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KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2018)

Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ
giản dị, gần gũi nhân dân

TRANG 4
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ghé bến Giang Đình

1

TUẦN
CON SỐ

Tổng vốn đầu tư tối thiểu xây
dựng mới, nâng cấp chợ, siêu
thị, trung tâm thương mại trên
địa bàn tỉnh đến năm 2025 là trên

5.000

tỷ đồng. Dự tính vốn
đầu tư được huy động chủ yếu từ
các doanh nghiệp, vay vốn ngân
hàng, vốn đầu tư tư nhân…

Nguồn: UBND tỉnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đồng bào Hùng Sơn, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 1954. Ảnh: Tư liệu

VẤN ĐỀ CUỐI TUẦN

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm
trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
hủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương lớn về
lối sống giản dị, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí (THTK, CLP). Năm 1927, trong
cuốn “Đường kách mệnh”, phần mở đầu nói về tư
cách của người cách mạng, Người viết: “Tự mình
phải cần, kiệm”. Người nhấn mạnh: “Quần chúng
chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn
hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho
người ta bắt chước… Hô hào dân tiết kiệm, mình
phải tiết kiệm trước đã. Đồng chí ta phải học lấy bốn
đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính”. Lời kêu gọi
tiết kiệm, chống lãng phí của Chủ tịch Hồ Chí Minh
có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đến toàn thể cán
bộ, chiến sĩ, nhân dân và vẫn còn tươi nguyên giá trị
trong giai đoạn hiện nay.
Về THTK, Hồ Chí Minh dạy “nếu ta khéo tiết
kiệm sức người, sức của và thời giờ, thì với sức lao
động, tiền tài của nước ta hiện nay, ta có thể tăng gia
sản xuất gấp bội mà lực lượng của ta về mọi mặt cùng

C

tăng gấp bội. Đó là một sự thực chắc chắn, chứ không
phải lý luận cao xa. Kinh nghiệm của các nước bạn đã
tỏ rõ như vậy”. Đi đôi với THTK là CLP. Về lãng phí,
Người chỉ rõ là tiêu dùng bừa bãi. Lãng phí tập trung
vào 3 loại: lãng phí lao động, lãng phí thời gian, lãng
phí tiền của của nhân dân, đất nước. “Tham ô có hại,
nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn, nó tai hại
hơn tham ô vì lãng phí rất phổ biến…”.
Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Người, ngày
11/5/2018 UBND tỉnh ra Quyết định số 877/QĐUBND ban hành Chương trình hành động về THTK,
CLP năm 2018. Theo đó, Lâm Đồng đề ra mục tiêu
tiếp tục đẩy mạnh THTK, CLP, ngăn chặn và đẩy lùi
lãng phí đang diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống
KT-XH. Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác
quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát
triển KT-XH...
XEM TIẾP TRANG 2

DU LỊCH NAM LÂM ĐỒNG

Còn đó những khó khăn

TRANG 8

Đồi trà Bảo Lộc để trải nghiệm
cũng là lựa chọn của du khách. Ảnh: Mai Văn Bảo
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Hội nghị toàn quốc Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05
Sáng 16/5, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội
nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/
TW của Bộ Chính trị. Tham dự hội nghị có
đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ
Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí
Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Trung ương cùng các đồng chí
lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Tại đầu cầu Lâm Đồng, các đồng chí
Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Ðảng, Bí thư
Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đức Quận - Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh; các đồng chí UVBTV Tỉnh
ủy, cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND,
UBMTTQVN tỉnh và các sở, ngành, địa
phương trong tỉnh.
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung
ương, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt
được những kết quả tích cực, khá toàn diện
và đồng bộ; góp phần vào việc thực hiện
thắng lợi nghị quyết đảng bộ các cấp và Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó thể
hiện rõ nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05
với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII).
Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm
sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự
chuyển biến tích cực về nhận thức và hành
động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân
dân, đã và đang trở thành công việc tự giác,
thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng,
chính quyền, MTTQVN và tổ chức chính
trị - xã hội các cấp của nhiều địa phương, cơ
quan, đơn vị, người đứng đầu và đông đảo
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
đoàn viên, hội viên. Nội dung học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ. Qua
đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của TCCS đảng; chấn chỉnh, nâng cao tác
phong của cán bộ, góp phần nâng cao niềm
tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.
Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình
hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng.

hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên
tiến trên nhiều lĩnh vực, trong các tầng lớp
nhân dân, khắp các địa bàn trong nước;
nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi
đầu trong học tập và làm theo Bác… được
nhân dân đồng tình ủng hộ.
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương
cũng thẳng thắn nhìn nhận còn tồn tại việc
làm qua loa, đối phó, bệnh “thành tích”,
lúng túng trong thực hiện Chỉ thị 05 ở nhiều
nơi. Những vấn đề bức xúc nổi cộm chưa
được giải quyết, những khâu đột phá chưa
được xác định tại một số địa phương, đơn
vị. Nhiều chi bộ chưa gắn nội dung này
vào sinh hoạt, thiếu đổi mới. Nhiều cán bộ
đảng viên, kể cả người đứng đầu thiếu tu
dưỡng, thiếu gương mẫu trong thực hiện
Chỉ thị làm ảnh hưởng xấu đến niềm tin
của nhân dân. Tinh thần phê bình, tự phê
bình còn yếu và công tác kiểm tra, giám sát
thiếu thường xuyên nên việc thực hiện Chỉ
thị còn hạn chế. Việc đưa nội dung chỉ thị
vào chương trình giáo dục trong nhà trường
chưa đáp ứng yêu cầu, công tác thông tin
tuyên truyền và nhân rộng các gương điển
hình có nơi chưa thật sự tốt.

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu
của lãnh đạo Trung ương và các địa phương
về kinh nghiệm cũng như những đề xuất
kiến nghị trong thực hiện Chỉ thị.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đã
chỉ ra phương hướng sắp tới trong thực hiện
Chỉ thị. Trong đó nhấn mạnh hai nội dung:
Phát động phong trào thực hành tiết kiệm
trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân.
Cần tạo phong trào trong toàn xã hội về tình
thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp,
đồng đội, làm điều thiện, tránh điều ác, tất cả
mọi thứ xuất phát từ tình yêu thương để mọi
nhà yên ấm, xã hội hạnh phúc.
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt
được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm
còn tồn tại. Gắn việc thực hiện Chỉ thị với
việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy
định của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng
tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng;
phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần
trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội
dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện
bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với
từng đơn vị, địa phương. 
N.NGÀ

Thi tuyển vào chức danh Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
Sáng ngày 16/5, tại Trung tâm Hành chính
tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã
tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo,
quản lý cấp sở và tương đương năm 2018,
với nội dung trình bày đề án kỳ thi tuyển
chức danh Phó Trưởng ban Ban Quản lý các
Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.
Tham dự có ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm
Đồng, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công
chức tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở,
ngành có liên quan trong hội đồng.

Có 2 ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự
tuyển vào chức danh Phó Trưởng ban Ban
Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, tuyển
chọn một người. Sau khi trải qua phần thi
kiến thức chung, ứng viên tiếp tục thi trình
bày đề án đánh giá thực trạng, dự báo xu
hướng phát triển, đề xuất giải pháp, chương
trình hành động...
Tại buổi làm việc, sau khi trình bày đề
án, các ứng viên phải trải qua phần chất
vấn, với các câu hỏi do Chủ tịch Hội đồng
thi tuyển cùng các thành viên Hội đồng đặt
ra. Các câu hỏi chất vấn chủ yếu tập trung

chuyên sâu vào ngành, các vấn đề về thu hút
đầu tư vào các khu công nghiệp, giải pháp
thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp…
Được biết, Lâm Đồng là một trong 22 địa
phương và 14 bộ, ban, ngành T.Ư được chọn
thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo,
quản lý cấp vụ, sở và cấp phòng. Tại kỳ thi
tuyển lần này, đối tượng đăng ký dự tuyển
được mở rộng đến công chức, viên chức,
được quy hoạch các vị trí, chức vụ tương
đương, đang làm việc trong các sở, ban,
ngành địa phương và các đơn vị khác, nếu đủ
điều kiện, tiêu chuẩn quy định. D.THƯƠNG

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm... 
... Thực hành các giải pháp quyết liệt để
nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát
huy cao nhất mọi nguồn lực, góp phần hoàn
thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển
kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, đảm
bảo an sinh xã hội. Nâng cao nhận thức và
ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành,
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công
chức, viên chức và công dân về chủ trương
THTK, CLP của Đảng, Nhà nước...
Thực hiện Chương trình hành động của
UBND tỉnh, các cấp và các ngành, các địa
phương cần thực hiện một số nhiệm vụ
trọng tâm: Tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể
tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi
mô hình tăng trưởng và các đề án cơ cấu
ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất

lượng, hiệu quả; chống lãng phí trong sử
dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên,
góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn
toàn tỉnh (GRDP) tăng khoảng 8,5-8,7% so
với năm 2017; GRDP bình quân đầu người
từ 58,5-59 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất
khẩu đạt khoảng 630 triệu USD, tăng 14,1%
so với năm 2017. Quản lý chặt chẽ thu, chi
ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng,
thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế,
chuyển giá. Động viên hợp lý các nguồn
lực, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn tăng 12% so với thực hiện năm
2017; trong đó, thu từ thuế, phí tăng 14%.
Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự
toán được giao. Quản lý chặt chẽ và hạn chế
tối đa việc ứng trước dự toán chi ngân sách

Cần ngăn chặn kịp thời
các vụ án đánh bạc
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt
Tôn Thiện San vừa ký văn bản yêu cầu
lực lượng công an thành phố và chính
quyền các phường, xã trực thuộc cần
tăng cường các biện pháp phòng, chống
tội phạm, trong đó không để tái diễn
tội phạm tổ chức đánh bạc tụ tập đông
người với số tiền lớn, kéo dài nhiều ngày
trên địa bàn.
Điển hình 2 vụ đánh bạc ở Đà Lạt
bị bắt quả tang gồm: vụ thứ nhất vào
khoảng 22 giờ, ngày 7/2/2018, tại số nhà
49, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 2,
tất cả 18 đối tượng xóc đĩa ăn tiền, tang
vật trên chiếu bạc gần 47 triệu đồng.
Vụ thứ hai vào khoảng 24 giờ ngày
5/3/2018, tại tầng hầm số 80, đường Bùi
Thị Xuân, Phường 2, 32 đối tượng cá độ
bóng đá qua mạng internet, thu giữ hơn
55 triệu đồng, 2 máy vi tính…
Đáng nói 2 vụ đánh bạc nói trên do lực
lượng Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả
tang. Trong khi chính quyền và Công an
Phường 2, Đà Lạt chưa có những biện
pháp nắm chắc địa bàn, phát hiện và
ngăn chặn kịp thời.
MẠC KHẢI

Giá bơ chạm mốc 120.000
đồng/kg
Theo khảo sát tại Di Linh, Bảo Lộc
và Bảo Lâm, bơ năm nay có giá cao
hơn năm trước từ 25.000 - 50.000 đồng/
kg. Đặc biệt, năm nay, giá bơ 034 chạm
mốc 120.000 đồng/kg, tăng khoảng
40.000 đồng/kg so với vụ mùa trước.
Bên cạnh đó, các loại bơ sáp thường,
bơ sáp cao sản và bơ booth cũng có giá
khá cao. Hiện tại, giá bơ sáp thường
là 50.000 đồng/kg (mùa trước, giá bơ
loại này dao động trong khoảng 20.000
- 25.000 đồng/kg), giá bơ sáp cao sản
55.000 đồng/kg (mùa trước là 35.000
đồng/kg) và bơ booth có giá 40.000 45.000 đồng/kg (mùa trước là 25.000
- 35.000 đồng/kg).
Theo ông Đậu Văn Xuân, Trưởng
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn huyện Bảo Lâm, mặc dù trong
những năm qua, diện tích trồng bơ trên
địa bàn huyện Bảo Lâm tăng khá nhanh,
nhưng đến nay cung vẫn ít hơn cầu.
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có
khoảng 2.000 ha đất trồng bơ, tập trung
chủ yếu ở các huyện Di Linh, Bảo
Lâm, Đức Trọng, Lâm Hà và thành phố
Bảo Lộc...
TRỊNH CHU

TIẾP TRANG 1

nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm
sau. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn
vốn đầu tư, chọn lọc các dự án thực sự cần
thiết, trọng điểm, có tác động lan tỏa tới nền
kinh tế mà khu vực tư nhân không thực hiện
được để ưu tiên tập trung vốn (bao gồm cả
vốn vay). Thực hiện huy động, phân bố,
sử dụng vốn vay gắn với các ưu tiên chiến
lược của nền kinh tế, trách nhiệm hoàn trả
nợ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả... Thực hiện
quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng
quy định; CLP trong mua sắm tài sản nhà
nước. Tăng cường huy động các nguồn lực
cho đầu tư phát triển; phấn đấu huy động
tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã
hội chiếm khoảng 33-33,5% GRDP... Tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
quy định về THTK, CLP; công khai kết quả
thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm
theo quy định của pháp luật.
Để Chương trình hành động đạt hiệu quả
cao, những giải pháp được UBND tỉnh đề ra
là chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo,
chỉ đạo về THTK, CLP tại các sở, ngành,
cơ quan, địa phương, đơn vị và các tổ chức
đoàn thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề
cao trách nhiệm của người đứng đầu trong
THTK, CLP... Đẩy mạnh cải cách hành
chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết THTK,
CLP với công tác đấu tranh phòng, chống
tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các
cơ quan trong THTK, CLP.
LAN HỒ
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Mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công
XUÂN TRUNG

N

ghị quyết của HĐND tỉnh
phê duyệt “kế hoạch đầu
tư công năm 2018” có
tổng vốn đầu tư lên đến gần 3.040
tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn
ngân sách địa phương chiếm gần
1.920 tỷ đồng và vốn ngân sách
Trung ương gần 1.121 tỷ đồng.
Với nguồn vốn ngân sách địa
phương nêu trên, nếu so với số
thu ngân sách nhà nước hàng năm
của tỉnh dễ dàng nhận thấy, đầu
tư công được tỉnh hết sức quan
tâm, chiếm gần một phần ba tổng
thu ngân sách. Và trong nguồn
vốn đầu tư công từ ngân sách địa
phương này bao gồm các nguồn:
Nguồn vốn ngân sách tập trung
673.110 triệu đồng, nguồn tiền sử
dụng đất 568.000 triệu đồng và
nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến
thiết 660.000 triệu đồng. Để đảm
bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động
đầu tư công cũng như tiến độ giải
ngân các công trình, dự án không
chỉ đòi hỏi ngành Thuế, các địa
phương và các đơn vị liên quan
thực hiện tốt nhiệm vụ thu mà các
chủ đầu tư cũng phải vào cuộc đẩy
mạnh triển khai các dự án, công
trình, thanh quyết toán theo kế
hoạch đã đề ra.
Ngay từ cuối năm trước, tỉnh đã
lập kế hoạch xác định nguồn vốn
đầu tư, cùng đó là danh mục dự
án công trình được phân bổ kinh
phí đầu tư công trong năm 2018.
Lướt qua danh mục đầu tư công từ
nguồn vốn ngân sách địa phương,
có tới 36 dự án dự kiến hoàn thành
trong năm nay, 19 dự án chuyển
tiếp hoàn thành năm 2018, khởi
công mới 25 dự án và vốn đối ứng

Mỗi năm các khoản đầu tư công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Lâm Đồng chiếm tỷ
trọng lớn so với tổng thu ngân sách. Trên 3.000 tỷ đồng được đầu tư vào các lĩnh vực công năm 2018
đặt ra cho các chủ đầu tư, sở, ngành, địa phương cần phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các công
trình, dự án.

