi nắng, đi mưa nhiều cũng
chẳng phai đâu. Mình nhuộm màu
cực hơn một tí, mất thời gian nhiều
hơn nhưng bán được 1,3 triệu đồng
một tấm, còn người ta chỉ bán
được 500 ngàn thôi” - bà K’Măng
khẳng định.
Bà Đoàn Bích Ngọ nhận định:
Trên thổ cẩm của người Cil,
người ta có thể thấy cả bức tranh
của cuộc sống. Đó chủ yếu là các
loại hoa văn hình kỷ hà, người,
các loài muông thú và các vật
dụng quen thuộc, gần gũi trong
đời sống sinh hoạt hàng ngày
của họ như: cầu thang nhà sàn,
xà gạc, mũi chông, cổ nỏ, bụng
con tắc kè, lá mây, đuôi bọ cạp,
cổ chim bồ câu… Bao năm nay
người dân Đưng K’Nớ vẫn chọn
chị em nhà bà K’Glòng là những
người dệt đẹp nhất. Người khắp
nơi vẫn tới đây đặt thổ cẩm, nhất
là để chuẩn bị cho các đám cưới.
Con cái của các bà mỗi người đều
có trang phục thổ cẩm nhuộm
bằng màu sắc truyền thống...
XEM TIẾP TRANG 11
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Thật cơ cực cho cháu tôi!
Lơ Mu Du Lyét (sinh ngày 2/7/2010), lớn lên trong một gia đình người
dân tộc thiểu số có hoàn cảnh hết sức khó khăn, cha mẹ làm nông, quanh
năm lo “chạy” ăn từng bữa.
Gia cảnh quanh năm túng thiếu, hai lao động chính nhưng làm không đủ
trang trải sinh hoạt hàng ngày cho gia đình một phần do thiếu đất sản xuất,
cộng thêm kỹ thuật canh tác lạc hậu và quan trọng hơn bởi cha mẹ của Du
Lyét là người khuyết tật. Cha của Du Lyét - anh Kră Jăn Ha Tri (SN 1977)
và mẹ là Lơ Mu K’Lok (SN 1976) cả hai đều bị câm điếc. Cùng cảnh ngộ,
hai người đến với nhau và sinh ra Du Lyét. Thật không may, Du Lyét sinh
ra cũng bị câm điếc bẩm sinh.
“Bản thân bị câm điếc, tự lo cho mình đã khó, nay lại có thêm cháu Du
Lyét. Thật cơ cực cho cháu tôi” - người nhà của chị K’Lok than thở.
Mới sinh ra đã khổ, nhưng ai cấm trẻ con có cuộc sống vô tư, hồn nhiên.
Du Lyét cũng vậy, em đang học tại Trường Khiếm thính Lâm Đồng, hàng
ngày vẫn hồn nhiên bên thầy cô và bạn bè.
Sau những ngày học tập ở trường, Du Lyét về sống với cha mẹ tại Thôn
1, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:
BÁO LÂM ĐỒNG
Địa chỉ:
Số 38 Quang Trung, Phường 9,
TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
ĐT: 0263.3811383
Hoặc:
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng,
Địa chỉ:
Số 01 Hoàng Diệu, Phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
ĐT: 0263.3561357
Tên tài khoản:
TỈNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ LÂM ĐỒNG
Số tài khoản: 102010000337988
Ngân hàng Công thương chi nhánh Lâm Đồng - VietinBank

TS

Du Lyét vẫn hồn nhiên bên thầy cô
và bạn bè.

