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Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018,

925.000

thí
cả nước có hơn
sinh đăng ký dự thi (tăng 6,9% so
với năm 2017), trong đó có 37%
thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp khoa
học tự nhiên (giảm 1% so với năm
học trước), 48% thí sinh đăng ký
bài thi tổ hợp khoa học xã hội (tăng
5%), 4% thí sinh đăng ký cả hai
bài thi tổ hợp, còn lại 11% thí sinh
đăng ký dự thi các môn thành phần
của bài thi tổ hợp. 

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hòa cùng vòng xoang Tây Nguyên. Ảnh: Mai Văn Bảo

VẤN ĐỀ CUỐI TUẦN

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
hoạt động của luật sư

Đ

oàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng được thành
lập năm 1990, lúc đầu chỉ có 5 luật sư,
đến năm 2009 đã phát triển lên 29 tổ chức
hành nghề luật sư với 66 luật sư thành viên. Đến
cuối năm 2017, Đoàn Luật sư Lâm Đồng có 42 tổ
chức hành nghề luật sư (40 văn phòng luật sư và 2
công ty luật) với 104 luật sư thành viên, trong đó có
47 luật sư là đảng viên.
Qua gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW
của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”,
hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh có những
bước phát triển đáng kể, đội ngũ luật sư ngày càng
khẳng định được vị trí, vai trò của mình. Vai trò của
luật sư trong việc tư vấn, bào chữa, đại diện theo ủy
quyền từng bước được nâng lên, đáp ứng nhu cầu
phục vụ nhân dân trong tình hình hiện nay; đồng
thời, góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng tại
các phiên tòa, giúp hội đồng xét xử đưa ra phán

quyết một cách chính xác, đúng quy định của pháp
luật, góp phần bảo vệ công lý. Chất lượng hoạt động
của Đoàn Luật sư tỉnh có nhiều chuyển biến tích
cực, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ công
lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh
nghiệp, góp phần đáng kể thực hiện tốt công tác cải
cách tư pháp của địa phương trong thời gian qua.
Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc
việc triển khai thực hiện và công tác quản lý nhà
nước đối với hoạt động luật sư theo Chỉ thị số 33 của
Ban Bí thư có lúc chưa thường xuyên, sâu sát. Việc
phân bổ các tổ chức hành nghề luật sư chưa đều,
chủ yếu tập trung tại các trung tâm văn hóa, kinh
tế, xã hội của tỉnh, thành phố, chưa mở rộng đều
khắp trong tỉnh, một số huyện như Lạc Dương, Đam
Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai chưa có tổ chức
hành nghề luật sư. Tỷ lệ luật sư tham gia tranh tụng
trong các vụ án còn ít, phần lớn là thực hiện các dịch
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Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt kiểm tra Dự án
trồng cao su buôn Con Ó
Trong chuyến công tác tiếp
xúc cử tri trước kỳ họp thứ
5, Quốc hội khóa XIV tại 3
huyện phía Nam, sáng 8/5,
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn
Văn Việt đã tới kiểm tra thực
tế Dự án trồng cao su tập trung
tại Buôn Con Ó (xã Mỹ Đức,
huyện Đạ Tẻh).
Dự án trồng cao su tập trung
tại buôn Con Ó có diện tích 77
ha, được triển khai vào năm
2011 từ nguồn vốn 135 và 30a
nhằm phát triển sản xuất cho
77 hộ đồng bào dân tộc thiểu
số (DTTS) gốc Châu Mạ trong
thôn. Sau hơn 6 năm triển khai,
đến hiện tại hầu hết diện tích
cao su của Dự án đã phủ xanh
và hứa hẹn trong thời gian tới
sẽ mang lại nguồn thu nhập
ổn định cho bà con đồng bào
DTTS nơi đây. Hiện tại, có
nhiều diện tích cao su đã được
UBND xã thuê chuyên gia về
hướng dẫn bà con mở miệng
cây để khai thác mủ trong thời
gian tới.
Qua kiểm tra thực tế, Chủ
tịch UBND tỉnh khẳng định,
đây là một dự án tiềm năng và
hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả
kinh tế cao cho bà con đồng

Thành lập Ban Quản lý Dự án
phát triển vùng hoa chất lượng cao

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt kiểm tra thực tế Dự án trồng cao su tập trung tại buôn Con Ó.

bào DTTS ở Con Ó; đồng thời,
góp phần quan trọng vào công
tác giải quyết việc làm và phát
triển kinh tế - xã hội của huyện
Đạ Tẻh trong tương lai gần.
Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh
đánh giá cao nỗ lực của chính
quyền địa phương khi cử cán
bộ nông nghiệp trực tiếp bám

địa bàn và thường xuyên tổ
chức các đợt công tác dân vận
để hướng dẫn, giúp đỡ bà con
chăm sóc cây cao su phát triển
dự án. Để phát huy hiệu quả
của Dự án nhằm mang lại lợi
ích cho bà con đồng bào DTTS
ở Con Ó, Chủ tịch UBND
tỉnh yêu cầu chính quyền địa

phương và các ngành chức
năng cần có giải pháp để giúp
bà con tự làm chủ được khâu
thu hoạch (mở miệng, cạo mủ
cao su). Muốn vậy, cần gấp
rút mở các lớp đào tạo nghề
cạo mủ cao su để hướng dẫn,
truyền đạt các kỹ thuật cạo mủ
cho người dân.
K.PHÚC

48,9 tỷ đồng quản lý, bảo tồn Khu Dự trữ sinh quyển LangBiang
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa
ban hành Quyết định phê duyệt
kế hoạch 5 năm (2018-2022)
quản lý Khu Dự trữ sinh quyển
(DTSQ) thế giới LangBiang.
Tổng kinh phí dự kiến để thực
hiện các chương trình, dự án
được lồng ghép thuộc kế hoạch
này là 48,9 tỷ đồng; bao gồm
ngân sách trung ương 11,7 tỷ

đồng, ngân sách địa phương
17,2 tỷ đồng, vốn ODA 16,0
tỷ đồng và vốn xã hội hóa 4,0
tỷ đồng.
Theo đó, có 8 chương trình
hoạt động cụ thể bao gồm: Bảo
tồn tài nguyên thiên nhiên; bảo
tồn các giá trị văn hóa; hỗ trợ
phát triển kinh tế thân thiện với
môi trường; phát triển du lịch

có trách nhiệm; truyền thông
và giáo dục môi trường; nghiên
cứu khoa học; giám sát và đánh
giá; hợp tác quốc tế. Trong giai
đoạn này, ưu tiên tổ chức thực
hiện 24 nội dung hoạt động như:
quản lý bảo vệ tài nguyên rừng;
quy hoạch bảo tồn và phát triển
bền vững Khu DTSQ; xây dựng
về các nội dung gồm: các vườn

thực vật, động vật; mô hình
quản lý hợp tác đối với quản lý
tài nguyên rừng; mô hình sinh
kế bền vững; chiến lược xúc
tiến, quảng bá; mô hình du lịch
cộng đồng; xây dựng và phát
triển thương hiệu, nhãn hiệu…;
hay giám sát đa dạng sinh học;
đầu tư và quy hoạch mở rộng
Khu DTSQ… 
M.ĐẠO

Không duy trì lực lượng khuyến nông thôn, bản
Để tập trung đầu mối chuyển
giao, hướng dẫn trực tiếp nông
dân sản xuất, chăn nuôi, Sở
NN&PTNT Lâm Đồng đề xuất
các cơ quan liên quan sát nhập
đội ngũ khuyến nông viên và
thú y viên cấp xã thành một lực
lượng chuyên trách đến từng địa
bàn, qua đó không cần thiết phải

duy trì lực lượng khuyến nông
thôn, bản như hiện nay.
Thống kê đến tháng 4/2018,
toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.222
người làm công việc khuyến
nông thì có đến 1.035 cộng tác
viên khuyến nông ở thôn, bản;
còn lại 187 khuyến nông viên
cấp xã. Hàng năm ngân sách

... một số luật sư còn nặng khuynh
hướng bảo vệ theo yêu cầu của thân
chủ hoặc tác phong ứng xử có lúc, có
nơi chưa đúng mực đã làm ảnh hưởng
đến uy tín của luật sư. Chất lượng và
lĩnh vực hoạt động của luật sư chưa
thật sự sâu rộng, đáp ứng yêu cầu hội
nhập quốc tế. Khả năng làm việc trong
môi trường pháp lý quốc tế của luật sư
ở Lâm Đồng hầu như chưa có, trình
độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu,
đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh,
thương mại quốc tế.
Trong thời gian tới, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục quán triệt, nâng

cao nhận thức của cấp ủy đảng, các
cấp, ngành về nhiệm vụ “đào tạo, phát
triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, có
phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ
chuyên môn” quy định tại Nghị quyết
số 49/NQ-TW về chiến lược cải cách tư
pháp đến năm 2020. Tăng cường hiệu
quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và
hoạt động của luật sư; chú trọng công
tác thanh, kiểm tra, hướng dẫn và chấn
chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu
sót… Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm pháp luật của luật
sư, tổ chức hành nghề luật sư; giám sát
chặt chẽ hoạt động của các cơ quan tiến

VŨ VĂN

Khu công nghiệp Lộc Sơn thu hút
thêm 5 nhà đầu tư
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Lâm Đồng cho biết, Khu công nghiệp
Lộc Sơn - Bảo Lộc vừa thu hút thêm 5
nhà đầu tư mới với tổng diện tích thuê
đất là trên gần 17 ha.
Trong đó, có 4 nhà đầu tư đang triển
khai xây dựng gồm: Công ty TNHH xuất
nhập khẩu Vũ Quang, Chi nhánh Công
ty TNHH xuất nhập khẩu Tân Thành
Nam, Công ty Cổ phần Cấp nước Thiên
Hòa An, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn
và 1 dự án đang trong quá trình chuẩn bị
đầu tư là Công ty TNHH Aluminum.
Với việc thu hút thêm 5 dự án này đã
đưa Khu công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc
có 32 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng
vốn đăng ký gần 1.760 tỷ đồng và 25
triệu USD, trong đó 8 dự án có vốn đầu tư
nước ngoài thuê diện tích đất gần 80 ha.
D.THƯƠNG

tỉnh Lâm Đồng chi trả khoảng
12 tỷ đồng tiền lương theo bằng
cấp, cùng phụ cấp bằng 0,5 hệ
số lương cơ bản cho 2 lực lượng
khuyến nông này. Bên cạnh đó,
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn
có gần 150 nhân viên thú y cơ
sở, hưởng mức phụ cấp bằng hệ
số 1,0 mức lương cơ bản, thời

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng... 

Ban Quản lý Dự án phát triển vùng sản
xuất hoa chất lượng cao vừa được UBND
thành phố Đà Lạt ban hành quyết định
thành lập, giám đốc được bổ nhiệm là
ông Eiichi Shibayama, người Nhật Bản.
Dự án có tổng nguồn vốn hơn 950.720
USD, trong đó gồm 902.000 USD vốn
tài trợ không hoàn lại và hơn 48.720
USD vốn đối ứng hiện vật của UBND
thành phố Đà Lạt. Với mục tiêu hiện đại
hóa vườn ươm giống hoa cấy mô chất
lượng cao gắn với tổ chức, chuyển giao
quy trình sản xuất công nghệ cao cho
nông dân Đà Lạt và các vùng phụ cận,
Dự án được Cơ quan Hợp tác quốc tế
Nhật Bản (JICA) và Công ty TNHH
Sàn giao dịch hoa Himeji - Nhật Bản tài
trợ nguồn vốn vừa nêu.
Được biết, ông Eiichi Shibayama,
Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát triển
vùng sản xuất hoa chất lượng cao cũng là
Giám đốc Công ty TNHH Sàn giao dịch
hoa Himeji - Nhật Bản, hiện đã nhận bàn
giao 2.500 m2 quỹ đất trên địa bàn Đà
Lạt thực hiện Dự án này…

gian qua đã cùng với lực lượng
khuyến nông giúp nông dân
chuyển giao khoa học, phòng
chống dịch bệnh cho cây trồng,
vật nuôi.
Như vậy khi sát nhập, mỗi
xã giảm xuống còn 1-2 khuyến
nông viên cùng làm nhiệm vụ
thú y ở cơ sở.
VĂN VIỆT

TIẾP TRANG 1

hành tố tụng, nhất là tòa án nhân dân
các cấp, cũng như hoạt động của luật sư
trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát huy vai
trò tự quản của Đoàn Luật sư trong việc
phát triển đội ngũ luật sư; xây dựng đội
ngũ luật sư đảm bảo về chất lượng, vững
vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về
đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu
cải cách tư pháp và nhu cầu của xã hội.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát
huy vai trò của các tổ chức trong hệ
thống chính trị tham gia xây dựng Đoàn
Luật sư vững mạnh, tạo điều kiện hỗ
trợ về vật chất, trang thiết bị hoạt động
nghề luật sư.
LAN HỒ

35 biệt thự chưa triển khai
dự án đầu tư
Với 72 biệt thự được giao quản lý
theo Đề án được duyệt từ năm 2011, đến
nay, thành phố Đà Lạt đã triển khai chủ
trương đầu tư trên 50 biệt thự; số còn lại
22 biệt thự chưa có chủ trương hoặc đã
thu hồi dự án đầu tư.
Đánh giá sau hơn 6 năm thực hiện đề
án nói trên cho thấy: nhiều công trình
kiến trúc biệt thự đã được các doanh
nghiệp đầu tư khai thác thương mại, kinh
doanh du lịch hiệu quả như: Khu biệt thự
Lê Lai; Khu biệt thự Nguyễn Du - Phó
Đức Chính; Nhà hàng Phù Đổng; Nhà ga
Đà Lạt, Dinh I…
Tuy nhiên, hiện thành phố Đà Lạt có
đến 35/50 biệt thự vẫn chưa triển khai dự
án đầu tư theo chủ trương được duyệt.
Các nguyên do được đưa ra ở đây là:
doanh nghiệp chần chừ triển khai đầu
tư; việc quản lý, sử dụng một số biệt thự
không hiệu quả, dẫn đến hư hỏng, xuống
cấp; kéo dài thời gian từ khi ký hợp đồng
thuê nhà đến ký hợp đồng thuê đất; chậm
thu hồi đất giao cho nhà đầu tư…
MẠC KHẢI

KINH TẾ - XÃ HỘI
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Nông sản “rớt giá” - nông dân đối mặt khó khăn
NGUYỆT THU

V

ườn khoai tây đang trong thời kỳ
thu hoạch của gia đình bà Nguyễn
Thị Tuyết Linh, ngụ tại thôn Đa
Lộc, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, bà
Linh cho biết diện tích này được bà xuống
giống cách đây 3 tháng với chi phí đầu tư
hơn 50 triệu đồng. Những tưởng sau khi thu
hoạch, diện tích này sẽ đem về nguồn thu
nhập khá cao cho gia đình, tuy nhiên với
tình trạng rớt giá như hiện nay, bà chỉ có
thể lấy lại tiền vốn đầu tư mà không có lãi.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Linh - nông dân xã
Xuân Tho,̣ TP Đà Lạt chia sẻ: Mùa vụ năm
nay trồng nhiều nhưng giá thì quá thấp, sau
3 tháng thì thua lỗ, giá năm nay chỉ bằng
một nửa năm ngoái.
Không chỉ có khoai tây, mà hiện nay
nhiều mặt hàng nông sản cũng giảm giá
mạnh, như cà rốt, hành tây, ớt chuông, bắp
cải… Nhiều nhà vườn cho biết, hiện giá
khoai tây đẹp đang được thương lái thu
mua từ 4.500 đến 5.000 đồng/kg, cà rốt
5.000 đồng/ kg, hành tây 3.000 đồng/kg,
cải thảo, sú chỉ 4.000 đồng/kg, ớt chuông
15.000 đồng/kg. Hiện mức giá này đang
thấp một nửa so với thời điểm trước đây.
Còn anh Phan Thanh Hương - nông dân
Phường 7, TP Đà Lạt cũng cho rằng: Nói
chung giá năm nay xuống quá thấp, làm
không có lời, mong muốn ngành chức
năng có những giải pháp làm sao để hàng
chúng tôi làm ra tiêu thụ được. Mong nông
sản của bà con được xuất khẩu đi và được
giá hơn để ổn định đời sống, nâng cao thu
nhập, chứ làm cả vụ mà giá xuống thấp
quá thì bà con thực sự khó khăn.
Theo lý giải của các nhà vườn, nguyên
nhân làm tình trạng nông sản rớt giá mạnh
là do sức tiêu thụ ở các tỉnh thành thấp,
vì nhiều địa phương trong cả nước cũng
sản xuất được rau thương phẩm như của
Đà Lạt - Lâm Đồng. Mặt khác, nhiều mặt
hàng từ Trung Quốc được nhập vào với

Những ngày qua, giá cả các mặt hàng nông sản Đà Lạt giảm mạnh cùng với nhiều
diện tích rau thương phẩm đối diện với tình trạng dịch bệnh, gây ảnh hưởng không
nhỏ đến tình hình sản xuất cũng như đời sống của nông dân.