Dự án đầu tư trụ sở Báo Lâm Đồng được hoàn thành trong năm 2018. Ảnh: X.T

cho các công trình dự án, phân
bổ cho các địa phương. Tương
tự, nguồn thu từ tiền sử dụng đất
bố trí cho 13 dự án dự kiến hoàn
thành, 12 dự án chuyển tiếp, 29
dự án khởi công mới cùng với
việc đối ứng một số dự án trên địa
bàn tỉnh. Bên cạnh đó, nguồn vốn
thu được từ hoạt động xổ số kiến
thiết bố trí hoàn thành 38 dự án,
8 dự án hoàn thành sau 2018 và
đối ứng cho 55 công trình dự án…
Mặt khác, nguồn vốn ngân sách
Trung ương phân bổ gồm: Vốn
nước ngoài, vốn trong nước và
vốn Trái phiếu Chính phủ, ngoài
việc tập trung đầu tư các dự án
công trình còn được phân bổ cho

Chương trình mục tiêu quốc gia,
các chương trình mục tiêu và hỗ
trợ nhà ở cho người có công với
cách mạng.
Theo báo cáo của UBND tỉnh,
tính đến cuối tháng 4 năm 2018,
tổng kế hoạch đầu tư công bố
trí trực tiếp cho các dự án gần
2.698,5 tỷ đồng và ước giải ngân
đạt 619,4 tỷ đồng, bằng 23% kế
hoạch năm. Cụ thể, nguồn ngân
sách tập trung giải ngân đạt 247
tỷ đồng, bằng 36,7% kế hoạch;
vốn cấp quyền sử dụng đất giải
ngân 113 tỷ đồng, bằng 24,1% kế
hoạch; nguồn xổ số kiến thiết giải
ngân đạt 121 tỷ đồng, bằng 21,8%
kế hoạch. Kế đến vốn hỗ trợ có

mục tiêu giải ngân đạt 49,5 tỷ
đồng, bằng 29,8% kế hoạch; vốn
các chương trình mục tiêu quốc
gia giải ngân đạt 20,4 tỷ đồng,
bằng 16,2% kế hoạch; vốn nước
ngoài giải ngân đạt 46,5 tỷ đồng,
bằng 28,2% kế hoạch và nguồn
vốn Trái phiếu Chính phủ có mức
giải ngân thấp nhất mới chỉ đạt 22
tỷ đồng, bằng 4% kế hoạch.
Để thực hiện tốt kế hoạch đầu
tư công năm 2018 với mục tiêu
giải ngân 100% vốn đầu tư đã
được bố trí cho các dự án, mới
đây UBND tỉnh đã có công văn
yêu cầu các sở, ngành, các địa
phương và các chủ đầu tư tập
trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ

đầu tư dự án triển khai và hoàn
thành kế hoạch từng tháng, quý
theo như kế hoạch của tỉnh đã
giao. Đồng thời, kiểm tra, chỉ
đạo chủ đầu tư dự án thu hồi ứng
trước trong kế hoạch năm, khẩn
trương hoàn tất hồ sơ thanh toán
và thực hiện việc hoàn thành
thanh toán cho các dự án này
trước ngày 30/4/2018. Tăng cường
kiểm tra tiến độ đầu tư dự án phải
thanh toán nợ đọng xây dựng cơ
bản; các dự án chuyển tiếp, hoàn
thành trong năm 2018 đi đôi với
việc giám sát đảm bảo chất lượng
công trình… Theo đó, UBND tỉnh
cùng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước
tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư công của
các dự án; kịp thời rà soát, tổng
hợp danh mục trước 30/7/2018 đề
xuất UBND tỉnh điều chuyển vốn
đối với những công trình, dự án
đến thời hạn 30/6/2018 chưa khởi
công, chưa lập thủ tục thanh toán
vốn tại Kho bạc Nhà nước, tiến
độ thi công chậm - có khối lượng
không đạt trên 50% so với kế
hoạch năm được bố trí cho dự án
- để bố trí cho các công trình dự
án khác, địa bàn khác còn nợ khối
lượng đã hoàn thành, hay đã có
khối lượng thực hiện nhưng thiếu
vốn và các công trình có vốn giải
ngân cao.
Từ sự chỉ đạo thường xuyên
của tỉnh, sự vào cuộc của các sở,
ngành và chủ đầu tư, hy vọng rằng
Lâm Đồng sẽ thực hiện giải ngân
100% vốn đầu tư công trong năm
2018. Bởi việc đầu tư công không
chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội mà còn góp phần vào quá trình
tăng trưởng kinh tế trong năm.

Nâng cao chất lượng giống cây trồng
BÌNH YÊN

D

o đó, giải pháp nâng cao
chất lượng giống cây
trồng để đẩy mạnh việc
sản xuất là yêu cầu cấp thiết nhằm
nâng cao giá trị phát triển bền
vững của sản phẩm nông nghiệp.

Chưa đảm bảo
chất lượng
Trên cơ sở nhu cầu và đòi hỏi
từ thực tiễn để gia tăng phát triển
sản xuất; thúc đẩy việc xây dựng
và phát triển thương hiệu, đẩy
mạnh tái cơ cấu cây trồng trên địa
bàn tỉnh, Chi cục Trồng trọt và
BVTV xây dựng “Đề án nâng cao
chất lượng giống cây trồng trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn
2018 - 2020”.
Theo thống kê, toàn tỉnh có 304
cơ sở sản xuất, kinh doanh giống
rau, hoa, cây đặc sản với tổng số
lượng cây giống 10.590 triệu cây/
năm. Trong đó 46 cơ sở công bố
tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa
giống cây trồng (chiếm 15%).
Nguồn cung ứng hạt giống rau chủ
yếu là nhập từ nước ngoài (80 -

Hiện nay, mặc dù Lâm Đồng có nhiều lợi thế để phát triển chủng loại giống cây trồng, nhất là cây rau
và hoa nhưng hạn chế về bản quyền giống, bảo hộ giống cây trồng, đây là rào cản lớn về kỹ thuật để
xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản xuất khẩu.

Nâng cao chất lượng giống cây trồng nhằm tăng giá trị phát triển bền vững
của sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: H.Y

85% tương đương 2,6 - 2,9 tỷ hạt
giống). Số lượng giống còn lại 15
- 20% sản xuất được như cà rốt,
atiso, khoai tây, đậu cove, đậu hà
lan,... Đối với giống hoa chủ yếu
tự nhân giống bằng cách tách cây

con từ cây mẹ hoặc để củ giống
(cúc, hồng, lay ơn,...); các giống
hoa trong nước chưa sản xuất
được phải nhập khẩu như ly ly,
cát tường, thu hải đường;.... Hàng
năm, số lượng nhập nội giống hoa

cần từ 50 - 90 triệu củ, cây, ngọn,
cành, hạt giống mới các loại như
hoa cúc, hoa hồng, cẩm chướng,
lan hồ điệp... được các công ty
nhập nội để khảo nghiệm, đánh giá
và đưa vào sản xuất.
Về chất lượng cây giống tại
nhiều cơ sở chưa đảm bảo đúng
tiêu chuẩn chất lượng, chưa công
bố tiêu chuẩn chất lượng giống
cây trồng theo đúng quy định.
Năm 2017, Chi cục Trồng trọt
và BVTV đã tiến hành phân tích
các mẫu hạt giống, cây giống của
11 vườn ươm cây họ cà. Kết quả
5/16 mẫu hạt giống, 26/33 mẫu
cây giống bị nhiễm vi rút ToCM,
CMV; trên cây giống hoa quy trình
tuyển chọn cây mẹ chưa đúng
quy chuẩn, khai thác cây mẹ quá
tuổi, cây mẹ bị nhiễm bệnh;... ảnh
hưởng đến chất lượng cây giống.
Bên cạnh đó, hiện nay, công tác
kiểm soát chất lượng cây giống
còn hạn chế vì chưa có máy móc,

trang thiết bị kiểm tra tính đúng
giống và sạch bệnh để nuôi cấy
mô và nhân nhanh phục vụ sản
xuất, mà chủ yếu kiểm tra bằng
cảm quan, đo đếm thủ công.
Giống dâu tây như Mỹ đá, Mỹ
thơm, New Zeland, Langbiang...
được các doanh nghiệp, đơn vị
kinh doanh là phổ biến. Tuy nhiên,
các giống này, nếu nhân giống qua
các năm, biểu hiện đặc tính thoái
hóa, năng suất không cao. Xu thế
hiện nay, các doanh nghiệp nhập
nội giống mới, tức các nước như
Mỹ, Hà Lan, Israel,... gắn với bản
quyền giống để sản xuất phù hợp
với thị trường, xây dựng thương
hiệu và phục vụ xuất khẩu.

Chuyển đổi giống
chất lượng
Qua 2 năm 2016, 2017 triển
khai thực hiện Đề án nâng cao
chất lượng giống cây trồng, đã
góp phần làm cho sản xuất trồng
trọt của tỉnh đạt được mức tăng
trưởng nhanh, tạo những bước
phát triển mới theo hướng tích
cực ở nhiều mặt...
XEM TIẾP TRANG 11
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Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ giản dị, gần gũi nhân dân
LINH NHÂN

L

à Chủ tịch Đảng, Chủ
tịch nước, Hồ Chí
Minh có quyền được
hưởng thụ vật chất cao
sang theo vị thế tối cao của mình,
nhưng Người đã không làm điều
đó, để sống một cuộc đời hết sức
thanh bạch, bình dị: “cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư”. Người
từng tâm sự là Chủ tịch của một
nước nghèo nên không thể có một
cuộc sống khác.
Cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp thắng lợi, từ Chiến khu
Việt Bắc trở về Thủ đô Hà Nội, các
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước
mời Người ra ở tòa nhà lớn sang
trọng của Phủ toàn quyền Đông
Dương trước đây, nhưng Bác đã từ
chối và chọn ngôi nhà của người
thợ điện trong khu vực Phủ Chủ
tịch để ở và làm việc. Khi có ngôi
nhà sàn, Bác dùng tầng dưới làm
nơi họp Bộ Chính trị và làm việc
với cán bộ các ngành, tiếp khách,
bạn bè đồng chí gần gũi hoặc các
cháu thiếu niên, nhi đồng, còn chỉ
dành cho mình hai phòng nhỏ ở
tầng trên để làm việc và ngủ. Phòng
làm việc cũng như phòng ngủ của
Bác hết sức đơn giản: chiếc giường
đơn trải chiếu cói, cái tủ nhỏ, bộ
bàn ghế, chiếc máy thu thanh, cái
quạt nan và những quyển sách.
Phải nói rằng, giản dị, gần gũi,
cởi mở, tế nhị, chu đáo với mọi
người là những đặc tính nổi bật
trong đạo đức, lối sống và phong
cách Hồ Chí Minh. Đúng như cố
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã
khái quát phong cách sống của
Hồ Chí Minh: “Giản dị - lão thực
- hiền minh”, thật cô đọng, thấm
thía, sâu sắc. Sự giản dị ở Hồ Chí
Minh là sự giản dị một cách tự
nhiên vốn có của một vị lãnh tụ
thiên tài, bậc vĩ nhân, hiền triết; nó
hoàn toàn trái ngược với những
người tỏ ra giản dị để lấy lòng dân.
Có thể nói: Giản dị là nỗ lực cao
nhất và cuối cùng của bậc thiên tài
(danh ngôn) hoàn toàn đúng với
trường hợp Hồ Chí Minh, một con
người đã trải qua một quá trình
phấn đấu không mệt mỏi cho độc
lập của dân tộc, hạnh phúc của
nhân dân; trải nghiệm cuộc sống
vô cùng phong phú, sâu sắc, thành
ra cốt cách, bản lĩnh văn hóa.
Cuộc sống bình dị, gần gũi,
khiêm nhường của Hồ Chí Minh
được biểu hiện một cách sinh
động, đầy thuyết phục thông qua
những việc làm cụ thể của Người
và những lời nhận xét, đánh giá của
người khác về Người.
Lúc sinh thời, vào ngày Tết
Nguyên Đán, Bác Hồ thường rất
quan tâm đến người nghèo, những
người gặp hoàn cảnh éo le trong
cuộc sống. Trước tết ba tháng,
Bác thường nhắc các cơ quan, các
ngành chuẩn bị tết cho dân. Với
Bác, dù công việc vô cùng bận rộn
nhưng Người vẫn tranh thủ sắp xếp
thời gian để đến thăm hỏi, chúc tết
đồng bào, đồng chí. Bác đến với
mọi người trong ngày tết bằng tất
cả trái tim yêu thương, bằng tình

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, ở
Người còn toát lên hình ảnh một con người rất đỗi giản dị, khiêm tốn, gần gũi nhân dân mà ai cũng
có thể học theo, làm theo để trở thành người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội.

Chủ tịch
Hồ Chí Minh
thăm đồng bào
Hùng Sơn,
xã Phục Linh,
huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên
năm 1954.
Ảnh: Tư liệu

cảm và sự quan tâm, chia sẻ, động
viên chân thành nhất.
Mùa xuân độc lập đầu tiên,
Xuân Bính Tuất năm 1946, vào
thời khắc mọi gia đình quây quần
bên nhau chuẩn bị đón giao thừa,
Hồ Chủ tịch đã đến các ngõ hẻm
ở phố Sinh Từ, phố Hàng Lọng...
để được chính mắt nhìn thấy cảnh
tết của người dân, tết nghèo của bà
con lao động Hà Nội vừa mới thoát
khỏi ách thực dân, phong kiến.
Chính trong cuộc “vi hành” đêm ba
mươi tết mùa xuân năm ấy, Bác Hồ
đã chứng kiến cảnh gia đình một
người đạp xích lô “tết mà không
có tết” ngoài một nén hương đang
cháy dở trên bàn, còn chủ nhà thì
đang đắp chiếu nằm mê mệt vì ốm.
Bác đã xúc động lấy khăn lau nước
mắt, lặng lẽ bước ra khỏi nhà, bảo
đồng chí thư ký ghi lại địa chỉ để
hôm sau báo cáo cho đồng chí Chủ
tịch Hà Nội biết.
Tối 30 Tết năm Nhâm Dần
(1962), trời Hà Nội mưa phùn, rét
buốt, Bác tới thăm gia đình chị
Chín làm nghề gánh nước thuê, một
gia đình có nhiều khó khăn, chồng
mất sớm, để lại ba đứa con nhỏ dại.
Bác bước vào nhà, chị Chín sửng
sốt nhìn Bác. Các con chị reo lên:
“A! Bác Hồ, Bác Hồ!” rồi chạy lại
quanh Bác… Chị Chín cảm động,
mừng rơi nước mắt. Bác nhìn chị
Chín, nhìn các cháu một cách trìu
mến và ôn tồn nói: Bác không tới
thăm những người như mẹ con
thím, thì còn thăm ai? Câu chuyện
Bác đến thăm và chúc tết gia đình
chị Chín thật xúc động, đã xóa đi
khoảng cách giữa một vị Chủ tịch
nước với một người dân lao động
bình thường trong xã hội. Hai câu
chuyện đầy cảm động trên đây đã
khắc họa đậm nét hình ảnh của một
vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, nhưng
rất đỗi bình dị, mộc mạc, thân tình,
thương dân, lo cho dân.
Trong cuộc đời của mình, Bác
Hồ luôn sống một cuộc sống hết
sức bình dị, thanh cao. Thủ tướng
Phạm Văn Đồng kể rằng, lúc ở

chiến khu, Người sống chung với
anh em trong một cơ quan, làm
việc, học tập, ăn ở, sinh hoạt đều
như anh em. Người thích đi bộ, tắm
sông, hút thuốc lá và thỉnh thoảng
uống một ly rượu thuốc trong bữa
cơm. Lúc ở rừng, Hồ Chí Minh chủ
trương tránh ăn no, không ngủ trưa
và vận động nhiều. Buổi sáng thể
dục, buổi chiều làm vườn, lúc cần
thì đi vác củi cho đồng bào (…).
Khi về Hà Nội, Chủ tịch nước có
phòng làm việc, phòng tiếp khách,
nhiều khi chủ tọa những bữa tiệc
long trọng, nhưng bình thường
ngày hai bữa, Chủ tịch nước cùng
nhân viên đều ăn chung. Nhiều lần,
vì đến quá trễ, thức ăn không còn
gì, Hồ Chí Minh vẫn vui cười ăn đủ
mấy bát cơm như thường lệ.
Cuộc sống giản dị của Bác như
một lẽ tự nhiên, hồn nhiên làm xúc
động lòng người. Bữa ăn hàng ngày
của Bác thường chỉ có canh cua,
tương, cà, dưa muối, cá kho với lá
gừng... Bác có thói quen khi đã ăn
là ăn hết, không để thừa, tránh lãng
phí. Nếu biết ăn không hết, Bác
thường san ra trước khi ăn, phần
người khác hoặc để lại cho bữa sau.
Khi làm việc ở nhà, Bác thường
mặc bộ quần áo bà ba màu nâu, đi
guốc mộc. Khi tiếp khách, đi công
tác, Bác hay mặc bộ quần áo ka ki
bốn túi và đi dép cao su. Bác sống
bình dị như mọi người dân.
Nhà nghiên cứu Ê-len Tuốc me
rơ, trong tác phẩm Trở thành người
Bác như thế nào? xuất bản ở Béclin, Đức, đã viết: “Ở con người Hồ
Chí Minh, mỗi người đều thấy biểu
hiện của nhân vật cao quý nhất,
bình dị nhất và được kính yêu nhất
trong gia đình mình… Hình ảnh
của Hồ Chí Minh đã hoàn chỉnh
với sự kết hợp đức khôn ngoan của
Phật, lòng bác ái của Chúa, triết
học Mác, thiên tài cách mạng của
Lênin và tình cảm của một người
chủ gia tộc, tất cả bao bọc trong
một dáng dấp rất tự nhiên”.
Hồ Chí Minh thanh cao, giản dị
chứ không hề giản đơn, bởi suốt