NHÌN RA BỐN PHƯƠNG
DỌC ĐƯỜNG ĐẤT NƯỚC

VÕ THU HƯƠNG

T

ruông Bồn xa ngái như
chính tên gọi của mình.
Ấn tượng về địa danh
ấy trong tôi là những
lưng đồi bạt ngàn hoa sim, hoa
mua mọc lên trên những đất sỏi
cằn cỗi. Bố vẫn dừng chân ngang
đường, hái cho con gái những nắm
sim tươi rói, còn phủ đầy lông tơ,
và kể chuyện về những chàng trai
cô gái đã hy sinh trong những trận
bom cuối cùng của Mỹ đổ vào
miền Bắc. Hoa mua, hoa sim vẫn
thắm nhưng vẫn nhắc lòng người
thấy chùng chình mênh mông, nơi
niềm vui không có mặt.
Cách đó không xa, chỉ vài chục
cây số là Ngã Ba Đồng Lộc,
tượng đài cao luôn nghi ngút
khói hương, luôn thoảng hương
bồ kết, hương hoa của du khách
thăm viếng gửi lại 10 cô gái đã hy
sinh… Dẫu rằng mọi sự so sánh
là khập khiễng và không thể nào
đi so sánh về giá trị sau những hy
sinh, nhưng người dân ở Truông
Bồn hay bất cứ ai từng đến hai địa
danh này đều không khỏi gợn lên
những suy nghĩ ấy.
Những năm gần đây, con đường
ngang Truông Bồn đã phẳng lì
áo lụa, tượng đài uy nghi giữa
xanh thẳm đại ngàn. Những hoa
đại, hoa sim rung rinh rộn rã reo
giữa những thông những tràm
trong khu di tích. Lược gương,
bồ kết tỏa hương dịu dàng dành
cho những cô gái thanh xuân. Và
câu thơ “Đường làng tháng giêng
dài ra hút tắp/Em không về vắng
cuộc đưa dâu” của nhà thơ Trần
Tuấn cứ vương cứ níu những nhớ
thương trở nên gần gũi chi lạ.
***
Người bạn miền Nam lần đầu
về xứ Nghệ, đi những đảo chè
Thanh Chương - khu du lịch sinh
thái mới mở thu hút nhiều du
khách, về thăm quê Bác, ngày kia
biết đến Truông Bồn - địa danh
chỉ cách những điểm đến kia 20,

Một đời giữ gìn...
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Tuổi xanh nằm xuống cho đời thêm xanh
Tôi vẫn nhớ những ngày còn bé, lần đầu đi từ Vinh về Đô Lương (Nghệ An), qua đường 15 về
quê thăm ông bà. Đó là con đường xộc xệch những dốc những đèo, vắng lặng. Hoa mua, hoa
sim và cỏ lau tím hoang hoải ven đường. Thi thoảng gặp những người dân ống thấp ống cao
vác cày đi theo con trâu, gặp những đứa nhỏ ngang tuổi mình cùng bà, cùng mẹ bưng rổ bán
sim, táo, ổi... Và địa danh Truông Bồn lúc ấy, nơi 13 cô gái chàng trai TNXP nằm giữa vắng lặng
thinh không...
Trong tiếng Nghệ, “Truông” là
danh từ để chỉ một đoạn đèo
dốc chạy giữa hai vách núi hiểm
trở. Truông Bồn là một đoạn đèo
dốc có chiều dài 5 km, nằm trên
dãy núi Thung Nưa trên tuyến
đường chiến lược 15A hay còn
gọi là đường 30 - đi qua địa phận
xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh
Nghệ An. Trong kháng chiến
chống Mỹ, tuyến đường độc
đạo Truông Bồn có vị trí chiến
lược đặc biệt quan trọng, kết nối
các huyết mạch giao thông của
ta từ hậu phương lớn miền Bắc
chi viện sức người, sức của cho
chiến trường miền Nam. Truông
Bồn bị ném bom ác liệt suốt
nhiều năm kháng chiến chống
Mỹ, đặc biệt là những trận bom
cuối cùng vào ngày 31/10/1968,
trước khi Mỹ chấm dứt ném bom
toàn miền Bắc Việt Nam.