Nông dân Đà Lạt thu hoạch cà rốt nhưng giá xuống thấp, thời điểm hiện tại chỉ còn 5.000 đồng/kg. Ảnh: N.T

Hàng trăm hộ trồng sú đến kỳ thu hoạch nhưng không bán được
Từ giữa tháng 4 đến nay, do cung vượt cầu, thêm vào đó, bà con nông dân ở các tỉnh miền
Tây, miền Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Trung cũng đã trồng được các loại rau ngắn ngày
như xà lách, hành lá, bắp cải, do đó hầu hết các loại rau thương phẩm ở huyện Đơn Dương
đều rớt giá. Hiện nay thương lái mua xà lách tại vườn chưa đến 1 ngàn đồng/kg, bắp sú
đẹp chỉ còn 2 ngàn đồng/cây, giảm 3 ngàn đồng so với các tháng trước. Ngoài bắp sú và
rau xà lách, hiện nay rau cải thảo, cải dưa thương lái mua chưa đến 500 đồng/kg, nhiều hộ
nông dân không thu hoạch, hoặc thu hoạch về làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, đặc biệt có
những hộ nông dân ở thị trấn Thạnh Mỹ đã cày phá bỏ hàng chục tấn rau xà lách, thất thu
lên đến hàng chục triệu đồng, còn bắp sú cũng bị thua lỗ hơn 10 triệu đồng/vụ và có hàng
trăm hộ trồng bắp sú đã đến ngày thu hoạch nhưng không bán được.
NGỌC THANH

giá thành hạ nên rau Đà Lạt cũng khó
cạnh tranh. Thực tế này đã diễn ra khá lâu
nhưng Đà Lạt vẫn chưa có lời giải cho bài
toán khó này, vì thực tế người nông dân
vẫn đang là đối tượng chịu ảnh hưởng trực

tiếp nhất.
Anh Nguyễn Đức Bình - Chủ tịch Hội
Nông dân xã Xuân Thọ - TP Đà Lạt cho
rằng, Hội cũng đã thường xuyên kiến nghị
về các giải pháp của cơ quan chức năng

trong việc tuyên truyền nông dân sản xuất
theo thời vụ nhưng đảm bảo nguồn cung
không vượt cầu để đảm báo giá cả ổn định.
Cũng mong ngành chức năng cần nghiên
cứu có giải pháp hỗ trợ nông dân khi nông
sản rớt giá mạnh, gây thiệt hại nhiều về
kinh tế.
Rõ ràng, trước tình trạng sản phẩm nông
sản làm ra “cung vượt cầu” đã ảnh hưởng
không nhỏ đến tình hình sản xuất cũng như
kinh tế của người nông dân. Vì thế, đẩy
mạnh chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản
phẩm là những bài toán cần đặt ra để ổn
định giá và giúp nông dân yên tâm đầu tư
sản xuất.
Sở Công thương Lâm Đồng cũng đã trả
lời cử tri tại các kỳ họp HĐND thường
niên và nhận định: Để tránh khỏi vòng
luẩn quẩn “được mùa mất giá hay được
giá mất mùa”, bên cạnh việc ưu tiên đầu
tư các thiết bị chế biến và bảo quản nông
sản, xây dựng kho lưu trữ, dây chuyền
đóng gói, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng
các thành tựu khoa học, công nghệ vào
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông
thôn thì Lâm Đồng cũng sẽ tiếp tục có
chính sách phù hợp trong việc hỗ trợ
áp dụng công nghệ bảo quản, chế biến
những sản phẩm nông sản sau thu hoạch,
tăng cường kết nối người nông dân với
doanh nghiệp, xây dựng vùng sản xuất
hàng hóa tập trung.
Tin rằng, với mục tiêu đến năm 2020,
tỷ lệ sản phẩm rau, củ, quả qua sơ chế,
chế biến, bảo quản và phân loại đúng
quy trình kỹ thuật đạt 25-30%, giảm tổn
thất sau thu hoạch xuống dưới 10%...,
Lâm Ðồng đang từng bước nâng cao
chất lượng, giá trị cho nông sản mang
thương hiệu Ðà Lạt. Giải pháp này cũng
nhằm khắc phục tình trạng khó khăn
trong bao tiêu sản phẩm khi nông sản
rớt giá, tránh để xảy ra tình trạng lãng
phí nguồn nguyên liệu và sức lao động
của người nông dân.

Khát vọng vùng cây ăn trái Đam Rông
DIỆP QUỲNH

Mơ về “thủ phủ” cây ăn trái
Ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng phòng
Nông nghiệp Đam Rông nói vui với chúng
tôi: “Tôi luôn mong ước Đam Rông trở
thành thủ phủ cây ăn trái của Lâm Đồng,
với vùng sầu riêng, vải thiều, cam quýt ngọt,
bơ chất lượng cao xen giữa vùng cà phê
trù phú. Đang là mơ ước nhưng nông dân
Đam Rông đang rất cố gắng để sản xuất
những trái cây có giá trị kinh tế cao”. Quả
thật, vùng đất bên dòng Krông Nô màu mỡ,
ngoài cây cà phê còn rất hợp với cây ăn trái.
Các xã Liêng Srônh, Rô Men, Đạ Rsal đã
trở thành những vùng cây ăn trái tập trung,
vào mùa xe thương lái tới bốc trái cây tấp
nập.
Ông Chính cung cấp, hiện Đam Rông
có xấp xỉ 600 ha cây trái các loại, chủ yếu
trồng xen trong vườn cà phê. Trong đó, có
nhiều loại trái cây đặc sản như vải thiều,
bưởi da xanh, cam sành, quýt, mít, bơ và
diện tích nhiều nhất là sầu riêng, trên 200 ha
sầu riêng với các giống chất lượng cao như
Ri6, Mong thong. Nhiều chủ vườn đã có thu
nhập cao, trở thành triệu phú, tỷ phú từ cây
trái vườn nhà. Những tấm gương như vườn
vải của ông Nguyễn Đình Đãi, vườn bưởi
da xanh của ông Nguyễn Duy Thanh xã

Đam Rông, mảnh đất còn nhiều khó khăn hôm nay đang mê mải với tương lai về
một vùng cây ăn trái. Không chỉ dựa vào cà phê, vào lúa nước, Đam Rông đang
xanh màu vải thiều, sầu riêng, bơ, cam, quýt. Và hơn hết, Đam Rông đang chuẩn bị
cho tương lai của một vùng cây ăn trái bền vững.
Đạ Rsal… đã góp phần thúc đẩy nông dân
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, không độc canh
cây cà phê mà trồng thêm cây ăn trái để tăng
cao thu nhập.
Không chỉ tăng thu nhập từ cây ăn trái,
việc trồng xen cây ăn trái như sầu riêng, bơ
trong vườn cà phê còn giúp nông dân tạo
một vùng canh tác bền vững. Cây cà phê
có tán che bóng, canh tác bền vững sẽ tăng
năng suất, tăng chất lượng, đồng thời môi
trường được giữ gìn là tương lai lâu dài cho
người nông dân. Chính vì vậy, Đam Rông
xác định cây ăn trái sẽ trở thành một trong
những cây trồng chủ lực, giúp nông dân
thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
Với diện tích xấp xỉ 600 ha cây ăn trái hiện
có, huyện đặt kế hoạch tới năm 2012, Đam
Rông sẽ có 1.000 ha cây ăn trái trồng xen
trong 15 ngàn ha cà phê sẵn có.

Bước đi bền vững
Cây ăn trái đang cho hiệu quả kinh tế rất
tốt nhưng ngành nông nghiệp Đam Rông

xác định, không thể phát triển “nóng”
mà sẽ đi theo con đường bền vững, mở
rộng diện tích chậm nhưng an toàn. Ông
Nguyễn Văn Chính cho biết, Đam Rông
xác định cây ăn trái trồng tại Đam Rông là
những loại cây phù hợp với điều kiện thổ
nhưỡng, đã qua khảo nghiệm thực tế phù
hợp với địa phương. Ngành nông nghiệp sẽ
kiểm soát chặt chất lượng cây giống để đảm
bảo “đầu vào”. Ông Chính cho biết: “Điểm
yếu là Đam Rông trồng cây ăn trái nhưng
chưa tự sản xuất được cây giống, chủ yếu là
cây nhập từ vùng khác về nên nhiều khi chất
lượng trái chưa đạt hiệu quả như giới thiệu
của người bán. Mà cây ăn trái chu kỳ sinh
trưởng dài, nếu chất lượng không tốt người
nông dân sẽ rất thiệt hại. Vì vậy chúng tôi
phải kiểm tra chất lượng cây giống, yêu cầu
người cung cấp cam kết rồi mới cho lưu
hành”. Ngoài ra, diện tích cây trồng sẽ chủ
yếu là trồng xen trong diện tích cà phê để
tạo vùng nguyên liệu đồng thời bảo vệ môi
trường, giúp tăng giá trị cho cả cây ăn trái

lẫn cây cà phê Đam Rông.
Anh Phan Văn Tuấn, một nông dân đang
canh tác sầu riêng tại xã Đạ Rsal, huyện
Đam Rông cho biết, bà con trong xã đang
lên kế hoạch thành lập tổ hợp tác hoặc
CLB trồng sầu riêng để cùng tiếp cận kỹ
thuật canh tác chuẩn, cho ra trái chất lượng
đồng đều, tăng giá trị cho sầu riêng Đam
Rông. Đây cũng là mục tiêu của Đam
Rông trong dài hạn. Ông Nguyễn Văn
Chính cho biết, Đam Rông đang xúc tiến
thành lập các HTX trồng cây ăn trái, xây
dựng chuỗi giá trị bền vững từ cung cấp
đầu vào đạt chuẩn, kỹ thuật chăm sóc theo
chuẩn VietGAP, xây dựng thương hiệu và
từ đó đưa trái cây Đam Rông vào các kênh
tiêu thụ chính thức. Và loại trái cây được
chọn đầu tiên là sầu riêng, Đam Rông đang
tiến hành xây dựng HTX sầu riêng tại Đạ
Rsal làm thí điểm để rút kinh nghiệm. Nếu
thành công, tương lai cho vùng cây ăn trái
Đam Rông sẽ không còn là mối lo, bà con
chỉ cần sản xuất tốt, việc tiêu thụ đã có đầu
ra hiệu quả.
Cây ăn trái đang góp phần thay đổi bộ mặt
vùng đất bên bờ Krông Nô. Và với bước đi
chậm rãi, chắc chắn, cây ăn trái Đam Rông
sẽ phát triển bền vững giữa vùng cà phê
xanh, từng bước xây dựng ước mơ “thủ phủ
cây ăn trái”.
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Quá trình vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào
tỉnh Lâm Đồng
NGUYỄN BẠN

V

ới tinh thần đó, ngay sau
ngày miền Nam hoàn
toàn giải phóng, Hội
Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng
đã thành lập Ban liên lạc cán bộ,
chiến sĩ chiến đấu tại Lào nhằm
tập hợp danh sách, giúp giải quyết
khen thưởng huân, huy chương
hữu nghị của nhà nước Lào cho
gần 100 đồng chí hội viên. Gần
đây, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức
kết nghĩa với 2 tỉnh Champasak
và Bolykhamxay; tổ chức nhiều
hoạt động, trao đổi đoàn cấp cao
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy
ban Mặt trận, Hội Liên hiệp Phụ
nữ tỉnh Lâm Đồng với hai tỉnh
Champasak và Bolykhamxay.
Qua đó, giới thiệu về tiềm năng,
thế mạnh, tài nguyên, sản phẩm
du lịch, thúc đẩy quảng bá, giao
lưu hợp tác - nhất là lĩnh vực ứng
dụng nông nghiệp công nghệ
cao, đào tạo nguồn nhân lực...
Hiện tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư
xây dựng cho tỉnh Champasak
một trường năng khiếu hữu nghị
Champasak - Lâm Đồng và một

Lâm Đồng là tỉnh Nam Tây Nguyên, có vị trí địa lý quan trọng, có quan hệ với nhiều nước trong khu
vực và trên thế giới; trong đó có nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Vì vậy, truyền thống hữu nghị,
đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn phômvi-hản dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, góp phần vào hòa bình, ổn định của
nhân dân trên toàn thế giới, được chứng minh qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ cũng như công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước và cho tới ngày nay.

Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: D.Danh

trung tâm thực nghiệm giống nông
nghiệp ở PakSong; hàng năm cử
giáo viên luân phiên sang giảng
dạy, đồng thời cấp học bổng cho

7 em học sinh của Champasak và
Bolykhamxay theo học cử nhân ở
Trường Đại học Đà Lạt.
Theo số liệu thống kê chưa đầy

đủ, toàn tỉnh có gần 1.000 cán bộ,
chiến sĩ từng công tác, chiến đấu
ở nước bạn Lào; nhiều nhất là ở
các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di

Linh; đã cùng chung lưng đấu cật,
đồng cam, cộng khổ, “hạt muối
cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” trên các
chiến trường cánh đồng Chum
(Xiengkhuang) thấm đượm nghĩa
tình vào những năm tháng hào
hùng, đầy vinh quang ấy.
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm
Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
(5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm
Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp
tác giữa Việt Nam - Lào trong
Năm Hữu nghị Việt Nam - Lào
2017, theo nguyện vọng của đông
đảo những người đã từng công tác,
chiến đấu và có quan hệ tình cảm
gắn bó với đất nước Lào về thành
lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào
tỉnh Lâm Đồng. Ngày 18/10/2017,
UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn
bản số 6981/UBND-NV về việc
thống nhất chủ trương cho phép
thành lập Ban vận động thành lập
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh
Lâm Đồng và ngày 6/11/2017, Sở
Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng có Quyết
định số 22/QĐ-NV về việc công
nhận Ban vận động thành lập Hội
Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh
XEM TIẾP TRANG 11
Lâm Đồng...

Tình Việt - Lào “sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”
Trong trái tim của mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau, mãi mãi khắc sâu lời căn dặn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”. Trải qua bao
cuộc bể dâu, hôm nay, các thế hệ cháu con vẫn tiếp tục viết nên những trang sử cho mối quan hệ
Việt - Lào “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.
NGỌC NGÀ - VIỆT QUỲNH

H

ơn nửa thế kỷ đã trôi
qua, kể từ khi hai
nước chính thức thiết
lập quan hệ ngoại
giao vào ngày 5/9/1962 và mặc
dù tình hình thế giới có rất nhiều
đổi thay, song dưới sự lãnh đạo
của hai Đảng, nhân dân Việt Nam
và nhân dân Lào vẫn chung lòng
chung sức, kề vai sát cánh trong sự
nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát
triển của mỗi nước.
Năm 2017, Cuộc thi tìm hiểu
“Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt
Nam - Lào, Lào - Việt Nam” được
tổ chức. Đó là cơ hội để nhân dân
cả nước nói chung, nhân dân các
dân tộc tỉnh Lâm Đồng nói riêng
ghi lại những dấu mốc lịch sử vẻ
vang cũng như viết tiếp những
mong muốn, nghĩ suy cho thêm
tươi xanh mối quan hệ hai nước.
Ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó
Ban Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng
cho biết: “Ngay sau khi Ban Tuyên
giáo Trung ương ban hành công
văn về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu
lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam
- Lào”, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban
hành quyết định về việc thành lập
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc
thi để chỉ đạo, triển khai sâu rộng
đến toàn thể cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp nhân dân đang sinh
sống, học tập và làm việc trên địa
bàn tỉnh. Sau gần 4 tháng phát

động và tổ chức (từ tháng 6 đến
tháng 9 năm 2017), toàn tỉnh đã
thu được trên 6 ngàn bài dự thi.
Các địa phương, đơn vị trong tỉnh
đã tích cực hưởng ứng tham gia
cuộc thi. Nhiều đơn vị đã thành lập
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc
thi để chấm bài thi và lựa chọn bài
thi xuất sắc nhất tham gia cuộc thi
cấp tỉnh. Các bài dự thi đều bám
sát vào 12 chủ đề theo thể lệ cuộc
thi, được các tác giả chuẩn bị công
phu, chu đáo. Trong đó có nhiều
bài viết đã cung cấp thêm được
nhiều tài liệu quan trọng về mối
quan hệ Việt - Lào. Đặc biệt, nhiều
bài viết đã thể hiện những kỷ niệm
sâu sắc về sự việc, người thật, việc
thật trong quá trình công tác và
chiến đấu trên đất bạn Lào anh em,
có sự liên hệ sâu sắc về đóng góp
của nhân dân Lâm Đồng trong quá
trình xây dựng tình đoàn kết gắn
bó với các địa phương của Lào;
qua đó góp phần tô thắm tình hữu
nghị, đoàn kết, gắn bó giữa hai dân
tộc Việt Nam - Lào”.
Sau khi chấm sơ loại, Ban Tổ
chức, Ban Giám khảo đã chọn 470
bài vào chấm sơ khảo theo từng
nhóm chủ đề đảm bảo tính công
bằng và khách quan. Qua đó, đã
chọn trao 5 giải tập thể cho các địa
phương, đơn vị có số lượng bài
nhiều và đạt chất lượng cao; 16
giải cá nhân. Trên cơ sở đó, chọn
30 bài xuất sắc nhất tham gia thi
toàn quốc.

