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TUẦN
CON SỐ

Thực hiện chương trình trồng
rừng, trồng cây phân tán; các
cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và
người dân trên địa bàn thành
phố Đà Lạt đã trồng được trên

500.000 cây phân tán các

loại; các đơn vị chủ rừng đã
trồng gần 1.000 ha rừng tập
trung trong những năm qua.

Nguồn: UBND thành phố Đà Lạt

Thị trấn Mường Khương.

VẤN ĐỀ CUỐI TUẦN

Xây dựng nền giáo dục và đào tạo
phát triển đồng bộ, cân đối và đa dạng

T

hực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/
TU của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, 4 năm qua, chất
lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của Lâm Đồng
được nâng lên, quy mô giáo dục mở rộng phù hợp với
điều kiện địa phương, đáp ứng cơ bản nhu cầu học
tập của nhân dân và toàn xã hội. Các cuộc vận động
và phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, trở
thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ sở giáo dục,
tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, toàn xã hội chăm lo
cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt chất lượng giáo
dục toàn diện, chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn,
chất lượng giáo dục vùng khó khăn, vùng dân tộc.
Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được
quan tâm chăm lo, xây dựng; tu dưỡng phẩm chất đạo
đức nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ đáp

PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ BANGKOK - ĐÀ LẠT

ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy
học tiếp tục được tăng cường; tỷ lệ phòng học kiên
cố tăng, số phòng họp, phòng học tạm giảm đáng kể;
việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được
quan tâm đầu tư. Là một trong những địa phương đi
đầu cả nước về đẩy mạnh phong trào sáng tạo khoa
học kỹ thuật trong trường phổ thông, có học sinh tham
dự và đoạt giải cao trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật
quốc tế (Intel ISEF)...
Tuy đạt nhiều kết quả quan trọng song việc thực
hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW vẫn còn một số hạn
chế: Chất lượng chưa đồng đều giữa các vùng, đặc
biệt ở một số địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số.
Công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung
học, nhất là trung học cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu đặt
ra. Cơ cấu đội ngũ giáo viên một số địa phương chưa
hợp lý, chất lượng giảng dạy chưa cao...
XEM TIẾP TRANG 2

Quảng bá, truyền thông
chưa tác động đủ mạnh
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Du khách tham quan Chùa Vàng ở Bangkok.
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Cô học trò người Nùng đoạt giải thưởng “Cây bút triển vọng”
Sáng 23/5, Sở Thông tin và Truyền thông
phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh
Đoàn và Bưu điện tỉnh đã tổ chức lễ trao
giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ
47 năm 2018 tại Trường Dân tộc nội trú
THCS Lâm Hà.
Đây là năm thứ 31 Cuộc thi viết thư quốc
tế UPU được tổ chức tại Việt Nam do các
cơ quan: Bộ Thông tin và Truyền thông,
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh và Báo Thiếu niên Tiền
phong phối hợp tổ chức. Cuộc thi viết thư
quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018) được
phát động và triển khai trên phạm vi toàn
quốc từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2018.
Với đề tài: “Hãy tưởng tượng bạn là một
lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn
gửi gắm điều gì tới người đọc lá thư ấy?”,
Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1 triệu bức
thư dự thi của các em học sinh trên khắp
mọi miền Tổ quốc. Cuộc thi là dịp để các
em thiếu nhi được bày tỏ suy nghĩ, đề xuất
ý kiến của mình về những vấn đề lớn mà
thế giới đang phải đối mặt.
Theo đánh giá của Ban giám khảo, cuộc
thi năm nay đã có nhiều bài viết thực hay,
vừa giản dị hồn nhiên, đúng với lứa tuổi
của các em, cách nghĩ của các em mà vẫn

Ông Lê Thanh Liêm
- Phó Giám đốc Sở
Thông tin và Truyền
thông trao giải
thưởng cho em
Lăng Thị Hồng Ngọc.

không kém phần sâu sắc. Không ít em
còn bàn đến những vấn đề lớn của đất
nước, của nhân loại. Điều đó cũng cho
thấy, các em không chỉ học tốt môn Văn
mà còn rất chịu khó đọc sách báo, chịu
khó tìm hiểu những vấn đề mang tính
thời sự của đất nước và của cả nhân loại.
Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo
Quốc gia đã chọn 100 bài vào vòng
chung khảo. Kết quả: 1 giải nhất, 3 giải
nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích, 61

giải cây bút triển vọng cùng 3 giải đặc
biệt dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và
thí sinh khiếm thị và khuyết tật.
Bằng việc bày tỏ quan điểm và nỗi
trăn trở về vấn đề ô nhiễm môi trường,
bài viết của em Lăng Thị Hồng Ngọc
(học sinh lớp 8B, Trường Dân tộc nội trú
THCS Lâm Hà) đã đoạt giải “Cây bút
triển vọng” của Cuộc thi viết thư quốc tế
UPU lần thứ 47.

HỒNG THẮM

Di Linh có 498 cán bộ là người dân tộc thiểu số
Theo Phòng Nội vụ huyện Di Linh, là địa
phương có người dân tộc thiểu số gốc Tây
Nguyên chiếm tỷ lệ cao (khoảng 37%) nên
trong những năm qua, huyện Di Linh đặc
biệt chú trọng đến công tác quy hoạch, bố
trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội
ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong
các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn

huyện. Cụ thể, trong vòng 15 năm, từ 2003
đến nay, huyện Di Linh đã cử 163 cán bộ đi
đào tạo. Trong đó, 42 người được cử đi đào
tạo về chuyên môn và 121 người được cử
đi học các lớp lý luận chính trị.
Cũng theo Phòng Nội vụ huyện Di Linh,
huyện Di Linh hiện có 365 người dân tộc
thiểu số đang công tác tại các cơ quan của

huyện và 133 người công tác tại các xã, thị
trấn. Ngoài ra, thực hiện Đề án Tây Nguyên
của Trung ương và Đề án 50 của tỉnh,
những năm qua, UBND huyện Di Linh đã
chỉ đạo các cơ quan trong huyện ký hợp
đồng lao động và bố trí công tác cho 15
sinh viên là người dân tộc thiểu số.

T.ĐỒNG

CÁT TIÊN:

Doanh nghiệp đóng góp trên 17% tổng thu ngân sách địa phương
Theo UBND huyện Cát Tiên cho biết,
năm 2017, các doanh nghiệp đang hoạt
động trên địa bàn huyện đã đóng thuế và
các khoản phải nộp ngân sách nhà nước
trên 5,6 tỷ đồng, chiếm 17,55% tổng thu
ngân sách nhà nước địa phương (thu ngân
sách huyện năm 2017 là 32,4 tỷ đồng) và
chiếm 23,54% số thu thuế phí.
Được biết, toàn huyện Cát Tiên hiện có
47 doanh nghiệp, tổng doanh thu thuần
của các doanh nghiệp đạt khoảng 154 tỷ

đồng và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng
4,6 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã giải
quyết, tạo việc làm thường xuyên, ổn định
cho 826 lao động với mức lương dao động
từ 3 - 10 triệu đồng/người/tháng. Hoạt
động kinh doanh của các doanh nghiệp
trên địa bàn huyện từng bước được cải
thiện, một số doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh có hiệu quả góp phần quan trọng
thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế của
địa phương.

Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp
đang hoạt động trên địa bàn huyện chủ
yếu có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, công nghệ
lạc hậu, hiệu quả kinh doanh còn thấp,
hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây
dựng cơ bản, thương mại dịch vụ, khai
thác vật liệu xây dựng…, chưa có doanh
nghiệp đầu tư trong lĩnh vực có lợi thế của
địa phương như: sản xuất nông nghiệp,
chế biến nông sản.