Tổ quốc mãi mãi ghi công. Ảnh: V.T.H

30 cây số, không khỏi ngạc nhiên
hỏi tôi: “H. ơi, sao một địa danh
bi hùng đến thế mà tới giờ mình
mới biết?”. Những chàng trai cô
gái nằm lại Truông Bồn hay bất cứ
địa danh bi hùng nào trên đất nước
mình, chắc chẳng trách chi những
sự vô tình không biết ấy. Mục đích
sự hy sinh là để giữ màu xanh Tổ
quốc chứ không phải để “nhớ mặt
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... Mấy chục năm cần mẫn nhuộm màu, dệt vải,
đến bây giờ các bà “nhắm mắt cũng nhuộm được
màu”, và trên lưng hằn lên vết chai của những
tháng ngày căng khung dệt vải. Ngoài các sản phẩm
dệt truyền thống như những tấm đắp (ùi tơng), váy
(ùi-ngoách), tấm choàng để địu con (ùi khan bay),
ngày nay còn có thêm một số sản phẩm mới như
băng cầu nguyện dùng trong các nghi lễ tôn giáo,
các loại túi, ví xách tay bằng thổ cẩm…
Hiện nay, dưới tác động của nền kinh tế thị
trường, cùng với sự giao lưu kinh tế - văn hóa với
các dân tộc vùng phụ cận, nghề dệt của người Cil
đang dần bị thu hẹp và mai một. Tuy nhiên, trong
tâm thức người Cil vẫn còn nét đẹp của dân tộc nên
những ai muốn tìm hiểu về văn hóa khi đến với
Đưng K’Nớ vẫn chọn đây là món quà lưu niệm ưa
thích đối với du khách trong và ngoài nước. Và cứ
thế ba chị em nhà bà K’Glòng vẫn cần mẫn nhuộm
màu vải, đôi tay vẫn chẳng lúc nào sạch màu, các
bà vẫn cần mẫn truyền nghề cho các cô con gái. Họ
có thể dệt đẹp như mẹ, song các cô có tình yêu đủ
lớn với việc giữ màu nhuộm truyền thống như mẹ
hay không thì điều đó khó ai biết được.

đặt tên”.
Bà cụ gặp đã lâu tôi không thể
nhớ tên vẫn năm này qua năm
khác, ngày này qua tháng nọ ra
mộ đặt lên nhành hoa tươi, thắp
hương chào những cô gái chàng
trai “người quen” cũ. Đám cháu
nhỏ theo chân bà, hồn nhiên
nói cười bên những mộ chí, gần
gũi như thể người trong nhà với

Giá trị thời đại sâu sắc...
... giai cấp vô sản giành lấy chính
quyền”. Tuyên ngôn nêu ra 10 phương
pháp nhằm xóa bỏ CNTB và xây dựng
CNCS như sau: Tước đoạt sở hữu ruộng
đất và trao nộp tô vào quỹ chi tiêu của
nhà nước; Áp dụng thuế lũy tiến cao;
Xóa bỏ quyền thừa kế; Tịch thu tài sản
của tất cả những kẻ lưu vong và của
tất cả những kẻ phiến loạn; Tập trung
tín dụng vào tay nhà nước thông qua
một ngân hàng quốc gia với tư bản của
nhà nước và ngân hàng này sẽ nắm độc
quyền hoàn toàn; Tập trung tất cả các
phương tiện vận tải vào trong tay nhà
nước; Tăng thêm số công xưởng nhà
nước và công cụ sản xuất; khai khẩn đất
đai để cấy cầy và cải tạo ruộng đất trong
một kế hoạch chung; Thực hành nghĩa
vụ lao động đối với tất cả mọi người, tổ
chức các đạo quân công nghiệp, đặc biệt
là nông nghiệp; Kết hợp nông nghiệp,
thi hành những biện pháp nhằm làm mất
dần sự khác biệt thành thị và nông thôn;