Chị Trần Thị Hồng (SN 1964)
- Phó Phòng Thanh tra bảo vệ và
Pháp chế, Công ty Điện lực Lâm
Đồng, người đoạt giải nhất cuộc
thi này tại Lâm Đồng chia sẻ:
“Quá trình thực hiện bài dự thi
mình đã phải tìm và đọc rất nhiều
tài liệu. Nhờ vậy mình càng hiểu
rõ hơn lịch sử, tầm vóc mối quan
hệ Việt - Lào. Thế mới thấy trân
trọng thành quả và giá trị mối quan
hệ hàng chục năm qua lãnh đạo và
nhân dân hai nước cùng vun đắp,
từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của
mình đối với việc đóng góp cho sự
tươi xanh, bền vững của mối quan
hệ anh em vô cùng tốt đẹp này”.
Theo đánh giá của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy, đây là cuộc thi có
ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc
nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền,
giáo dục truyền thống cách mạng,
nhất là cho thế hệ trẻ hai nước về
tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam
- Lào, Lào - Việt Nam trong quá
trình đấu tranh giải phóng dân tộc
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
mỗi nước; góp phần vun đắp tình
hữu nghị thủy chung giữa Đảng,
Nhà nước và nhân dân hai nước
Việt - Lào.
Cuộc thi khép lại, nhưng dư âm
của nó đã mở ra trang mới mà ở
đó nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm
Đồng cùng nhân dân cả nước viết
tiếp những mốc son vàng trong mối
quan hệ hai nước Việt - Lào: Tình
sâu hơn cả Hồng Hà - Cửu Long.

Ông Trương Minh Sơn (sinh năm 1946)

Nhớ mãi tình cảm của nhân dân Lào
“Mặc dù tôi chỉ có hơn 6 tháng (1966-1967) trực tiếp
tham gia chiến đấu ở Lào, nhưng những kỷ niệm “chia
nhau từng củ sắn lùi” với nhân dân Lào là những ký ức
khó có thể quên. Ngày đó, chúng tôi vừa chiến đấu, vừa
làm công tác dân vận nên luôn gần dân, cùng ăn, cùng
ở với dân. Nếu không dựa vào nhân dân Lào thì có lẽ bộ đội Việt Nam sẽ
không làm được chuyện lớn, bởi những ngày gian nan đó, người dân Lào
sẵn sàng cho sắn, cho gạo, bao bọc, cưu mang bộ đội Việt Nam. Nhờ sự
đoàn kết giữa bộ đội Việt Nam và bộ đội Lào, người dân Lào lại giúp đỡ bộ
đội hết mình mà cuộc chiến tranh ác liệt mới giành được thắng lợi, thành
công. Đến nay, tôi luôn tự hào khi sự hy sinh của bộ đội Việt Nam đã được
Chính phủ Lào ghi nhận bằng những huân chương, huy chương mà gần
100 anh em ở Lâm Đồng được trao”.

Ông Phạm Văn Bổn (sinh năm 1948)

Bảo vệ nước bạn như bảo vệ đất nước mình
“Từ lúc đất nước còn khó khăn, Việt Nam đã có mối
liên hệ mật thiết với Lào. Trong chiến tranh chống Mỹ, 2
dân tộc cũng đã kề vai sát cánh. Chính vì vậy, bộ đội Việt
Nam trên chiến trường nước Lào lúc đó đã chiến đấu hết
sức mình trên tinh thần tự nguyện, cùng chung chiến hào
với quân và nhân dân Lào bằng tinh thần đoàn kết. Chúng tôi đã chiến đấu
bảo vệ đất nước bạn như bảo vệ chính đất nước mình, giữ vững tinh thần đó
để vượt qua cuộc chiến tranh gian khổ, ác liệt. Mặc dù không có nhiều điều
kiện cũng như thời gian tiếp xúc nhiều với nhân dân Lào, nhưng những tình
cảm, mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa 2 dân tộc vẫn luôn là động lực cho
bộ đội Việt Nam chiến đấu mạnh mẽ và quả cảm. Đến bây giờ, khi hòa bình
lập lại, những người lính chúng tôi luôn cảm thấy mãn nguyện khi tình hữu
nghị anh em đó vẫn được duy trì và phát triển”.

Ông Võ Đăng Thạnh (sinh năm 1957)

Mong muốn được quay lại thăm chiến trường xưa
“Gần 3 năm tham gia chiến đấu tại Lào (từ cuối năm
1978 đến năm 1981) là khoảng thời gian giúp tôi cảm nhận
sâu sắc mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Lào và Việt
Nam. Nhân dân và quân đội Lào vô cùng chân thành, luôn
dành cho bộ đội Việt Nam những tình cảm chân thành
nhất, coi như người nhà. Chính vì vậy mà khi chia tay, cả người dân Lào và bộ
đội Việt Nam đều không khỏi lưu luyến. Những tình cảm đó được duy trì đến
tận bây giờ, khi mối quan hệ giữa 2 nước ngày càng mật thiết, gắn bó. Tôi luôn
mong muốn có cơ hội được quay lại chiến trường xưa, gặp lại những người
dân, những người bạn Lào đã từng cùng chiến đấu, kề vai sát cánh trong chiến
tranh ác liệt. Người dân Lào tình cảm nhưng vẫn có một bộ phận người dân còn
nghèo và lạc hậu, đây là lúc dân tộc Việt Nam nên đưa tay ra, giúp Lào đào tạo
thế hệ trẻ biết về nghề y hay kỹ thuật canh tác nông nghiệp tiên tiến”.

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

Một khúc đàn cầm
Truyện ngắn:
NGUYỄN NGỌC PHÚ

T

háng Ba năm 1813,
trên đường dẫn đầu
đoàn sứ bộ sang Trung
Hoa, Nguyễn Du trở
lại đất Thăng Long.
Thăng Long thủa ấy phảng phất
nét u hoài của một kinh thành cũ.
Kể từ khi nhà Nguyễn dời đô về
Phú Xuân, chốn kinh kỳ vốn sầm
uất bỗng trở nên thưa vắng người
qua lại. Những phủ đệ thênh thang
với lầu son gác tía, những hội hè
tế lễ tấp nập ngựa xe, tất cả chợt
tan nhanh như giấc mộng. Lúc
đoàn sứ bộ đi ngang qua nền đất
cũ từng có dinh cơ của phụ thân là
quan Đại tư đồ Nguyễn Nghiễm,
Nguyễn không khỏi bàng hoàng
như mình vừa từ một giấc mộng
lớn bước ra.
Đoàn sứ bộ chỉ dừng chân lại
Thăng Long được một ngày.
Chiều hôm đó, Nguyễn ăn vận
thường dân, tay cầm quạt lụa,
thong thả đi dạo quanh Giám hồ.
Đây là nơi hai mươi năm trước
Nguyễn từng lưu lại nhân ra
thăm người anh là Nguyễn Nễ
đang làm quan cho Tây Sơn. Khi
đó Tây Sơn còn đang thịnh, hội
hè yến tiệc tưng bừng suốt đêm,
một góc Giám hồ đèn hoa rực rỡ.
Thế mà qua một cơn gió bụi phút
chốc đã chẳng còn gì, người xưa
đến thăm cảnh cũ lòng không
khỏi ngậm ngùi tiếc nuối. “Cuối
cùng thì ta đang nuối tiếc điều
gì đây? Bóng dáng vàng son của
chốn kinh thành cũ ư? Không, ta
đâu có thuộc về nơi này, ta thuộc
về một miền đất khác, nơi những
gốc tùng quanh năm xanh trên
dãy Hồng Lĩnh quê nhà. Ta kiếm
tìm một người bạn cũ chăng?
Than ôi ngàn vạn người trên cõi
đời này biết ai là kẻ tri âm. Hay
ta đang tìm lại chính mình hai
mươi năm trước. Tóc trên đầu ta
đã bạc cả rồi”.
Từ gian quán trọ trống trải

Minh họa: Hồ Toàn

ven hồ, một người đàn ông tuổi
khoảng ngũ tuần, tóc búi tó bằng
khăn lụa mộc, chậm rãi bước ra
chào Nguyễn:
- Phải chăng vị khách phương
xa đang muốn tìm chỗ nghỉ?
Nguyễn mỉm cười đáp lễ rồi nói:
- Giá như ngài nói câu này sớm
hơn thì hẳn ta sẽ gật đầu. Nhưng
giờ đây ta đã trót dấn thân lên
đường, muốn dừng lại e cũng
không được nữa.
- Tôi nghe Đức Phật dạy rằng
mỗi chúng ta đều là một khách
lữ hành đi ngang qua cõi trần bụi
bặm. Gặp gỡ rồi chia ly, tan rồi lại
hợp, đi mãi rồi cũng có lúc dừng,
tất cả đều là duyên tiền định chẳng
thể nào tránh được. Vậy sao ngài
không vào đây uống cùng tôi một
chén trà.
Người chủ quán rót trà vào
chiếc chén nhỏ làm bằng đất nung,

thứ trà mạn ngược pha bằng nước
mưa đun nhỏ lửa, ánh lên một màu
xanh biếc. Nguyễn nâng chén trà
mà thấy nao nao.
- Ngài chủ quán đây quả là
người lịch duyệt. Phải, ta đến từ
một nơi rất xa và còn phải đi xa
nữa, nhưng trên chặng đường dài
dằng dặc đó ta chỉ có một mình
mà nỗi nhớ quê hương không lúc
nào vơi được.
- Xin cho phép kẻ tiểu nhân này
nói thật. Trông ngài không những
giống một người lữ hành đơn độc
mà còn giống một vị trích tiên bị
lưu đày xuống cõi trần ai. Nhưng
dù sao ngài vẫn còn một chốn xa
xôi để nhớ, còn tôi sống trên đất
Thăng Long này mà không lúc
nào nguôi nỗi nhớ Thăng Long.
Cả hai người cùng lặng lẽ nhìn
ra phía xa. Dưới ánh tà dương,
những gợn sóng ven hồ nhuốm

màu đỏ ối. Bên kia hồ Giám là
Vọng Nguyệt đài, xa hơn nữa là
Cố Cung, giờ đây một dải trường
thành cỏ lấp. So với mấy trăm
năm hưng vong của kinh thành
thì một đời người thật ngắn ngủi.
Đứng giữa đất trời lại càng thấy
đời người ngắn ngủi biết bao.
Nguyễn trầm ngâm như tự nói
với chính mình:
- Lưu lạc trong cõi phong trần
đâu chỉ có mình ta.
Phía trước con đường mòn chợt
có hai người sai nha cưỡi ngựa đi
tới. Họ buộc ngựa vào gốc liễu
ven hồ rồi bước vào cung kính
chào Nguyễn:
- Bẩm đại nhân, quan phó sứ
Thiêm Sự Bộ Lại Trần Văn Đại
xin mời ngài về phủ. Tối nay Tổng
đốc Hà thành tổ chức bữa tiệc tiễn
đưa đoàn sứ bộ, xe ngựa đang chờ.
Nguyễn gấp chiếc quạt lụa trên
tay, quay sang phía người chủ trọ
khẽ nói:
- Lần này trở lại Thăng Long
được gặp ngài quả như gặp một
người bạn cũ. Giờ đã đến lúc phải
cáo từ, xin hẹn ngày tái ngộ.
*
Khi đoàn sứ bộ đến nơi thì
Tuyên phủ đã được trang hoàng
lộng lẫy. Bên ngoài đại sảnh treo
bốn ngọn đèn lồng lớn bọc bằng
giấy đỏ, bên trong mỗi góc phòng
lại có một giá đồng trên cắm
mười hai cây nến trắng. Bàn ghế
trải bằng lụa điều đỏ thắm, bát
đĩa cốc chén bằng sứ sáng bóng,
xem ra chẳng thua gì yến tiệc
trong cung. Dự tiệc có đủ mặt các
quan viên lớn nhỏ của Hà thành,
lại mời thêm đội nữ nhạc có hơn
ba mươi người. Tiếng hát, tiếng
đàn, những lời chúc tụng nối nhau
không ngớt. Nguyễn cũng uống,
cũng nâng chén rượu mừng, cũng
gật đầu tán thưởng nhưng đôi mắt
Nguyễn lại lạc vào cõi xa xăm
nào đó. “Ta đang ở đâu thế này?”.
“Ngài đang bị lưu đày trong chốn
nhân gian”.
Bỗng một khúc đàn cầm trong
trẻo nổi lên dường như đưa
Nguyễn ra khỏi giấc mơ. Quan
khách dự tiệc đều dừng chén, nhìn
về phía cuối góc phòng. Người
gảy đàn là một ca nữ đã già, hình
dong tiều tụy, áo quần xơ xác,
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ngồi khuất sau đám người mặt
hoa da phấn. Duy chỉ có tiếng đàn
của nàng là không thể lẫn vào đâu
được, lúc dịu dàng như nước chảy,
lúc xạc xào như gió thoảng qua
cây, lúc lại buồn bã như một tiếng
thở dài trong đêm thăm thẳm.
Từng âm thanh cứ thổn thức ngân
lên giữa căn phòng, vỡ òa trong
trái tim của Nguyễn. Tuổi trẻ ở
Thăng Long. Mười năm gió bụi
đất Thái Bình. Tháng ngày làm
quan mà đau đáu nhớ quê hương.
Nguyễn đặt cốc rượu trên tay
xuống bàn. Một giọt rượu tràn ra,
sóng sánh.
Người ca nữ dừng đàn. Nàng
nhìn Nguyễn. Nguyễn nhìn nàng.
Một khoảnh khắc trôi qua.
“Lẽ nào đại nhân còn nhận ra
tiện thiếp?”.
“Có một người vừa nói với ta
rằng mọi sự trên đời đều là cơ
duyên. Phải chăng tất cả chúng ta
đều bị ràng buộc bởi chữ duyên
đó. Hai mươi năm trước ta tình
cờ nghe được khúc đàn nàng gảy
trong bữa tiệc bên Giám hồ, hai
mươi năm sau quay lại tiếng đàn
vẫn không đổi khác. Chỉ có điều
giờ nàng gảy đàn giữa kinh thành
tàn lụi, người nghe đàn xưa tan tác
chẳng còn ai. Nếu không có khúc
nhạc vừa rồi biết có nhận ra nhau
nữa hay không”.
“Thiếp từ khi vật đổi sao dời
lưu lạc chốn phong trần, sương
gió nắng mưa thật không kể xiết.
Những tưởng phải ôm mối sầu hận
này đi hết kiếp hồng nhan lận đận,
nào ngờ còn có ngày được gặp lại
đại nhân. Tiếng đàn tri âm chỉ cần
một người tri âm thôi cũng đủ”.
Người gảy đàn đó chính là
nàng Nguyễn Cầm, bậc kỳ nữ
phong lưu của kinh thành Thăng
Long thửa trước. Nàng học đàn
từ năm chín tuổi, đến năm mười
ba tuổi trở thành cung nữ trong
hậu cung vua Lê, tài đánh đàn
nổi tiếng khắp trong triều ngoài
phủ. Nhưng cuộc sống giữa cung
vàng điện ngọc không được ấm
êm mãi mãi. Nhà Lê suy vong,
quân Thanh kéo vào, Tây Sơn
dẹp loạn. Sau bao cuộc binh biến
can qua đội nữ nhạc hoàng cung
phiêu dạt mỗi người một hướng...
XEM TIẾP TRANG 11
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Lấy ý kiến xây dựng Quy hoạch tượng đài Quốc Tổ
Hùng Vương đến năm 2035
Tại Hà Nội và TP Hồ Chí
Minh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh
và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch) vừa tổ chức
nội dung Hội thảo về quy hoạch
tượng đài Quốc Tổ Hùng Vương
đến năm 2035.
Theo hồ sơ quốc gia trình
UNESCO công nhận Tín ngưỡng
thờ cúng Hùng Vương là “Di sản
văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại”. Hiện nay, đa số tượng
Vua Hùng được xây dựng trong
các đền thờ, một số ít tại các
không gian ngoài trời.
Khảo sát trên cả nước, tượng
Quốc Tổ Hùng Vương hiện chưa
có công trình nào được xây dựng

đúng với tính chất, quy mô của
công trình tượng đài.
Các ý kiến tại hội thảo đánh
giá, tượng Vua Hùng được xây
dựng ngoài trời hiện nay nằm
trong các khu vui chơi, thắng
cảnh, du lịch với mục đích trang
trí cảnh quan nên không mang
tính biểu tượng, thiếu sáng tạo
về nghệ thuật. Và chưa có quy
hoạch tổng thể không gian, kiến
trúc tạo thành điểm nhấn văn
hóa, chưa có sự phối hợp quy
hoạch đồng bộ về cảnh quan,
không gian, bài trí, ánh sáng,
màu sắc...
Một số ý kiến cho rằng, cần
đảm bảo các công trình tượng

đài trong tương lai, được xây
dựng tích hợp vào các di tích xung
quanh một cách phù hợp để tăng
cường triết lý quy hoạch tổng thể;
phản ánh sự đồng thuận về ý nghĩa
của chủ đề liên quan. Bên cạnh
đó, cần xác định rõ không gian
thiêng khác với không gian công
cộng ngoài trời như quảng trường,
nơi sinh hoạt vui chơi giải trí.
Nên phân biệt rõ tượng nằm trong
không gian thờ cúng với tượng đài
ngoài trời...
Quý IV/2018, Bộ VH-TT&DL
sẽ trình Chính phủ đề án “Quy
hoạch tượng đài, tượng ngoài
trời Quốc Tổ Hùng Vương đến
năm 2035”.

Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang đoạt giải nhì
tại cuộc thi Piano quốc tế
Lưu Hồng Quang - nghệ sĩ của
Việt Nam đã đoạt giải nhì của
cuộc thi Piano quốc tế lần thứ
nhất: 1°Concorso Internazionale
Pianistico “Città di Oleggio” diễn
ra tại Italy.
Đây là cuộc thi Piano quốc tế
dành cho các nghệ sĩ có lứa tuổi
từ 18 đến 37 tuổi. Qua vòng sơ
tuyển gửi băng video, Ban tổ
chức đã chọn lựa được 30 thí
sinh chính thức của cuộc thi.
Ở vòng 2, với những tác phẩm
đa dạng về kỹ thuật và biểu hiện
âm nhạc, Lưu Hồng Quang đã
chinh phục được Ban giám khảo
và được trao giải nhì của cuộc thi.
Giải nhất thuộc về thí sinh người
Nga, giải ba là thí sinh người Italy.

Lưu Hồng Quang nguyên
là sinh viên của Học viện Âm
nhạc quốc gia Việt Nam trong
giai đoạn 1997-2007. Từ năm
2008-2010, anh học tập tại Nhạc
viện quốc tế Australia. Từ năm
2013-2015, anh học tập bậc cao
học tại Nhạc viện Montreal Canada, dưới sự hướng dẫn của
GS. NSND Đặng Thái Sơn. Đây
là giải thưởng quốc tế thứ 14 của
anh trong suốt thời gian từ 2006
đến 2018.
Hiện nay, Lưu Hồng Quang
đang được mời giảng dạy tại Học
viện Âm nhạc và biểu diễn nghệ
thuật - Sydney Australia.

TS tổng hợp (theo hanoimoi.
com.vn và nhandan.com.vn)
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Mỗi nhà thơ cần và phải trở thành đặc sắc như Pờ Sảo Mìn
NGUYỄN THANH ĐẠM

D

ịp cuối tháng 4, tôi ra
Bắc theo đoàn công tác
của Hội Nhà báo và
Đài PTTH tỉnh Hưng
Yên lên giao lưu văn nghệ chủ đề
“Hát với biên cương” với cán bộ,
chiến sĩ Đồn biên phòng Pha Long
và xã Tả Ngài Chồ (huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai). Chuẩn bị
cho chuyến đi, các hội viên - nhà
báo đóng góp được gần 130 triệu
đồng để tặng 75 triệu đồng cho
Quỹ học bổng Bùi Nguyên Khiết,
tặng quà cho xã Tả Ngài Chồ
và Đồn biên phòng Pha Long...
Nguyên do tôi là khách mời bởi 33
năm trước khi còn là sinh viên Học
viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội,
nhân đợt đi thực tập gần 2 tháng
ở Báo Hoàng Liên Sơn (nay tỉnh
tách thành Yên Bái và Lào Cai)
tôi được Chi đoàn Báo viết Khóa
5 ủy quyền mang trên 100 cuốn
truyện, 300 bì thư và cây đàn gui-ta
lên tặng Chi đoàn Biên phòng Pha
Long - một cao điểm ở vùng biên
giới xã Tả Ngài Chồ. Nơi đây nhà
báo, nhà văn Bùi Nguyên Khiết
(Báo Hoàng Liên Sơn) vào ngày
17/2/1979 đã anh dũng hy sinh khi
cùng bộ đội địa phương và dân
quân chiến đấu ngoan cường chống
quân xâm lược bành trướng, góp
phần bảo vệ biên giới Tổ quốc. Sau
khi hy sinh, Nhà báo - liệt sỹ Bùi
Nguyên Khiết được công nhận hội
viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Tôi đến Đồn biên phòng Pha
Long trước đây là một sự kiện vinh
dự, ảnh hưởng lớn tới nghiệp cầm
bút của mình. Đôi lần gặp đồng
nghiệp làm báo tỉnh Hoàng Liên
Sơn cũ hay tâm tình với nhà thơ Pờ
Sảo Mìn - tác giả “Cây hai nghìn
lá” nổi tiếng, tâm trạng tôi trào lên
nỗi niềm xốn xang, bồi hồi khi
nhớ một thời lên Tây Bắc. Chừng
7 năm trước, Pờ Sảo Mìn vào dự
trại sáng tác tại Đà Lạt, tôi mời
ông đi “ăn” (uống) rượu tại quán
lẩu bò Phan Rang đường Quang
Trung. Chả là từ năm 1985, tôi đã
cùng bạn văn đến thăm nhà thơ tại
Khu tập thể văn công ở Cầu Giấy
- huyện Từ Liêm, Hà Nội. Trên
mâm rượu thời bao cấp thiếu thốn
nhưng ông luôn chu đáo xoay xở
để có đĩa sườn nướng, đĩa đậu phụ
luộc, đĩa rau thơm làng Láng… và
rượu Mèo thì chẳng bao giờ cạn.
Dáng vẻ gân guốc, góc cạnh thô
nhám nhưng hiền lành, thường im
lặng như tảng đá với phong cách
rất “Đagetxtan” quê hương nhà văn
Liên Xô Raxun Gamzatop... Câu
chuyện chạm tới Mường Khương,
ông bỗng trở nên hoạt bát, say
sưa giới thiệu: Mường Khương là
huyện vùng cao biên giới, cách
thành phố Lào Cai trên 60 km, có
chiều dài khoảng 100 km biên giới
giáp Trung Quốc. Từ xa xưa dân
địa phương gọi Mưng Khang (tức
Mường Gang), sau đọc là Mường
Khương. Mường Khương có 14
dân tộc anh em cùng chung sống,
trong đó đông nhất là dân tộc
H’mông,... Theo truyền thuyết:
Ngày xưa, có một thầy địa lý mang
theo túi mật ngựa đi chọn đất đai
để sinh cơ lập nghiệp... Vì sao lại

Nhà thơ Pờ Sảo Mìn (ngoài cùng bên trái).

mang theo túi mật ngựa, không
hay nữa nhưng các cậu nên biết
người Pa Dí chúng tớ là một trong
những tộc người thuộc ngữ hệ Tày
- Thái cũng như các dân tộc khác ở
Mường Khương rất giỏi nài ngựa,
cưỡi ngựa bắn cung, gắn bó với
những con ngựa dũng mãnh của
vùng núi cao... Có người thắc mắc
về cái bút danh Pờ Seo Cảo tức
Bạch Tiểu Mã (con ngựa trắng bé
nhỏ) của mình. Lan man chút nhé,
khi lên ba, cha hy sinh trên đường
tiễu phỉ, lên 7 mẹ mất, không anh
em. Còn bé đi ở đợ kiếm cơm, chăn
ngựa thuê. 12 tuổi, vì giỏi nghề
nuôi ngựa nên được chọn sung
vào đội chăn ngựa, làm “Bật mã
ôn” của Ủy ban hành chính huyện,
kiêm “liên lạc” đưa thư từ, công
văn đến các xã, các bản không
có đường xe... - Nhấp khẽ ngụm
rượu, ông chậm rãi tiếp lời - Trở lại
chuyện thầy địa lý, khi đến Mường
Khương ông bỗng nhìn thấy dưới
lớp đất là một biển nước mênh
mông, có hai cột sắt ở giữa và bốn
cột gang phía ngoài chống đỡ 4
góc làm cho mảnh đất này tồn tại
vững chắc. Nên mới đặt tên Mưng
Khang - vùng đất có gang, có thép.
Nhiều lần tâm tình, tôi biết: Pờ
Sảo Mìn sinh 1944, tại thôn Na
Khui, xã Mường Khương. Năm
1963 học Trường bổ túc Công
nông. Sau được cử sang Tiệp Khắc
học nghề chế tạo máy, học về động
cơ đốt trong của tàu hỏa, tàu thủy.
Đàn giỏi, hát hay và mê làm thơ
như Pờ Sảo Mìn bộc bạch: “Ta
chẳng có gì cái con người lầm lũi/
Suốt cuộc đời tìm kiếm thi ca/ Và
bỗng dưng ta giàu hơn tất cả/ Khi
ta nghĩ: Bầu trời mặt đất cũng là
ta”. Năm 1973 được học lớp Bồi
dưỡng viết văn Trẻ khóa 6, tiếp
đó học Trường Viết Văn Nguyễn
Du khóa 2… Trong sự nghiệp
sáng tác, bài thơ “Cây hai ngàn lá”
(in trong tập cùng tên năm 1992,
giải thưởng Liên hiệp Hội VHNT
Việt Nam năm 1996, Giải thưởng
Phan-xi-păng của tỉnh Lào Cai lần
2 năm 2007) được độc giả và đồng
nghiệp tâm đắc với những câu thơ
thấm đẫm chất miền núi chất phác
mà phóng khoáng: “Dân tôi chỉ
có hai ngàn người/ như cái cây
hai ngàn chiếc lá”…, “Thế kỷ nào
ai gieo mầm trong đất/ Để hôm
nay cây lớn tỏa sum suê/ Con trai
trần trong mặt trời nắng cháy/ Ép
đá xanh thành rượu uống hàng

ngày./ Con gái đẹp trong buốt giá
đông sang,/ Tước vỏ cây thêu áo
đẹp tháng năm”. Pờ Sảo Mìn vô
cùng tự hào về dân tộc mình khi
ông phác họa: “Con trai người
Pa Dí/ đã lên yên không bao giờ
ngã ngựa./ Con trai người Pa Dí/
không hận thù ghét bỏ với ai/ Đi
chín phương là chín phương bè
bạn/ Đến mười phương là mười
miền thương nhớ”... Trong các nhà
thơ dân tộc thiểu số của Việt Nam,
Pờ Sảo Mìn với giọng thơ chân
mộc, thủ thỉ nhưng trữ tình đã là
một dấu son đỏ thắm của miền Tây
Bắc giàu bản sắc. Biết nhau thấm
thoắt mấy chục năm, tuần trước,
hay tin tôi sẽ ra Lào Cai, Pờ Sảo
Mìn đang dự Trại sáng tác Văn học
các dân tộc thiểu số ở Đăk Lắk đã
nóng lòng ríu ran “mình cũng được
mời phát biểu cảm tưởng về Bùi
Nguyên Khiết, đọc thơ trong đêm
giao lưu mà...” và hò hẹn “ăn” rượu
ngô, thưởng thức món thắng cố của
quê ông.
Lên Mường Khương, trước khi
vào xã Tả Ngài Chồ, chúng tôi ghé
đón Pờ Sảo Mìn. Nhà ông nằm sau
dãy phố thị trấn, nhà cấp 4 khiêm
nhường, lợp ngói xi măng, phía
trước có khoảng ao nhỏ. Nghe con
trai nói ông lên bưu điện, chúng tôi
vòng ra không thấy nên đành vào
xã trước. Đến chiều, nhà thơ bắt xe
ôm vượt hơn mười cây số đường
đèo vào hội quân. Dáng gầy, vầng
trán cao, ánh mắt ông lão gần 75
tuổi vẫn ngời sáng sự mẫn tiệp,
chân tình. Sau cái ôm nồng nhiệt,
Pờ Sảo Mìn rút trong túi thổ cẩm ra
cuốn thơ “Tiếng chim cao nguyên”
tặng tôi. Ông phấn chấn: Xuất bản
năm 2015. Có hai phần gồm 52
bài thơ chọn và tuyển 12 bài bằng
hữu viết về mình... Ầy, chiều nay đi
đánh máy tập thơ sắp xuất bản với
hai thứ tiếng Việt và Mông, điện
thoại vợ lại cầm nên các bạn đến
nhà không gặp, thông cảm nhé!
Này, đợt đi Tây Nguyên vừa rồi
sướng lắm, viết được nhiều. Chà ở
đây, có điếu “ăn” thuốc không nhỉ!
Cánh nhà báo trẻ rối rít “có đấy,
mời bác vào bàn nước”. Sảng khoái
sau hơi thuốc lào, Pờ Sảo Mìn nheo
mắt vui khi ai đấy hỏi sức khỏe kỳ
này, nhỏ nhẹ: Nghe bài sắp in nhé!
Giọng trầm ấm, rõ ràng, ông chậm
rãi: ... Tuổi hai mươi anh mạnh như
hổ/ Khỏe như trâu/ Tuổi bốn mươi
anh mạnh như gấu,/ và khỏe như
voi./ Tuổi sáu mươi sức tôi vơi dần/

Xin lỗi nhé! Em còn yêu tôi nữa
không?/ Bây giờ tôi đã ngoài bảy
mươi/ Chân đã chậm, mắt đã mờ/
tấm lưng cong cong mang hình dấu
hỏi/ Vậy bây giờ em có còn yêu tôi
nữa không? Mọi người vỗ tay tán
thưởng: Nội lực, sức yêu và sức
viết của “lão ông” Pa Dí còn thâm
hậu lắm. Chúc mừng! Cười khà
rung tấm thân gầy, nhà thơ sang
sảng đọc tiếp: Bảy năm học bên
Tây/ Ba năm học bên Tàu/ Ba năm

học bên Ta/ Bây giờ tuổi đã già/
Chữ nghĩa quên hết cả/ Chỉ còn
nhớ hai chữ/ Làm CON NGƯỜI
viết HOA.
Gặp lại Pờ Sảo Mìn (bạn văn
thường đùa gọi “Pở Xào Mềm”)
- “con họa mi của cao nguyên
Mường Khương” như gặp lại sự
hồn nhiên, trong trẻo và khí phách
hào hùng ngất trời của núi rừng
biên cương Tây Bắc. Kết thúc bài
viết này, xin mượn lời nhà thơ Hữu
Thỉnh nhận xét về Pờ Sảo Mìn
“Trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ
8, Pờ Sảo Mìn ung dung lên đọc
thơ ở Văn Miếu. Anh đọc bài thơ
“Cây hai ngàn lá”... Độc đáo, bất
ngờ, rất Pờ Sảo Mìn, đầy phong
cách miền núi. Tiếng vỗ tay dành
cho anh vang dội. Tôi ở dưới ngắm
lên, lan man nghĩ rằng, đây, một
người con biết ơn dân tộc mình và
có thể làm sang cho dân tộc mình
như thế đấy. Từ trường hợp của
Pờ Sảo Mìn, tôi nghĩ, mỗi nhà thơ
cần và phải trở thành đặc sắc. Đó
là lý do tồn tại. Được như vậy, khó
lắm thay. Nhà thơ có trách nhiệm
trở thành một của hiếm. Anh phải
làm cho người ta cảm nhận ra cuộc
sống như mới lần đầu. Thơ phải trở
nên như chưa từng có”!

PỜ SẢO MÌN

Bản hòa tấu
của bầy chim di trú
Vâng!
Trên cánh chim bay trên trời cao
Tôi đã thấy!
Đại ngàn Tây Nguyên
Đắk Lắk, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
Rừng tiêu rừng điều xen lẫn rừng thông
Bát ngát, mênh mông
Lộng nắng và lộng gió
Có rừng già triệu năm gửi lại
Cả sử thi Đam San, Xinh Nhã
Trên đỉnh Trường Sơn đã hát năm xưa
Cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam
Hôm nay non sông liền dải
Trên rừng già Đắk Lắk, Đắc Nông
Gia Lai, Lâm Đồng...
Cứ mỗi chiều
Có bầy chim di trú
Hót gọi nhau về tổ
Bản người Thái, người Mường
Bản người Nùng, người Dáy
Miền Việt Bắc, Tây Bắc
Mời gọi nhau gặp gỡ Tây Nguyên
Cả tiếng cồng tiếng chiêng
Người Ê đê, Ba na, Mơ nông ngân dài
Theo dòng sông Mẹ Sêrêpốk
Khúc êm đềm khúc thác cười vang
Dray Sáp, Dray Nur
Mang về ánh sáng
Sáng rọi mặt người
Của bầy chim di trú đang cười
Múa điệu sạp Tây Bắc năm xưa
Đàn tính tẩu ngân vang
Giữa đại ngàn Tây Nguyên lộng nắng
Âm thầm chữ Thái cổ...
Trên bảng đen phấn trắng.
*
Lại đâu đó vọng về
Khúc dân ca Tây Bắc xa xăm
Của người Mông, người Nùng,
người Mường, người Thái
Một dải Tây Nguyên
Đầy tiếng chim di trú
Đang hát, đang múa và đang ca
Trên dãy Trường Sơn hùng vĩ của ta.