đời, Người không màng danh lợi,
mà “chỉ có một sự ham muốn, ham
muốn tột bậc, là làm sao cho nước
ta được hoàn toàn độc lập, dân ta
được hoàn toàn tự do, đồng bào ai
cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng
được học hành”. Vì vậy, Người
sẵn sàng hy sinh tất cả để lo cho
dân, cho nước; Người “nâng niu tất
cả chỉ quên mình”. Người nói với
nhân dân của Người bằng cả trái
tim và tấm lòng: từ trước đến nay
tôi đã là người của đồng bào thì từ
nay về sau, mãi mãi tôi vẫn thuộc
về đồng bào. Bởi phong cách sống
thanh cao, nên Người tự rèn luyện
cho mình một lối sống giản dị, giản
dị đến hồn nhiên, an nhiên, tự tại,
luôn vui vẻ lạc quan, để động viên,
an ủi, cổ vũ mọi người.
Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở
Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh
tụ nào trên thế giới có được. Sự
giản dị của Bác hết sức tự nhiên,
không siêu thực mà ở ngay trong
lòng dân, trong cuộc sống của nhân
dân, do đó ai cũng có thể học tập
và làm theo đức tính giản dị của
Người. Bởi như Thủ tướng Phạm
Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh
cao mà không xa, mới mà không
lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại,
chói sáng mà không làm ai choáng
ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy
thân thiết từ lâu”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là
một tấm gương mẫu mực về sự
giản dị, khiêm tốn. Do đó, học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, nhất
thiết phải học tập và làm theo đức
tính khiêm tốn, giản dị của Người.
Đó là một việc làm vừa dễ lại vừa
khó. Dễ vì nó không phải là những
gì quá cao siêu, nhưng lại rất khó
đối với những người lòng dạ chưa
thật trong sáng. Do đó, đòi hỏi mỗi
người chúng ta, nhất là cán bộ,
đảng viên phải vượt qua mọi cám
dỗ của quyền lực, tiền tài, danh
vọng…, thường xuyên tu dưỡng và
rèn luyện theo các đức tính quý báu
của Bác Hồ kính yêu.

Truyện ngắn:
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
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iệu trở về nhà sau
một ngày làm việc
vất vả, cảm thấy
không còn sức lực.
Chồng con đã ngủ ngon trong căn
phòng thơm tho mát rượi. Diệu
ngồi bệt xuống sàn nhà, ngồi tựa
lưng vào tường, nước mắt cứ thế
trào ra. Diệu nhớ mẹ quá, cơn nhớ
lúc nào cũng đầy ắp trong lòng chỉ
chực chờ được òa ra nức nở. Nhìn
quanh từng ngóc ngách trong nhà
chỗ nào cũng thấy bàn tay mẹ dọn
dẹp, lau dùi. Bóng dáng mẹ tất
tưởi lo toan. Đồ vật mẹ mua tặng
vẫn còn mới coong. Từ cái bát ăn
cơm có in hình những bông hoa
đồng nội mà Diệu thích. Đồ nấu
bếp bằng gỗ Kim Giao mẹ đặt mua
của đồng bào dân tộc tận Lạng
Sơn. Đến chăn ga gối đệm mềm
êm cho Diệu đỡ đau lưng mỏi cổ.
Cả đời mẹ chưa từng có ngôi nhà
của riêng mình, chỉ suốt đời chăm
chút cho con cháu. Đến lúc nhắm
mắt xuôi tay, mẹ nương tựa cửa
chùa theo đúng ước nguyện khi
còn sống. Mẹ nhẹ bẫng, chỉ còn lại
nắm tro tàn nằm trong hũ sứ. Mẹ
vẫn còn trẻ lắm, mới ngoài năm
mươi tuổi. Hôm tìm thấy mẹ trên
sân thượng đầy hoa, Diệu chỉ nghĩ
mẹ nằm nghỉ một lúc rồi sẽ dậy.
Nhưng mẹ đã đi đến một thế giới
khác bằng nụ cười cơ cực trên môi.
Chỉ màu áo hoa cà là tím nhức
nhối trong tâm thức Diệu…
Diệu điện cho Thuần cốt để tìm
một người lắng nghe mình nói chứ
không phải để nhận được những
lời an ủi. Có những nỗi mất mát
càng vỗ về thì lại càng đau đớn.
Có khuyên gì đi nữa thì cũng nghe
Diệu nói “cậu vẫn còn có mẹ thì
làm sao hiểu được tớ mất mát thế
nào”. Thuần khựng lại, phải rồi,
Diệu nói đúng. Mẹ Thuần vẫn
đang khom lưng ngoài ruộng nhặt
cố cho xong đám cỏ bợ để về kịp
giờ đón cháu. Đàn bò sáu con đang
buộc ngoài bãi đất sau nhà kêu
rống lên vì đói. Cỏ mùa này hiếm
lắm, trồng tử tế, bón phân đạm đầy
đủ mà cũng không lên được. Để đủ
thức ăn cho bò mẹ phải đi xa mười
cây số, lên rừng xin chuối. Mẹ
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ại Bảo tàng Hồ Chí
Minh, Ban Tuyên giáo
Trung ương phối hợp
với Bộ Văn hóa - Thể thao và
Du lịch tổ chức khai mạc Triển
lãm “Những tấm gương bình dị
mà cao quý”.
Triển lãm là hoạt động thiết
thực kỷ niệm 128 năm Ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2018) và sơ
kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc
Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết:
“Đây là năm thứ 6 liên tiếp, Ban
Tuyên giáo Trung ương và Bảo
tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển
lãm, qua đó góp phần đẩy mạnh
việc nghiên cứu, học tập và làm

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

Khi còn có mẹ…

Minh họa: Phan Nhân

bặm môi, gò lưng vác những cây
chuối to bằng nửa người mình trèo
rừng lội suối sang đường lớn để
thuê xe bán tải chở về. Mỗi chuyến
mẹ đi vác mất một ngày, buổi trưa
ăn tạm cái bánh mì hoặc vài quả
chuối hái tại vườn. Mất ba trăm
ngàn tiền công chuyên chở, cho bò
ăn dè cũng cầm cự được nửa tháng
là cùng. Bò rớt giá, lần nào tiếp lái
buôn xong mẹ cũng khóc. Bán thì
quá lỗ mà để thì lấy đâu thức ăn
cho chúng. Trong khi món nợ ngân
hàng vào giữa năm nay chỉ trông
vào mấy con bò. Những khớp
xương mẹ đau rời rạc, cổ họng khô
nuốt không nổi miếng cơm. Mà
đêm nằm lo cỏ cho bò, cám cho gà
vịt, tiền lãi ngân hàng mỗi tháng và
ti tỉ thứ lo vì lũ con khờ dại ngông
cuồng. Nhiều lần mẹ ước gì ngủ
một giấc dài và không bao giờ tỉnh
lại. Thuần thấy chua xót lắm.
- Đêm qua tớ thấy mẹ về. Không
phải trong giấc mơ đâu. Mà thấy
mẹ nằm kề bên tớ. Lúc bé Na thức
giấc giữa đêm mẹ còn dỗ cháu. Tớ
còn nghe ngọt ngào bên tai lời ru
à ơi cái bống. Sáng thức giấc còn
thấy vài sợi tóc mẹ rơi trên chăn
gối. Vậy mà…
- Mẹ vẫn sẽ luôn bên cậu đấy thôi,
ngay cả khi bà không hiện hữu.

- Nhưng tớ ân hận lắm. Lúc mẹ
còn sống tớ đã không hay đưa mẹ
đi khám bệnh. Toàn để mẹ tự đi một
mình nên bao nhiêu bệnh tật trong
người mẹ toàn giấu nhẹm. Tớ còn
chưa kịp đưa mẹ về thăm quê, đi
du lịch. Ngày xưa mẹ tớ chỉ ước đẻ
được cô con gái để nhờ nhổ tóc sâu
thôi đấy. Thế mà mấy hôm trước
khi mất, mẹ nhờ nhổ tóc mà tớ cứ
bận bịu việc này việc kia. Nghĩ lại
thấy không biết đã bao lâu rồi tớ
không có thời gian dành cho mẹ.
Diệu nhốt mình trong nhà vệ
sinh, xả vòi nước thật to ngồi khóc
để chồng con không biết. Dù Thuần
đã dặn trong 49 ngày sau khi mất,
linh hồn mẹ vẫn quanh quẩn trong
nhà nắm níu lấy cháu con. Nên
đừng khóc nhiều kẻo mẹ vương
vấn dương gian khó mà siêu thoát.
Nhưng nỗi nhớ mẹ như là hơi thở,
như dòng máu chảy trong huyết
quản. Biết làm sao ngừng nhớ
thương về mẹ khi suốt hơn ba mươi
năm qua Diệu chưa từng xa mẹ lâu
đến thế. Bố mẹ ly hôn khi Diệu còn
rất nhỏ. Dù bà nội ôm ghì ba chị
em Diệu trong tay bảo “ở với bà,
rau cháo nuôi nhau”. Nhưng mẹ
gạt nước mắt một tay bế thốc thằng
út, một tay lôi chị em Diệu đi trong
buổi chiều hoàng hôn màu huyết

dụ. Bốn mẹ con nương tựa vào
nhau trong xóm ngụ cư ở ven sông.
Ở nhờ nhà bá Sáu, trước cửa có cây
mít già sai quả, đằng sau có những
chùm khế ngọt chín vàng ươm. Có
người thương từng xin Diệu làm
con nuôi nhưng mẹ bảo “tôi đẻ con
ra đâu phải để mang cho người
khác”. Diệu bện mẹ đến mức cứ lẽo
đẽo theo sau, hết chợ sớm đến chợ
chiều chân không ngừng bước. Mẹ
lên tàu đi lấy hàng khô dưới miền
xuôi về bán ở chợ ven sông Diệu
cũng đòi theo. Hai mẹ con thường
ngồi ngủ bên những người lao động
nghèo giữa lỉnh kỉnh đồ đạc và mùi
cá khô bốc lên tanh nồng mằn mặn.
Diệu vẫn nhớ những đêm nằm bên
mẹ, nhìn qua cửa sổ ngắm trăng
sáng vằng vặc trên ngọn cau, nghe
bà Sáu già ho khan trò chuyện cùng
con chó nhỏ. Cảnh tượng bình yên
ấy vẫn không thôi khiến mẹ đau
đáu nghĩ về những ngày sau. Mẹ
ước ao có đủ tiền mua đất dựng
nhà. Mẹ không muốn các con sống
cuộc đời trôi dạt…
Năm Diệu mười sáu tuổi thì cả
nhà xuống thị xã, thuê một sạp
hàng vừa ở vừa buôn bán. Ban
ngày toàn bộ diện tích sạp hàng
được bày giày dép và quần áo để
bán. Ban đêm mấy mẹ con chất

Triển lãm 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật “Những tấm gương
bình dị mà cao quý”

theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh một cách sâu
rộng, thiết thực”.

Triển lãm “Những tấm gương
bình dị mà cao quý” trưng bày
gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện
vật, được chia làm hai nội dung:
Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm
thường xuyên của toàn Đảng, toàn
dân ta; Những tấm gương bình dị
mà cao quý.
Ngoài những hình ảnh, hiện
vật gắn liền với cuộc sống hằng
ngày và cuộc đời hoạt động cách
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
triển lãm giới thiệu tới người xem
những hình ảnh về 128 tấm gương
điển hình tiên tiến, gồm 58 tập
thể và 70 cá nhân được lựa chọn
từ gần 300 tấm gương đã được

Ban Tuyên giáo các tỉnh, Thành
ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan
Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp Trung ương, Đảng ủy ngoài
nước, Ban Dân vận Trung ương,
Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc
phòng) và Tổng cục Chính trị (Bộ
Công an) giới thiệu và tôn vinh.
Đồng thời, triển lãm cũng giới
thiệu cho người xem tác phẩm
đoạt giải trong hoạt động sáng tác,
quảng bá tác phẩm văn học, nghệ
thuật, báo chí về chủ đề “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh đợt 1
(2016-2018).
Triển lãm sẽ được trưng bày từ
nay cho đến cuối tháng 9/2018.

hàng vào một đống kê dát giường
nằm ngủ. Chật chội là thế mà vẫn
thấy mẹ vui vì kiếm đủ tiền nuôi
mấy anh em ăn học. Mẹ bị bệnh
đau đầu có lẽ cũng vì phải ngửi
nhiều mùi nhựa dép, mùi vải vóc.
Diệu thì không thấy vui vì nghĩ
cuộc đời mấy mẹ con sao mà cơ
cực quá. Ngủ ở sạp hàng giữa
chợ mùa đông còn đỡ, chứ mùa
hè nóng chảy mỡ. Quạt chạy hết
công suất cũng không đủ xua đi cái
nóng hầm hập từ dưới nền xi măng
bốc lên, từ mái tôn dội xuống. Nửa
đêm, tiếng chổi quét rác xoèn xoẹt
vang lên. Chổi lia cả vào cửa tôn
lạo xạo, cùng với đó mùi rác ở
chợ bốc lên hôi thối. Tầm bốn giờ
sáng chợ đã bắt đầu nhộn nhịp.
Các chủ sạp hàng rau củ quả, thịt
thà đã mang hàng đến đổ đống chờ
người đến cân buôn. Mẹ dậy từ
lúc ấy để mua được đồ ăn vừa tươi
vừa rẻ. Có khi kiếm được mối mẹ
còn tranh thủ mua đi bán lại kiếm
lãi vài đồng. Suốt mấy chục năm
trong kí ức của Diệu mẹ chưa từng
có đêm nào ngủ tròn giấc mộng.
Sau này khi ba chị em Diệu đều
trưởng thành, có công ăn việc làm
ổn định và đều đã xây dựng gia
đình. Mẹ lại bắt đầu vun vén cho
mái ấm riêng của các con. Đứa nào
mẹ cũng bảo “phải có cái nhà con
à. Giàu nghèo, to nhỏ gì cũng phải
có nơi được gọi là nhà”. Vốn liếng
có bao nhiêu mẹ chia cho mỗi
đứa một ít lúc mua đất làm nhà.
Rồi lại tự tay sắm sửa hết thứ này
đến thứ khác cho con cháu đủ đầy.
Trong khi mẹ chẳng chịu ở với ai,
vẫn sạp hàng ở chợ kê một chỗ
ngủ cho mình. Diệu giờ hay tự hỏi
khi còn có mẹ mình đã hạnh phúc
thế nào? Mình đã làm được gì cho
mẹ? Chăn ấm đệm êm nhà Diệu
mẹ chưa kịp một lần nằm ngủ.
Giàn rau trên sân thượng mẹ trồng
đã ra hoa kết trái. Nhìn những rổ
cà chua đỏ tươi, mồng tơi, rau ngót
xanh non Diệu ước gì được nấu
cho mẹ một bát canh mát lành. Mẹ
xin từng tải đất phù sa. Mẹ chọn
từng túi hạt giống rau ngoài chợ.
Mẹ mua từng thanh sắt làm giàn.
Mẹ ước ao con cháu mình sẽ được
ăn đồ sạch. Còn Diệu, bao lâu rồi
Diệu không vào bếp nấu cho mẹ
một bát canh ngon? Mẹ thích canh
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cua, trùng trục, hến, trai. Những
món dân dã ấy mẹ thấy ngon là
vì nhớ đồng ruộng quê nhà. Mẹ
ăn bằng hương vị của kí ức, bằng
niềm vui của những năm tháng cũ.
Nhưng chợ thị xã ngày càng hiếm
cua hến. Hoặc là Diệu bận quá lần
nào cũng đi qua những chậu cua
hến còn lấm lem bùn đất của bà cụ
móm mém. Đi qua những bữa cơm
mẹ ngồi nuốt khan vì không thấy
món gì ngon miệng. Diệu chỉ ước
gì ông trời cho mẹ sống thêm vài
năm nữa. Để Diệu nhổ tóc sâu cho
mẹ, nấu canh ngon mẹ ăn, dẫn mẹ
đi thăm sông nước miền Tây, bắt
chuyến tàu lúc ba giờ chiều ngược
về quê cũ. Mẹ ơi…
Nửa đêm Diệu hay ngửi thấy mùi
xôi lạc, xôi sắn. Bụng cồn cào một
cơn đói cũ. Dù Diệu biết giờ này
xung quanh chẳng còn ai thức và
thứ mùi vị ấy thực ra là ngửi thấy
bằng tim, bằng nỗi nhớ gọi về kỉ
niệm. Khi mấy mẹ con cùng sống
ở sạp hàng, những đêm lạnh Diệu
thường kêu đói. Mẹ sẽ dậy nấu xôi
bằng bếp than đặt bên ngoài ngõ
chợ. Chị em Diệu ngồi ngó gió
thổi lệt xệt đám túi ni lông dồn lại
một góc chợ. Nói với mẹ về ao ước
được sống trong một ngôi nhà thật
đẹp. Để mùa mưa không phải sợ
nước tràn vào nhà như cảnh đời ở
chợ. Nhớ đến đó thì Thuần gọi kể:
- Dạo này tớ ốm, hai đứa nhỏ
cũng mũi nhãi quấy khóc suốt
ngày. Công việc thì áp lực, tiền
bạc thì túng thiếu thành ra tớ hay
cáu gắt với mẹ. Tệ thật.
- Đừng vậy cậu ơi. Khi còn có mẹ…
Mấy từ “khi còn có mẹ” làm cả
hai đau điếng. Một bên là sự mất
mát đang hiện hữu. Còn một bên
là sự mất mát mơ hồ đâu đó vừa xa
lại vừa gần. Mẹ như lá vàng trên
cành, như chuối chín cây, như hoa
tàn lắt lay ngày gió. Nên khi còn
có mẹ kề bên xin hãy yêu thương
mẹ. Để một mai khi mẹ đã về trời
sẽ chỉ còn những kí ức êm đềm
tươi đẹp. Thuần nói đúng, Diệu sẽ
không khóc nữa. Sẽ cố gắng sống
vui, sống khỏe để mẹ được yên
lòng tiêu diêu miền cực lạc. Giờ
thì Diệu nhắm mắt để lần tìm theo
hương tóc mẹ. Ngày mai, Diệu sẽ
dắt theo con gái nhỏ lên chùa thăm
mẹ. Chùa nằm trên núi…