TỨ KIÊN

2 HTX được thuê đất phi nông nghiệp
HTX Bò sữa Đơn Dương và HTX Dịch
vụ nông nghiệp tổng hợp An Phú, Đức
Trọng vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng
cho thuê đất phi nông nghiệp trả tiền hàng
năm, diện tích lần lượt hơn 500 m2 tại xã
Đạ Ròn và gần 10.400 m2 tại xã Hiệp An.
Cụ thể, trên diện tích 500 m2 đất thuê tại
xã Đạ Ròn đến năm 2033, HTX Bò sữa

Đơn Dương thực hiện dự án xây dựng trạm
thu mua sữa, góp phần đạt tổng công suất
thu mua 20 tấn sữa tươi/ngày với 250 hộ
thành viên trong năm 2018.
Và với thời hạn sử dụng đến năm 2047,
HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An
Phú thuê gần 10.400 m2 diện tích đất để
thực hiện dự án mô hình nông nghiệp

Xây dựng nền giáo dục...
... Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa
trong giáo dục và đào tạo còn nhiều hạn
chế, khó khăn... Một trong những nguyên
nhân hạn chế là do: Ở đôi nơi lãnh đạo
địa phương chưa quan tâm đúng mức đến
công tác giáo dục và đào tạo; triển khai
một số chủ trương, chính sách về phát triển
giáo dục chậm; hiệu quả phối hợp giáo dục
giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa
cao. Việc huy động các nguồn lực đầu tư
cho phát triển giáo dục và đào tạo chưa
tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của
địa phương...
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/

công nghệ cao, xây dựng xưởng sơ chế,
đóng gói rau, hoa, củ, quả… Được biết,
HTX An Phú hiện có khoảng 20 hộ gia
đình thành viên trồng hơn 20 ha rau, hoa
các loại theo hợp đồng; ngoài ra, còn liên
kết sản xuất ổn định với hàng chục hộ
nông dân khác ở địa phương.

VĂN VIỆT

TIẾP TRANG 1

TW giai đoạn 2018-2020, Tỉnh ủy Lâm
Đồng ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU
ngày 18/5/2018 về phát triển, nâng cao
chất lượng giáo dục và đào tạo. Theo đó,
mục tiêu tổng quát đặt ra: Xây dựng nền
giáo dục và đào tạo Lâm Đồng phát triển
đồng bộ, cân đối cơ cấu và quy mô, đa
dạng hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu
học tập thường xuyên, suốt đời của nhân
dân, hướng tới “xã hội học tập”. Xây dựng
đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức
đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, đạt chuẩn về
trình độ, phẩm chất, đạo đức; hoàn thiện cơ
sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo tốt các

điều kiện dạy và học. Đẩy mạnh công tác
xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn
đấu đến năm 2020, có 75% trường mầm
non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc
gia. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ
cập giáo dục ở các cấp học, bậc học, xây
dựng xã hội học tập. Nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện gắn với đẩy mạnh giáo
dục mũi nhọn, coi trọng giáo dục truyền
thống, ý thức chấp hành pháp luật nhằm
bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên phát
triển toàn diện, đáp ứng xu thế hội nhập,
phát triển của địa phương và đất nước...

LAN HỒ

Sở Công thương giải quyết 113
thủ tục hành chính
Theo danh mục công bố mới đây, Sở Công
thương Lâm Đồng được giải quyết 113 thủ
tục hành chính (TTHC) theo thẩm quyền.
Trong đó gồm 5 lĩnh vực thương mại (57
TTHC), công nghiệp (6 TTHC), năng lượng
(8 TTHC), kỹ thuật - an toàn - môi trường
(36 TTHC) và hội nhập (6 TTHC). Tất cả
lĩnh vực đều được tiếp nhận giải quyết tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công
thương Lâm Đồng.
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, những
TTHC được giải quyết trong thời hạn 5 ngày
như: Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu
thép để trực tiếp phục vụ sản xuất gia công;
cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại
diện của thương nhân nước ngoài tại Việt
Nam; cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ
công nghiệp…
Hoặc giải quyết trong 55 ngày đối với
những TTHC gồm: Cấp Giấy phép thành lập
cơ sở bán lẻ, cho phép cơ sở bán lẻ tiếp tục
hoạt động; cấp Giấy phép thành lập cơ sở bán
lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường
hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu
kinh tế…
MẠC KHẢI

CÁT TIÊN: 217 hộ đăng ký thoát nghèo
Phòng LĐ, TB & XH huyện Cát Tiên
cho biết, trong những năm qua, nhờ triển
khai đồng bộ nhiều giải pháp nên công tác
giảm nghèo trên địa bàn huyện Cát Tiên đạt
được nhiều kết quả khả quan. Chỉ tính riêng
trong năm 2017, huyện Cát Tiên đã có 364
hộ thoát nghèo và 144 hộ thoát cận nghèo.
Hiện tại, qua rà soát, huyện Cát Tiên chỉ còn
504 hộ nghèo.
Theo Phòng LĐ, TB & XH huyện Cát
Tiên, năm 2018, huyện Cát Tiên tập trung
đẩy mạnh công tác giảm nghèo, bằng việc
vận động người dân tích cực chuyển đổi cây
trồng, vật nuôi phù hợp để tăng năng suất và
thu nhập. Cùng với đó, huyện Cát Tiên sẽ tạo
điều kiện cho người dân thoát nghèo, bằng
vốn vay ưu đãi, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi,
phân bón cho bà con. Từ những việc làm cụ
thể này, trong năm 2018, huyện Cát Tiên có
217 hộ đăng ký thoát nghèo và 228 hộ đăng
ký thoát cận nghèo. Các địa phương trong
huyện làm tốt công tác giảm nghèo gồm có
xã Quảng Ngãi, xã Đức Phổ, xã Đồng Nai
Thượng, xã Tiên Hoàng, xã Phước Cát II và
thị trấn Phước Cát.
T.ĐỒNG

Đam Rông mở phiên tòa xét xử
các đối tượng về tội hủy hoại rừng
Tòa án Nhân dân huyện Đam Rông vừa
mở phiên tòa xét xử các bị cáo Cơ Liêng Ha
Chăm, Cơ Liêng Ha Thoại, Liêng Hót Tươi,
ở xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương về tội
hủy hoại rừng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát
nhân dân huyện Đam Rông, vào khoảng
tháng 12 năm 2015, Cơ Liêng Ha Chăm đã
rủ Cơ Liêng Ha Thoại, Liêng Hót Tươi cùng
nhau vào tiểu khu 174 thuộc địa bàn xã Đạ
Long, huyện Đam Rông, phát rừng lấy đất
sản xuất, tổng diện tích rừng bị hủy hoại là
gần 9.500 m2, mức độ thiệt hại 100%. Ước
thiệt hại về lâm sản và môi trường hơn 658
triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành
khẩn khai báo các hành vi phạm tội của mình
và xét thấy đây là hành vi gây nguy hiểm cho
xã hội, xâm phạm đến quy định của Nhà nước
về quản lý, bảo vệ phát triển rừng nên Tòa án
Nhân dân huyện Đam Rông đã tuyên phạt Cơ
Liêng Ha Chăm 15 tháng tù; Liêng Hót Tươi 9
tháng tù; Cơ Liêng Ha Thoại 9 tháng tù, tất cả
các bị cáo đều cho hưởng án treo.
VĂN TÂM
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Minh bạch chọn người tài
Là một trong 22 địa phương được
chọn thí điểm Đề án đổi mới cách
tuyển chọn cán bộ cùng với 14
bộ, ban, ngành Trung ương, Lâm
Đồng đang triển khai thực hiện
khá nghiêm túc, quy củ và được
coi là bước “đột phá” trong công
tác tuyển chọn cán bộ.
DIỄM THƯƠNG

Dấu ấn lần đầu thi
tuyển lãnh đạo cấp sở
Lâm Đồng vừa tổ chức kỳ thi
tuyển chức danh lãnh đạo quản lý
cấp sở và tương đương với phần
thi trình bày Đề án vào hai vị trí
Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó
Trưởng ban Ban Quản lý các Khu
Công nghiệp tỉnh. Đây là lần đầu
địa phương tổ chức thi tuyển lãnh
đạo cấp sở, góp phần thực hiện
tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Sau khi thông báo rộng rãi kế
hoạch thi tuyển, Hội đồng thi
tuyển công chức Lâm Đồng đã
tiếp nhận mười hồ sơ đăng ký thi
tuyển vào chức danh Phó Giám
đốc các sở: Y tế; Tài nguyên và
Môi trường; Tư pháp; Ban Quản
lý các Khu Công nghiệp tỉnh. Qua
rà soát, đối chiếu, tại kỳ thi tuyển
lần đầu, có bốn ứng viên đủ điều
kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vào chức
danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp
và Phó Trưởng Ban quản lý các
Khu Công nghiệp tỉnh, mỗi chức
danh tuyển chọn một người.
Với kỳ thi vừa tổ chức, Hội
đồng thi tuyển đã tổ chức phần
thi trình bày Đề án vào chức danh
Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu
Công nghiệp tỉnh của hai ứng viên
là Đỗ Xuân Kiên - Trưởng Phòng
Nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra Tỉnh
ủy và Nguyễn Quang Đạt - Trưởng
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Ban
Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh,
với chủ đề: Đánh giá lợi thế cạnh
tranh của các khu công nghiệp tỉnh
Lâm Đồng, vai trò quản lý nhà
nước đối với vấn đề này như thế
nào? Nguyên nhân, giải pháp và
kiến nghị để nâng cao lợi thế cạnh
tranh của các khu công nghiệp tỉnh
Lâm Đồng trong thời gian tới. Còn
hai ứng viên Trần Thị Mỹ Linh
- Trưởng Phòng Kiểm soát Thủ
tục hành chính thuộc Văn phòng
UBND tỉnh và Hà Thị Điệp - Phó
Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp
lý nhà nước - Sở Tư pháp Lâm
Đồng, trình bày Đề án vào chức
danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Lâm Đồng, với chủ đề: “Từ vị trí,
chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn
công việc của Sở Tư pháp tỉnh Lâm
Đồng trong điều kiện cải chánh tư
pháp và xây dựng nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa, các ứng
viên phân tích, đề xuất các giải
pháp thực hiện, hiệu quả và khả
thi để đơn vị thực hiện tốt chức
năng tham mưu cho UBND tỉnh có
những kết quả nổi bật trong công