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
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Trong sâu thẳm đêm rừng Lộc Bắc
UÔNG THÁI BIỂU

Đ

êm ấy, tôi ngủ lại buôn
làng Châu Mạ. Nằm giữa
sàn nứa trong ngôi nhà
dài của vợ chồng già làng K’Noi
- Ka Lý, tôi hiu hiu giấc trong âm
hưởng đại ngàn. Bên ngoài vách
nứa là tiếng gió vờn qua những
trảng cỏ tranh, là tiếng thú đi
hoang khắc khoải gọi bầy. Giữa
khuya, khuya lắm rồi, tôi bất chợt
tỉnh giấc. Mở mắt nhìn về giữa
sàn, bếp lửa khơi lên từ đầu hôm
vẫn âm ỉ cháy. Bà Ka Lý ngồi
đó trầm ngâm như pho tượng.
Những tàn lửa tí tách lóe sáng soi
lên ánh mắt người đàn bà Châu
Mạ, mông lung và thẳm sâu.
Cách dăm lát nứa sàn, ông K’Noi
cũng tựa vách im lìm. Giữa
vòm ngực trần vạm vỡ của ông
là chiếc chiêng đồng lên nước
bóng loáng. Già K’Noi mân mê
chiếc chiêng trong tay. Tôi nằm
im không dám trở người, sợ làm
hỏng mất khoảnh khắc phiêu du
của đôi vợ chồng người già giữa
đêm rừng già. Chiếc chiêng đồng,

Vợ chồng già làng K’Noi - Ka Lý. Ảnh: U.T.B

ngọn lửa và sống động những xúc
cảm trong tâm tưởng của họ. Bà
Ka Lý vẫn lặng lẽ ngắm ngọn lửa.
Già K’Noi vung nhẹ bàn tay, vỗ
lên mặt chiêng. Tiếng đồng trong
không gian khuya thập thùng dịu
tai. Già cố ý không vỗ mạnh tay

sợ làm tôi thức giấc...
Bao lâu rồi, tôi mãi không quên
hình ảnh đầy gợi cảm và bí ẩn
trong đêm rừng Lộc Bắc. Đêm có
tiếng chiêng dịu dàng quấn quyện
cùng ngọn lửa ấm trong ngôi nhà
dài. Đêm có hai người già, người

chồng tám lăm mùa rẫy và người
vợ cũng đã gần tám mươi. Để rồi,
thêm mỗi đêm rừng Tây Nguyên
huyền ảo, tôi lại gặp những con
người miền thượng và những bếp
lửa âm vang tiếng chiêng. Ở xứ
sở này, lửa và chiêng, hai thực thể
khác nhau nhưng không thể thiếu
nhau. Ngọn lửa nuôi tiếng chiêng.
Chiêng cũng chỉ có thể hồn nhiên
tự tình, chuyển tải thông điệp
thiêng liêng bên lửa.
Tôi nhớ về hình ảnh hai người
già K’Noi - Ka Lý trong đêm rừng
Châu Mạ như nhớ về không gian
nối tình chiêng và lửa. Có thể hai
người già ấy không hề biết có một
vị thần từ trong thần thoại xa xưa
đã từng mang lửa đến thắp sáng
loài người. Có thể họ cũng chưa
hề biết không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên đã được công
nhận là Kiệt tác Di sản văn hóa
truyền khẩu và phi vật thể nhân
loại. Điều họ biết là đêm ấy cũng
như mỗi đêm rừng đã qua trong
cuộc đời, tiếng chiêng vẫn quấn
quyện cùng ngọn lửa, lửa chiêng
đồng điệu. Đêm có hai người già

lặng lẽ. Họ cứ ngồi như thế, không
cất một lời nào, nhưng tôi cảm
nhận đang có vùng giao cảm tâm
tưởng. Ngọn lửa và tiếng chiêng
là nhịp cầu chuyển tải tâm tình
của họ. Đó có thể là những dòng
ký ức về tháng ngày đã qua. Đó
có thể là những tâm sự ẩn chìm
chưa hề chia sẻ. Đó có thể là niềm
tiếc nuối khi một mai họ rời xa
nhau như chiêng rời xa lửa. Ngọn
lửa hòa tiếng chiêng gần trọn đời
người. Lửa sẽ tắt khi tiễn hồn
chiêng, chiêng bặt tiếng khi chiêng
mất lửa. Lửa xa chiêng, lửa không
còn là ngọn lửa ấm. Chiêng xa lửa,
chiêng cũng chỉ còn là những âm
thanh vô hồn…
Lâu lắm rồi tôi chưa trở lại Lộc
Bắc. Bỗng một ngày tin đến, ông
K’Noi đã buông chiêng đi về phía
rừng Yàng. Chỉ còn lại bà Ka Lý
một mình hao khuyết mỗi đêm
với ngọn lửa mồ côi trong ngôi
nhà sàn lạnh giá và ngắm giàn
chiêng lặng lẽ bên vách nứa, nhớ
ông. Ka Lý ơi, dù tôi không hỏi
nhưng biết tâm hồn bà hoang phế
biết nhường nào!...

HỒ SƠ TƯ LIỆU

Giá trị thời đại sâu sắc của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản
Kỳ 2: Ý nghĩa thực tiễn đối với phong trào công nhân quốc tế và cách mạng Việt Nam
VĂN NHÂN

Đối với phong trào
công nhân quốc tế
Sự ra đời của “Tuyên ngôn của
Đảng Cộng sản” đánh dấu một
bước chuyển lịch sử trong phong
trào công nhân quốc tế; vạch ra
con đường cách mạng vô sản,
đưa hàng tỷ quần chúng lao động,
hàng trăm quốc gia dân tộc thoát
khỏi thân phận bị áp bức, bóc lột,
nô dịch vươn tới địa vị người làm
chủ, có cuộc sống ấm no, tự do,
hạnh phúc; biến chủ nghĩa xã hội
từ lý luận thành hiện thực sinh
động, mở ra thời đại mới - thời đại
quá độ từ CNTB lên CNXH; thức
tỉnh, cổ vũ giai cấp công nhân và
nhân dân lao động trên toàn thế
giới vùng dậy đấu tranh vì mục
tiêu cao cả là hòa bình, độc lập
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Đúng như V.I.Lênin đã nói: “Cuốn
sách nhỏ ấy có giá trị bằng hàng
bộ sách, tinh thần của nó, đến bây
giờ, vẫn cổ vũ và thúc đẩy toàn thể
giai cấp vô sản có tổ chức và chiến
đấu của thế giới văn minh”.
Lý luận về sứ mệnh lịch sử thế
giới của giai cấp vô sản trong tác
phẩm đã khẳng định rằng, giai cấp
vô sản không thể giải phóng mình
nếu không đồng thời giải phóng
toàn xã hội. Song, giai cấp vô sản
không thể hoàn thành sứ mệnh
lịch sử nếu không tổ chức thành
chính đảng của giai cấp, Đảng
được hình thành và phát triển xuất
phát từ sứ mệnh lịch sử của giai

cấp vô sản.
Tác phẩm “Tuyên ngôn của
Đảng Cộng sản” ra đời có ý nghĩa
quan trọng khi đánh dấu sự hình
thành về cơ bản lý luận của chủ
nghĩa Marx, bao gồm ba bộ phận
hợp thành là triết học, kinh tế chính
trị và chủ nghĩa cộng sản khoa học;
là tác phẩm kinh điển chủ yếu của
chủ nghĩa xã hội khoa học. Những
quan điểm cơ bản về chủ nghĩa
duy vật lịch sử, về đấu tranh giai
cấp, về sứ mệnh lịch sử thế giới
của giai cấp vô sản, về xây dựng
chính đảng của giai cấp công nhân
được Mác và Ăngghen trình bày
rõ trong tác phẩm “Tuyên ngôn
của Đảng Cộng sản”. Đó là những
nguyên lý cơ bản đặt nền tảng tư
tưởng và kim chỉ nam cho toàn bộ
phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế, những vấn đề về Đảng và
xây dựng Đảng nói chung; đồng
thời những tư tưởng đó còn có ý
nghĩa thiết thực trong công tác xây
dựng Đảng của Đảng ta nói riêng.
Gần hai thế kỷ đã trôi qua, trải qua
mọi thử thách, tuy phong trào cộng
sản và công nhân quốc tế đang đặt
ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi phải
giải quyết nhưng chủ nghĩa Marx
không hề lỗi thời, mà vẫn còn
mang ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Đối với cách mạng
Việt Nam
Vận dụng sáng tạo và phát triển
phù hợp những nguyên lý nền tảng
của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng
sản”, nhất là về mối quan hệ giữa

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản phiên bản tiếng Việt
do Nhà Xuất bản Sự thật phát hành. Ảnh tư liệu

giải phóng dân tộc và giải phóng
giai cấp, về cách mạng XHCN, về
vị trí, vai trò của Đảng, của giai
cấp công nhân... vào điều kiện
cụ thể của Việt Nam, Đảng Cộng
sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ
Chí Minh sáng lập và rèn luyện
đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam
vượt qua muôn vàn khó khăn, thử
thách, huy động được nhiều nguồn
lực, kết hợp sức mạnh của dân tộc

với sức mạnh thời đại, giành thắng
lợi vẻ vang trong cách mạng dân
tộc dân chủ và đang từng bước
tiến hành cách mạng XHCN.
Trong suốt quá trình cách mạng,
mục đích cao cả của Đảng ta đặt ra
hoàn toàn phù hợp với tư tưởng cơ
bản và chủ đạo của Tuyên ngôn,
đó là giải phóng toàn xã hội khỏi
ách áp bức, bóc lột, thực hiện mục
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân

chủ, công bằng, văn minh.
Về tư tưởng xây dựng Đảng,
những tư tưởng quan điểm về xây
dựng Đảng trong Tuyên ngôn luôn
luôn là kim chỉ nam trong công
tác xây dựng Đảng của Đảng ta.
Từ khi thành lập đến nay, Đảng
ta đều khẳng định: Sự lãnh đạo
của Đảng là điều kiện, là nhân tố
quyết định mọi thắng lợi của cách
mạng và sự lãnh đạo của Đảng là
tất yếu trong tất cả các giai đoạn
cách mạng; đồng thời khẳng định
vấn đề nâng cao bản chất giai cấp
công nhân là tư tưởng xuyên suốt
trong công tác xây dựng Đảng để
bảo đảm cho Đảng hoàn thành
sứ mệnh lãnh đạo. Sự thống nhất
lợi ích của Đảng và giai cấp - tư
tưởng này làm cơ sở cho những
chủ trương xóa những đặc quyền,
đặc lợi của Đảng. Trong công tác
phát triển Đảng, công tác cán bộ,
Đảng ta luôn vận dụng các quan
điểm về bản chất, lập trường của
các tầng lớp, các giai cấp trong xã
hội mà Mác và Ăngghen đã chỉ
ra để tránh được chủ nghĩa thành
phần. Trong đường lối cách mạng,
Đảng ta luôn quán triệt và vận
dụng tư tưởng cốt lõi của Tuyên
ngôn, coi công tác xây dựng Đảng
là nhiệm vụ then chốt. Đại hội XII
của Đảng tiếp tục khẳng định: “xây
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
về chính trị, tư tưởng, tổ chức và
đạo đức” là nhiệm vụ then chốt, có
ý nghĩa sống còn đối với Đảng và
sự nghiệp cách mạng của nhân dân
ta...
XEM TIẾP TRANG 11
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Salad rau củ quả Đà Lạt Quán quân Liên hoan Ẩm thực quốc tế Huế 2018
Món Salad rau củ quả Đà Lạt - do đầu bếp Nguyễn Hữu
Hường của Câu lạc bộ Đầu Bếp chuyên nghiệp tỉnh Lâm
Đồng thực hiện, đã đoạt giải nhất tại Liên hoan Ẩm thực
quốc tế Huế 2018, trong khuôn khổ Festival Huế được tổ
chức từ ngày 25/4 - 2/5/2018.
NHẬT QUÂN

M

ón ăn thu hút đông đảo du khách tham quan lễ
hội và Ban giám khảo không chỉ bởi màu sắc,
hương vị; mà còn bởi dễ chế biến từ những
nguyên liệu tươi sạch phổ biến của Đà Lạt.
Nhìn vào danh mục nguyên liệu chính gồm 4 loại rau
hoa trái của Đà Lạt là xà lách, bông atiso, dâu tây và bơ
trái, khó có thể nghĩ là chúng có thể kết hợp với nhau trong
một món ăn. Đầu bếp Nguyễn Hữu Hường kể: Chúng tôi
đã thử nghiệm món salad để mời các khách hàng tại Khu
nghỉ dưỡng Ana Mandara Villas Dalat ăn kèm với cá hồi
xông khói, nhận thấy họ thưởng thức rất nhiệt tình. Khi thử
nghiệm với cá, thịt gà thì không hợp, thịt bò nướng ăn kèm
lại cảm giác hơi khô…
Thường thì dâu tây được cầm cả trái tươi bỏ gọn vô miệng,
vì đó là cách ăn nhanh nhất để thưởng thức hương vị tươi
nguyên của loại trái cây rất giàu vitamin này, có thể chấm
muối để vị thêm đậm đà. Nếu cầu kỳ hơn thì có món dâu
tươi dầm để bớt vị chua, hay sinh tố dâu để thêm vị béo, còn
hơn nữa thì bánh bông lan hay kem dâu. Kem bơ - chỉ bơ trái
xay nhuyễn với đá, thêm đường hoặc sữa là món ăn rất tuyệt
vời, phổ biến bấy lâu nay. Nhưng, bơ chấm nước mắm hay
xì dầu cũng là cách ăn dân dã của nhiều người dân Đà Lạt.
Bông atiso hầm chân giò, xà lách trộn cũng là những món ăn
thường thấy trong bữa cơm của các gia đình Đà Lạt...
Sự kết hợp của 4 loại nguyên liệu trên để tạo nên một
món ăn độc đáo, đó là: Dâu tây và bơ trái giúp cho món ăn
có màu đỏ và vàng xanh tươi tắn, xà lách xanh thấp thoáng
cà chua đỏ mọng, bông atiso hấp mềm bí ẩn và ớt chuông
vàng tạo hình như quang gánh đựng thịt nướng xiên que,
nước sốt mật ong rưới lên... Nghe tả thôi đã thấy muốn ăn
liền, bởi cái vị chua ngọt của dâu tây sẽ nâng vị béo thanh
và giàu dinh dưỡng của bơ trái, hòa quyện với vị bùi mát
giải độc của atiso, cuộn trong chiếc lá xà lách romaine
giòn tươi thơm hương mật ong và lan man vị sả... Đặc biệt
là món ăn này sẽ không có cảm giác ngán khi dùng nhiều.
Mục đích ban đầu của các đầu bếp Đà Lạt tham dự liên
hoan, đơn giản chỉ là tham gia vào các hoạt động xúc tiến
du lịch của tỉnh Lâm Đồng và học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm
với bạn bè trong giới đầu bếp để mở rộng tầm nhìn về lĩnh
vực ẩm thực. Vì liên hoan ẩm thực quốc tế là nơi quy tụ
tinh túy ẩm thực của các vùng miền, món ăn và nguyên liệu
được lựa chọn sẽ rất độc đáo, chỉ riêng Việt Nam thôi cũng
đã rất phong phú, nên ngay từ khi tham dự, các đầu bếp đã
phải suy nghĩ nhiều.
Đi theo hướng khai thác đặc trưng của Đà Lạt là rau, hoa,
củ, quả đang hấp dẫn du khách; chọn những nguyên liệu

Đầu bếp Nguyễn Hữu Hường (phải) kiểm tra món ăn
trước khi phục vụ khách, trong gian bếp của nhà hàng
của Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa. Ảnh: L.H

phổ biến ở Đà Lạt và không dễ dàng có ở nhiều nơi khác là
atiso, dâu tây, xà lách romaine, bơ trái. Ra đến Huế, các đầu
bếp Đà Lạt quyết định chọn thịt heo nướng mè sả ớt là món
ăn kèm với Salad rau củ quả Đà Lạt để thêm một lần nữa
khẳng định tính phổ thông của các nguyên liệu. Trong đó,
nhấn mạnh giá trị dinh dưỡng, lợi ích về y học và thẩm mỹ
của các nguyên liệu khác.
Chẳng hạn, bơ là loại trái cây giàu dinh dưỡng rất tốt
cho sức khỏe và làm đẹp vì chứa nhiều loại vitamin và
các nguyên tố vi lượng hữu ích như magie, mangan, đồng,
sắt, kẽm, phốt pho, kali, axit béo... tốt cho tim mạch, giảm
cholesterol, tăng khả năng oxy hóa, bảo vệ xương khớp...
Dâu tây giúp tăng cường sức khỏe toàn diện cho con người
như nâng cao hệ miễn dịch, tốt cho mắt, chống ung thư,
ngừa tiểu đường, trị táo bón, kiểm soát huyết áp, chậm lão
hóa, giảm cân, làm đẹp da...
Atiso là một vị thuốc, một loại trà thanh nhiệt... Bông
atiso khi nấu chín có tác dụng bổ dưỡng, tăng cường sinh
lực, kích thích tiêu hóa, làm ngon miệng, lợi gan mật, trợ
tim, lợi tiểu, chống độc, tăng tiết sữa cho sản phụ. Nhờ
những công dụng này, Atiso làm cho da mịn màng và trở
nên tươi sáng hơn... Xà lách romaine có giá trị dinh dưỡng
cao nhất trong các loại rau xà lách, có lá giòn và hương vị
đậm đà hơn các loại khác, chứa nhiều vitamin A, C, B1 và
B2 và axit folic. Xà lách Romaine hầu như không có chất

Món Salad rau củ quả Đà Lạt đoạt giải nhất Liên hoan Ẩm thực quốc tế
tại Festival Huế 2018. Ảnh: Hữu Hường

béo, nhiều Omega 3, là thực phẩm ăn sống, giúp giảm cân,
rất tốt cho tim mạch...
Đầu bếp Nguyễn Hữu Hường tâm sự: Đây là lần thứ hai,
CLB đầu bếp chuyên nghiệp tỉnh Lâm Đồng tham gia hội
thi ẩm thực trong chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh Lâm
Đồng. Hội thi lần này có đến 20 đội từ các vùng miền của
Việt Nam và nhiều nước châu Á, châu Âu, với cơ cấu giải
thưởng là 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến
khích. Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng vì món ăn từ các
nguyên liệu phổ biến của Đà Lạt lại gây ấn tượng với du
khách và chinh phục Ban giám khảo, đoạt giải nhất của Hội
thi. Giải thưởng tạo hứng khởi cho chúng tôi tiếp tục nghiên
cứu các món ăn mới từ những nguyên liệu sẵn có của Đà
Lạt mà vẫn làm hài lòng khẩu vị của du khách bốn phương.
Một món Salad rau củ quả Đà Lạt được chế biến từ các
nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng độc đáo như vậy, kết hợp
cùng nhau một cách tinh tế và đẹp mắt, nhưng rất dễ tìm
và dễ thực hiện, lại phù hợp với khẩu vị của rất nhiều đối
tượng thực khách, từ khách Việt đến khách ngoại quốc đều
đón nhận một cách nhiệt tình. Và, vì ẩm thực là đam mê dù mỗi ngày, phải bắt đầu thật sớm và kết thúc khá muộn,
nhưng các đầu bếp Đà Lạt đã không chỉ tạo ra những món
ăn bổ dưỡng, hấp dẫn cả về màu sắc, hương vị lẫn cách chế
biến, trình bày mà còn gây ấn tượng và níu chân du khách
bởi khẩu vị rất độc, rất lạ, rất riêng và rất Đà Lạt!