Phát lộ nhiều nền móng nguyên bản Di tích
quốc gia Hải Vân Quan
Sau một tháng tiến hành khai
quật khảo cổ tại di tích Hải Vân
Quan thuộc thị trấn Lăng Cô
(huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên
- Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc
(quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng),
đơn vị khai quật đã tiến hành đào
hai hố sâu 2 m xuống lòng đất
trên diện tích hơn 100 m2, làm
xuất lộ bậc cấp bằng đá, móng
cổng Hải Vân Quan thời Minh
Mạng, lối đi lên di tích cùng
nhiều vết tích thời sau nữa.
Đợt khai quật này kéo dài đến
tháng 9/2018, thực hiện trên tổng
diện tích 600 m2 và sẽ làm xuất
lộ toàn bộ khu vực chung quanh
Hải Vân Quan. Công tác khai
quật nhằm mục đích làm phát

lộ các dấu vết của tường thành,
bậc cấp, đồn phòng thủ của Hải
Vân Quan, phục vụ cho việc
nghiên cứu và xây dựng dự án
quy hoạch trùng tu tổng thể công
trình. Những hiện vật khai quật
được sẽ tạm thời lưu giữ, bảo
quản tại Bảo tàng cổ vật Cung
đình Huế.
Được biết, sau khi kết thúc
đợt khai quật này, các đơn vị
liên quan sẽ có báo cáo sơ bộ
và tiếp tục nghiên cứu hoàn tất
báo cáo khoa học trình Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch để có
phương án quy hoạch trùng tu
tổng thể công trình.

TS tổng hợp (theo nhandan.
com.vn và hanoimoi.com.vn)
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Viếng lăng Bác

LỜI BÌNH:

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân
Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!
Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
Tháng 4/1976
VIỄN PHƯƠNG

Trong mỗi người dân Việt Nam ai cũng
mong muốn về Hà Nội để viếng thăm
lăng Bác. Nhà thơ Viễn Phương có một
tứ thơ độc đáo khi ông từ miền Nam ra
viếng lăng Bác lần đầu tiên năm 1976.
Bài thơ được in trong nhiều tuyển tập,
đưa vào chương trình sách giáo khoa của
học sinh đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Người đọc vẫn bồi hồi xúc động trước
những hình ảnh thật bình dị rất Việt Nam
nhưng gửi gắm vào đó bao tình cảm
thiêng liêng.
Nét độc đáo trước hết ở bài thơ “Viếng
lăng Bác” là nhịp thơ. Nhịp thơ chậm rãi
như nhịp đi khoan thai, thành kính của
dòng người vào lăng viếng Bác với những
bước chân lặng lẽ, bồi hồi xao xuyến. Khổ
thơ mở đầu cho ta thấy tác giả đang chuẩn
bị vào lăng viếng Bác vì thế mới thấy cảnh
từ xa:“Đã thấy trong sương hàng tre bát
ngát”. Ống kính tâm hồn của nhà thơ bắt
khá nhạy khi chọn cây tre làm biểu tượng
cho tinh thần Việt Nam với tư thế: “Bão
táp mưa sa đứng thẳng hàng”. Ở đây nhà

thơ dùng từ láy điệp ngữ: “Ơi hàng tre
xanh xanh Việt Nam”. Chỉ hai chữ xanh
xanh đã thổi hồn Việt vào từng cây cỏ của
một đất nước bốn mùa thiên nhiên xanh
tốt. Tiếp đó cùng với hai từ láy Ngày ngày
trong câu: “Ngày ngày mặt trời đi qua
trên lăng” đã dàn rộng câu thơ cho ta hình
dung dòng người đang bước chậm lại. Khổ
thơ thứ hai này đã có bước chuyển dịch
về không gian khi tác giả đến gần lăng
Bác hơn mới: “Thấy một mặt trời trong
lăng rất đỏ”. Hai câu thơ bất ngờ và hay
nhất của bài thơ: “Ngày ngày dòng người
đi trong thương nhớ/ Kết tràng hoa dâng
bảy mươi chín mùa xuân” đã vĩnh cửu hóa
tình cảm thiêng liêng của dân tộc với lãnh
tụ kính yêu.
Khổ thơ thứ ba là lúc nhà thơ đã bước
vào trong lăng. Hình ảnh Bác hiện lên
thật đẹp như huyền thoại: “Bác nằm trong
giấc ngủ bình yên/ Giữa một vầng trăng
sáng dịu hiền”. Vầng trăng chính là vầng
ánh sáng đèn nhưng cũng là vầng trăng
tình cảm dân tộc dành cho Bác. Hàng
tre, mặt trời và vầng trăng là những biểu
tượng giàu tính khái quát có sức gợi mở

lớn lao. Cao trào của cảm xúc được dồn
nén từ thăm thẳm: “Vẫn biết trời xanh là
mãi mãi” đến trào lên nức nở: “Mà sao
nghe nhói ở trong tim”. Chỉ một từ nhói
thôi mà tim ta bỗng thắt lại. Tôi nghĩ sẽ
không có một từ nào thay thế gây xúc
động hơn trong văn cảnh này.
Khổ thơ cuối cùng là lúc nhà thơ ra
khỏi lăng Bác và bước vào khu nhà sàn
của Bác ngập tràn hương hoa cây lá. Nhà
thơ viết thật chân thành “Mai về miền
Nam thương trào nước mắt” và tiếp đó
là ý nguyện: “Muốn làm con chim hót
quanh lăng Bác”; “Muốn làm đóa hoa”,
“Muốn làm cây tre” như một sự giãi bày
chia sẻ cho ta thấy hình ảnh lãnh tụ hòa
quyện với thiên nhiên, với hồn Việt.
Bài thơ Viếng lăng Bác viết giản dị,
ngắn gọn, xúc tích, giàu nhạc tính cân đối
như một khúc ca, ngôn ngữ thơ chọn lọc
có sức gợi mở, vì thế khi được nhạc sĩ
Hoàng Hiệp phổ nhạc đã chắp cánh cho
tứ thơ bay xa vang mãi trong lòng chúng
ta khi nhớ về Người: Bác Hồ Chí Minh
kính yêu…

NGUYỄN NGỌC PHÚ

Ngược dòng Lam ghé bến Giang Đình
Ghi chép: UÔNG THÁI BIỂU

Q

uê tôi ở làng Ngư Hải,
tổng Chân Lộc cũ.
Xưa, chí sỹ Đặng Thái
Thân hoạt động và bị
giặc Pháp bắt cũng ở làng này.
Phía tả ngạn sông Lam đổ ra cửa
Hội Thống là làng Cổ Đan, đất tổ
của Bằng quận công Nguyễn Hữu
Chỉnh làm quan dưới hai triều, nhà
Lê và nhà Tây Sơn. Từ bến đò Cổ
Đan ngửa mặt sang Nghi Xuân
đoạn bến Giang Đình là xứ Tiên
Điền. Thuở còn để chỏm, trong
những đêm ngồi đò theo bác dâu
đi buôn chè buôn chiếu chợ Trụ,
chợ Đình và nghe ví đò dọc, bác
tôi nói, đó là quê hương của cụ
Nguyễn Du. Nghe nhắc Tố Như
vào cái thời một chữ bẻ đôi chưa
tỏ, tôi đâu ngờ đó là danh tánh của
Đại thi hào dân tộc, Danh nhân
Văn hóa thế giới mà những vần
thơ tiếng Việt đã vượt “Qua các
biên thùy ngôn ngữ/ Cỏ non trong
thơ ông/ Ra ngoài thế kỷ vẫn còn
xanh” (Chế Lan Viên)...
Khắp mọi miền, những người
ngưỡng kính Đại thi hào và yêu
quý Truyện Kiều đều có chung
khao khát được một lần đặt chân
lên đất Tiên Điền, được thắp tuần
nhang bái vọng bậc thi thánh. Tôi
cũng vậy. Thực ra, không biết
đã bao nhiêu lần về với đất Nghi
Xuân và thăm di tích Nguyễn Du
nhưng mùa này vẫn muốn được
dạo gót quê nhà cụ Nguyễn.
Đến Tiên Điền, tôi không mượn
con đường cái quan qua cầu Bến
Thủy mà xuống bến Cổ Đan thuê
một chuyến đò. Đò trôi theo con
nước triều dâng. Dòng sông Lam
trưa nắng lấp lóa mà tâm hồn mát
rượi. Cụ Nhã lái đò cũng là người
hay chữ. Tay vặn mái chèo, miệng
cụ đưa đẩy: “Xuống bến sông Rum
bắt vài con cá - Lên truông Ngàn
Hống hái nửa trái sim - Thương
em anh phải đi tìm - Bây chừ xáp

Khu di tích Nguyễn Du.

mặt như Kim xáp Kiều”. Tôi như
lây cái nỗi niềm cụ Nhã, người
cắm sào trên bến bấy nhiêu năm
nay và không biết bao lần đón đưa
“tao nhân mặc khách” về viếng Tố
Như. Tôi là kẻ hậu sinh, chỉ dám
nhẩn nha đôi đoạn truyện Kiều
và cúi đầu ngưỡng vọng bậc thi
tài “Mực muốn múa mà bút muốn
bay, chữ hay phô mà câu hay nói”
(Đào Nguyên Phổ).
Thuyền cập bến Giang Đình,
cụ Nhã cắm sào ngồi đợi. Tôi
ngoái nhìn ngàn lau man mác dưới
bến và cảm nhận như “Ngàn lau
từ Nguyễn thấy - Bạc trắng đến
bây giờ”. Lần theo ngọn tiểu khê
tôi bước khẽ vào nhà tư văn họ
Nguyễn. Cảnh vật khỏa khuây,
nắng vừa độ chí trên đầu. Đâu
cảnh đoàn viên, đâu sân hòe quế!
Những rêu phong phủ trên nền
gạch cũ nâng bước chân tôi về cõi
xa xưa. Đất Nghi Xuân nay còn ít
“cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm
kia”, làng cũ Tiên Điền giờ là phố
xá sầm uất, nhà xây ngói mới.

Các đào nương Nghi Xuân biểu diễn ca trù Cổ Đạm tại Khu di tích Nguyễn Du.

Theo chiều những chiếc lá vàng
bay, đám trẻ mục đồng cũng cùng
tôi lần về không gian cổ tích trong
ngày thực tại…
Gốc tích của dòng họ Nguyễn
Tiên Điền từ huyện Thanh Oai,
phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam
Thượng. Có một cuộc thiên di gia
hệ đã đưa những người họ Nguyễn
vào lập cư ở chốn Tiên Điền, Hoan
Diễn. Nguồn gốc sâu xa của cuộc

thiên di đó đã được bắt đầu từ câu
chuyện tình ngắn ngủi của cậu ấm
Toại con họ Nguyễn Doãn ở Tảo
Dương và cô Thanh Hiền con họ
Nguyễn Đức ở Canh Hoạch. Cuộc
tình huyền thoại đã sinh ra cậu con
trai tên là Nguyễn Thuyến, ông
tổ xa xưa của dòng Nguyễn Tiên
Điền. Ông là người đậu Trạng
Nguyên khoa thi Hội năm Nhâm
Thìn, niên hiệu Đại Chính thứ ba,

đời Mạc Đăng Dung. Sau Mạc
mất ngôi, ông quay sang làm tôi
nhà Lê, làm đến chức Thượng thư,
được phong tước Quận công và
được ban thái ấp Tiên Điền...
Phả hệ và những truyền sử về
gia tộc Nguyễn Du sách vở đã nói
nhiều, kẻ hậu sinh không dám lạm
ngôn, chỉ lật từng trang “Hoan
châu Nghi Tiên Nguyễn gia thế
phả” mà thắp một tuần nhang
kính vọng. Xa xưa, trên mặt đất
nơi tôi đang đứng có dấu chân
của những bậc trâm anh thế phiệt,
những người lừng danh trong một
đại gia. Trong dòng họ khoa bảng
nổi tiếng bậc nhất thời bấy giờ ở
xứ Nghệ ấy, có một bậc văn nhân
từng chối bỏ kinh kỳ, từ đường
hoạn lộ, về đây gửi can tràng đinh
ninh mài lệ chép thơ Nguyễn Du
về lại Tiên Điền lần thứ hai để viết
Truyện Kiều vào thời gian nào,
1796 hay là trước đó? Đó là công
việc của các nhà nghiên cứu, chỉ
biết, đất Tiên Điền từ thưở Nam
Dương Hầu Nguyễn Nhiệm vào
nương náu trong thời lưu lạc đến
khi về lại của hậu duệ Nguyễn Du
đã cách hàng trăm năm. Nếu cuộc
tìm đến của người xưa đã để lại di
duệ và công trạng cho dòng họ thì
sự tìm về của người sau đã làm cho
dòng họ muôn thưở lừng danh.
Làng cũ Tiên Điền nơi tôi di gót
trong trưa hoài vọng đã từng lưu
truyền một câu ca dao: “Sông về
cho núi khỏa chân - Để đất nuôi
dưỡng văn nhân cho đời”. Xa xa,
một dãy núi trùng điệp như lũy đá
chống trời và ngay mép chân tôi,
một con sông trẻ như rồng cuộn
đổ ra cửa biển bao la. Núi phát
nguyên từ nhiều nơi, sông nhận
nước từ nhiều nguồn về đây châu
tuần tạo nên cảnh quan kỳ thú. Đó
là Hồng Lĩnh cao vời, Lam Giang
sâu xanh. Đến đất Nghi Xuân,
khách tha phương dễ cảm nhận về
một miền dĩ vãng...
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“Nở rộ” các câu lạc bộ thi ca
QUỲNH UYỂN