Các ủy viên Hội đồng thi tuyển và các trưởng, phó phòng, chuyên viên các sở, ngành dự Lễ khai mạc Kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
do tỉnh Lâm Đồng tổ chức lần đầu tiên. Ảnh: D.Hiền

Kết quả phần thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Quản
lý các Khu Công nghiệp tỉnh và chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở và
tương đương vừa ra thông báo kết quả thi tuyển phần thi trình bày đề án. Theo đó, đối với chức danh Phó
Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, ứng viên Đỗ Xuân Kiên - Ủy viên UBKT, Trưởng Phòng Nghiệp
vụ - UBKT Tỉnh ủy đạt 72,87 điểm và ứng viên Nguyễn Quang Đạt - Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản
lý các Khu Công nghiệp tỉnh đạt 70,49 điểm. Đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Tư Pháp, ứng viên Trần Thị Mỹ
Linh - Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đạt 76,76 điểm; ứng
viên Hà Thị Điệp - Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng thuộc Sở Tư pháp đạt
75,88 điểm.

tác tư pháp tại địa phương”.
Ghi nhận trực tiếp tại hai buổi
thi, với những kiến thức, nghiên
cứu, sự hiểu biết của mình, các
ứng viên đã thể hiện khá toàn
diện những vấn đề đặt ra hiện nay
tại các khu công nghiệp hay công
tác cải cách tư pháp của ngành tư
pháp trong công cuộc đổi mới.
Đặc biệt, trong phần trình bày về
chiến lược, định hướng phát triển
cũng như công tác quản lý theo
ngành, theo vị trí dự tuyển các
ứng viên đã có những phân tích,
đánh giá cụ thể về lý luận gắn
với thực tiễn mang tính quy mô,
phù hợp với tình hình chung của
địa phương hiện nay. Ngoài phần
trình bày đề án, tại kỳ thi lần này
các ứng viên cũng đã trả lời các
câu hỏi mang tính phản biện của
các thành viên Hội đồng thi tuyển
và các khách mời xung quanh
vấn đề của đề án mà ứng viên xây
dựng.
Ông Nguyễn Văn Yên - Ủy
viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá:
Một trong những nhiệm vụ, giải
pháp được đề cập tại Nghị quyết
số 18, Hội nghị Trung ương 6 là
xây dựng, hoàn thiện và thực hiện
cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công
khai, minh bạch, dân chủ trong
bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển
dụng công chức, viên chức để thu
hút người có đức, có tài. Cụ thể
hóa chủ trương này và cũng là địa
phương được chọn thí điểm, kỳ
thi tuyển đầu tiên đã được tổ chức
thành công với sự minh bạch,
công bằng, kết quả của kỳ thi cũng
là định hướng tiếp nối cho các kỳ
thi tiếp theo, đồng thời từng bước

nâng cao chất lượng cán bộ, nhất
là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản
lý tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo
tốt nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng
cán bộ lãnh đạo
Đề án “Thí điểm đổi mới cách
tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp
vụ, cấp sở, cấp phòng” với hướng
dẫn của Bộ Nội vụ được đánh giá
có nhiều điểm mới. Điểm đáng
chú ý nhất trong việc thi tuyển
của Bộ Nội vụ là quy định về đối
tượng dự thi. Ngoài công chức,
viên chức nằm trong quy hoạch,
đang công tác tại đơn vị có nhu
cầu bổ nhiệm, ngay cả các đối
tượng đang công tác tại các bộ,
ngành, địa phương khác, nếu có
đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức
danh thi tuyển và nằm trong quy
hoạch của chức danh tương đương
với chức danh thi tuyển cũng được
tham dự. Trong Công văn 2424
hướng dẫn thực hiện đề án do Thứ
trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy
Thăng ký nêu rõ, trường hợp nhân
sự không nằm trong quy hoạch,
không công tác tại đơn vị có nhu
cầu bổ nhiệm và có thể không phải
là đảng viên nhưng được tập thể
lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền
đề cử thì cũng được tham gia thi
tuyển. Cũng Theo chỉ đạo của Bộ
Nội vụ, trong quá trình thực hiện
đề án, các bộ ngành và địa phương
có trách nhiệm thông báo công
khai về nhu cầu, tiêu chuẩn của
chức danh tuyển chọn. Khi tổ chức
thi phải từ 2 người trở lên tham gia
dự tuyển vào một chức danh. Việc
thi tuyển nhằm tạo môi trường
cạnh tranh lành mạnh, tránh tình

trạng cục bộ, khép kín trong công
tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.
Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn
vị tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi
tuyển tỉnh Lâm Đồng cũng nhấn
mạnh đến việc đổi mới tổ chức bộ
máy, tuyển chọn lãnh đạo quản
lý cấp sở và tương đương. Đây là
chủ trương đúng đắn của Trung
ương, nhằm tạo sự đột phá trong
công tác cán bộ, qua đó để chọn
ra những người đảm bảo các tiêu
chí giữ cương vị lãnh đạo quản lý,
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ
chủ chốt của tỉnh Lâm Đồng chất
lượng, vững mạnh, toàn diện.
Việc tổ chức thi tuyển các chức
danh lãnh đạo quản lý là việc làm
hoàn toàn đúng và phù hợp trong

Một trong những nhiệm vụ,
giải pháp chung đối với toàn
bộ hệ thống chính trị được
nêu trong Nghị quyết số 18,
Hội nghị Trung ương 6 là: Xây
dựng, hoàn thiện và thực hiện
cơ chế cạnh tranh lành mạnh,
công khai, minh bạch, dân chủ
trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ
và tuyển dụng công chức, viên
chức để thu hút người thực sự
có đức, có tài vào làm việc trong
các tổ chức của hệ thống chính
trị. Tiến hành sơ kết, tổng kết
và đổi mới việc thi tuyển, bổ
nhiệm, sử dụng, đánh giá và
thực hiện chế độ, chính sách
đãi ngộ đối với cán bộ, công
chức, viên chức; đẩy mạnh cải
cách tiền lương.

tình hình hiện nay. Ngay khi tổ
chức lần đầu, kỳ thi đã thể hiện
nhiều ưu điểm mà trong đó lợi ích
thiết thực của đợt thi tuyển là giải
quyết được nhiều vấn đề, tránh cục
bộ trong từng vụ, từng cơ quan,
đơn vị. Việc thi tuyển tạo điều kiện,
cơ hội ngang nhau đối với các ứng
viên và khắc phục tình trạng cục
bộ, chạy chức... Cuối năm 2018,
Bộ Nội vụ sẽ tổ chức sơ kết, rút ra
bài học kinh nghiệm, có cách làm
mới gọn hơn, hiện đại hơn, minh
bạch hơn và phổ biến trên phạm vi
cả nước.
Việc tiên phong trong công tác
nâng cao chất lượng cán bộ lãnh
đạo cấp sở và tương đương, Lâm
Đồng đang từng bước cụ thể hóa
các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước một cách rõ
ràng, hiệu quả và chất lượng.
Thể hiện tính “đột phá”, quyết
tâm xây dựng một nền công vụ
chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu
quả của tỉnh. Thông qua việc thi
tuyển cũng đã tạo ra phong trào
và ý thức tự giác nghiên cứu, học
tập nâng cao trình độ mọi mặt, cả
về lý luận chính trị, chuyên môn,
nghiệp vụ, kỹ năng thuyết trình,
kỹ năng lãnh đạo, quản lý.
Ông Nguyễn Duy Hùng - Ủy
viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban
Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng: Việc
thay đổi cách thức tuyển dụng,
trước hết nhằm phát hiện, thu hút,
tuyển chọn, bổ nhiệm được người
có đủ phẩm chất chính trị, đạo
đức, năng lực, trình độ, góp phần
nâng cao chất lượng nghiệp vụ,
thực hiện chiến lược cán bộ trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, hội nhập quốc tế. Đồng thời,
chủ trương này tạo ra môi trường
cạnh tranh lành mạnh, đổi mới
quy trình bổ nhiệm cán bộ, tránh
tình trạng khép kín, cục bộ.
Trước đây tất cả quy trình
tuyển dụng là bỏ phiếu tín
nhiệm thì nay với hình thức thi
bao gồm cả thi viết và bảo vệ đề
án, có hội đồng thi tuyển xem
xét, chấm điểm và cán bộ công
chức giám sát, do đó sẽ hạn chế
được rất nhiều khiếm khuyết
hiện nay.
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Trở lại miền biên viễn Mường Khương
Ký: NGUYỄN THANH ĐẠM