Các chỉ số dịch vụ du lịch đều tăng
Theo UBND tỉnh, lượng khách
du lịch đến Lâm Đồng trong
tháng 4/2018, ước đạt 565.000
lượt, tăng 3,5% so với cùng kỳ;
trong đó, khách quốc tế ước đạt
35.500 lượt, tăng 5,4% so với
cùng kỳ. Khách qua lưu trú ước
đạt 370.000 lượt, tăng 2,7% so
với cùng kỳ.
Đó là chưa kể nội trong 4 ngày
nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 (từ 28/4 đến
1/5) vừa qua, theo ghi nhận của
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch,
khách đến tham quan nghỉ dưỡng
tại Đà Lạt, Lâm Đồng ước đạt
110.000 lượt khách, tăng 4,8%;
trong đó, khách quốc tế ước đạt
6.000 lượt khách, tăng 9,1%;
khách nội địa ước đạt 104.000 lượt

khách, tăng 4,5% so với cùng kỳ
năm trước.
Qua đó, công suất phòng tại cơ
sở lưu trú du lịch đạt tỷ lệ cao,
nhất là các khách sạn từ 3 - 5 sao
đạt khoảng 90 - 95%.
Với lượng khách trong tháng 4
và kỳ nghỉ lễ nêu trên, ước tính
4 tháng đầu năm 2018, khách du
lịch đến Lâm Đồng đạt khoảng 3
triệu lượt, đạt gần 34% kế hoạch,
tăng 8,5% so với cùng kỳ; trong
đó khách quốc tế ước đạt 186.000
lượt, đạt khoảng 32% kế hoạch
năm 2018, tăng 4% so với cùng
kỳ. Khách qua lưu trú ước đạt gần
1.752.000 lượt, đạt khoảng 32%
kế hoạch, tăng hơn 2,1% so với
cùng kỳ.

Theo ghi nhận, trong những ngày
lễ, giá dịch vụ tăng khoảng 50 60% so với ngày thường, chủ yếu
là các dịch vụ ăn uống. Riêng lĩnh
vực lưu trú, các khách sạn 1 - 2 sao
và nhà nghỉ du lịch giá tăng từ 60 90% so với ngày thường, các khách
sạn cao cấp tăng khoảng 20 - 35%.
Với lượng khách đến tham
quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, Lâm
Đồng 4 tháng đầu năm, nhất là số
lượng khách qua lưu trú không
ngừng tăng nên ngành Du lịch
đã đóng góp không nhỏ vào tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng
năm 2018 ước đạt 15.601 tỷ
đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ.

KHẢI NHIÊN

Rất nhiều du khách quốc tế đến Đà Lạt thường chọn các dịch vụ có cảm giác mạnh.
Ảnh: Thụy Trang
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Người thổi làn gió mới ở trường chuyên Thăng Long
N. NGÀ

Người đầu tiên
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị
Ngọc Dung - Hiệu trưởng Trường
THPT Chuyên Thăng Long cho
biết: Trương Bá Bình Phương
(17 tuổi) hiện là học sinh lớp
11 chuyên Anh Trường THPT
Chuyên Thăng Long, không phải
là trường hợp đầu tiên của nhà
trường đem công trình nghiên
cứu ở lĩnh vực khoa học xã hội và
hành vi tham gia Cuộc thi Khoa
học Kỹ thuật Quốc gia học sinh
trung học. Nhưng cho đến nay, em
là người đạt giải cao nhất. Đề tài
của Trương Bá Bình Phương với
tên gọi: “Nghiên cứu sức hấp dẫn
của một số sản phẩm du lịch tại
thành phố Đà Lạt đối với khách du
lịch Việt Nam từ 18 đến 22 tuổi”.
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị
Ngọc Dung cho hay: “Khi cầm
trên tay danh sách đăng ký đề tài,
không ít thầy cô Trường THPT
Chuyên Thăng Long đều lo sợ
rằng với độ tuổi và sự trải nghiệm
còn ít dạn dày của Bình Phương
sẽ rất khó để hoàn thiện đề tài.
Mặt khác, trong tiền lệ, khó có đề
tài nào về xã hội có khả năng đi
sâu vào các cuộc thi này. Các thầy
cô cũng trao đổi để Bình Phương
có quyết định chắc chắn hơn, tuy
nhiên em vẫn quyết tâm làm, nên
nhà trường cũng cổ vũ động viên
và hỗ trợ hết mình”.
Suốt nhiều tháng trời, bên cạnh
việc học, người ta vẫn thấy Bình
Phương cần mẫn lúc thực hiện
phương pháp nghiên cứu lý thuyết
trong không gian thư viện của
nhà trường, cũng có khi rong ruổi
khắp nơi trong thành phố để thực
hiện phương pháp điều tra anket
(phương pháp chủ đạo), quan sát,
điều tra xã hội học... Bởi vậy, công
trình nghiên cứu của Bình Phương
hội tụ khá đầy đủ những vấn đề

11 năm đi học thì có tới 10 năm liền là học sinh xuất sắc, là học sinh đầu tiên của Trường THPT Chuyên
Thăng Long đoạt giải quán quân tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc gia học sinh trung học với đề tài
khoa học xã hội và hành vi... Đó là những gì mà cô và trò trong trường nói về Trương Bá Bình Phương.

Trương Bá Bình Phương (bìa phải) tham gia Cuộc thi KHKT Quốc gia. (Ảnh nhân vật cung cấp)

liên quan đến sức hấp dẫn của một
số sản phẩm du lịch tại thành phố
Đà Lạt đối với khách du lịch Việt
Nam từ 18 đến 22 tuổi. Song, khi
trình bày rất nhiều thầy cô đã phản
biện đề tài của Bình Phương “em
rất chịu khó lắng nghe và cầu thị
nên đề tài sau này tiếp tục được bổ
sung, hoàn thiện tròn trịa hơn khi
so tài cấp quốc gia” - cô Nguyễn
Thị Ngọc Dung nói. Còn với riêng
Bình Phương: “Tình yêu thật lớn
với thành phố quê hương đã cho
mình động lực mạnh mẽ để lựa
chọn hướng đi này. Biết sẽ rất khó
với một đề tài xã hội nhưng mình
hướng đến việc tìm ra những giải
pháp cụ thể và tin rằng với tình
yêu Đà Lạt, sự am hiểu về mảnh
đất này và sự hỗ trợ của gia đình,
những người xung quanh mình

vẫn muốn, vẫn tin sẽ làm được
gì đó cho Đà Lạt”. Và công trình
nghiên cứu của cậu học sinh đã
đưa ra được hướng đi với những
sản phẩm cụ thể đạt được tỉ lệ yêu
thích cao qua khảo sát như: câu
lạc bộ du khảo văn hóa bản địa, từ
điển du lịch mini, xây dựng điểm
đến lý tưởng như công viên ánh
sáng mô hình chụp ảnh Đà Lạt
một thời hương xa…
“Khoa học phải gắn với thực
tiễn, có tính ứng dụng cao và khoa
học còn chứa đựng cả tình yêu
trong đó thì rất đáng ghi nhận và
giải nhất tại cuộc thi vừa qua đã
chứng minh điều đó” - cô Ngọc
Dung khẳng định.

Thổi làn gió mới
Không chỉ với các học sinh lớp

11 Anh mà với nhiều học sinh
khác trong Trường THPT Chuyên
Thăng Long, Trương Bá Bình
Phương là linh hồn của các hoạt
động phong trào với khả năng tập
hợp các bạn học sinh rất cao.
Trong truyền thống của Trường
THPT Chuyên Thăng Long, các
học sinh phát triển khá toàn diện
về học tập cũng như các hoạt động
phong trào. Tuy nhiên, đa phần
các em đều ghi dấu tên mình cho
các thành tích học sinh giỏi. Còn
với Trương Bá Bình Phương thì
khác. Các thầy cô trong Đoàn
trường đã kể với chúng tôi một
loạt vị trí phong trào Đoàn có
tên Bình Phương: Ủy viên Ban
Thường vụ Đoàn trường, Ủy viên
Ủy ban Hội LHTN của trường;
Khối trưởng học sinh; Phó Chủ

nhiệm CLB Kỹ năng sống, từng
đoạt giải khuyến khích tại Hội
thi Báo cáo viên giỏi cấp thành
phố... Theo đánh giá của các thầy
cô giáo, Bình Phương là đầu mối
của BCH Đoàn trường trong việc
tổ chức các hoạt động phong trào
trong nhà trường. Và đây cũng là
cái tên được Đoàn trường “chọn
mặt gửi vàng” chịu trách nhiệm
chính trong việc tổ chức các hoạt
động từ thiện và nhân đạo như:
Tổ chức chương trình “Chung tay
đón tết” gây quỹ từ thiện giúp đỡ
cho các em học sinh có hoàn cảnh
khó khăn vươn lên trong học tập
trong và ngoài nhà trường; thăm
và tặng quà cho học sinh có hoàn
cảnh khó khăn tại các trường tiểu
học ngoại thành... Bên cạnh đó,
chàng trai này cũng là Chủ nhiệm
CLB dân vũ của nhà trường,
thường xuyên tập luyện và tổ
chức cho câu lạc bộ tham gia các
hội thi cấp thành phố cũng như
các hoạt động trong nhà trường
nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đoàn
viên, thanh niên sau những giờ
học căng thẳng. Thường xuyên
tham gia các hoạt động giao lưu
với các đơn vị bạn trong và ngoài
nước như trường đặc biệt tham
gia giao lưu định kỳ với Trường
ACJC của Singapore, nghiên cứu
khoa học và giao lưu văn hóa tại
Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà
do tổ chức International Research
Experiences (iREs), Mỹ tổ chức...
“Không chỉ là người mở ra cho
nhà trường hướng đi tập trung đào
tạo học sinh tham dự các cuộc thi
quốc gia và quốc tế ở cả hai khối
tự nhiên và xã hội, Bình Phương
còn thổi làn gió mới cho các học
sinh ở trường Chuyên Thăng Long
vừa ghi danh ở các cuộc thi học
sinh giỏi vừa tham gia tích cực các
phong trào Đoàn, các hoạt động xã
hội” - Hiệu trưởng Trường THPT
Chuyên Thăng Long khẳng định.

Nghiên cứu giống hồng giòn không chát - Hướng đi mới cho cây hồng Đà Lạt
Sau 3 năm tiến hành nghiên
cứu, thực nghiệm, đề tài khoa
học “Nghiên cứu cải tạo và phát
triển một số giống hồng nhập nội
bổ sung vào cơ cấu giống hồng
tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm
Đồng” do nhóm nhà khoa học
thuộc Viện Bảo vệ thực vật (thuộc
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt
Nam) đã được Sở Khoa học và
Công nghệ Lâm Đồng tổ chức
nghiệm thu, đánh giá kết quả.
Hồng là cây trồng có vị trí quan
trọng trong cơ cấu cây ăn quả
của Lâm Đồng nói chung và Lạc
Dương nói riêng; tuy nhiên, tất cả
các giống hồng trồng trên địa bàn
tỉnh đều thuộc nhóm hồng chát,
phải qua khâu xử lý sơ chế ngâm
hoặc rấm (ủ chín) mới ăn được,
điều đó là trở ngại lớn trong việc
sản xuất hồng thương mại. Việc
nghiên cứu, cải tạo và phát triển
một số giống hồng giòn nhập nội,

chất lượng tốt, bổ sung vào cơ cấu
giống hồng, nâng cao chất lượng,
hiệu quả kinh tế cho các vườn
hồng bản địa tại huyện Lạc Dương
và một số địa phương phụ cận
như Đơn Dương, Đà Lạt đã được
đặt ra. Trong đó, giống hồng giòn
nhập nội “Fuyu và Jiro” thuộc
nhóm hồng không chát được trồng
nhiều ở các nước ôn đới và á nhiệt
đới có dạng quả dẹt, hơi vuông,
khi chín có màu vàng cam, thịt
quả màu vàng sáng, ăn giòn, ngọt,
không chát, bảo quản được lâu, có
thể dùng ăn tươi và làm nguyên
liệu chế biến đã được chọn. Giống
hồng này cũng có nhiều ưu điểm
như chịu rét, chịu hạn tốt, có khả
năng chống chịu sương muối và
gió mùa, quả to, mẫu mã đẹp, thời
gian chín kéo dài thuận tiện cho
việc vận chuyển đi xa.
Trong thời gian 3 năm từ 2015
- 2017, nhóm 9 nhà khoa học

Hội đồng khoa học đã đánh giá đề tài đạt các mục tiêu nghiên cứu.

thuộc Viện Bảo vệ thực vật đã tiến
hành các nội dung: điều tra đánh
giá thực trạng tình hình sản xuất
cây hồng ăn trái tại Lạc Dương;
nghiên cứu đánh giá tính thích ứng

của một số giống hồng giòn nhập
nội ghép trên giống hồng bản địa;
hoàn thiện quy trình kỹ thuật ghép
cải tạo và thâm canh giống hồng
giòn nhập nội (1 ha); xây dựng 3

mô hình trình diễn ghép cải tạo
giống hồng giòn nhập nội trên gốc
hồng địa phương tại Lạc Dương
và vùng phụ cận (Đà Lạt, Đơn
Dương) với quy mô 0,5 ha/mô
hình; chuyển giao kỹ thuật ghép
cải tạo và thâm canh giống hồng
mới cho 30 lượt cán bộ khuyến
nông cơ sở và 120 nông dân tại
vùng nghiên cứu. Kết quả cho
thấy 2 giống hồng giòn nhập nội
ghép thực sinh trên giống hồng địa
phương đều sinh trưởng và phát
triển tốt, phù hợp với điều kiện khí
hậu, thổ nhưỡng của Lâm Đồng Lạc Dương. Bên cạnh đó, các nhà
khoa học còn tiến hành nghiên cứu
các loại sâu hại và thiên địch của
các loài sâu hại trên cây hồng; các
chế phẩm có nguồn gốc sinh học,
thuốc bảo vệ thực vật hóa học có
khả năng phòng trừ các loại sâu
bệnh hại...
XEM TIẾP TRANG 11
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Xe ôm truyền thống trước “cơn bão” Grabbike
CHÍNH PHONG

K

hông như các thành phố lớn, giới
xe ôm truyền thống và xe ôm công
nghệ đã xảy ra nhiều vụ xô xát; ở
nơi phố núi Đà Lạt, những người chạy xe
ôm cũ dường như cuộc mưu sinh cũng yên
ả, ít khốc liệt hơn khi “cơn bão” Grabbike
ùa lên thành phố này vào cuối năm 2017.