người khuất mặt. Bà kể, ngày
xưa còn sống, nhà bà ở “đằng
nớ”, cách vài chục bước chân,
các o vẫn ghé vô chơi khi rảnh
rỗi. Các o đi sửa đường về đói
bụng còn mở chạn (tủ bếp) lục
xin cơm nguội ăn ngon lành. Giờ
chỉ nhắm mắt nghĩ lại bà vẫn còn
nhớ tiếng nói tiếng cười của các
o. Và ai ngang qua khi nhìn hình
ảnh bà cụ còng lưng đặt nhành
hoa rừng, dăm ba trái cây vườn
nhà vừa hái lên mộ những “o nớ,
chú nớ” cũng thấy lòng mình
ngân lên những giai điệu đầy ấm
áp, yêu thương.
Truông Bồn khi xưa là con
đường độc đạo huyết mạch, cũng

là “túi bom” của giặc thù. Chỉ
từ năm 1964 - 1968, Mỹ đã trút
xuống mảnh đất anh hùng này
18.936 quả bom các loại và hàng
chục ngàn quả tên lửa, Truông
Bồn ghi lại nhiều chứng tích hào
hùng, bất hủ và sự hy sinh oanh
liệt của quân và dân trong cuộc
đấu tranh vệ quốc. Chiến công và
sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến
sĩ thanh niên xung phong tuổi
mười tám, đôi mươi vẫn khắc mãi
những bi hùng ca về một thời hoa
lửa. “Tiểu đội cảm tử” - “Tiểu đội
thép” - “Tiểu đội cọc tiêu sống”
anh hùng bám đất, bám cầu, bám
đường đến giây phút cuối, hy
sinh ở Truông Bồn thuộc Đại đội
Thanh niên xung phong 317, Đội
65, Tổng đội Thanh niên xung
phong chống Mỹ cứu nước tỉnh
Nghệ An. Đa số những cô gái
chàng trai thanh xuân nằm lại
giữa những mênh mông đồi hoa
sim này đều đã nhận quyết định
phục viên, họ làm nốt phần việc
cuối cùng trước khi chuẩn bị về
nhà đi học, đi làm, có người còn
chuẩn bị đám cưới…
Truông Bồn hôm nay gắn với
nhiều câu chuyện như là huyền
thoại. Người ta vẫn kể có tiếng
hát trong lành thanh xuân vang
vọng giữa rừng sim sau nhiều
năm bom đạn trút xuống. Những
cô cậu học sinh vẫn thắp hương
trước kì thi để thấy lòng mình tự
tin hơn. Có cả những cặp đôi vào
khu tưởng niệm chụp hình đám
cưới… Cảm giác thiêng liêng
vẫn neo giữ trong lòng người đi
ngang qua những đèo những dốc
núi Truông Bồn.
***
Mỗi khi về quê, tôi vẫn thường
dừng lại thắp nén hương lên mộ
những chàng trai cô gái đã sống
mãi tuổi 18, 20 để làm nên một
Truông Bồn như là huyền thoại
ấy. Không cầu xin một điều gì,
chỉ muốn nói với vong linh các
anh chị rằng, cảm ơn người nằm
xuống, để đất trời thêm xanh.
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Giáo dục công cộng và không mất tiền
cho tất cả các trẻ em...
Chương III: Văn học xã hội chủ
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa
Chương này phê phán các trào lưu
tư tưởng XHCN và CSCN phi vô
sản, đi ngược lại quan điểm của Marx
và Engels như: CNXH phong kiến,
CNXH tiểu tư sản, CNXH Đức hay
CNXH “chân chính”, CNXH bảo thủ
hay CNXH tư sản, CNXH và CNCS
không tưởng - phê phán.
Chương IV: Thái độ của những
người cộng sản đối với các đảng
đối lập
Chương này nêu lên thái độ của
những người cộng sản là: “chiến đấu
cho những mục đích và những lợi ích
trước mắt của giai cấp công nhân,
nhưng đồng thời trong phong trào hiện
tại, họ cũng bảo vệ và đại biểu cho