C

ùng với sự phát triển kinh
tế, trong những năm gần
đây, huyện Lâm Hà luôn
chú trọng bảo tồn, lưu giữ và phát
triển giá trị bản sắc văn hóa các dân
tộc nhằm làm phong phú đời sống
tinh thần của nhân dân. Toàn huyện
có 132 CLB văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao từ cấp xã đến thôn, thu
hút hàng ngàn người thường xuyên
tham gia sinh hoạt, luyện tập, biểu
diễn, thi đấu. Đặc biệt, cùng với
các CLB cồng chiêng của đồng
bào K’Ho bản địa ở Đinh Văn, Đạ
Đờn, Phi Tô, Tân Văn, tất cả 14 xã,
2 thị trấn trong huyện đều có CLB
dân ca, thơ nhạc. Có thể kể các
CLB dân ca: CLB Dân ca quan họ
Bắc Ninh (tổ dân phố Chi Lăng 3 Nam Ban), CLB hát then đàn tính
xã Phi Tô, CLB hát chèo xã Tân
Hà, CLB dưỡng sinh xã Gia Lâm,
CLB võ - vật xã Tân Hà, Hoài
Đức, võ cổ truyền thị trấn Đinh
Văn, Đạ Đờn...
Đến Nam Ban, Mê Linh nghe
dân ca quan họ Bắc Ninh, đến Tân
Hà, Hoài Đức - nghe hát chèo, về
Đinh Văn sẽ đắm mình trong nhịp
cồng chiêng của người K’Ho, đến
Phi Tô nghe tiếng đàn tính hòa
cùng làn điệu then của người Tày
- Nùng... Ở đâu trên miền đất văn
võ, thi ca Lâm Hà cũng nghe giai
âm của các làn điệu dân ca. Có mặt
trong một buổi sinh hoạt, tập luyện
của CLB hát chèo Tân Hà tại nhà
văn hóa xã, chúng tôi không khỏi
ngỡ ngàng trước sự tâm huyết của
các nghệ nhân đến từ xứ Đoài (tỉnh
Hà Tây cũ). Từ 10 năm nay, họ tự
“trải chiếu” lập nên CLB, cùng hát
với nhau để không quên những giai

HỒ SƠ TƯ LIỆU
THƠM QUANG

Đ

ọc chương “Những người
đầu tiên đến Đà Lạt” trong
cuốn sách Đà Lạt trăm
năm của tác giả Trương Phúc Ân
và Nguyễn Diệp, có rất nhiều chi
tiết nói về Lâm Đồng - Đà Lạt
thuở ban sơ. Để bổ cứu thêm sử
liệu cho ý kiến của hai tác giả trên
về những người đầu tiên đặt chân
đến Đà Lạt, chúng tôi xin được
cung cấp thêm những dẫn chứng
tư liệu quý báu hiện đang được
bảo quản và giữ gìn tại Trung tâm
Lưu trữ quốc gia IV.
Từ thế kỷ 19, Phan Huy Chú đi
ngựa từ Huế vào Nam, ra Bắc để vẽ
bản đồ “Đại Nam nhất thống” (in
năm 1834). Trên bản đồ này, Phan
Huy Chú có bản vẽ mấy ngọn núi
ở vùng Lâm Đồng ngày nay. Và
đó có lẽ là sự định vị đầu tiên của
thành phố Đà Lạt trên bản đồ đất
nước. Trong Mộc bản triều Nguyễn
khắc bản đồ đạo Ninh Thuận, vùng
đất tây Nguyễn xưa, trong đó Lâm
Đồng - Đà Lạt lệ thuộc vào vùng
đất Ninh Thuận và được gọi bằng
một cái tên ngắn gọn là “Lâm sơn
phần” (phần núi rừng).
Như vậy, trên bản đồ nước ta
thời Nguyễn, vùng đất Lâm Đồng

Lâm Hà không chỉ là mảnh đất có thiên nhiên tươi đẹp mà còn chứa đựng vẻ đẹp nhân văn từ chính
cộng đồng cư dân của 30 dân tộc anh em trên khắp cả nước về đây sinh sống. Mỗi nét đẹp văn hóa
dân tộc, vẻ đẹp vùng miền ấy đã hội tụ và “nở rộ” thành những CLB độc đáo và đa sắc.

CLB dân ca quan họ tổ dân phố Chi Lăng 3 - Nam Ban biểu diễn ở Không gian văn hóa truyền thống
trong Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Du lịch Prenn - Đà Lạt. Ảnh: Q.U

âm luyến láy “í í...i...”, “í...a...”.
Mỗi lần tập luyện biểu diễn là tiếng
trống, tiếng phách, tiếng nhị hòa
vào tiếng hát làm rung lên xúc cảm
của những người con xa quê, thu
hút hàng trăm người lớn, trẻ con
cùng đến xem, cùng hòa theo tiếng
đàn nhị, tiếng phách và hát theo.
Ở CLB dân ca quan họ tổ dân phố
Chi Lăng 3 - Nam Ban chúng tôi
bắt gặp các liền anh, liền chị trong
nón thúng quai thao, áo mớ ba mớ
bảy hát những làn điệu quan họ
cổ được phổ những lời hát ngợi ca
về quê hương, đất nước đổi mới.
Anh Vũ Đình Nhiễu, một “liền
anh” quan họ tâm huyết đã biến
ngôi nhà của mình thành một sân
khấu mini vừa là nơi luyện tập vừa

quan tâm truyền dạy cho một lớp
nghệ nhân quan họ “măng non”.
Các em là những hạt nhân văn
nghệ thường xuyên biểu diễn ở địa
phương, ở trường ở lớp, trở thành
những người kế tục làm lan tỏa tình
yêu của cộng đồng đối với di sản
phi vật thể của nhân loại đã được
UNESCO công nhận. Ở CLB thơ
Gia Lâm, những vần thơ cùng
giọng ngâm đọc của các cây bút:
Tiêu Văn Minh, Nguyễn Thị Bé,
Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn
Hải Đăng... đã làm nên phong trào
làm thơ, bình thơ, đối thơ, họa thơ
làm cho vườn thi ca luôn là có sức
lay động, hấp dẫn. CLB hát then,
đàn tính xã Phi Tô do các nghệ
nhân Hoàng Thị Phẩy, Hoàng Thị

Dích vì yêu mà lập nên, tự trang
bị trang phục, đàn tính tẩu. Những
lời ca mộc mạc như ngọn lúa, củ
khoai được cất lên hòa cùng sự
rung lên của những sợi dây đàn
trong các buổi luyện tập một cách
bài bản như một mình chứng rằng
người Tày dù có đi đâu, ở đâu
cũng mang theo nét đẹp văn hóa
của dân tộc mình.
Việc “nở rộ” các CLB thi ca,
văn võ ở đất mới Lâm Hà từ nhiều
năm trở lại đây đã quy tụ 2.000
nghệ nhân dân gian, họ là những
người “truyền lửa” trong việc gìn
giữ và phát huy giá trị văn hóa,
giáo dục truyền thống yêu nước,
niềm tự hào và ý thức trách nhiệm
trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa

dân tộc mà còn truyền dạy cho thế
hệ kế tục. Từ các CLB, phong trào
văn hóa văn nghệ và những hoạt
động đã diễn ra sôi nổi như giao
lưu, hội diễn, hội thi, liên hoan,
tham gia biểu diễn phục vụ nhiều
sự kiện của xã, của thôn góp phần
nâng cao mức hưởng thụ, sáng tạo
văn hóa trong đời sống tinh thần
của người dân. Hàng năm, huyện
Lâm Hà đã tổ chức trên 250 buổi
biểu diễn văn hóa văn nghệ và
hàng trăm giải thể dục thể thao,
dưỡng sinh, võ - vật các loại để
các nghệ nhân quần chúng có dịp
phô diễn khả năng. Những hội
diễn là những dịp “trăm hoa khoe
sắc” trong trang phục, trong âm
sắc truyền thống. Các CLB còn
thường xuyên giao lưu với nhau,
thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, tăng
cường hiểu biết lẫn nhau, tương
thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng
tiến bộ.
Văn hóa văn nghệ dân gian
truyền thống luôn gắn liền với
đời sống của cộng đồng các dân
tộc, nó là hơi thở, là máu thịt, là
niềm đam mê sáng tạo và hưởng
thụ chính những gì mình lao động
sáng tạo ra không bao giờ ngừng
nghỉ. Bên cạnh việc quan tâm
phục dựng, trình diễn những làn
điệu và lời ca cổ, các CLB còn đặt
rất nhiều lời mới để ngợi ca quê
hương Lâm Hà giàu đẹp, ngợi ca
ý Đảng, lòng dân, công cuộc đổi
mới đất nước với khí thế mới, vận
hội mới; động viên khích lệ mọi
người ra sức thi đua lao động sáng
tạo và dựng xây. Các CLB đã góp
phần thực hiện xã hội hóa các hoạt
động văn hóa văn nghệ, làm giàu
đời sống tinh thần của nhân dân
các dân tộc trong huyện.

Góp thêm sử liệu về những người đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt
- Đà Lạt chưa được gọi bằng
một cái tên cụ thể, mà chỉ là tên
gọi chung là phần núi rừng. Tuy
nhiên, chưa xác định được thời
gian chính xác khắc bản đồ về đạo
Ninh Thuận với sự xuất hiện của
khu vực Đà Lạt và vùng phụ cận,
nhưng chắc chắn một điều rằng
tấm bản đồ này được khắc sau
năm 1832. Bởi vì năm 1832, vua
Minh Mạng mới cho đặt tỉnh.
Trong Mộc bản sách Đại Nam
nhất thống chí, quyển 12, mặt
khắc 6 khi miêu tả phần núi sông
tỉnh Bình Thuận, có khá nhiều chi
tiết ghi chép rõ hơn về tỉnh Lâm
Đồng, đặc biệt là mô tả Di Linh
thổ phủ như sau:
“Huyện Hòa Đa, rừng Nghi
Trang ở phía tây bắc huyện, có
đường đi về phía Tây lên sông
Dã Dương”. Hay: “Huyện Tuy
Phong:... Ở phía tây Bắc đất Man
hoang có sông Dã Dương, sông
sâu mà rộng, trong có nhiều cá sấu,
phía nam không có người Kinh và
người Man đóng thuế, thỉnh thoảng
có đi lại buôn bán”. Theo tác giả
Nguyễn Hữu Tranh, sông Dã
Dương chính là sông Đạ Đờng phát
nguyên từ đỉnh Lang Biang đổ về
sông Đồng Nai ngày nay.
Bằng các dẫn chứng khác nhau,

Họa đồ hành trình đến Đà Lạt của bác sĩ Alexandre Yersin.

tác giả Trương Phúc Ân và Nguyễn
Diệp cho rằng vào giữa thế kỷ 19,
Nguyễn Thông là người đã thám
hiểm sơn quốc và đã phát hiện ra
một vùng đất của tỉnh Lâm Đồng.
Tuy nhiên, trong số những tư liệu
hiện đang được lưu giữ tại Trung
tâm Lưu trữ quốc gia IV không thấy
có tư liệu nào nói về sự kiện này.
Chỉ biết rằng trong Mộc bản triều
Nguyễn, cuộc đời và sự nghiệp của

Nguyễn Thông còn lại khá rõ. Năm
Đinh Sửu (1877), dưới triều vua
Tự Đức, ông được giữ chức Doanh
điền sứ tỉnh Bình Thuận. Nguyễn
Thông đi khai khẩn đất hoang,
trong đó có xứ Đồng My.
Tuy nhiên, một sự kiện vẫn luôn
sống mãi trong tâm tư và tình cảm
của người Đà Lạt đó là ba giờ
rưỡi chiều ngày 21/6/1893, bác
sĩ Alexandre Emile Yersin đã đặt

chân lên cao nguyên Lang Biang,
tạo ra bước ngoặt lớn trong lịch sử
phát triển Đà Lạt. Tháng 10 năm
1897, căn cứ vào tờ trình và phân
tích của bác sĩ Yersin, đề nghị chọn
Lang Biang để xây dựng thành
nơi du lịch, nghỉ dưỡng (thay cho
Ba Vì và Vũng Tàu), Toàn quyền
Đông Dương Paul Doumer đã
cử phái đoàn lên cao nguyên tìm
đường ngắn nhất đến vùng đất này.
Tháng 3 năm 1899, bác sĩ Yersin và
Toàn quyền Paul Doumer lên cao
nguyên Lang Biang và quyết định
chọn Đà Lạt làm nơi nghỉ dưỡng,
công cuộc xây dựng thành phố Đà
Lạt bắt đầu từ đó.
Trải qua 125 năm hình thành và
phát triển, từ mảnh đất hoang sơ với
núi rừng hoang dại, Đà Lạt đã trở
thành một thành phố nổi tiếng có
tên trong nhiều quyển từ điển bách
khoa trên thế giới. Và trong tiến
trình phát triển đó, Alexandre Yersin
được xem là một người cha, người
mẹ vĩ đại, góp công sức to lớn để
tìm ra thành phố huyền diệu này.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bản đồ đạo Ninh Thuận, Mộc bản triều
Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV;
2. Hồ sơ H47/8, Mộc bản triều Nguyễn Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV;
3. Hồ sơ H47/9, Mộc bản triều Nguyễn,
Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.
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DU LỊCH NAM LÂM ĐỒNG

Còn đó
những
khó khăn

Nam Lâm Đồng gồm các huyện Di Linh,
Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và
TP Bảo Lộc, vùng đất có rất nhiều tiềm
năng để phát triển các loại hình du
lịch sinh thái, du lịch nghiên cứu khảo
cổ, du lịch văn hóa kết hợp với nghiên
cứu tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng và trải
nghiệm... Tuy nhiên, trên con đường
khai thác những tiềm năng thành thế
mạnh vốn có của vùng đất Nam Lâm
Đồng còn đó không ít khó khăn.
TRỊNH CHU

T

heo ông Lê Đức Cương, chủ
Khách sạn Tứ Hưng, với vị trí địa
lý thuận lợi, nằm trên trục Quốc
lộ 20, cách TP Đà Lạt 110 km, TP
Hồ Chí Minh 190 km, TP Vũng Tàu 200
km, TP Biên Hòa 150 km và TP Phan Thiết
120 km, là vùng chuyển tiếp giữa Đà Lạt và
các huyện, thành phía Nam tỉnh Lâm Đồng,
Bảo Lộc hội tụ đủ điều kiện cho ngành công
nghiệp dịch vụ - du lịch cất cánh. Thế nhưng,
trên bản đồ du lịch của tỉnh Lâm Đồng, Bảo
Lộc vẫn chỉ là trạm dừng chân chứ chưa phải
là điểm đến. “Tới đây, khi đường cao tốc Dầu
Giây - Liên Khương hoàn thành, số lượng
người lưu thông trên Quốc lộ 20 sẽ giảm,
kéo theo số lượng du khách đến với Bảo Lộc
giảm. Do đó, những người hoạt động trong
lĩnh vực du lịch ở Bảo Lộc cần sớm tính
đến chuyện này để có phương án đầu tư phù
hợp”, ông Cương cho biết.
Ông Giang Đức Thắng, Khách sạn
Memories cho rằng: Những đồi trà ở Bảo
Lộc và Bảo Lâm là những điểm thưởng
ngoạn, vui chơi, giải trí lý tưởng đối với du
khách. Mà việc Sở Văn hóa - Thể thao và
Du lịch tỉnh Lâm Đồng công nhận Nông
trường Tâm Châu là mô hình du lịch canh
nông đầu tiên ở Bảo Lộc cho thấy sức hút
ngày càng lớn của du lịch canh nông. Ngoài
ra, ở Bảo Lộc, du khách còn có thể trải
nghiệm vườn ổi (xã Đam B’ri), vườn bơ
(xã Lộc Thanh)... Bên cạnh đó, những nhà
máy ươm tơ dệt lụa, những nương dâu...