D

uyên nợ của tôi với
Mường Khương
khởi nguồn là do
đầu năm 1985 tôi, đứa con đồng bằng châu
thổ sông Hồng bị mê hoặc bởi
những trang văn mở ra bao điều
kỳ bí, lãng mạn về Tây Bắc của
Tô Hoài (Vợ chồng A Phủ), Ma
Văn Kháng (Đồng bạc trắng hoa
xòe), Nguyễn Huy Thiệp (Những
ngọn gió Hua Tát)… nên đăng
ký đi thực tập khoảng 2 tháng
tại Báo Hoàng Liên Sơn. Dịp
này, tôi được Chi đoàn Báo chí
khóa 5 giao nhiệm vụ lên tặng
trên 100 cuốn truyện, 300 bì thư
và một cây đàn gui-ta cho Chi
đoàn Đồn biên phòng Pha Long
đứng chân trên biên giới nơi nhà
báo Bùi Nguyên Khiết bám chốt
viết bài, chụp ảnh và anh dũng
hy sinh trong cuộc chiến chống
bành trướng năm 1979… Đến
Báo Hoàng Liên Sơn, tôi tìm gặp
ngay các đồng nghiệp Trường
Túy, Phạm Ngọc Triển, Phạm
Mạc, Hữu Tê… và được các anh
tâm sự: Bùi Nguyên Khiết sinh
năm 1945, quê xã Xích Thổ,
huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Trước khi trở thành phóng viên
Báo Hoàng Liên Sơn, ông là giáo
viên cấp 2 đã nhiều năm dạy
học ở các huyện Bắc Hà, Sa Pa
và thị xã Lào Cai. Ông từng học
Lớp bồi dưỡng viết văn cho các
nhà văn trẻ Việt Nam năm 1974.
Bùi Nguyên Khiết viết nhiều tác
phẩm văn học - báo chí tiêu biểu
về mảnh đất và con người Lào
Cai. Đó là các tập truyện ngắn:
“Đi bên những vì sao”, “Dáng
núi”, “Ngôi sao xanh màu lá
mạ” (in chung với nhà văn Ma
Văn Kháng), “Tiếng chim đổi
mùa” (in cùng nhiều tác giả);
các truyện ký, bút ký đăng các
báo Văn nghệ, Văn nghệ Quân
đội, Tiền Phong, Phụ nữ Việt
Nam... Ngày 17/2/1979, tại một
cao điểm ở vùng biên giới xã Tả
Ngài Chồ, nhà báo cùng bộ đội
địa phương và dân quân chiến
đấu ngoan cường chống quân
xâm lược, góp phần bảo vệ biên
giới Tổ quốc. Sau khi hy sinh,
nhà báo - liệt sỹ Bùi Nguyên
Khiết được công nhận hội viên
Hội Nhà văn Việt Nam.
Tôi nhớ dịp đó, các đồn biên
phòng của tỉnh đều nằm trên địa
bàn “trắng” dân giáp ranh biên
giới, đường sá xuống cấp lắm “ổ
trâu, ổ voi” bởi cuộc chiến, xe tải
chở hàng thương nghiệp, lương
thực lưu thông trên cung đường
này rất hiếm hoi... Vậy mà khi
ngồi xe do bộ đội biên phòng
vẫy giúp quá giang, khi cuốc bộ
tôi đã trải qua hơn 10 đồn, chốt
biên phòng để đến với Pha Long.
Ở từng đồn, tôi giành thời gian
để tìm hiểu về cuộc sống, tâm tư
tình cảm của các chiến sĩ và thật
sự cảm động, chia sẻ với những
khó khăn thiếu thốn về vật chất,
tình cảm của những người lính
mặc quân phục xanh màu lá cây

Gần Giỗ Tổ Hùng Vương, từ Đà Lạt bay Bắc, tôi theo đoàn công tác Hội Nhà báo và Đài PTTH tỉnh
Hưng Yên lên giao lưu văn nghệ chủ đề “Hát với biên cương” với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pha
Long và xã Tả Ngài Chồ (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Thị trấn Mường Khương. Ảnh: T.Đạm

rừng; đồng thời cảm phục tinh
thần vượt khó khăn, gian khổ và
quyết tâm bám trụ bảo vệ từng
tấc đất biên cương.
Tôi đã đến Pha Long trong
vòng tay ấm áp chân thành, cảm
động của các chiến sĩ và đặc biệt
là các đoàn viên Chi đoàn đồn
biên phòng. Anh em bùi ngùi
thương tiếc kể cho tôi nghe về
hình ảnh cao đẹp của nhà báo chiến sĩ Bùi Nguyên Khiết trong
những ngày bám chốt Tả Ngài
Chồ đánh quân xâm lược. Với tôi
đó là một bản hùng ca sống mãi
cùng thời gian, một hình tượng lý
tưởng mà các thế hệ người cầm
bút cần rèn luyện, noi gương. Gần
đây, được biết ông đã được truy
tặng Giải thưởng Văn học nghệ
thuật Phan-xi-păng lần thứ nhất
vào năm 2002 - Giải thưởng Văn
học nghệ thuật lớn nhất của tỉnh
Lào Cai xét tặng 5 năm một lần.
Xã Mường Khương nay đã
thành thị trấn huyện. Núi rừng
vẫn chập chùng hùng vĩ như xưa
nhưng cảnh sắc đã khoác tấm áo
phố thị, nhiều cửa hàng cửa hiệu
trưng biển sặc sỡ. Điện, đường,
trường, trạm… xưa chỉ thấy trên
phim ảnh thì nay là hình ảnh
không xa lạ trên biên cương.
Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND
xã Tả Ngài Chồ, Bí thư Đảng ủy
xã Hoàng Trường Minh - với nét
đẹp điển hình của người H’Mông
như trán cao, mũi dọc dừa, mắt
một mí mở rộng lấp lánh sự
thông minh - nở nụ cười sáng
khuôn mặt rạng rỡ, hồn nhiên và
dí dỏm trả lời khi chúng tôi hỏi
tuổi tác: “Mình sinh 1982 vì vậy
ở thôn có đàn chó sủa suốt ngày.
Tuổi Tuất mà”! Mọi người ùa
cười vui trong không khí cởi mở,
gần gũi. Bí thư cho biết: Các anh
có hay địa danh Mường Khương
nghĩa là gì không? Đồng bào xưa
gọi Mưng Khang (đất có gang,
có thép), đọc Mưng Khảng, sau

Bí thư xã Tả Ngài Chồ (bìa phải) và hai con trên sân trường học.