tương lai của phong trào”; đồng thời
chỉ ra phương hướng và sách lược là:
“ở tất cả mọi nơi, những người cộng
sản đều ủng hộ mọi phong trào cách
mạng chống lại trật tự xã hội và chính
trị hiện hành”, “những người cộng sản
ở mọi nơi đều phấn đấu cho sự đoàn
kết và sự liên hợp của các đảng dân
chủ ở tất cả các nước” và “Mục tiêu
cuối cùng của họ là lật đổ toàn bộ trật
tự xã hội hiện hành. Mặc cho các giai
cấp thống trị run sợ trước một cuộc
Cách mạng cộng sản chủ nghĩa! Trong
cuộc cách mạng ấy, những người vô
sản chẳng mất gì hết, ngoài những
xiềng xích trói buộc họ. Họ sẽ giành
được cả thế giới”.
Tuyên ngôn kết thúc bằng lời kêu gọi:
“Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!”
Kỳ 2: Ý nghĩa thực tiễn đối với phong
trào công nhân quốc tế và cách mạng
Việt Nam
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Bóng đá hạng nhì quốc gia trở lại

Đến hẹn lại lên, mùa giải hạng
nhì quốc gia 2018 đã trở lại
trong cuối tháng 4 vừa qua. Sau
2 trận thi đấu trên sân khách,
cuối tuần này đội bóng đá hạng
nhì Lâm Đồng sẽ trở về sân nhà
Đà Lạt để tiếp đón Cà Mau (hay
Fishsan Khánh Hòa).
VIẾT TRỌNG

3 suất lên hạng nhất
cho 14 đội tham dự
So với mùa giải hạng nhì 2017,
với 16 đội tranh tài cho 4 suất
thăng hạng nhất thì mùa giải 2018
này, số đội tham dự tuy có giảm
bớt 2 đội nhưng cũng có đến 3
suất lên hạng nhất.
14 đội tham dự giải hạng nhì
quốc gia năm nay gồm 11 đội
hạng nhì quốc gia năm 2017: Phù
Đổng FC, PVF (chuyển giao cho
Hưng Yên), Kon Tum, Lâm Đồng,
Bình Thuận, Mancons Sài Gòn,
Tiền Giang, Bến Tre, Long An, An
Giang, Cà Mau (chuyển giao cho
Khánh Hòa) cùng 3 đội hạng ba
mới thăng hạng trong năm qua là
Nam Định, Bà Rịa Vũng Tàu và
Vĩnh Long.
Để tạo thuận lợi cho các đội tham
dự trong việc di chuyển, giải năm
nay cũng chia làm 2 bảng, mỗi bảng
7 đội. Bảng A gồm các đội ở phía
Bắc và miền Trung: Phù Đổng FC,
Nam Định, Lâm Đồng, Kon Tum,
PVF (chuyển giao cho Hưng Yên
với tên mới là Phố Hiến), Bình
Thuận, Cà Mau (chuyển giao cho
Khánh Hòa với tên mới là Fishsan
Khánh Hòa); trong khi đó, 7 đội ở
Bảng B nằm ở khu vực phía Nam
gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Long
An, Mancons Sài Gòn, Bà Rịa
Vũng Tàu, An Giang và Vĩnh Long.
Như mọi năm, giải năm nay cũng
sẽ vận hành theo thể thức đá vòng

Một trận đấu của Lâm Đồng (áo trắng) trên sân nhà Đà Lạt trong mùa giải hạng nhì quốc gia 2017. Ảnh: V.Trọng