Đồi trà Bảo Lộc để trải nghiệm cũng là lựa chọn của du khách. Ảnh: Mai Văn Bảo

cũng là những điểm mang đến cho du khách
những trải nghiệm thú vị khi đến với Bảo
Lộc. “Tuy nhiên, tự vấn đề lại đẻ ra vấn đề,
chúng ta đang thiếu những hướng dẫn viên
du lịch chuyên nghiệp”, ông Thắng chia sẻ.
Ông Thắng kể, trong dịp Tuần Văn hóa
Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2017, một số
du khách liên hệ chỗ ông để đặt tour tham
quan đồi trà. Sau đó, tour tham quan đồi trà
bị hủy, chỉ vì các doanh nghiệp trồng và chế
biến trà không hợp tác. “Ở đây, cần có vai
trò của Nhà nước. Nếu để một mình doanh
nghiệp làm thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn”,
ông Thắng nói. Ông Lê Hữu Ngọc, Phó
Giám đốc Khu Du lịch thác Đam B’ri chia
sẻ: “Hiện tại, chúng tôi chỉ đáp ứng được
nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách trong
3 ngày 2 đêm. Còn như du khách có nhu
cầu lưu trú lâu hơn thì quả thật chúng tôi
không biết cho du khách chơi cái gì để giữ
chân du khách”. Ông Giang Văn Nhi, Chi
hội trưởng Chi hội Du lịch Nam Lâm Đồng
nhìn nhận: Phần lớn những người làm du
lịch ở Nam Lâm Đồng là những đơn vị kinh
doanh nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế,
chưa có chiến lược kinh doanh lâu dài. Vì
vậy, Nhà nước cần tạo các hành lang pháp
lý thuận lợi, cũng như cần có những cơ chế
ưu đãi và các giải pháp hỗ trợ đối với những
doanh nghiệp thật sự tâm huyết, có mục tiêu
kinh doanh dịch vụ du lịch lâu dài.
Ông Nguyễn Đình Hoàn, Phó Trưởng
Phòng Văn hóa - Thông tin TP Bảo Lộc,
trao đổi: “Chi hội Du lịch Nam Lâm Đồng
cần quan tâm hơn đến việc phát triển hội

Du khách tham quan Khu di tích khảo cổ Cát Tiên cấp Quốc gia đặc biệt. Ảnh: T.Chu

Cần quan tâm đến lễ hội truyền thống của người bản địa để phát triển thành một loại hình du lịch độc đáo.
Ảnh: T.Chu

viên đa ngành nghề để tạo ra nhiều sự kết
nối. Cùng với đó, Chi hội Du lịch Nam Lâm
Đồng nên xây dựng, hình thành các tour,
tuyến du lịch trong vùng nhằm đa dạng hóa
các loại hình và sản phẩm du lịch”.
Theo ông Phùng Quý Ngọc, Phó Chủ tịch
Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng Đà Lạt, tiềm
năng về du lịch của Nam Lâm Đồng là rất
lớn, bao gồm các khu, điểm như: Khu di
tích khảo cổ Cát Tiên (xã Quảng Ngãi), Khu
ủy Khu VI (xã Đức Phổ và thị trấn Phước
Cát) của huyện Cát Tiên; Khu Du lịch thác
Bo Bla (xã Liên Đầm), Khu Du lịch Liêng

Liang (xã Gung Ré), hồ Ka La và núi Brăh
Yang (xã Bảo Thuận) của huyện Di Linh;
Khu Du lịch rừng Madagui của huyện Đạ
Huoai; Khu căn cứ kháng chiến Lộc Bắc Lộc Bảo của huyện Bảo Lâm... Do vậy, sự
liên kết giữa các điểm này cần được xác định
như một định hướng chiến lược, để một mặt
tạo ra sự đa dạng các loại hình và mặt khác
tạo nên sự phong phú về sản phẩm du lịch.
Cũng theo ông Ngọc, mô hình homestay
hiện đang trống ở vùng đất Nam Lâm Đồng.
“Đây là mô hình nên đầu tư”, ông Ngọc
nhấn mạnh.

Căn nhà dài ở bon Bơ Đăng (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) cũng có thể khai thác du lịch. Ảnh: T.Chu
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Những tấm vé số cho học sinh nghèo
Đều đặn mỗi năm, Đoàn xã Lạc
Lâm (huyện Đơn Dương) đều
phát hành “vé số” để gây quỹ
“Thắp sáng ước mơ” giúp học
sinh có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn xã từ 2016 đến nay.
BÌNH YÊN

Đ

ể thực hiện chương
trình này, ngay từ đầu
tháng 4, Đoàn xã đã
chuẩn bị kế hoạch, tự
thuê in ấn và phát hành “vé số”
mở thưởng vào ngày 19/5 để xây
dựng nguồn quỹ “Thắp sáng ước
mơ” giúp các em học sinh có hoàn
cảnh khó khăn vào dịp Quốc tế
Thiếu nhi. Cơ cấu giải thưởng chỉ
là những vật dụng sinh hoạt thường
nhật như quạt hơi nước, lò vi sóng,
bếp ga, nồi cơm điện, nồi nướng,
chảo chống dính. Tuy giải thưởng
không cao nhưng vẫn thu hút được
sự quan tâm của nhiều người. Bởi
lẽ, họ mua vé số để ủng hộ các em
học sinh có hoàn cảnh khó khăn là
chính. Anh Nguyễn Hồng Thuận,

người dân thôn Yên Khê Hạ chia
sẻ: Tôi thấy việc làm này thật sự rất
có ý nghĩa nên năm nào tôi cũng
ủng hộ 10 tờ vé. Giải thưởng tuy
không lớn nhưng những người mua
như tôi cảm thấy rất vui vì số tiền
mình bỏ ra có ý nghĩa rất lớn.
Việc phát hành “vé số” được
Đoàn xã Lạc Lâm thực hiện minh
bạch, công khai và được sự đồng ý
của cấp ủy đảng, UBND xã. Năm
2016 và 2017, Đoàn xã phát hành
và bán được 3.000 vé trị giá 30
triệu đồng. Sau khi trừ các khoản
chi phí in ấn, giải thưởng và tổ
chức đêm văn nghệ, số tiền còn lại
được 16 triệu đồng dùng để phát
thưởng cho 30 em học sinh nghèo
vượt khó nhân dịp Quốc tế Thiếu
nhi và Tết Trung thu. Năm nay,
Đoàn xã Lạc Lâm tiếp tục phát
hành 3.000 vé đến các trường học
trên địa bàn và khối các đoàn thể
của xã. “Vé số” được giao về bán
theo hình thức vận động người
mua tự nguyện là chính. Toàn bộ
số tiền thu được từ việc bán vé sẽ
được Đoàn xã đưa vào quỹ “Thắp
sáng ước mơ” và tổ chức các hoạt
động khác của Đoàn. Theo anh

Bán vé số gây quỹ học sinh nghèo. Ảnh: B.Y

Nguyễn Quốc Khoa, Phó Bí thư
Đoàn xã, bản thân anh cũng được
phân công nhận bán “vé số”. Bằng
các mối quan hệ và kêu gọi bạn
bè trên facebook nên chỉ trong
3 ngày anh đã bán hết số vé mà
mình đã nhận và còn nhận thêm
vé của các chi đoàn thôn đồng bào

dân tộc thiểu số để bán giúp. Chị
Nguyễn Thị Thùy Hương, Bí thư
Đoàn xã Lạc Lâm cho biết: Thực
hiện Chương trình công tác Đoàn
và phong trào Thanh thiếu nhi,
nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành
lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và
kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ

Cơm nhà giữa phố
VIỆT QUỲNH

H

iểu được điều này, nên sự
xuất hiện của những quán
ăn bình dân với những
mâm cơm dân dã, mộc mạc, mang
đậm hương vị gia đình ngay giữa
lòng thành phố Đà Lạt như là cách
giúp nhiều người nơi đây phần nào
nguôi ngoai nỗi nhớ nhà giữa nhịp
sống bộn bề, tấp nập. Khách quen
là sinh viên, là dân văn phòng hay
người lao động xa quê. Cả khách
du lịch tìm đến cũng không ít. Đến
đó để được ăn cơm đựng trong nồi
đất nung với cà muối, cá kho, với
trứng chiên, dưa hành... giản dị mà
ngon lành như những ngày được ở
nhà ăn cơm mẹ nấu.
Trong căn hẻm mang cái tên thơ
mộng Nắng Chiều trên con đường
Trần Phú, có một không gian vừa
xanh màu cây cỏ, vừa ấm áp bởi
những bộ bàn ghế gỗ màu nâu,
luôn đông khách vào những giờ
cơm trưa. Quán cơm mang tên Lá
Chuối - cái tên vừa đơn sơ, vừa
thân thuộc, gần gũi đến nao lòng.
Chị Sa chủ quán chia sẻ rằng: Ai
cũng có một mái nhà, dù mái nhà
đó có hoàn chỉnh hay không thì đó
vẫn mãi là nơi dù có đi nơi đâu,
xa xôi cách trở cũng là để trở về.
Nhưng không phải ai cũng có thể
làm được điều rất đỗi bình thường
đó, vì công việc, khoảng cách địa lý
làm cho họ không được về nhà và
ôm chầm lấy những người thân yêu.
“Tôi có những người bạn phải
xa nhà để học tập và làm việc,
và trong những cuộc trò chuyện
thường là cảm giác nhớ nhà và
mong ước được ăn cơm mẹ nấu.
Dù có bản lĩnh đến mấy, giỏi

“Những người bạn phải xa quê để học tập và làm việc - trong những cuộc trò chuyện thường là cảm
giác nhớ nhà và mong ước được ăn cơm mẹ nấu, thèm “nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà”...

Những mâm cơm mang đậm hương vị gia đình. Ảnh: V.Q

giang đến mấy thì cũng sẽ chẳng
kiềm được cảm xúc khi nghe tiếng
cơm sôi. Bất chợt tôi nghĩ: “Sau
khi làm việc tất bật cả ngày, thì
biết tìm đâu thấy tiếng cơm sôi
hay những đĩa thức ăn đầy tình
cảm gia đình”, từ đó tôi nung
nấu một ước mơ về một ngôi nhà
chung - nơi níu kéo, gìn giữ yêu
thương của bữa cơm gia đình.” Lá Chuối ra đời từ đó.
Đó có lẽ cũng là mong muốn
chung của những người đã mở
ra những quán cơm nhà như Lá
Chuối. Điểm chung ở những quán
cơm này là mọi người đều tìm
thấy tuổi thơ của mình từ những
điều đơn giản và mộc mạc nhất,
từ tên gọi cho đến từng cái chén,
cái ly. Quán cơm Mậu dịch trong
con hẻm Mai Hoa Thôn cũng
chứa đựng những điều đó. Những
ngày thơ bé trong ký ức của nhiều

người là những buổi ngồi trước
hiên nhà thẫn thờ đợi mẹ đi chợ
về với gói lá chuối nhỏ mang quà
bánh trên tay; là cái gạc-mang-rê
mà bà hay cất tôm khô, tóp mỡ để
mỗi lần được sai đi lấy đồ dưới
bếp lại len lén mở ra và ăn vụng;
hay là những cái chén sứ với màu
men trắng ngà, bên ngoài là họa
tiết màu xanh da trời in mãi trong
trí nhớ từ cái lần đầu được mẹ cho
tự ăn rồi lỡ tay làm mẻ, làm bể.
Chỉ với những thứ đơn giản thế
thôi cũng đủ làm cho chúng ta bất
chợt nhớ nhung, bồi hồi nhớ nhà.
Ở quán cơm Ngày ba bữa nằm
trên đường Trần Nhật Duật, cô
chủ Thùy Lương lại mang đến cho
khách một không gian hoài niệm về
những ngày xưa cũ với bộ bàn ghế
gỗ lâu đời, với chiếc TV trắng đen
hay mấy chùm ngô khô treo trước
cửa nhà. Nhưng bữa ăn thì đậm chất

Đà Lạt vì lúc nào cũng có rau xanh
tươi mởn, và mùa nào quả ấy. Có
những ngày quán để cả buồng chuối
ở bàn, chín tới đâu khách lấy ăn tới
đó... lúc chín nhừ thì nhờ cái nắng
nướng cho ra mật để dành ăn với trà
nóng. Dứa cũng vậy, đến mùa, quán
nấu cá kho dứa, canh chua dứa, dứa
xào bò,... thơm như chính cơm nấu
ở nhà của mỗi người.
Đâu đó, khách sẽ thấy lại hình
ảnh về căn nhà của những năm
cuối tám đầu chín - năm một
nghìn chín trăm hồi ấy, với bức
tường đá dăm sần sùi, ô cửa bên
chiếc bàn máy khâu. Mọi người
sum vầy dưới ánh đèn, bên thố
cơm với bát canh cua dưa cà.
Bạn tôi, một người Huế sống ở
Nha Trang, đã ấn tượng ngay với
những quán cơm nhà kiểu vậy khi
lần đầu đến với Đà Lạt. Mà đúng
như bạn ấy nói: “Vốn dĩ cơm canh
ở đây cũng toàn món đạm bạc,
cũng chỉ là rau củ, cá thịt quen
thuộc hàng ngày, nhà nào cũng
có, cũng ăn. Nhưng mà khi xa nhà
rồi, vẫn được gặp những hương vị
và cảm giác ấy mới thấy thật vui
mừng và ấm áp”.
Là quán nhỏ của gia đình nên
những quán như vậy không có thực
đơn cố định mà nấu được món gì
thì mời mọi người món đó. Cũng
có lúc vừa miệng người này, cũng
có khi không hợp khẩu vị của người
kia, nhưng quan trọng nhất vẫn là
cảm giác. Và hầu như, ai cũng thấy
ngon miệng vì nhờ cảm giác đang
được ăn cơm mẹ nấu ở nhà.

tịch Hồ Chí Minh, Đoàn xã tổ
chức đêm giao lưu văn nghệ lồng
ghép quay số gây quỹ giúp học
sinh nghèo. Chương trình này đã
phát huy vai trò xung kích, tình
nguyện của tuổi trẻ trong tham gia
các phong trào hoạt động tại địa
phương, tiếp tục đẩy mạnh công
tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên
nhi đồng, tạo điều kiện giúp đỡ
các em học sinh nghèo vượt khó
vươn lên. Đây cũng là dịp để đoàn
viên, thanh niên được giao lưu và
thể hiện khả năng của mình, đồng
thời thắt chặt tình đoàn kết trong
đoàn viên, thanh niên xã nhà. “Xổ
số khuyến học là hoạt động truyền
thống được Đoàn xã Lạc Lâm duy
trì đều đặn 3 năm nay. Do kinh phí
hoạt động của Đoàn xã thường rất
ít, nên thông qua chương trình này,
Đoàn xã Lạc Lâm đã tạo được một
nguồn quỹ để tổ chức các hoạt
động phong trào. Đồng thời, tạo
sự quan tâm của toàn xã hội trong
việc chăm lo cho những mầm non
tương lai của xã, góp phần xây
dựng nguồn nhân lực trẻ trong sự
nghiệp xây dựng địa phương ngày
một giàu đẹp” - chị Hương chia sẻ.

Triển khai kế hoạch
thực hiện Tháng
hành động vì trẻ em
năm 2018
UBND tỉnh vừa ban hành
kế hoạch triển khai Tháng
hành động vì trẻ em năm 2018
với chủ đề “Vì cuộc sống an
toàn, lành mạnh cho trẻ em
trong thế giới công nghệ số”.
Theo đó, UBND tỉnh yêu
cầu triển khai thực hiện có
hiệu quả các quy định của
Luật trẻ em về bảo đảm thực
hiện các quyền trẻ em, đặc
biệt là quyền được tham gia
vào các vấn đề về trẻ em và
quyền được bảo vệ để không
bị xâm hại trong thế giới công
nghệ số. Nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của các cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp, nhà
trường và gia đình trong việc
phát huy tác động tích cực
của thế giới công nghệ số đến
sự phát triển toàn diện của trẻ
em. Thúc đẩy việc phổ biến,
giáo dục kiến thức, kỹ năng
sử dụng công nghệ số an toàn,
lành mạnh; kỹ năng phòng
ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em
trên môi trường mạng cho cha
mẹ, giáo viên, người chăm sóc
trẻ em và trẻ em. Thực hiện
“Mùa hè an toàn cho trẻ”, tổ
chức tốt việc phối hợp giữa
nhà trường, gia đình và chính
quyền cơ sở, các tổ chức, đoàn
thể trong quản lý, giám sát,
hướng dẫn trẻ em vui chơi
an toàn, lành mạnh và phòng
chống tai nạn thương tích trẻ
em, đặc biệt là đuối nước.

TIẾN DÂN
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Tồn tại nhiều khu dân cư tự phát

Hơn 100 Hội Phụ nữ xã,
phường, thị trấn cộng tác
với ngành Bưu điện

TỨ KIÊN

T
Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu Lâm Đồng.