Việt hóa thành Mường Khương.
Còn Tả Ngài Chồ là vách đá lớn.
Xã vùng cao, biên giới này có
tổng diện tích đất tự nhiên 2.137
ha, 9 thôn. Có 562 hộ dân tộc
H’Mông với 2.930 nhân khẩu.
Với đặc thù xã vùng cao, trình
độ nhân dân không đồng đều; cơ
sở hạ tầng KT-XH đã được đầu
tư xây dựng song còn thấp kém
chưa tạo động lực lớn cho phát
triển, đời sống và thu nhập của
nhân dân còn thấp.
Xác định chuyển dịch cơ cấu
cây trồng là nhiệm vụ trọng tâm
và là giải pháp để thoát nghèo,
làm giàu và nguồn lực bền vững
để xây dựng nông thôn mới, Tả
Ngài Chồ chú trọng vận động
nhân dân trồng và thâm canh
các cây lương thực như sử dụng
giống ngô lai, lúa lai năng suất
cao, phù hợp với điều kiện địa
phương. Tổng sản lượng lương
thực có hạt năm 2017 đạt 1.636
tấn, bình quân trên 500 kg/
người. Tổ chức trồng quýt hàng
hóa trong vùng quy hoạch xây
dựng thương hiệu “Quýt Mường
Khương”; chăn nuôi các giống
vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế
cao (lợn đen, gà bản địa). Thời
gian qua, xã thường xuyên vận

động bà con nâng cao nhận thức
bảo vệ rừng. Đến nay, tổng diện
tích khoanh nuôi, bảo vệ được
1.084,1 ha; trồng rừng mới 10 ha
bằng cây hồi. Độ che phủ rừng
của xã giữ được tỷ lệ gần 58%
nên cơ bản giữ được nguồn nước
phục vụ sinh hoạt, sản xuất.
Kinh tế dần ổn định và các lĩnh
vực văn hóa - xã hội cũng được
quan tâm. Năm nay, xã phấn đấu
thêm trường cấp 1-2 đạt chuẩn,
nâng lên 3/3 trường đạt chuẩn
quốc gia…
Để từng bước phát triển sản
xuất, nâng cao đời sống đồng
bào, Phó Chủ tịch UBND xã
Sùng Seo Sà bộc bạch: Xã đang
kêu gọi các nhà đầu tư phát triển
tiềm năng du lịch của địa phương.
Địa bàn huyện Mường Khương
cũng như Tả Ngài Chồ, Pha
Long có nhiều di tích lịch sử, di
sản văn hóa phi vật thể độc đáo.
Nơi đây năm 1959 đã phát hiện
ra trống đồng Pha Long (thuộc
Hêgơ I) nổi tiếng có niên đại cách
đây 4000 năm. Có quần thể hang
động Cao Sơn chập chùng cao
chót vót là chứng tích “phơi thây
xác giặc” phong kiến phương Bắc
với huyền thoại “khe diệt Hán”,
là căn cứ hoạt động cách mạng

chống Pháp. Vùng đất cũng lưu
giữ các lễ hội dân gian như: Hội
Cúng rừng cấm góp phần bảo
vệ môi trường sinh thái; Lễ tết
23 tháng 6 của người Pa Dí với
nhiều bản sắc độc đáo.
Đang mải câu chuyện thì chị
Bùi Thị Mỵ, em gái liệt sĩ Bùi
Nguyên Khiết từ Hà Nội lên và
cháu Thanh Điệp (cháu nhạc sĩ
Triệu Lam Châu) từ Chi nhánh
Viettel Cao Bằng về để trong đêm
giao lưu sẽ hát bài “Bùi Nguyên
Khiết phố” (thơ: Lê Nhuệ Giang,
nhạc: Triệu Lam Châu) bước vào
phòng với nụ cười phấn chấn,
thông báo đã hoàn tất công việc
trọng đại… Hai cô cháu vừa lên
đồi A5, xin nắm đất biên cương
nơi nhà báo Bùi Nguyên Khiết hy
sinh để mang về quê tưởng thờ…
Hơn ba thập niên trước lên
Mường Khương - Pha Long, tuy
trong gian khó bộn bề và còn đấy
âm mưu chống phá, xâm lăng
của thế lực thù địch nhưng vùng
biên cương vẫn sặc sỡ muôn màu
sắc chợ phiên; tiếng khèn lá, sáo
Mèo dìu dặt những đêm trăng gọi
bạn tình. Và đặc biệt ấn tượng
là trong sương buốt giá tháng
ba, hoa đào vẫn kiên trì bám vào
vách đá bừng khoe sắc thắm khắp
núi rừng. Tín hiệu lạc quan, giàu
sức sống đó đã thể hiện bản tính
yêu cuộc sống thanh bình và ý chí
quyết liệt, quật cường để gìn giữ
độc lập - tự do của đồng bào các
dân tộc miền biên viễn. Điều tôi
thầm nghĩ trước đây đã trở thành
hiện thực sinh động trong gần 40
năm qua. Người Mường Khương,
Tả Ngài Chồ - nơi máu đào nhà
báo, nhà văn Bùi Nguyên Khiết
cùng bao cán bộ, chiến sĩ và nhân
dân từng thấm đỏ - đã luôn là
phên dậu vững vàng, thành luỹ
gang thép của Tổ quốc.

THEO DÒNG SỰ KIỆN

Đài Truyền hình Việt Nam vừa
công bố các hoạt động của
Liên hoan Thiếu nhi Quốc tế
VTV 2018 với chủ đề “Trái đất
xanh - For a green planet”, dự
kiến sẽ diễn ra từ ngày 29/5
đến 3/6 tại Vinpearl Land, Nha
Trang, Khánh Hòa.

Đ

ây là sự kiện thường
niên của Đài Truyền
hình Việt Nam vào dịp
Quốc tế Thiếu nhi 1/6, với mục
tiêu kết nối tình đoàn kết hữu
nghị giữa các quốc gia trong khu
vực thông qua hoạt động giao lưu
của thiếu nhi.
Qua 3 năm tổ chức, liên hoan
này ngày càng mở rộng quy mô.
Nếu như năm 2016 là Liên hoan
Thiếu nhi ASEAN với các đội
tham gia đến từ các quốc gia khu
vực Đông Nam Á; năm 2017
liên hoan được “nâng cấp” thành
Liên hoan Thiếu nhi ASEAN+
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Nghi lễ của địa sinh thái Srê
Người K’Ho đã tự căn cứ theo
đặc điểm cư trú cùng nghề
nghiệp nuôi sống tộc dân để rồi
phân chia thành 5 nhóm: Nộp,
Cil, Làc, K’Yòn và Srê. Ứng với
mỗi nhóm là một hình thái kinh
tế và một địa bàn cư trú riêng...
TRỊNH CHU

K

’Ho Nộp, nghĩa là người
K’Ho sinh sống ở vùng
núi cao, với hình thái
kinh tế canh tác lúa cạn. Các nhóm
K’Ho Cil, K’Ho Làc và K’Ho
K’Yòn là người K’Ho cư trú ở lưng
chừng núi (gần giống với vùng
trung du) và nghề nghiệp chính là
canh tác lúa cạn cùng một ít lúa
nước. Còn K’Ho Srê, tức người
K’Ho làm lúa nước, sống ở đồng
bằng. Tất nhiên, sự phân chia trên
chỉ là tương đối, bởi sống trên bình
sơn Tây Nguyên này, đâu chẳng là
núi, đâu chẳng là rừng, thì hà cớ gì
còn phân chia miền núi, trung du
và đồng bằng.

Địa sinh thái ruộng
Địa sinh thái Srê (ruộng) là toàn
bộ cuộc sống của người K’Ho Srê,
bên cạnh chuỗi quan hệ rộng lớn
hơn là rừng. Nó là cách sống, kiểu
sống của người K’Ho Srê. Địa sinh
thái Srê cũng có thể coi là cách
nhóm dân này lựa chọn câu trả lời
trước thực tại mà cả cộng đồng
đối mặt từng ngày: ruộng. Ruộng,
với người K’Ho Srê, không chỉ là
nơi mang lại cái ăn hàng ngày, mà
còn là ý niệm thường trực về Yàng
(thần linh) trong tín ngưỡng đa
thần. Cụ thể, đó là N’Du Yàng Kòi
(vị thần ngự trong hạt lúa). Cách
sống ấy được hình thành bởi quá
trình người K’Ho Srê canh tác lúa
nước và rồi trở thành căn tính của
nhóm dân này. Nó là cách người