“Nồi cơm” vơi đi
Ngã tư Phan Chu Trinh (Phường 9, TP
Đà Lạt) nếu như mới đây vài năm luôn
có tầm 8-9 xe ôm luôn đứng túc trực đợi
khách từ 6h sáng tới 20h tối thì giờ đây
chỉ còn lác đác 4-5 người. Cao điểm thì
tầm 19h cũng chỉ còn 1-2 xe đứng chờ
vì khách đi đã ít hẳn. Chiều se lạnh cuối
tuần ông Nguyễn Xuân Trường (68 tuổi,
quê xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền,
tỉnh Thừa Thiên Huế) ngồi co ro, nép
mình dưới một cửa hàng bán điện thoại.
Ông cho hay cả ngày nay mới được một
cuốc xe 40.000 đồng khách đi Trại Mát
và những buổi trước đó cũng không khá
hơn. Ngày khách đi nhiều cũng chỉ được
200.000 đồng. Chia bình quân tháng, mỗi
ngày ông thu nhập khoảng 70.000 đồng,
chưa trừ chi phí xăng xe. “Trước kia kiếm
cơm ngày cũng được khoảng trên dưới
100.000 đồng là bình thường nhưng mọi
thứ đã qua rồi. Giờ xe ôm công nghệ xuất
hiện nhiều quá, tôi và một số anh em
kiếm chưa nổi 100.000 đồng/ngày” - ông
Trường chia sẻ.
Chạy xe ôm có thâm niên 13 năm, ông
Trường hiện giờ sống một mình trong
căn gác trọ tại Phường 9, TP Đà Lạt với
giá 600.000 đồng/tháng. Thế nên với thu
nhập “lèo tèo” như hiện nay, nhiều bữa
ông phải mua bánh mì ăn thay cơm để
dành tiền trả cho chủ nhà trọ. “Giờ cơ chế
thị trường là vậy, “nồi cơm” vơi đi mình
cũng đành chịu, trước khác giờ khác đâu
thể giống nhau. Còn chuyển sang chạy
xe công nghệ mắt kém rồi, xe cũ mèm lại
không biết sử dụng điện thoại thông minh
thì chuyển sao được” - ông Trường ngậm
ngùi trả lời khi chúng tôi hỏi lý do sao
ông không chuyển sang chạy Grab.
Đồng nghiệp với ông Trường, ông Phan
Văn Hơn (65 tuổi, nhà ngụ Phường 10, TP
Đà Lạt) chạy xe ôm ngót nghét 10 năm tại
khu Hòa Bình thì chọn cách thay vì ngồi
ở các ngã ba, ngã tư lại lâu lâu chịu khó

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Khoảng vài tháng nay, ngày nào cũng vậy, ở khu vực Hòa Bình, đầu đèo Prenn hay
ở Ngã tư Phan Chu Trinh, Ngã 5 Đại học… (TP Đà Lạt), cảnh các tài xế xe ôm truyền
thống ngồi trên xe đìu hiu đốt thuốc đợi khách hàng giờ đã không còn hiếm gặp.
Trong khi đó, cánh xe ôm công nghệ (Grabbike) với những ưu điểm vượt trội đã
ngày một thu hút số lượng người dùng, đặc biệt là những người trẻ sử dụng thành
thạo smartphone.

bộ chi phí xăng xe, ăn uống mỗi tháng
anh cũng dư được hơn 2 triệu đồng.
“Tụi mình chỉ chở khách đặt qua phần
mềm, còn khách đi ngoài đường muốn đi
trực tiếp thì mình khước từ vì còn phải
để phần cho mấy bác chạy xe ôm truyền
thống. Nhưng về lâu dài nghề nào cũng có
quy luật cung cầu, khách hàng sẽ là người
lựa chọn đi loại hình nào có lợi cho mình
nhất” - anh Nguyên phân tích.
Một tài xế Grabbike khác còn khá trẻ
chạy cùng nhóm anh Nguyên là N.T.Th
(25 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà) cho chúng
tôi biết do chưa có việc làm ổn định nên
khi biết Grab triển khai hoạt động tại
Đà Lạt đã nghe bạn bè đăng ký đi làm.
“Nghề này với nữ giới tụi em chạy khá
an toàn bởi các thông tin tài xế và khách
công ty đều kiểm soát được, em chỉ
tránh chạy ban đêm, còn ban ngày thì
chạy toàn thời gian. Khi Grab triển khai
tại Đà Lạt được hai tháng, nhiều người
cho rằng xe công nghệ chạy nhiều sẽ
lấy hết khách của xe ôm thông thường
không chính xác lắm. Thực tế thu nhập
cả tháng cũng chỉ đủ nhu cầu sinh hoạt
cơ bản, tiền nhà trọ, lo cho gia đình như
các nghề bình dân khác” - Th. nói.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tình
(67 tuổi), người lái xe ôm truyền thống
khu vực Hòa Bình chia sẻ: quy luật cung
cầu không thể theo ý muốn chủ quan nên
mong muốn của anh em chạy xe ôm là
mọi người cùng nhường nhịn nhau để
chạy, không ai giành “nồi cơm” của ai.
Xe ôm công nghệ không nên mời khách
dọc đường mà chỉ chạy theo cuốc đặt trên
mạng. Hiện anh em xe ôm tự quản, thỏa
thuận với khách ở mức giá trung bình,
không o ép khách. Đồng thời anh em cũng
tự ra giá có khuyến mãi nếu đi hai chiều
thì giảm giá chẳng hạn.
Tài xế xe ôm Trần Huy (50 tuổi) thường
chạy trước Quảng trường Lâm Viên thì cho
rằng, thực tế hầu hết cánh xe ôm ở khắp
thành phố vẫn chạy tự phát, chưa có nghiệp
đoàn xe ôm như các thành phố khác. Do
đó, để hỗ trợ nhau, gắn kết để phát triển
còn thiếu tính chuyên nghiệp. “Nếu thành
lập được tổ xe ôm được tổ chức thống nhất
mặc về đồng phục, giá cả, tác phong đón
khách, giảm giá chạy…thì xe ôm thông
thường nói chung vẫn có thể cạnh tranh,
sống được trước xe ôm công ty, xe ôm
công nghệ” - ông Huy chia sẻ.

Xe ôm công nghệ từ khi xuất hiện tại Đà Lạt đang dần thu hút khách từ giới xe ôm truyền thống.
Ảnh: C.Phong

chạy xe rảo quanh các con phố kiếm thêm
khách. Ông Hơn bảo giờ xe công nghệ
quá hiện đại, chỉ cần nhấn nút là có người
tới đón, nếu ngồi yên một chỗ thì thu
nhập còn giảm sút thê thảm hơn. “Từ lúc
xe ôm công nghệ lên thành phố này, cuộc
sống của chúng tôi nhìn chung khó khăn
thấy rõ. Giờ mười người khách, thì chúng
tôi chỉ chạy được khoảng ba bốn người,
bảy người còn lại họ đi xe ôm công nghệ
” - ông Hơn chia sẻ thẳng thắn và cho
biết thêm, sở dĩ ông vẫn chưa chuyển
nghề vì vẫn còn một số đối tượng khách
chọn đi xe ôm truyền thống. Đó là những
người già tầm tuổi như cánh xe ôm, họ đã
đi quen khách nhiều năm qua và không
muốn thay đổi thói quen. Tương tự, nhiều
người đi chợ, du khách đi quãng đường
ngắn họ vẫn chọn đi xe ôm tập trung gần
chợ Đà Lạt bởi tính tiện lợi. “Nhưng để có
thể trụ lại được tôi và nhiều anh em cũng
đang nhắc nhở nhau trong thái độ với
khách hàng, cách phục vụ, giảm bớt giá
chạy... để có thể bám với nghề lâu hơn” ông Hơn nhận định.

Cách nào cùng “mưu sinh”
với nhau?
Là một trong số các xe ôm công nghệ
xuất hiện tại TP Đà Lạt dăm tháng nay,
anh Trần Văn Nguyên (31 tuổi, ngụ huyện
Đạ Huoai, Lâm Đồng) cho biết, chạy xe
Grabbike có nhiều điểm lợi cho cả khách
và tài xế. Dễ nhận thấy nhất với xe công
nghệ là việc giá cả khi chạy được minh
bạch, rẻ hơn so với xe ôm thông thường
nên khách hàng rất thích. Khi khách chọn
cuốc xe trên điện thoại thông minh ở nhà
hay chỗ làm việc… thì tài xế ở gần nhất sẽ
được nhân viên Grab thông báo thông tin
và gọi điện xác nhận khách đặt. Thậm chí
xe di chuyển tới nơi đón trên đường khách
có thể theo dõi trên điện thoại và có thể
yên tâm khi biết tên tuổi, lý lịch người sắp
chở mình,…
Theo anh Nguyên chia sẻ, trung bình
một ngày anh chạy từ 10 cuốc xe, trừ chi
phí thì thu nhập bình quân của anh cũng
gần 200.000 đồng/ngày chưa trừ tiền chiết
khấu 15% cho công ty Grab. Tính ra một
tháng cũng được tầm 7 triệu, trừ hết toàn

Người mẹ nghèo với đứa con bệnh tật

Vũ Nguyễn Gia Bảo (sinh ngày 6/10/2012, thường trú tại 30/1B
Phốt Pho, thôn Liên Hiệp, xã Nghĩa Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm
Đồng) ra đời trong một mái ấm gia đình chưa trọn vẹn. Cha mẹ chia
tay và không lâu sau cha mất. Chưa ra khỏi vành nôi, Gia Bảo đã trở
thành đứa trẻ mồ côi và lớn lên mà thiếu đi hơi ấm tình cha.
Trăn trở với sự thiệt thòi của con, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1987)
- mẹ của Gia Bảo luôn muốn bù đắp thật nhiều cho con nhưng cũng
lực bất tòng tâm. Vốn trong người mang trọng bệnh, sức khỏe yếu, lại
không có nghề nghiệp, cũng chẳng có ruộng vườn, quanh năm ai thuê
gì làm đó nhưng cũng chỉ những việc vặt nên thu nhập không đáng là
bao. “Dọn vườn, làm cỏ, bỏ phân… ai thuê gì làm đó, nhưng công việc
cũng không có đều. Mẹ con cũng chỉ tằn tiện đắp đổi qua ngày” - chị
Hồng chia sẻ.
Sự nghèo, cái khó luôn bủa vây cuộc đời chị, nhưng đó chưa phải
là “nỗi đau đời” (lời chị Hồng) mà chị phải mang theo. Vốn Gia Bảo
sinh ra đã không lành lặn, em bị tật câm điếc. “Ngày đó mang thai
cháu Bảo, sức khỏe mình không tốt, lại thiếu hiểu biết nên sử dụng
thuốc không đúng cách đã làm ảnh hưởng đến cháu. Lẽ ra cháu phải
khỏe mạnh, lành lặn như con người ta, chỉ tại em… Em thật có lỗi với
cháu…!” - chị Hồng nghẹn ngào.
Chị Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Gia Bảo nay đã 6 tuổi, gia đình đã

gửi em vào học tại Trường Khiếm thính Lâm Đồng. Với sự giúp đỡ
của thầy cô, Gia Bảo sẽ tiến bộ, trưởng thành và sẽ sớm hòa nhập với
cộng đồng”. Đó là niềm tin sắt đá, mãnh liệt nhất của một người mẹ
nghèo với đứa con bệnh tật mà tôi từng biết.
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

Cháu Vũ Nguyễn Gia Bảo
rất cần được cộng đồng giúp đỡ.
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Quá trình vận động...
... Qua quá trình vận động, đến nay, toàn
tỉnh đã có 524 người tự nguyện viết đơn
đăng ký gia nhập Hội. Trên cơ sở đó, ngày
2/2/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
có Quyết định số 232/QĐ-UBND cho phép
thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh
Lâm Đồng, tiến tới Đại hội lần thứ nhất của
Hội. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan
hệ hữu nghị Việt Nam - Lào của tỉnh Lâm
Đồng và tiền đề thúc đẩy hơn nữa tình đoàn
kết gắn bó keo sơn giữa nhân dân tỉnh Lâm
Đồng với nhân dân 2 tỉnh Champasak và
Bolykhamxay cũng như nước bạn Lào anh
em, nhằm mục đích tăng cường hơn nữa
sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước cũng
như nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng,
duy trì củng cố và phát triển quan hệ hữu
nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn
diện Việt - Lào, phát triển quan hệ rộng rãi
với các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh

Một khúc...
... Nàng Cầm trở về cùng mẹ già ở một
túp lều nhỏ mé tây kinh thành Thăng Long,
đem những khúc cung phụng trước kia
vẫn dành cho vua nghe gảy trong dân gian
để lần hồi kiếm sống. Nguyễn Du đã gặp
nàng vào quãng năm 1793, một lần trong
bữa dạ tiệc linh đình của các quan tước
Tây Sơn và một lần tại nhà của người anh
trai là Nguyễn Nễ. Nàng không những đàn
hát hay mà còn múa khéo, lại có cốt cách
cao sang khác hẳn nhi nữ thường tình. Sau
đó thì phong yên nổi dậy, Tây Sơn sụp đổ,
Nguyễn Nễ cùng gia quyến trốn khỏi kinh
thành, Nguyễn Du lưu lạc suốt mười năm
gió bụi ở quê vợ Thái Bình rồi về ở ẩn trên
Hồng Lĩnh. Nàng Cầm cũng tiếp tục ôm
đàn trôi dạt khắp nơi. Không ngờ hai mươi
năm sau Nguyễn gặp lại nàng tại Thăng
Long trên đường đi sứ sang Trung Quốc.
“Trên vầng trán đại nhân có nhiều nếp nhăn
u uẩn, lẽ nào cuối cùng đại nhân vẫn không
được vui, khi giờ đây đường hoạn lộ của đại
nhân đã thênh thang rộng mở. Đại nhân đã có
chỗ đứng vững chắc chốn quan trường”.
“Nàng nhầm rồi. Đất trời rộng lớn thế

Giá trị thời đại sâu sắc...
... Tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa
Mác - Lênin nói chung, của “Tuyên ngôn
của Đảng Cộng sản” nói riêng là ánh sáng
soi đường cho cách mạng Việt Nam. Tính
khoa học, tính cách mạng của “Tuyên ngôn
của Đảng Cộng sản” được Đảng ta tiếp thu,
vận dụng sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh
Việt Nam; điều này được thể hiện sinh động
trong các Cương lĩnh, văn kiện của Đảng,
nhất là những nội dung Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và
những văn kiện gần đây của Đảng.
Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định
hướng XHCN, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo
tư tưởng cơ bản trong “Tuyên ngôn của Đảng
Cộng sản” được thể hiện rõ nhất trên các lĩnh
vực: kinh tế, chính trị và xây dựng Đảng. Cụ
thể, về kinh tế - xã hội, Đảng luôn luôn quán
triệt tư tưởng cơ bản là: “Trong mọi thời đại

Nghiên cứu giống hồng giòn...
... Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cặn
kẽ, thẳng thắn góp ý để hoàn thiện đề tài
như: cần tiếp tục bổ sung thêm mật độ trồng
chuyên canh và xen canh; đi sâu nghiên cứu
thêm những loại bệnh trên 2 giống hồng
nhập nội Fuyu và Jiro; hoàn thiện đầy đủ
quy trình ghép, trồng và chăm sóc; theo
dõi thêm hiệu quả sinh trưởng và phát triển
của cây trồng, cho ra trái, đánh giá hiệu quả
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nghiệp ở Lào vì lợi ích của nhân dân hai
nước cũng như nhân dân mỗi tỉnh vì hòa
bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á
và trên thế giới.
Hội là tổ chức xã hội tập hợp rộng rãi
những người đang sinh sống, học tập, làm
việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bao gồm
các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam
chiến đấu, công tác ở Lào làm nòng cốt,
có tâm huyết, có hiểu biết về đường lối đối
ngoại của Đảng và Nhà nước để cùng nhau
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,
giữ gìn và tăng cường hơn nữa tình đoàn
kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào;
theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang
trải kinh phí không vì mục đích lợi nhuận,
hoạt động đúng pháp luật của Nhà nước; với
nhiệm vụ là đẩy mạnh công tác phối hợp
tuyên truyền, tiếp tục nâng cao nhận thức cho
cán bộ công chức, hội viên và nhân dân về

tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Lào,
về tổ chức hoạt động của Hội Hữu nghị Việt
Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng trên tinh thần hòa
bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân,
tạo mọi điều kiện cho hội viên và nhân dân
tham gia các hoạt động, sinh hoạt chuyên đề
nhằm nâng cao hiểu biết, trao đổi thông tin
trên các phương tiện thông tin đại chúng của
tỉnh và Trung ương.
Để Hội hoạt động có hiệu quả, Hội Hữu
nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng trong
thời gian tới cần tăng cường tập hợp phát
triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững
mạnh, tổ chức các hoạt động nhằm củng cố
và phát triển mối quan hệ hữu nghị, cổ vũ
và hỗ trợ hợp tác giao lưu kinh tế, văn hóa,
giáo dục, y tế, thể thao, du lịch, khoa học kỹ
thuật…; tìm kiếm cơ hội kinh doanh, khảo
sát thị trường, tham gia hội chợ thương mại,
mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Lào và các

tỉnh Lâm Đồng kết nghĩa. Hình thành Câu
lạc bộ doanh nhân Việt Nam - Lào tỉnh Lâm
Đồng, làm cầu nối giữa doanh nghiệp tỉnh
Lâm Đồng với các doanh nghiệp của Lào,
thông qua các hình thức trao đổi hàng hóa,
giao lưu, ký kết hợp tác sản xuất kinh doanh,
phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Hội
Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng
không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là tổ chức
trong đại gia đình Liên hiệp các tổ chức hữu
nghị Việt Nam, đó là cách tốt nhất để thể
hiện quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ và đồng
bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong việc kế
thừa, vun đắp và phát huy hơn nữa tình đoàn
kết hữu nghị đặc biệt, quý báu, giữa nhân dân
Việt Nam - Lào như Bác Hồ căn dặn:
“Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Việt - Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”.