tròn sân khách sân nhà cho các lượt
đi và về để tính điểm, 2 đội có điểm
số cao nhất tại mỗi bảng sẽ giành
quyền tham dự vòng chung kết.
Tại vòng chung kết, 4 đội của 2
bảng sẽ được chia thành 2 cặp để
thi đấu, trong đó nhất bảng A gặp
nhì bảng B và nhất bảng B gặp
nhì bảng A. Hai đội thắng sẽ giành
quyền lên hạng và xếp đồng hạng
nhất của giải. Hai đội thua sẽ tiếp
tục thi đấu 1 trận nữa nhằm xác
định vé lên hạng thứ ba còn lại.
Các trận đấu ở vòng chung kết diễn
ra theo thể thức trực tiếp một trận,
nếu sau thời gian thi đấu chính thức
(90 phút) tỷ số hòa, 2 đội sẽ thi đá
luân lưu 11 m để xác định đội thắng
(không thi đấu thêm trận đấu phụ).
Ngoài 3 suất lên hạng, đội có
thành tích thấp nhất trong số 2 đội
xếp cuối cùng ở 2 bảng sẽ phải
xuống thi đấu ở giải hạng ba quốc
gia 2019.
Theo lịch thi đấu được Ban tổ
chức giải công bố, vòng loại lượt đi
giải hạng nhì diễn ra trong vòng 1
tháng, từ ngày 25/4 đến 25/5; lượt
về cũng 1 tháng, từ ngày 5/6 đến

Công Vinh cho ra mắt Học viện Bóng đá cộng đồng CV9
Ngày 2/5, Công Vinh và các
đối tác như Mizuno, Wecare 24/7
Media Ball… đã chính thức ra
mắt Học viện Bóng đá CV9 (CV9
Academy).
Học viện bắt đầu chiêu sinh từ
hôm nay. Các học viên sẽ được
huấn luyện vào 2 ngày cuối tuần
tại 3 địa điểm huấn luyện chính tại
Quận 2, Quận 7 (TP HCM). Học
viện chiêu sinh các học viên là nam
và nữ có độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi.
Các em sẽ được các huấn luyện
viên bóng đá huấn luyện, trong đó
có cựu tuyển thủ quốc gia Australia
Marshall Soper tham gia ở vai trò
cố vấn kỹ thuật.
Ngoài ra, sẽ có một số huấn luyện
khác là tuyển thủ quốc gia, cựu
tuyển thủ của đội tuyển nam và nữ
Việt Nam như Nguyễn Thị Kim
Hồng tham gia huấn luyện. Các
em không chỉ được huấn luyện về
kỹ năng chơi bóng mà còn được

quan tâm đến tâm lý, sức khỏe. Môi
trường của Học viện hướng đến sự
văn minh, chuyên nghiệp và tiêu
chuẩn quốc tế, được tập luyện theo
giáo án quốc tế, giáo dục hành vi,
đảm bảo an ninh và có chuyên gia y
tế túc trực 24/24h… Học viện cũng
đề cao tinh thần cộng đồng, miễn
phí cho các em nhỏ đam mê bóng
đá nhưng gia đình có hoàn cảnh
khó khăn.
Cựu danh thủ Lê Công Vinh cho
biết đây là dự án mà anh đã ấp ủ từ
lâu, khi còn thi đấu ở trong nước
và ở một số quốc gia khác. Cựu
danh thủ Lê Công Vinh cho biết:
“Học viện này là học viện mở và
tôi hy vọng các em tới đây tập phải
có niềm vui, gia đình hạnh phúc vì
điều đó. Chúng tôi sẽ theo dõi các
em hàng tuần, hàng tháng để báo
cáo với các phụ huynh là các em có
tiến bộ gì về kỹ năng và tinh thần”.
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Các trận đấu của Lâm Đồng trong lượt đi vòng loại:
25/4: Bình Thuận - Lâm Đồng, sân Phan Thiết (hòa 0-0)
30/4 : Kon Tum - Lâm Đồng, sân Kon Tum (thắng 0-2)
5/5: Lâm Đồng - Cà Mau (Fishsan Khánh Hòa), sân Đà Lạt
10/5: Lâm Đồng nghỉ
15/5: Lâm Đồng - Nam Định, sân Đà Lạt
20/5: Phù Đổng FC - Lâm Đồng, sân Hà Nội
25/5: PVF - Phố Hiến - Lâm Đồng, sân PVF

5/7. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ
12- 15/7/2018.