Dân vũ và dân nhạc của địa sinh thái ruộng trong lễ hội. Ảnh: T.Chu

K’Ho Srê giải thiêng trước thế giới
tự nhiên, tìm lối ứng xử hòa hợp
cho cả cộng đồng, qua cách sống:
ơn Yàng. Người K’Ho Srê ở cao
nguyên Di Linh cho rằng, N’Du
Yàng Kòi chính là vị thần đã chỉ
bày cho tổ tiên nhóm dân này cách
thức canh tác lúa nước, từ việc
chọn vị trí đất lập ruộng đến việc
chế tác nông cụ sản xuất, bảo vệ
mùa màng... Ơn Yàng, nhớ Yàng
chính là sợi dây, là điểm tựa để
người K’Ho Srê vun bồi tâm tính
biết ơn, hiểu và yêu thương nguồn
cội, yêu thương con người, yêu
thương cộng đồng.
Trước đây, việc canh tác lúa của
nhóm dân này phụ thuộc hoàn toàn
vào nguồn nước trời. Quá trình
canh tác cũng trải qua nhiều công
đoạn. Từ cuối tháng 4 dương lịch,
người K’Ho Srê bắt đầu xuống
đồng làm các khâu cày bừa, chuẩn
bị đất ruộng cho việc gieo cấy. Tuy
nhiên, vì phụ thuộc hoàn toàn vào
nguồn nước trời, nên mãi đến tháng
6 dương lịch, khi có những trận
mưa đầu mùa trút xuống, việc gieo
cấy mới được tiến hành. Trong quá

trình xuống giống, người K’Ho Srê
tiến hành Nhô sih srê (Uống mừng
gieo sạ) và trước đó là nghi lễ cầu
mưa. Mục đích của nghi lễ là tạ
ơn Yàng đã cho mưa xuống giúp
việc gieo cấy thuận lợi, nhất là cầu
khấn Yàng ban ơn cho cây lúa sinh
trưởng khỏe mạnh, không bị chim
chóc, muông thú và các bệnh gây
hại. Sau tổ chức Nhô sih srê một
thời gian, người K’Ho Srê tiếp tục
Nhô rào jơng rơpu (Uống mừng
rửa chân trâu) trong phạm vi gia
đình, dòng tộc và nghỉ ngơi chờ lúa
trổ bông.
Trải qua một thời gian sinh
trưởng, cây lúa bước vào thời kỳ
làm đòng, người K’Ho Srê lại mở
lễ Nhô wèr để thực hiện nghi thức
kiêng cữ cho bông lúa trổ đều,
trổ đẹp... Nhô wèr là nghi lễ quan
trọng. Thời điểm người K’Ho
Srê tổ chức nghi lễ thường rơi
vào tháng 9 hoặc tháng 10 dương
lịch, tùy theo lúa đón đòng sớm
hay muộn. Trước khi diễn ra Nhô
wèr, già làng cùng những người
có uy tín trong bon bàn bạc, rồi
đi đến ấn định ngày, giờ tổ chức

Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Liên hoan Thiếu nhi
Quốc tế 2018

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Thiếu nhi Quốc tế VTV 2018
thông báo các nội dung năm nay.

(có thêm hai nước Trung Quốc và
Hàn Quốc) thì đến năm nay, cuộc
thi mở rộng với phạm vi quốc
tế. Các đoàn năm nay gồm có 4
nước trong khối ASEAN là Thái

Lan, Philippines, Indonesia và Việt
Nam. 4 đoàn đến từ các quốc gia:
Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật
Bản.
Bên cạnh các phần trình diễn

nghệ thuật của thiếu nhi quốc tế vốn đã là “đặc sản” của liên hoan chương trình năm nay còn có nhiều
hoạt động ngoài trời hướng tới
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Ban tổ chức cho biết, trong 5
ngày diễn ra liên hoan, các em
sẽ tham gia các hoạt động chính
như: Tham quan thủy cung, khám
phá hệ sinh thái môi trường biển;
tìm hiểu những loài sinh vật biển
quý hiếm; tham gia các hoạt động
nhóm; diễu hành đường phố...
Bên cạnh đó, Đài THVN sẽ sản
xuất 3 chương trình thiếu nhi, đó
là: “Bữa trưa vui vẻ” (được truyền
hình trực tiếp vào 12h ngày 31/5
trên kênh VTV6); Gala nghệ thuật
“Trái đất xanh” (truyền hình trực
tiếp vào 20h10 ngày 1/6 trên kênh
VTV1); chương trình “Những
ngày tình bạn” (phát sóng vào
20h10 ngày 9/6 trên kênh VTV1).

cũng như quyết định con vật hiến
sinh là trâu hay dê. Ấn định ngày
xong, già làng cùng những người
có uy tín trong bon làm một lễ nhỏ
gồm 1 con gà, 1 chóe rượu cần...
để thông báo với thần linh, rằng
ngày, giờ Nhô wèr đã định, mong
Yàng về dự cùng dân bon và sau
đó đổ nước vào than cho khói bay
lên, báo cho Yàng biết. Mọi việc
đã định sẵn, người đứng đầu dòng
tộc có nhiệm vụ thông báo cho các
thành viên trong dòng tộc chuẩn
bị các khoản đóng góp như rượu
cần, gà, củi... và tham gia lễ hội.
Già làng phân công thanh niên đi
tìm dây mây, cây rừng, cỏ tranh...
để dựng hìu wèr (nhà chuyên dụng
cho việc Uống mừng kiêng cữ)
và cắt cử dân bon tham gia tu sửa
giếng nước, đường trong xóm,
đường ra cánh đồng. Già làng cũng
là người phân công những người
khéo tay đảm nhận công việc trang
trí và dựng cây nêu cũng như cử
người có kinh nghiệm trong việc
chọn trâu đi tìm mua trâu ở những
địa phương khác.
Một ngày trước khi lễ chính diễn

ra, mọi người dựng hìu wèr, dựng
cây nêu, làm dây cột trâu, hàng
rào ngăn trâu... Mọi chuyện đâu
đã vào đấy, dân bon chính thức
khai hội. Từ sáng sớm, dân bon
đã tụ tập đông đủ tại hìu wèr. Bên
ngoài quanh cây nêu, âm nhạc cồng
chiêng cất lời mời gọi. Bên trong
hìu wèr, cồng chiêng lại vang nhịp
đối đáp. Âm thanh cồng chiêng
vừa dứt, một thanh niên huýt sáo 3
lần mời gọi ông K’Iăh Brăh Yàng
(thần núi Brăh Yàng) đến chung
vui cùng dân bon và nhận lấy máu
và thịt của con vật hiến tế. Già làng
và một người nữa đứng trước cây
nêu, khấn cầu Yàng cho mưa thuận
gió hòa, cho cây lúa sinh sôi nảy
nở, cho bông lúa trổ đều, cho hạt
thóc chắc mẩy, cho vụ mùa bội thu,
cho dân bon nhiều sức khỏe... Sau
đó, con vật hiến tế được dâng lên
Yàng. Mọi người lấy một ống tre
nhỏ (ding jrơ kà) cộng với than, rồi
bôi máu con vật hiến sinh vào đó
và đem cắm tại bờ ruộng, với mong
ước Yàng sẽ chở che cho cây lúa
không gặp phải gió bão, không bị
các con vật phá hại.
Kết thúc phần nghi lễ là đến
phần hội với những trò chơi dân
gian của các chàng trai cô gái trẻ.
Trong khi những người trẻ vui
chơi các trò chơi dân gian, một số
đàn ông và đàn bà lại được dịp trổ
tài nấu nướng. Từ thịt trâu, người
K’Ho Srê chế ra thành nhiều món
ăn khác nhau, đặc biệt là món Jă
rơpu, một món ăn không thể thiếu
trong các lễ hội truyền thống. Già
làng và những người có uy tín
trong bon thì đón tiếp khách từ nơi
xa đến tham dự trong hìu wèr. Mọi
người cùng nhau ăn cơm, ăn thịt
trâu, uống rượu cần, hát đối đáp rất
vui vẻ. Những người khách đến dự
cũng không quên mang theo một ít
gạo và rượu để góp phần vào cuộc
vui chung của dân bon...
XEM TIẾP TRANG 11

Vở rối “Đi phượt cùng bà lão đánh cá”
được đầu tư công phu
Đây là chương trình nghệ thuật
mới vừa được Nhà hát Múa rối
Việt Nam ra mắt nhân dịp Quốc tế
Thiếu nhi 1/6. Với vở rối này, các
nghệ sĩ đã xóa đi quan niệm dựng
dễ dãi khi có chương trình diễn
cho thiếu nhi.
Với cách trình diễn hấp dẫn và
hài hước, con rối đa dạng sinh
động đầy màu sắc, vở rối mới Đi
phượt cùng bà lão đánh cá cho
thấy sự kì công đầu tư dàn dựng
của Nhà hát Múa rối VN đối với
chương trình phục vụ thiếu nhi
vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và
dịp hè này. Điều này rất khác với
việc dàn dựng cẩu thả, chắp vá
và diễn theo thời vụ của không
ít những chương trình dành cho
thiếu nhi trên thị trường hiện nay,
với mục tiêu là làm tốt công tác
định hướng thẩm mỹ cho các em.
Qua đó, khán giả có cơ hội ngao
du cùng “bà lão” tới các châu lục

như châu Á, châu Phi, châu Âu…
Ở mỗi địa danh lại được gặp gỡ
những nhân vật, những con thú
quen thuộc của địa phương cho tới
cả những câu chuyện cổ tích. Có
rất nhiều con rối được tạo hình khá
thú vị như những con đà điểu xuất
hiện ở châu Phi hay món ăn ngỗng
quay cho “bà lão” thưởng thức.
Qua cách dàn dựng Đi phượt
cùng bà lão đánh cá, Nhà hát Múa
rối VN đang đi theo xu hướng hài
kịch trong múa rối. Vở diễn đã tạo
nên sự tương tác giữa khán giả và
nghệ sĩ bằng sự kết hợp biểu diễn
đa dạng khi là người diễn kịch
nói, khi là con rối diễn và khi là
sự hoán vị giữa người và rối trong
cùng nhân vật trên sân khấu. Điều
này đã tạo cho vở diễn mang một
màu sắc rất riêng mà chỉ có nghệ
thuật múa rối mới có thể làm được.