“Nàng nói đúng. Ta sẽ đi tìm sự thanh
thản trong cõi lòng mình, tìm sự bình yên
trong phong ba bão táp. Nàng không đáng
thương. Ta không đáng thương. Không có
bậc tài hoa lỡ vận nào đáng thương trên cõi
đời này cả. Trước kia nàng bị coi là bông
hoa điểm trang cho bữa tiệc. Giờ hãy nhìn
xem khi bữa tiệc đã tàn đèn hoa đã tắt thì
người còn lại là ai. Hãy gảy đàn tiếp đi,
nàng Cầm. Nếu không phải hôm nay thì
chắc chắn mai sau, hậu thế sẽ có người hiểu
được tiếng lòng ta như tri âm tri kỷ”.
Nàng Cầm gảy khúc đàn thứ hai. Nguyễn
khẽ nâng chén rượu. Lần đầu tiên, Nguyễn
ngạc nhiên nhận ra rượu lại nồng đến thế.
Nguyễn xuống núi làm quan từ khi vua Gia
Long lên ngôi, thoạt tiên là Cai bạ Quảng
Bình, sau đó dịch đi chuyển lại mãi đầu năm
nay có chỉ triệu về Kinh thăng hàm Cần
Chánh Đại học sĩ rồi cử đi sứ Trung Quốc.
Quê hương đã xa lại càng xa. Mấy người
anh em của Nguyễn, sau khi cha là Nguyễn
Nghiễm qua đời, nhất là sau khi huynh
trưởng Nguyễn Khản mất, mỗi người lưu
lạc một phương. Không biết rồi đây ai sẽ về

thắp nén hương trên phần mộ tổ tông nơi
quê nhà Hà Tĩnh. Tuổi Nguyễn cũng đã ngũ
tuần vậy mà vẫn dặm dài rong ruổi, cuộc
đời dâu bể tang thương ai biết trước được
ngày mai.
“Tại sao đại nhân lại khóc?”.
“Nàng hãy vì ta mà gảy khúc Phượng Cầu”.
“Tại sao?”.
“Đó là khúc nhạc đoàn viên sum họp,
khúc nhạc cho những kẻ tha hương cô độc
một mình. Xưa Tư mã Tương Như gảy
khúc Phượng Cầu mà gặp được Trác Văn
Quân, để đất Lâm Cùng trở thành nơi
dừng chân cho một đời phiêu bạt. Nay
nàng hãy gảy khúc Phượng Cầu cho một
kẻ sắp đi xa mong sớm có ngày trở về quê
hương bản quán”.
Sáng hôm sau, đoàn sứ bộ lên đường tại
cổng thành phía Bắc. Trông lên quan ải
bụi cuốn mù trời. Người ta kể lại rằng năm
1814 trên đường về Nguyễn Du cũng dừng
lại Thăng Long. Người chủ quán trọ bên
Giám hồ đã mất còn nàng Cầm không rõ đi
đâu. Kể từ đó Nguyễn không bao giờ nghe
đàn nữa.

thắng lợi của cách mạng và sự lãnh đạo của
Đảng là tất yếu trong tất cả các giai đoạn cách
mạng; đồng thời khẳng định vấn đề nâng
cao bản chất giai cấp công nhân là tư tưởng
xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng để
bảo đảm cho Đảng hoàn thành sứ mệnh lãnh
đạo đất nước.
Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử
trên con đường xây dựng CNXH ở nước ta
qua hơn 30 năm đổi mới đã chứng tỏ đường
lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, thể hiện
sự trung thành và vận dụng sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin nói chung, “Tuyên ngôn
của Đảng Cộng sản” nói riêng và tư tưởng
Hồ Chí Minh vào điều kiện, hoàn cảnh cụ
thể của Việt Nam.
170 năm trôi qua, kể từ khi “Tuyên ngôn
của Đảng Cộng sản” ra đời cho đến nay,
thế giới đã có nhiều biến đổi, song lịch sử

tiếp tục chứng minh những tư tưởng vĩ đại
của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” sẽ
tiếp tục soi đường cho nhân loại tiến về
tương lai ngày càng tốt đẹp hơn. Trong bối
cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến
nhanh chóng, phức tạp và khó lường, nhìn
lại chặng đường cách mạng của Đảng ta
với những thành tựu đạt được hết sức to lớn
cũng như những hạn chế, yếu kém trong 88
năm qua, nhất là hơn 30 năm đổi mới đất
nước, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn
những giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại
của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Từ
đó, càng tích cực, chủ động, không ngừng
vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp
những nguyên lý nền tảng của Tuyên ngôn
vào điều kiện cụ thể nước ta để thực hiện
thắng lợi mục tiêu cao cả mà Đảng, Nhà
nước và nhân dân ta đã và đang phấn đấu.

kinh tế cao hơn. Là một địa phương phát
triển du lịch, với giống hồng giòn không
chát cho phép du khách hái ăn ngay tại
vườn không qua khâu sơ chế (ủ rấm, ngâm),
những vườn hồng giống mới có thể trở
thành những điểm du lịch canh nông. Qua
đó, thuận tiện trong việc quảng bá hình ảnh,
nhận diện thương hiệu hồng giòn trồng tại
Lâm Đồng. Từ đó, sẽ giảm thiểu tình trạng

nhầm lẫn, đánh đồng giữa hồng Đà Lạt với
các sản phẩm hồng nhập khẩu từ nước ngoài
như hiện nay. Tuy nhiên, việc nhân rộng
đại trà, hỗ trợ sản xuất, đưa ra thị trường,
xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho cây
hồng giòn không chát… mới là kết quả cuối
cùng của đề tài nghiên cứu - bà Võ Thị Hảo,
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm
Đồng đã khẳng định.
QUỲNH UYỂN
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này ta đi mãi vẫn không tìm được chốn
dung thân, nàng cũng không có một chốn
để dung thân, nàng bảo ta không đau lòng
sao được. Cuộc đời đầy rẫy bất công,
ngang trái, đầy những chiến tranh rồi chết
chóc, đói kém rồi dịch bệnh. Người tài hoa
chính trực bị vùi dập, kẻ cơ hội tàn nhẫn
ngóc đầu lên. Tại sao ta không thể rũ bỏ
tất cả mà đi. Tại sao ta cứ phải ràng buộc
mình mãi thế?”.
“Năm xưa trong bữa tiệc tại nhà Nguyễn
Nễ đại nhân, đại nhân nói rằng tất cả bọn
họ đều tỉnh chỉ một mình thiếp say. Giờ tất
cả bọn họ say cả rồi thì một mình đại nhân
phải tỉnh. Cũng như tiện thiếp đây nhiều
lúc ngẫm mình lại thấy cay đắng cho mình,
muốn đập nát cây đàn cầm này đi để kết
thúc một đời hồng nhan bạc phận. Nhưng
thiếp hiểu, chừng nào còn sống chừng
đó thiếp vẫn còn phải gảy những khúc bi
thương này, đó là định mệnh không thể nào
rũ bỏ. Đại nhân, đại nhân hiểu rõ hơn ai hết
là dù có rời bỏ chốn phồn hoa đô hội để về ở
ẩn nơi lâm tuyền thì lòng đại nhân có thanh
thản được không?”.
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lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ
cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà
ra - cả hai cái đó cấu thành cơ sở của lịch sử
chính trị và lịch sử tư tưởng của thời đại ấy”;
từ đó Đảng ta xác định, xây dựng, phát triển
kinh tế là nhiệm vụ trước hết và trung tâm;
tăng trưởng kinh tế đồng thời với phát triển
xã hội, văn hóa, giáo dục, vì mục tiêu phát
triển con người, mang đậm bản sắc dân tộc
Việt Nam. Về chính trị, xuất phát từ các giá
trị lý luận về Nhà nước và pháp luật trong
“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và các
giá trị phổ quát của nhân loại về xây dựng
Nhà nước pháp quyền, Đảng chủ trương
tiếp tục xây dựng và từng bước hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền XHCN, của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân. Về xây dựng
Đảng, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm sự
lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi
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kinh tế; xác định rõ thị trường tiêu thụ… 9/9
thành viên hội đồng nghiệm thu đã đánh giá
kết quả đề tài nghiên cứu đạt yêu cầu, mục
đích đề ra.
Kết quả của đề tài nghiên cứu sẽ mở ra
một hướng đi mới cho cây hồng Lâm Đồng,
những vườn hồng địa phương kém hiệu quả
có thể cải tạo bằng giống hồng giòn nhập
nội năng suất, chất lượng, mang lại hiệu quả
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CUỐI TUẦN

THỂ THAO

Lâm Đồng chuẩn bị gì
cho Đại hội TDTT toàn quốc?

Theo kế hoạch, Thể thao Lâm
Đồng sẽ cử các đoàn VĐV tham
gia thi đấu 8 môn tại Đại hội
TDTT toàn quốc lần thứ VIII diễn
ra trong cuối năm 2018 này.
VIẾT TRỌNG

Những bộ môn có thế mạnh
8 bộ môn được cử tham gia thi
đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc
lần này bao gồm: Điền kinh, Cờ
vua, Thể dục thể hình, Võ thuật cổ
truyền, Boxing, Taekwondo, Bóng
bàn và Cầu lông.
Theo đánh giá, đây là những bộ
môn có thế mạnh hoặc đã từng là
bộ môn có thế mạnh của Thể thao
Lâm Đồng, có khả năng tranh chấp
huy chương tại các giải thể thao khu
vực, trong nước và quốc tế lâu nay,
đang hy vọng mang về huy chương
cho tỉnh tại đại hội lần này.
Triển vọng nhất trong số các
bộ môn trên là Võ thuật cổ truyền.
Trong vài năm gần đây, chính bộ
môn này đã liên tục mang về huy
chương cho tỉnh từ các giải trong
nước lẫn quốc tế.
Chính vì vậy, theo ông Lê Trí
Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm
Huấn luyện Thi đấu TDTT Lâm
Đồng, bên cạnh việc duy trì đội
tuyển Võ thuật cổ truyền tỉnh như
lâu nay với các VĐV tuyển chọn từ
khắp tỉnh, Trung tâm trong đầu năm
nay đã đầu tư mạnh cho khoảng 5
VĐV có thể tranh chấp huy chương
ở bậc cao nhất. Các VĐV này được
gửi tham dự các chương trình tập
huấn tại các đoàn thể thao mạnh
trong nước, thường xuyên được
cử tham dự các giải trong nước lẫn
quốc tế khi có dịp.
Thế mạnh của Võ cổ truyền Lâm
Đồng theo ông Dũng, chính là ở

Thể thao Lâm Đồng đang nỗ lực gầy dựng lại bộ môn Thể hình trong các giải quốc gia.

Trong ảnh: Đội tuyển Thể hình của tỉnh Lâm Đồng tại lễ trao thưởng cho HLV, VĐV xuất sắc năm 2017. Ảnh: V.Trọng

thi đấu quyền thuật, tuy nhiên, tỉnh
cũng đầu tư mạnh cho các VĐV thi
đấu trong các nội dung đối kháng.
Việc giành được huy chương vàng
cho Thể thao tỉnh hay không có thể
nói đang đặt hy vọng rất nhiều vào
đoàn VĐV Võ cổ truyền này.
Một bộ môn khác đang “ăn
theo” Võ cổ truyền chính là Kick
- Boxing. Thực ra 2 bộ môn này
tương đối gần giống nhau nên toàn
bộ thành viên của đội tuyển KickBoxing của tỉnh sẽ lấy ra từ bộ môn
Võ cổ truyền khi thi đấu tại đại hội
và bộ này cũng là một thế mạnh có
khả năng tranh chấp huy chương
của Lâm Đồng.
Riêng thể hình, bộ môn đã từng
là thế mạnh của Thể thao Lâm
Đồng trong nhiều năm liền trước
đây năm nay cũng được đầu tư lại.
“Đã có không ít các VĐV có tên
tuổi của Lâm Đồng sang các tỉnh
khác thi đấu vì có chế độ đãi ngộ tốt
hơn, bộ môn này trong tỉnh chững
lại gần đây. Dù vậy, chúng tôi vẫn
tập trung đầu tư cho môn này với
mục tiêu gầy dựng trở lại” - ông
Dũng cho biết.
Hiện đội tuyển Thể hình gồm 12

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Ông Hoàng Ngọc Minh và bà Phạm Thị Kim Phước được UBND
huyện Di Linh cấp giấy chứng nhận QSDĐ số BM 925756 ngày
22/12/2012 vào sổ theo dõi số 13080/QSDĐ, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 946, tờ bản đồ số 16, diện tích 465,4 m2 đất CLN, tại thị
trấn Di Linh.
- Năm 2013, ông Hoàng Ngọc Minh và bà Phạm Thị Kim Phước
chuyển nhượng QSDĐ thửa đất trên cho ông Đoàn Ngọc Hưởng và bà
Lê Thị Ngoan thường trú tại Thôn 4, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm
Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển
nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và ông (bà) Hoàng Ngọc Minh
đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông (bà) Đoàn Ngọc Hưởng.
Hiện nay, ông Hoàng Ngọc Minh và bà Phạm Thị Kim Phước ở đâu,
liên hệ với UBND thị trấn Di Linh hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của
pháp luật.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên,
nếu không có tranh chấp khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
huyện Di Linh sẽ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, tham mưu cho Văn
phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường
cấp lại giấy CNQSD đất cho ông Đoàn Ngọc Hưởng và bà Lê Thị Ngoan
theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

thành viên đã được tập trung đầu
tư tập luyện từ đầu năm đến nay,
trong số này có chừng 3 VĐV có
khả năng tranh chấp huy chương,
nhưng cũng sẽ rất khó để tranh huy
chương vàng, “dù vậy bộ môn sẽ
phải cố gắng hết mức” - ông Dũng
khẳng định.
Một bộ môn khác cũng đang
mang lại hy vọng giành được huy
chương đại hội lần này, đó là bộ
môn cờ vua. Trong thành phần đội
tuyển cờ vua tỉnh là các tên tuổi như
Đại kiện tướng quốc tế Cao Sang,
Bảo Khoa và Lê Hữu Thái, trong
đó Cao Sang vừa là huấn luyện viên
vừa là VĐV thi đấu trực tiếp. Trong
Đại hội TDTT lần trước, chính Cao
Sang đã làm nên bất ngờ khi giành
được tấm huy chương vàng đại
hội đầy quý giá cho Thể thao Lâm
Đồng. Gần đây, Cao Sang cũng thi
đấu khá tốt tại các giải trong nước;
các kỳ thủ Lê Hữu Thái, Bảo Khoa
cũng thi đấu khá ổn định.
Đầu tư cho tương lai
Trước nhất đó là Bóng bàn, bộ
môn với tay vợt nữ Đỗ Nguyễn
Uyên Nhi đang thi đấu rất tốt tại các
giải trẻ trong nước hiện nay. Tay vợt

người Đà Lạt này trong năm 2017
vừa qua đã giành được Huy chương
Bạc Đông Nam Á lứa tuổi 14 - 15.
Cùng trong đội hình tuyển bóng
bàn với Uyên Nhi còn có một số tay
vợt khác cũng khá nổi trội tại các
giải trẻ các nhóm tuổi trong nước
như Trần Trâm Anh, Trần Vũ Ái
Như. “Chúng tôi có một đội tuyển
với 18 thành viên, hầu hết các em
đều sinh năm 2005 trở lại đây” ông Dũng cho biết. Tuy nhiên, như
ông Dũng nhận xét, do các em còn
khá trẻ nên trong đại hội lần này,
việc cử các em tham dự không đặt
nặng chuyện thành tích, coi như đầu
tư là bước đầu tư cho tương lai.
Môn Điền kinh với 6 thành viên
trong đội tuyển tỉnh, cũng là một
đội hình khá trẻ. Trong số này có
VĐV Nguyễn Tấn Hi (sinh 1991)
và VĐV Hoàng Công Ân (1998) thi
đấu tương đối nổi bật trong những
năm gần đây tại các giải điền kinh
trong nước. Tuy nhiên, để đoạt
được HC từ đại hội là không dễ nên
cũng coi đây là bộ môn được đầu tư
cho tương lai.
Tương tự, đội tuyển Taekwondo
với 10 thành viên chủ yếu là người

Bảo Lộc - dự giải đại hội năm nay
cũng còn rất trẻ. “Thế mạnh của
Taekwondo Lâm Đồng là tranh
chấp huy chương trong các môn
quyền thuật” - ông Dũng cho biết.
Hằng năm, trong những năm gần
đây, đội tuyển Taekwondo cũng
thường xuyên có HC từ các giải
trong nước nên trong giải đại hội
lần này chỉ tiêu đặt ra cho đội tuyển
phải cố gắng hết mức, nếu giành
được huy chương thì càng tốt.
Một đội tuyển khác cũng tương
đối trẻ chính là bộ môn Cầu lông.
Đội tuyển này hiện có 12 thành
viên, trong đó có 3 VĐV đang tập
trung trong đội tuyển quốc gia là
Nguyễn Đình Hoàng (2003), Trần
Đình Mạnh (2003) và Nguyễn Việt
Nhân (2001). Trong năm qua đội
tuyển trẻ cầu lông thi đấu tương
đối tốt tại các giải trẻ quốc gia, tuy
nhiên tham dự một giải lớn như đại
hội là một vấn đề khác. “Các em
cần một thời gian nữa mới đủ độ
chín” - ông Dũng nhận xét.
Với 4 năm diễn ra một lần, các
giải đại hội cấp toàn quốc thật ra
còn khó hơn cả một giải vô địch
quốc gia khi các tỉnh, thành, ngành
tập trung đội ngũ VĐV tốt nhất
của mình để cạnh tranh các tấm
huy chương. Đại hội TDTT toàn
quốc năm 2010, Thể thao Lâm
Đồng giành được 3 huy chương
vàng (Thể hình và Võ cổ truyền);
Đại hội TDTT toàn quốc 2014
Lâm Đồng cũng giành được 2 huy
chương vàng từ Võ cổ truyền và
Cờ vua. Chỉ tiêu đặt ra của Lâm
Đồng tại Đại hội TDTT toàn quốc
lần này là phấn đấu đạt 8 huy
chương các loại, trong đó 3 huy
chương vàng. Hãy chờ xem liệu
với những chuẩn bị này bộ môn
nào sẽ mang huy chương vàng về
cho Thể thao tỉnh?

Góc ảnh đẹp

Cầu nguyện. Ảnh: Trần Minh
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