Chỉ tiêu cho Lâm Đồng:
lên lại hạng nhất
Với rất nhiều mùa giải lận đận
chìm nổi ở giải hạng nhì, chỉ tiêu
thẳng thừng đặt ra cho đội bóng
đá hạng nhì Lâm Đồng mùa giải
năm nay theo ông Nguyễn Văn
Tuyển - Giám đốc Trung tâm
Huấn luyện Thi đấu TDTT Lâm
Đồng, là phải lọt vào trong nhóm
2 đội dẫn đầu bảng A để tranh 1
suất thăng hạng nhất.
Thực ra, chỉ tiêu này, bóng đá
Lâm Đồng suýt chút nữa đã làm
được trong mùa giải hạng nhì năm

ngoái với chuỗi toàn thắng đầy ấn
tượng trên sân nhà. Nhưng thất
bại 0-1 trước Bình Thuận trong
vòng chung kết đã đẩy lùi giấc mơ
lên lại hạng nhất thêm 1 năm nữa.
Với Bình Thuận, dù họ thắng Lâm
Đồng trong trận đấu đó nhưng cũng
không tận dụng được cơ hội để
giành quyền lên chơi hạng nhất.
Trong năm nay, bóng đá hạng nhì
Lâm Đồng đã có một số thay đổi cơ
bản. HLV trưởng Đoàn Quốc Việt
được điều chuyển về làm công tác
đào tạo trẻ, HLV phó Nguyễn Mạnh
Quý lên làm HLV trưởng, phụ giúp
cho ông Quý, còn có HLV Trương
Quang Bình vốn được đôn lên từ
công tác đào tạo trẻ của tỉnh.

Cùng đó, trong đội hình cũng có
những bước tăng cường nhất định.
Một số cầu thủ lớn tuổi, năng lực
hạn chế được thay thế bằng một số
khuôn mặt trẻ, trong đó có thêm 4
cầu thủ từ Quảng Ninh và 3 cầu thủ
từ Đồng Tháp. Đa số các cầu thủ
trong đội hình hiện đều khá trẻ với
độ tuổi trung bình khoảng 23 - 24.
Nhưng cũng cần thấy rằng trong
Bảng A của Lâm Đồng có những
đội vào hàng “không dễ chơi” chút
nào, nếu không nói là rất mạnh về
mặt tiềm lực cũng như con người
cho việc tranh lên hạng nhất nếu họ
muốn. Chẳng hạn như Phù Đổng
FC - một câu lạc bộ bóng đá ở Hà
Nội được xây dựng theo phiên bản
bóng đá cộng đồng của Nhật Bản,
hay như CLB PVF mới vừa chuyển
giao cho Hưng Yên với một CLB
đào tạo bóng đá trẻ ở đây với tên
mới là Phố Hiến. Ngay trong loạt
trận đầu tiên của mùa giải hạng nhì
năm nay, 2 CLB này đã thể hiện
được sức mạnh của mình khi Phù
Đổng FC thắng Nam Định đến 6-0,
còn Phố Hiến cũng ghi đến 5 bàn
vào lưới của Nam Định.
Vấn đề của Lâm Đồng là phải tận
dụng được ưu thế sân nhà với độ
cao của Đà Lạt và mặt sân cỏ nhân
tạo trơn, bóng lướt nhanh. Đà Lạt
thời điểm này cũng đang vào mùa
mưa, Ban huấn luyện đội cũng cần
sử dụng tốt con bài “thủy chiến”
trong những thời điểm trận đấu có
mưa chiều.
Trong 2 trận đấu đầu giải vừa
qua, Lâm Đồng chiều 25/4 đã có
trận hòa 0-0 trên sân Phan Thiết
trước Bình Thuận; trận thứ 2 Lâm
Đồng chiến thắng 0-2 trước Kon
Tum trên sân khách Kon Tum.
“Chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết
tốt các trận đấu trên sân nhà để có
điểm, với các trận sân khách sẽ nỗ
lực từng trận, cố gắng là 1 trong
2 đội của bảng A vào vòng chung
kết” - ông Tuyển khẳng định.

Góc ảnh đẹp

Xóm đạo xứ sương mù. Ảnh: Vũ Xuân Lập
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