TS tổng hợp (theo nhandan.
com.vn và baovanhoa.com.vn)
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VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH
LTS: Từ ngày 18 đến 31/5, đoàn văn nghệ sĩ Bình Định dự trại sáng tác ở Nhà
sáng tác Đà Lạt. Trong tuần đầu với thành phố ngàn hoa, các anh chị đã có bao
xúc cảm ghi được trên trang viết, qua máy ảnh, qua nét cọ và ca khúc. Lâm Đồng
cuối tuần trân trọng giới thiệu một số sáng tác của các văn nghệ sĩ Bình Định.

PHẠM VĂN PHƯƠNG

NGUYỄN

Anh lên, Đà Lạt sang mùa

Đà L

Đàn chim
của bố

Em xa nhà cũ bao giờ
Anh lên Đà Lạt ngày mưa thật buồn
Con đường sao bỗng dài hơn
Ngóng em nào biết nơi phương trời nào

Ta mơ là
vòng tay
ta tan và
má hồng

Chiều ra quán nhỏ anh ngồi
Bâng khuâng lại nhớ nụ cười rất xinh
Em đi, trời lạnh một mình
Gió se lên ngọn lên nhành buồn tênh

Ta lang t
gõ vào n
con đườn
mái hiên

Truyện ngắn:
TRẦN QUANG KHANH

Có gì như thể mông mênh
Ngày mưa Đà Lạt anh lên thật buồn
Dài hơn là những con đường
Dài hơn là những dặm trường nhớ nhung
Đêm se, gió dạt cánh mùng
Choàng tay ngỡ bạn muôn trùng về chơi

Đất trời
mặn nồn
hàng thô
khép mìn

S

áu mươi tuổi bố tôi về
hưu. Thanh thản và
quyết đoán như một
người biết lượng sức
mình. Khi còn đương chức bố tôi
chúa ghét những ông già hưu vô
công rồi nghề suốt ngày tụ tập bàn
cãi chính sự xách mé ông giám
đốc này xỏ xiên vị lãnh đạo kia.
Sẵn nhà có khu vườn nhỏ bố tôi
chơi cây kiểng. Cái thú tao nhã ấy
vậy mà cũng có sức cuốn hút ghê
gớm. Đánh chiếc quần cộc với
chiếc nón cời trên đầu là bố tôi có
thể lúc thúc suốt ngày ngoài vườn
cây. Uốn cành tỉa lá vun đất bắt
sâu... bố tôi say sưa đôi khi quên
cả ăn uống. Có lúc lỡ tay làm gãy
một chồi non bố tiếc cả đêm không
ngủ được.
Rồi bố tôi lại chơi chim. Cũng
đam mê như chơi cây kiểng vậy.
Để tìm được con chim có giọng
hót hay bố không ngần ngại vượt
vài mươi cây số thậm chí bỏ ra vài
trăm nghìn hay đánh đổi bằng cây
bon sai có giá trị. Cứ thế dần dà bố
tôi có một đàn chim đủ loại. Nào
họa mi sơn ca khướu vẹt sáo chào
mào chích chòe... Nào lồng to lồng
nhỏ lồng tròn lồng vuông lồng
tre lồng mây... Bố tôi đóng chiếc
giàn sắt lợp mái giữa vườn và treo
những chiếc lồng chim xinh xắn
vào đó. Bố chăm chim như chăm
cây. Chim nào thức ăn nấy, con
nào cũng no đủ sung sức. Bù lại
những con chim như cũng cố sức
để cho bố tôi thưởng thức giọng
hót tuyệt vời nhất cùa mình. Buổi
sớm mai có lẽ là thời gian thú vị
nhất trong ngày của bố. Tờ mờ
đất bố đã thức dậy đun ấm nước
pha trà. Bố bê bộ bàn ghế mây
đặt dưới giàn chim rồi vừa chiêu
ngụm trà vừa nghe chim hót. Khúc
hòa tấu từ đàn chim đa giọng của
bố nghe thật quyến rũ. Nó khiến
bố tôi khi bồn chồn như những lúc
hành quân giữa đại ngàn Trường
Sơn khi thì trầm tư xa vắng như
nhớ lại những ngày hái rau bắt ốc
thuở thiếu thời. Lâu dần tôi cũng
đâm mê những giọng hót từ đàn
chim của bố.
Một buổi sáng vừa bước ra giàn
chim bố tôi bỗng nhíu mày tư lự.
Bố phát hiện trong khúc hòa tấu
của đàn chim thiếu vắng giọng con
sơn ca. Nhìn lên chiếc lồng gãy
mấy que còn dính máu và đôi sợi
lông phơ phất bố biết ngay rằng
thủ phạm cướp đi giọng hót con

Xa nhau dạo ấy, lâu rồi
Nhớ mong về lại thành người ngày xưa
Anh lên, Đà Lạt sang mùa
Người đi như hội, mình chưa hết buồn

Minh họa: Hồ Toàn

sơn ca chính là chú chuột cống đầu
đàn lợi dụng đêm tối đã trèo lên
giàn sắt...
Bố tôi buồn suốt cả ngày. Tôi
theo bố an ủi: “Con sẽ bỏ bả giết
hết lũ chuột cống bố ạ!”. Bố nhìn
tôi mỉm cười: “Không được đâu
con, nhà mình lắm xó xỉnh bỏ bả
chuột chết không biết đâu mà tìm
thối inh cả nhà thì nguy. Với lại
hằng ngày bố quen mắt nhìn lũ
chuột cống đi lại trong vườn rồi
thiếu nó bố cũng buồn lắm”. Từ
đó, cứ mỗi buổi tối bố tôi lại đưa
chim vào nhà treo ở chỗ đặc biệt
để tránh lũ chuột. Sáng sớm bố lại
mang lồng ra treo lên giàn sắt.
Khúc hòa tấu thiếu giọng con
sơn ca bố tôi nghe cũng dần quen.
Lũ chuột cống không bị bố tôi oán
ghét đã trở nên táo tợn dần. Chúng
kéo đàn kéo lũ đi lại nô giỡn
trong vườn nhà tôi như chỗ không
người. Đôi lúc nó còn đùa giỡn
với cả bố tôi. Trước sự cảnh giác
của bố lũ chuột cống chẳng làm
gì được đàn chim cũng chẳng gây
hại gì lớn cho nhà tôi nên tôi cũng
chẳng còn có ý nghĩ bỏ bả cho
chuột nữa. Cứ thế lũ chuột cống và
nhà tôi đã chung sống hòa bình.
Cho đến một hôm...
Bố tôi được Hội sinh vật cảnh
mời đi tham quan danh lam thắng
cảnh trong nước mấy ngày. Trước
khi rời nhà bố tôi cẩn thận dặn dò:
“Con nhớ chăm sóc đàn chim cho
bố. Tối đến phải mang chim vào
nhà phòng lũ chuột cống”. Ngày
thứ nhất tôi làm theo lời bố. Ngày
thứ hai tôi làm theo lời bố. Nhưng
đến ngày thứ ba trời bỗng nổi cơn
giông bão, mưa dầm dề, mưa như
trút nước và chẳng hiểu sao tôi
quên bẵng lời bố dặn. Sau một
giấc ngủ dài đến sáng, tôi mở mắt
ngơ ngác như chẳng phải đang ở
nhà mình: vườn nhà tôi đã im bặt