Vừa qua, Tổng công ty Bưu điện Việt
Nam và Trung ương hội LHPN đã tổ chức
Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện thỏa
thuận hợp tác giữa hai cơ quan.
Theo đó, sau 1 năm ký thỏa thuận hợp
tác giữa Bưu điện tỉnh và Hội LHPN
tỉnh về việc khuyến khích các thành viên
trong Hội LHPN tham gia phát triển
dịch vụ hành chính công như: bưu chính
chuyển phát, tài chính bưu chính, phân
phối truyền thông, đồng thời xây dựng
cẩm nang giới thiệu về dịch vụ để truyền
thông cho hội viên phụ nữ các cấp. Hội
LHPN tỉnh sẽ tạo điều kiện để Bưu điện
tỉnh giới thiệu các hoạt động, dịch vụ của
đơn vị cho cán bộ, hội viên phụ nữ phù
hợp yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, hợp
tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị cũng
như các hoạt động khác của Hội LHPN
tỉnh trên cơ sở nhu cầu của Hội và năng
lực mạng lưới của Bưu điện tỉnh Lâm
Đồng, đồng thời hợp tác tổ chức, triển
khai các chương trình an sinh xã hội trên
địa bàn tỉnh.
Được biết, đến nay có 109/147 Hội
LHPN xã, phường, thị trấn trong tỉnh
ký kết hợp đồng cộng tác viên (chiếm
74,1% trên tổng số xã, phường, thị
trấn toàn tỉnh). Đối với nhóm dịch vụ
Tài chính Bưu chính, đạt tổng doanh
số 2.237 triệu đồng, chủ yếu phát triển
dịch vụ Bảo hiểm y tế tự nguyện (chiếm
64%), Bảo hiểm Dai-ichi (chiếm gần
21%), dịch vụ cho vay tín dụng, huy
động tiết kiệm bưu điện và bảo hiểm
(chiếm 15%). Đối với nhóm dịch vụ
phân phối truyền thông, đạt tổng doanh
số gần 240 triệu đồng, chủ yếu các mặt
hàng tiêu dùng, sách giáo khoa, thẻ vật
lý… Các đơn vị hợp tác hiệu quả điển
hình như TP Đà Lạt, huyện Bảo Lâm,
Lâm Hà, Cát Tiên.

THỦY NGUYỄN

rong những năm
qua, công tác quản
lý nhà nước về
quy hoạch và xây
dựng trên địa bàn thành phố
Đà Lạt luôn nhận được sự
quan tâm của lãnh đạo, chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh Lâm Đồng, Thành ủy,
UBND thành phố Đà Lạt.
UBND tỉnh Lâm Đồng đã
ban hành Quyết định số
36/2015/QĐ-UBND ngày
27/5/2015 quy định lộ giới
và các chỉ tiêu chủ yếu về
quản lý quy hoạch, xây dựng
đối với nhà ở và công trình
riêng lẻ trên địa bàn các
phường thuộc thành phố Đà
Lạt; UBND tỉnh cũng đã phê
duyệt thực hiện các đồ án
quy hoạch phân khu chức
năng, quy hoạch chi tiết xây
dựng 1/500 để triển khai
quy hoạch chung xây dựng
thành phố Đà Lạt đến năm
2030, tầm nhìn đến năm
2050 và đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại
Quyết định số 704/QĐ-TTg
ngày 12/5/2014 nhằm nâng
cao hiệu quả trong quản
lý, phát triển đô thị và tháo
gỡ những khó khăn, vướng
mắc, tạo thuận lợi cho nhân
dân xây dựng nhà ở theo
đúng quy định.
Tuy nhiên, hiện nay, trên
địa bàn thành phố Đà Lạt
vẫn còn tồn tại các khu dân
cư tự phát không phù hợp
theo quy hoạch sử dụng đất
và không đảm bảo theo quy
định. Thực tế, tình trạng
một số hộ gia đình, cá nhân
“bằng cách nào đó” có nhà,
đất nhưng không có giấy
chứng nhận do chưa lập hồ
sơ kê khai đăng ký quyền sử
dụng đất hoặc chưa đủ điều
kiện cấp giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà, quyền
sử dụng đất theo quy định
với các lý do như: không
phù hợp quy hoạch, đang

Với mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý chặt chẽ đối với
các khu dân cư tự phát đang tồn tại, gần đây thành phố Đà Lạt chủ trương rà soát và đề
xuất hướng xử lý đối với các khu dân cư tự phát trên địa bàn.

Xen giữa đất sản xuất nhiều khu dân cư tự phát mọc lên. Ảnh: T.K

có tranh chấp, thuộc các
khu vực đã có thông báo
thu hồi đất, thuộc đất khu
vực lâm nghiệp đã cấp giấy
chứng nhận cho các đơn vị
chủ rừng… Và đây chính
là nhân tố hình thành nên
những khu dân cư tự phát
trên địa bàn thành phố Đà
Lạt thời gian qua.
Với mục đích tăng cường
công tác quản lý nhà nước
về xây dựng, quản lý chặt
chẽ đối với các khu dân cư
tự phát đang tồn tại, gần
đây thành phố Đà Lạt chủ
trương rà soát và đề xuất
hướng xử lý đối với các
khu dân cư tự phát trên
địa bàn. Qua rà soát, toàn
thành phố hiện đang tồn tại
31 khu dân cư tự phát với
khoảng 3.604 hộ. Trong 16
phường, xã trên địa bàn,
chỉ có 3 phường (Phường

2, 7, 10) và 3 xã (Tà Nung,
Xuân Trường, Xuân Thọ)
chưa phát sinh các khu dân
cư tự phát, 9 phường còn
lại (Phường 1, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 12) và xã Trạm Hành
đều có từ 1 đến 6 khu dân
cư tự phát. Dễ nhận thấy,
ở những phường trung tâm
không phát sinh nhiều các
khu dân cư tự phát, như:
Phường 1 có 1 khu dân cư
tự phát với 15 hộ, Phường
6 có 1 khu dân cư tự phát
với 35 hộ… Trong khi các
phường vùng ven lại phát
sinh nhiều khu dân cư tự
phát, như: Phường 5 có 6
khu dân cư tự phát, Phường
8 có 5 khu dân cư tự phát,
Phường 11 có 5 khu dân cư
tự phát và quy mô hộ dân
sinh sống trong các khu dân
cư tự phát cũng lớn hơn gấp
nhiều lần (Phường 5 có 212

hộ, Phường 8 có 900 hộ và
Phường 11 có 770 hộ).
Theo nhìn nhận của chúng
tôi, con số rà soát của UBND
thành phố nêu trên chỉ có
tính tương đối (chỉ đúng
vào thời điểm khảo sát), bởi
trong thực tế con số này luôn
biến động, nhiều khả năng
tăng thêm và xu hướng tăng
thêm là chủ yếu. Hàng năm,
có hàng ngàn lao động tự
do đến Đà Lạt làm ăn, sinh
sống và không ít trong số đó
đã an cư, lập nghiệp tại địa
phương. Vì vậy trong khi
chúng ta chưa có phương án
quản lý hữu hiệu, thì việc
phát sinh thêm các khu dân
cư tự phát, hoặc tăng quy mô
hộ dân sinh sống trong các
khu dân cư tự phát hiện hữu
là không thể tránh khỏi và
cần có phương án xử lý vấn
đề này.

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Gia đình em Trần An Phi Phượng cần giúp đỡ
Gia đình em Trần An Phi Phượng (SN 2007), hiện là học
sinh lớp 5E, Trường Tiểu học Phan Như Thạch (Phường 9,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hiện đang trong tình cảnh
vô cùng khó khăn, cần được cộng đồng quan tâm giúp đỡ.
Theo cô Ngọc - cán bộ chữ thập đỏ nhà trường cho biết,
gia đình em Phi Phượng có 4 người, bố Trần Như Thanh (SN
1968), mẹ An Thị Thu Ngà (SN 1976) và em gái Diễm Như
(SN 2008). Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Bố bị ung thư
đại trực tràng giai đoạn cuối, bản thân em bị bướu cổ (ác tính),
mẹ không có công việc ổn định nên kinh tế gia đình hết sức eo
hẹp, có lúc phải chạy ăn từng bữa. Hiện tại gia đình em đang
trọ nhờ tại nhà số 17/17 đường Hùng Vương.
Qua Báo Lâm Đồng Cuối tuần, gia đình rất mong nhận được
sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.

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

Cô Ngọc - cán bộ chữ thập đỏ
Trường Tiểu học Phan Như Thạch trao quà
cho gia đình em Phi Phượng.

NHÌN RA BỐN PHƯƠNG
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Bà cụ 85 tuổi leo núi đơn cao nhất thế giới
Một bà cụ 85 tuổi đến từ bang Arizona,
Mỹ đã chinh phục được Kilimanjaro, ngọn
núi đứng một mình cao nhất thế giới ở
Tanzania.
Theo kênh KTVK của thành phố Pheonix,
bang Arizona, bà cụ Anne Lorimore vừa
hoàn tất chuyến leo núi Kilimanjaro cùng
các cháu của mình. Hành trình kéo dài 8
ngày, trước khi đi, cụ bà Lorimore nói trên
kênh ABC 15: “Tôi đã mong mỏi thực hiện
điều này từ lâu và bảo các cháu là bà muốn
đi lắm, rồi chúng đồng ý. Vì thế tôi đặt mục
tiêu cho mình là chinh phục Kilimanjaro
trong năm 2015 này”.
Bà Lorimore cho biết mình leo núi để
quyên góp tiền cho Challenge Youth Fund,
một quỹ từ thiện bà tự gây dựng cho các trẻ
em nghèo.

Ngược dòng Lam...
... Lam Giang chia nước với sông Cửu
Long, với sông Chu, sông Gianh ở phía
thượng lưu. Sông Lam chảy qua Phù Thạch
thì gặp núi Hồng, tiếng địa phương gọi là
Ngàn Hống. Vào thời nhà Trần, Phạm Sư
Mạnh từng viết: “Hương tượng sơn cao hơn
Bắc Đẩu”, ý nói: Các ngọn núi Hương Sơn
và Thiên Tượng trong dãy Hồng Lĩnh cao
chạm đến ngõ Bắc Đẩu nhà Trời. Núi sông
quấn quýt với nhau, núi sông hòa điệu tình
người: “Bao giờ Ngàn Hống hết cây - Sông
Lam hết nước đó đây hết tình”. Câu ca ấy,
người xứ Nghệ ai ai cũng thuộc. Từ Tiên
Điền, Lam Giang xuôi không xa lắm là gặp
cửa biển Hội Thống, sông - núi - biển giao
hòa. Có phải chăng thế đất, thế nước đã góp
phần tạo nên sự đua phát nhân tài? Tích xưa
có chép, thưở đầu dựng nước, Kinh Dương
Vương khởi lập triều Hùng từng một lần có
ý chọn Hồng Lam làm đất đế kinh. Qua các
triều đại, Mai Hắc Đế xây tháp cờ, Lý Thái
Tổ mở trại Định Phiên, Lý Thánh Tông
lập hành cung, Trần Minh Tông dựng bia
đá, Lê Thánh Tông làm thơ vịnh, Quang
Trung dựng kinh đô Phượng Hoàng, Gia
Long chọn cảnh Hồng Lam khắc vào cửu
đỉnh... Và chính đại thi hào Nguyễn Du đã
viết: “Hồng Lĩnh, Lam Giang vô hạn thắng”
(Cảnh đẹp Hồng Lam khôn tả xiết). Làng
Tiên Điền - Nghi Xuân như “bụng con rồng
cao ráo, bằng phẳng, bên trái dựa vào núi
Hồng, bên phải là dải sông Lam uốn khúc,
phía trước đảo Song Ngư nổi lên như hai
đóa hoa biển. Chợ Giang Đình sớm chiều
nhóm họp đông vui, đường thủy bộ đôi
chiều thông suốt, thật là nơi danh thắng
vậy” (Nghi Xuân địa chí).
Qua bao thăng trầm, biến cải, từ Bích Câu
- Thăng Long đến trấn Sơn Nam, từ Kinh
Bắc về miệt Thái Bình, cuối cùng Nguyễn
tiên sinh đã chọn đất quê để gửi can tràng.

Nâng cao chất lượng...
... Về cơ bản đã đạt được mục tiêu tăng
nhanh năng suất, sản lượng, chất lượng
nông sản đối với những cây trồng có lợi
thế của tỉnh. Anh Bùi Đức Minh, chủ vườn
ươm Minh Tuyền (thôn Yên Khê Hạ, xã
Lạc Lâm, Đơn Dương) cho biết, gia đình có
6 sào đất, anh đầu tư nhà kính để ươm giống
cây trồng. Sản phẩm anh chọn là những loại
giống cây được thị trường tiêu thụ mạnh
như xà lách, ớt chuông, cà chua, rau cần...
Nguồn hàng của gia đình chủ yếu cung cấp
trên địa bàn huyện Đơn Dương. Vì lấy sản
phẩm hạt giống rõ nguồn gốc nên hầu hết
sản phẩm ươm đều đạt chất lượng, nông
dân mua giống về trồng cũng có phản hồi
rất tích cực.

vời hơn”, bà Lorimore nói.
Bà biết và hiểu được những khó khăn khi
leo núi Kilimanjaro, kể cả việc bị ốm ngay
giữa chặng đường. Tuy nhiên, điều đó không

thể ngăn cản bà, người từng leo Ayers Rock
ở Australia ngay sau khi điều trị hóa chất
và khỏi bệnh ung thư hạch bạch huyết.
Trên đường leo núi Kilimanjaro, bà
Lorimore bị cảm cúm, tuy nhiên, hành trình
vẫn suôn sẻ và rất có thể bà còn lập kỷ lục
thế giới.
Tess Dumlao, người phát ngôn
kênh KTVK cho hay: “Chúng tôi đang chờ
đợi tin từ Guinness để thông báo chính thức.
Hướng dẫn viên leo núi của Lorimore khẳng
định họ sẽ công nhận bà là phụ nữ cao tuổi
nhất chinh phục đỉnh Kilimanjaro.
Bà đã đáp ứng đủ các yêu cầu, thực hiện
chuyến đi không cần trợ giúp và trở về an
toàn. Thời gian ghi nhận kỷ lục và làm giấy
chứng nhận của Guinness có thể kéo dài tới
4 tháng.
(Theo Vnexpress)

sự trừng phạt thì có mộ ở điện Pathéon, còn
tác giả Kim Vân Kiều thì chỉ có một nắm đất
nhỏ để làm nơi yên nghỉ”. À mà cũng phải,
cái bất tử đâu cần đến tượng đồng bia đá, dù
giờ đây, di mộ của Nguyễn Du đã được hậu
nhân tôn tạo uy nghi.
Có lẽ ngày xưa ông từng đi lại nhiều lần
trên con đường này và ngẫm điều “cát vàng
cồn nọ”, buồn nỗi “cửa bể chiều hôm”,
khóc cùng “thế gian lắm việc thương tâm”.
Không thể nào thay đổi thời thế, ông đành
gửi tâm can vào Từ Hải. Không đủ sẻ chia
cảm kích với phận người, ông đành giãi bày
nỗi lòng trong thân phận Thúy Kiều. Làm
quan thời đại phong ba bão táp, không thể
làm nhiều điều ích dân, ông nhỏ lệ trước
thập loại chúng sinh. Tôi đốt nén nhang
thơm bái bốn phương trời cung kính dâng
lên phần mộ thi nhân. Trong khói hương
như chứa nỗi trắc ẩn vào tiết Thanh minh
đôi Thúy gặp nấm đất Đạm Tiên hồng nhan
bạc phận mà nhớ một điều gì như nhớ cỏ
lau ngàn xưa trên đường Kiều xao xác. Ngơ
ngẩn cùng trời đất, tôi nhẩn nha cùng những
câu thơ Tố Như: “Tam niên lưỡng cú đắc Nhất ngâm song lệ lưu” (Ba năm viết được
hai câu thơ - Đọc lên hai hàng lệ tuôn chảy).
Bậc văn nhân như cùng chìm mình trong
cõi trầm luân, như cùng chịu cảnh oan trái,
đau thương của mọi kiếp người. Ông khóc
nỗi người, ai khóc nỗi ông: “Bất tri tam
bách dư niên hậu - Thiên hạ hà nhân khốc
Tố Như”...
***
Người dân nhiều quốc gia đã thổn thức
với thân phận nàng Kiều vì Truyện Kiều
được dịch ra nhiều thứ tiếng. Người Việt
trăm năm qua đã kính mộ suy tôn bậc ẩn
sĩ tài danh dưới chân dãy Hồng Sơn là Đại
thi hào dân tộc và nhân loại vinh danh ông
là Danh nhân văn hóa thế giới. Những điều

ấy, trong những đêm thao thức tàn canh bên
bến Giang Đình quê nhà Nguyễn Du không
ngờ. Ông cũng không ngờ những vầng trăng
trong thơ ông, những ngọn cỏ non trong thơ
ông đã trở thành nguồn năng lượng nhân
văn bất tử. Có một không gian Nguyễn Du,
một không gian Truyện Kiều âm ỉ đồng
hành suốt chiều dài dân tộc, cả quặn thắt
trong trầm luân đau đớn và hòa ca trong
khải hoàn vinh quang.
Nhà thơ Chế Lan Viên thật đúng khi
dự báo: “Một ngày kia Truyện Kiều mới
phát ra hết lượng tử của mình - Những
vỉa thơ nhân loại quên đi, và phát hiện ra
những vần thơ ẩn náu - Hồn ta ơi! Hôm
nay ngươi thanh bình mà ngày mai giông
bão - Trong câu Kiều xưa ta tìm ra Nguyễn
Du mà tìm cả chính mình...”. Truyện Kiều,
áng văn bất hủ đã hòa cảm cùng mọi kiếp
người tự cổ chí kim, từ bậc đại nho đến
người hành khất. Nàng Thúy Kiều từng
bước chân vào tận chốn cung đình cao
sang lẫn mái tranh xóm nghèo xơ xác.
Xưa, bà nội tôi mù chữ vẫn thuộc nằm lòng
những câu Kiều ru tôi vào giấc. Mẹ tôi
thuở thanh xuân đi hát Kiều, lẩy Kiều chọn
bạn. Bạn tôi mỗi lần bất ổn lại lật sách bói
Kiều. Tôi vẫn thường ví một câu Kiều mỗi
khi băn khoăn xáp sự.
Bóng chiều đã ngả về Tây, tôi lạy từ
vong hồn cụ Nguyễn. Thuyền đã nhổ neo
rời bến Giang Đình. Sóng nước vỗ lao xao
mạn thuyền nghe như sóng Tiền Đường
xưa vọng lại. Xa xa, khu di tích Nguyễn Du
khuất dần sau rặng phi lao. Tôi tự hứa với
mình, sẽ lại về nơi này nương bóng ngàn lau
lật giở những dòng cảo thơm ngày xưa cụ
mài mực chong đèn mà viết chuyện “trăm
năm trong cõi người ta”. Chợt nhận ra rằng,
trong thi hứng Nguyễn Du, “cõi người ta”
ấy không chỉ là cõi nước Việt mình...

quan trọng để thực hiện thành công Đề án
tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền
vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến
năm 2020. Tiếp tục thực hiện Dự án nhập
nội và mua bản quyền giống rau, hoa;
nhập nội thiên địch, hóa chất sinh học
cao cấp để hỗ trợ liên kết sản xuất giữa
doanh nghiệp và nông dân, sản xuất các
giống rau, hoa mới có bản quyền, phù
hợp tái cơ cầu trồng trọt, nâng cao năng
lực cạnh tranh; xúc tiến thương mại xuất
khẩu và phát triển thương hiệu. Chi cục
Trồng trọt và BVTV đã phối hợp với các
doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Hoa Đà Lạt
tiến hành liên hệ các đối tác nước ngoài

để mua bản quyền và nhập khẩu giống
hoa. Hiện đã có 5 doanh nghiệp tham gia
dự án đã liên hệ và ký hợp đồng với các
đối tác nước ngoài nhập khẩu giống. Từ
năm 2018 - 2020, tiếp tục triển khai Dự
án Nhập khẩu, mua bản quyền giống rau,
hoa hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuộc
Hiệp hội Hoa Đà Lạt để nhập khẩu các
giống rau, hoa có bản quyền từ các nước
chưa có phân tích nguy cơ dịch hại (PRA)
với số lượng 20 giống rau, hoa nhập khẩu/
năm. Số lượng cây giống được chuyển
giao ít nhất bằng 30% số lượng cây giống
đã nhập khẩu có bản quyền và đã qua
khảo nghiệm cho nông dân liên kết với
các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Bà Anne Lorimore
trên đỉnh núi
Kikimanjaro,
Tanzania.
Ảnh: Infomedan.

“Dù không phải người leo núi chuyên
nghiệp, tôi vẫn luôn yêu thích hoạt động
này. Khi tôi được kết hợp thú vui leo núi với
đam mê giúp đỡ trẻ em thì còn điều gì tuyệt

TIẾP TRANG 6

Năm tháng quê hương đối với ông vừa
thân thuộc lại vừa bí ẩn. Từ thưở còn là cậu
Chiêu Bảy theo mẹ về chịu tang cha cho
đến khi xế đời về lại sau tháng năm lưu lạc,
ông đã trải qua biết bao biến thiên thế sự,
nhân tình. Tôi nhìn lên Ngàn Hống cao xanh
như còn thấy bóng ông nhong nhong yên
ngựa vượt truông, trèo đèo vào Trường Lưu
hát ví phường vải hay trắng đêm ngâm họa
nỗi đau đời cùng văn phái Hồng Sơn. Nhìn
ra bến Giang Đình tưởng tượng như còn đó
bóng ẩn sỹ Tố Như phe phẩy quạt điều hóng
gió Lam giang. Thời của ông, đất Tiên Điền
còn bần bạc lắm. Ông trầm mặc cùng quê
nhà nắng sớm mưa mai. Ông ăn bát cơm
độn khoai với quả cà om chát mặn, uống bát
nước chè xanh thơm thảo hương thôn. Ông
chia sẻ nỗi niềm với người ngư phủ, với kẻ
tiều phu, với thập loại chúng sinh. Ông nghe
nhiều lời ăn tiếng nói của dân gian, hiểu tâm
tính của ngô, khoai, kê, đỗ. Bậc văn nhân
từng đội mũ cánh chuồn chọn lối sống của
kẻ dân dã. Trong cái sâu thẳm của tâm tình
quê kiểng, cái lẽ biến dịch hồ hải tang điền,
ông cảm kích, ông đớn đau và những trang
viết thấu tới cao xanh cũng bắt đầu từ những
đêm nhỏ lệ bên đèn. Âu đó cũng là nhân
cách của kẻ sỹ trong thời li loạn. Ông là văn
nhân tìm đúng cho mình con đường đắc
dụng giữa buổi hỗn trào…
Tôi bái lạy từ đường họ Nguyễn và di gót
trên con đường cát mịn tìm đến phần mộ
Đại thi hào. Nhớ hồi còn là sinh viên, gần
ba mươi năm trước, tôi và bạn bè từng viếng
mộ Tố Như. Phần mộ của người ngày ấy
vẫn chỉ là nấm đất sơ sài bên cỏ dại chẳng
khác mấy với mấy câu tả luận của Nguyễn
Đức Bính, một học trò Trường Quốc học
Vinh niên khóa 1927-1928: “Hỡi ôi, đây có
phải là nơi yên nghỉ cuối cùng của một nhà
thơ lớn hay không? Tác giả tập thơ Những
TIẾP TRANG 3

Kết quả chuyển đổi giống cây trồng giai
đoạn 2016 - 2017 đã góp phần tăng năng
suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp
ngày càng được nâng cao; tăng giá trị sản
xuất/ha đất canh tác: năm 2016 đạt 150 triệu
đồng/ha, năm 2017 tăng lên 158 triệu đồng/
ha (tăng 109% so với năm 2015). Trong đó,
trên cây rau, hoa có sự tăng trưởng vượt bậc
về diện tích cũng như sản lượng so với năm
2015: cây rau tăng 114,5% về diện tích và
116% về sản lượng; cây hoa tăng 122,7% về
diện tích, 126,6% về sản lượng.
Ông Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi
cục Trồng trọt và BVTV cho biết, nâng
cao chất lượng giống cây trồng và chuyển
đổi giống là khâu then chốt, là giải pháp
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CUỐI TUẦN

THỂ THAO

Phát triển phong trào
thể dục thể thao quần chúng

ĐÀ LẠT: Trên 1000 VĐV tham gia Đại hội

Thể dục thể thao cấp thành phố

Sau 4 tháng tổ chức, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) cấp cơ sở tại các xã, phường
trên địa bàn TP Bảo Lộc đã hoàn tất. Điều ghi nhận qua các đại hội ở cơ sở là sự
tham gia nhiệt tình của quần chúng nhân dân, tạo nên phong trào rèn luyện
TDTT rộng khắp theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Đồng diễn thể dục. Ảnh: V.Trọng

Các môn thi đấu thể thao dân gian thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia cổ vũ. Ảnh: H.Sang
HỮU SANG

T

heo bà Nguyễn Thị Huyền
Phương, Trưởng Phòng VHTT TP
Bảo Lộc, Phó Ban tổ chức Đại hội
TDTT, việc tổ chức đại hội TDTT cấp cơ
sở và cấp thành phố nhằm đẩy mạnh phong
trào TDTT theo tinh thần hưởng ứng cuộc
vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Đây cũng là dịp để xây dựng, phát triển
phong trào TDTT quần chúng, giữ gìn và
phát huy các môn thể thao dân tộc truyền
thống, góp phần nâng cao đời sống văn hóa
tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa
bàn thành phố.
Từ giữa tháng 1/2018, phường Lộc Tiến
đã được chọn để tiến hành Đại hội TDTT
điểm cấp cơ sở. Sau đó, 10 phường, xã
còn lại đã lần lượt tiến hành tổ chức khai
mạc Đại hội TDTT cấp cơ sở đến đầu
tháng 5/2018 thì hoàn thành. Các đại
hội đều tổ chức thi đấu các môn thể thao
chính, gồm: Bóng đá mini, bóng chuyền,
cờ tướng, kéo co và một số môn thể thao
khác phù hợp với phong trào TDTT cơ
sở như: Cầu lông, nhảy bao bố, đẩy gậy,
chạy việt dã. Trải qua các ngày thi đấu sôi
nổi, Đại hội TDTT cấp cơ sở đã thu hút
được trên 5.000 VĐV tham gia thi đấu tại
các bộ môn. Hầu hết các môn thi đấu đều
thu hút được sự cổ vũ nhiệt tình của đông
đảo bà con nhân dân trên địa bàn. Trong
kỳ tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở này,
11/11 xã, phường trên địa bàn thành phố
Bảo Lộc đã hưởng ứng tham gia tích cực,
chiếm tỷ lệ 100%. Việc tham gia đầy đủ
của các xã, phường đã tạo nên một phong

trào thể dục thể thao mạnh mẽ và sôi nổi.
Nhiều đơn vị chuẩn bị và tổ chức hiệu quả
như: Phường B’lao, phường Lộc Tiến, xã
Lộc Châu, Phường I, phường Lộc Phát…
Ngoài nguồn kinh phí 20 triệu đồng do
thành phố cấp, các địa phương đã huy
động và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh
phí xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trên
địa bàn. “Bằng sự vận động tích cực của
mình, các xã, phường đã làm tốt công tác
xã hội hóa phong trào TDTT, tranh thủ
được sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh
thần của các tổ chức, doanh nghiệp đóng
trên địa bàn. Từ đó, đã huy động được
các nguồn lực để tăng cường các điều
kiện vật chất, trang thiết bị cho cơ sở và
cho công tác tổ chức, điều hành các hoạt
động trong Đại hội TDTT” - bà Phương
cho biết thêm.
Kết thúc Đại hội TDTT cơ sở, các địa
phương đã tuyển chọn ra được những
VĐV xuất sắc để thành lập đội tuyển tham
gia thi đấu các bộ môn tại Đại hội TDTT
thành phố lần thứ VIII diễn ra vào ngày
19/5. Ngoài các môn thi đấu chính như
bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, kéo co
thì các Hội, CLB TDTT quần chúng còn
tham gia ở các môn như cầu lông, bóng
bàn, bóng rổ, võ cổ truyền, Karatedo,
Taewondo. Với chủ đề “TDTT Bảo Lộc
- Phát triển bền vững, hướng đến tương
lai”, Đại hội TDTT TP Bảo Lộc đang đặt
ra mục tiêu thu hút mọi tầng lớp nhân
dân trên địa bàn tham gia các hoạt động
TDTT, nâng cao thành tích thể thao của
lực lượng VĐV các môn trọng điểm và
đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy
động các nguồn lực để tăng cường cơ sở
vật chất, trang thiết bị cho cơ sở.

Vừa qua, Đà Lạt đã long trọng tổ chức lễ
khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT)
cấp thành phố lần thứ VII - 2018 với trên
1.500 người gồm VĐV và quan khách
tham dự.
Cứ 4 năm lại diễn ra một lần, đây đã là lần
thứ VII thành phố Đà Lạt tổ chức Đại hội
TDTT cấp thành phố.
Đại hội cũng được xem là bước thực hiện
hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” được các ngành, các cấp phát động
lâu nay; xây dựng và phát triển, nâng cao
chất lượng phong trào TDTT quần chúng,
giữ gìn và phát huy các môn thể thao dân tộc
truyền thống, góp phần nâng cao đời sống
văn hóa tinh thần của người dân.
Để tiến đến đại hội cấp thành phố, Trung
tâm Văn hóa Thể thao Đà Lạt cho biết tất cả
16 xã, phường của Đà Lạt đều đã tổ chức đại
hội cấp cơ sở của mình trong những tháng
đầu năm nay, trong đó thành phố đã chọn
Phường 10 làm điểm cho toàn thành phố.
Trên cơ sở Đại hội TDTT cấp cơ sở này, các
phường, xã đã tuyển chọn VĐV, thành lập
các đội tuyển cử tham dự Đại hội TDTT cấp
thành phố.
8 môn thi đấu tại Đại hội TDTT thành phố
Đà Lạt lần này gồm bóng bàn, cờ tướng,
bóng chuyền (nam nữ), kéo co (nam nữ), việt
dã, bóng đá, cầu lông và quần vợt. “Đây là
những bộ môn phổ biến, có đông người chơi
ở thành phố, có thế mạnh lâu nay và được
thành phố thường xuyên tổ chức giải cấp
thành phố hằng năm” - ông Hồ Hữu Tường,
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao
cho biết.

Theo lịch trình đề ra, ngay sau Lễ khai
mạc, Đà Lạt đã hoàn tất môn thi đấu đầu tiên
là kéo co nam nữ (giải nhất kéo co nam thuộc
về xã Tà Nung; nhất kéo co nữ thuộc Phường
5). Các môn còn lại dự kiến sẽ tổ chức thi
đấu trong tháng 6 đến như quần vợt từ ngày
5 đến 8/6; bóng bàn từ 17 - 20/6; các môn
thi đấu trong tháng 7 gồm việt dã (1/7); bóng
chuyền nam nữ (từ ngày 3-6/7), cầu lông (1112/7) và cờ tướng (từ 18 - 19/7).
Riêng môn bóng đá nam, Đà Lạt như
truyền thống lâu nay đã tổ chức giải bóng đá
sân lớn 11 người, giải được khai mạc từ ngày
8/5 với 12 đội của phường, xã tham dự, chia
làm 4 bảng, tổng cộng 19 trận đấu. Giải sẽ
kéo dài đến 3/6.
Theo ông Tường, dự kiến sẽ có khoảng trên
1.000 VĐV quần chúng tranh tài tại 8 bộ môn
trong khuôn khổ đại hội cấp thành phố lần
này, bao gồm đội tuyển của 16 phường, xã
và của 4 ngành gồm Công an, Quân sự, Giáo
dục và Thành Đoàn Đà Lạt. Chỉ riêng môn
bóng đá nam đã có trên 200 VĐV tham gia.
Tuy nhiên, Đà Lạt dịp này không chỉ tổ
chức thi đấu các môn trong khuôn khổ đại
hội cấp thành phố mà còn diễn ra nhiều hoạt
động TDTT thường niên khác, đặc biệt là tổ
chức giải các môn võ thuật (Taekwondo, võ
cổ truyền…), tổ chức các giải bóng đá mi
ni sân cỏ nhân tạo cho các lứa tuổi học sinh
trong dịp hè này.
Thành phố Đà Lạt theo ông Tường, sẽ cử
đội tuyển tham dự tất cả 13 môn thể thao
của tỉnh trong khuôn khổ Đại hội TDTT cấp
tỉnh sắp đến: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị
lực lượng, cử các VĐV xuất sắc tham gia tập
luyện để thi đấu tại Đại hội TDTT cấp tỉnh”.
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