tiếng chim.
Tôi bật dậy chạy thẳng ra chiếc
giàn sắt. Trước mắt tôi là những
chiếc lồng toang hoác bê bết
những máu và lông chim. “Bãi
chiến trường” này gợi cho tôi một
cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra vào
đêm qua: một đàn chuột cống lúc
nhúc với nanh vuốt nhọn hoắt đã
tấn công vào những chiếc lồng
chim bị tôi lãng quên ngoài giàn
sắt. Những cánh chim nhớn nhác
loạn xạ chấp chới...
Tôi giận tính đểnh đoảng của
mình tiếc nuối và ân hận. Tôi hình
dung ra vẻ giận dữ của bố ngày trở
về. Tôi vụt chạy vào nhà vơ chiếc
gậy sắt đâm bổ ra vườn cây. Tôi
đã tìm thấy con chuột cống đầu
đàn. Trông nó mới huênh hoang
làm sao! Giận dữ tôi trút tất cả
sức mạnh của sự căm thù vào đầu
chiếc gậy sắt. Xác con chuột cống
nhũn ra tưa tướp.
Hai hôm sau bố tôi về nhà. Biết
chuyện nhưng bố đã không giận
dữ. Người đứng lặng dưới giàn sắt
rất lâu nhìn đăm đăm vào những
chiếc lồng tan nát. Nước mắt bố ứa
ra. Tôi hiểu người đang nhớ đến
sơn ca họa mi khướu cả sáo vẹt
chích chòe chào mào... cùng bản
hòa tấu tuyệt vời của chúng.
Tôi lặng lẽ đến bên bố: “Con xin
lỗi bố!... Nhưng bố ạ lần này con
phải giết hết lũ chuột cống!”. Bố
tôi vẫn như kẻ thất thần mắt nhìn
vào lồng chim mà như nhìn vào
cõi xa vắng. Bố buông từng lời:
“Không giết hết được đâu con ạ!
Mình phải chấp nhận chung sống
với lũ chuột. Có điều phải biết sự
nguy hại của chúng để khắc chế”.
Ngay ngày hôm sau tôi lại nhìn
thấy bố tôi lọ mọ vót nan dặm lại
những chiếc lồng rách.
Ngoài vườn cây lũ chuột cống
vẫn nhởn nhơ...

LÊ THỤY PHƯƠNG

Đêm nở hoa

KHỔNG V

Anh

Một đời
Anh xa Đ
Ừ thôi tr
Bay lên b

Bạch

hun hút gió tuồn khe vách gỗ
váy thêu mùa trước nở bung ra

Bạch đà
Con tôi t
Một vùn
Để tôi lặ

hoa văn sơ khai e lệ
rượu nồng nàn
chiêng ngân nga
em nằm nghiêng tay ấp đầu say khướt
cả đêm ngồi sợ vỡ một vầng trăng
anh lặng im
bốn bề tí tách
lửa đã nguôi
sao bếp vẫn rực hồng?
HỒ SƠ TƯ LIỆU

Những chiếc nó

Tây Nguyên đầy nắng gió nhưng
mưa cũng dầm dề dai dẳng
không kém, nó kéo dài suốt
sáu tháng trong năm. Để chống
chọi với thiên nhiên trong mùa
mưa, đồng bào các dân tộc nơi
đây đã tự tạo cho mình những
tấm áo, nón đi mưa khá độc
đáo từ các nguyên vật liệu sẵn
có của núi rừng.
ĐOÀN BÍCH NGỌ

N

hững vật dụng để che
mưa của các dân tộc
vùng Tây Nguyên rất
phong phú, đa dạng về hình dáng
và kích thước. Có cái hình tròn,
cái hình vuông, hình chữ nhật
và đặc biệt có loại thoạt trông

người ta liên tưởng giống như nửa
con thuyền,... Nguyên liệu để làm
chúng là một loại lá cây rừng gần
giống với cây cọ rừng, hoặc lá của
một loài cây hay mọc ở vùng đầm
lầy mà người K’Ho gọi là Tờm Sra.

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
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Thế giới mộng ước và yêu thương
trong truyện cổ Andersen

H

N THƯỜNG KHAM

Lạt nhớ nhung

à làn sương mỏng
y một thuở đồi Cù
ào từng hạt nắng
g buổi ấy Vườn Hoa

Ta trôi theo làn mây sớm
gom sương nhuộm phấn thông vàng
nắng treo lưng chừng ngọn gió
rừng cây bỗng chốc Địa đàng

thang cùng vó ngựa
những giấc mơ khuya
ờng mưa rơi cổ tích
n quán vắng ta chờ

Ta say cùng đêm lửa hội
Lang Bian nợ một hẹn hò
rượu cần êm như giấc ngủ
cồng chiêng đánh thức mong chờ

quyện trong ân ái
ng như những giấc mơ
ông chứng nhân ái ngại
nh trầm mặc ngẩn ngơ

Tình dắt ta về Đà Lạt
em đâu rồi giữa cõi tiên
ta không còn là Từ Thức
nhớ nhung nhàu giấc mơ thiền.
Đà Lạt, ngày 20/5/2018

VĨNH NGUYÊN

nhớ sương rơi

anh nhớ sương rơi
Đà Lạt nhận trời bão giông
rí huệ phiêu bồng
bảy sắc cầu vồng gặp nhau.

h đàn lạc giữa rừng thông

àn lạc giữa rừng thông
tìm mẹ đứng trông đồi Cù
ng thâm cảm sương mù
ặn lội ao tù tìm nhau.

Ảnh: Quý SG

Thế giới đầy yêu thương, nhân
văn của Bầy chim thiên nga,
Nàng tiên cá, Cô bé bán diêm,
Bà chúa tuyết… một lần nữa
được giới thiệu với đông đảo độc
giả khi mùa hè sắp về. Có thể
xem đây là món quà ngọt ngào
mà bố mẹ dành cho bé khi cùng
con bước vào thế giới của người
kể chuyện cổ tích vĩ đại Hans
Christian Andersen.
KHÔI NGUYÊN THẢO

N

hà Xuất bản Kim Đồng
vừa ra mắt ấn bản mới
“Truyện cổ Andersen”,
bản dịch của Trần Minh Tâm. Theo
nhà nghiên cứu văn hóa Hữu Ngọc,
bản dịch của Trần Minh Tâm là bản
“đầy đủ nhất, nêu bật được tinh thần
bản gốc Đan Mạch nhất”. Ngài Niels
Julius Lassen - Đại sứ Đan Mạch
đầu tiên tại Việt Nam, người từng
có nhiều năm làm việc với dịch giả
Trần Minh Tâm cũng đánh giá cao
“sự cố gắng tìm hiểu về nội dung và
ngôn ngữ” của bà.
Từng xuất bản nhiều ấn bản
“Truyện cổ Andersen”, lần này,
Nhà Xuất bản Kim Đồng giới thiệu
tới độc giả bản dịch “Truyện cổ
Andersen” của dịch giả Trần Minh
Tâm. Theo nhà nghiên cứu văn hóa
Hữu Ngọc, đây là bản dịch “đầy đủ
nhất, nêu bật được tinh thần bản gốc
Đan Mạch nhất”. Bộ truyện sưu tập
khá đầy đủ truyện kể của Andersen,
văn phong dịch gần với văn phong
của Andersen.
Từ lâu, truyện cổ Andersen đã
trở thành một phần tuổi thơ của rất
nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Ai
trong chúng ta lớn lên mà không ấn
tượng với hình ảnh “Chú lính chì
dũng cảm”, “Nàng công chúa và
hạt đậu”, “Vịt con xấu xí”, “Nàng
tiên cá”, “Bầy thiên nga”, “Cô bé

bán diêm” hay “Bộ quần áo mới của
hoàng đế”…
Điều gì khiến những truyện cổ
này làm say mê độc giả khắp thế
giới? Có phải chỉ trẻ em mới đọc
“Truyện cổ Andersen”?
Nhà văn Nguyễn Tuân từng viết:
“Em nhỏ nào đã đọc qua truyện
ngắn Andersen thì trọn đời không
khi nào quên và dửng dưng với thơ
ca, mộng ước, tình thương yêu và
lòng công bằng. Còn trứng nước,
người độc giả tí hon thấy ở truyện
Andersen cái thế giới tưởng tượng
xa xôi có yêu tinh nhưng cũng có
nàng tiên, và sớm biết rằng kẻ ác dù
oai tợn đến đâu rồi cuối cùng cũng
cứ lăn chiêng đổ nhào.
Lớn dần lên, tưởng tượng dồi
dào hơn, bạn đọc sẽ thấy nhân vật
là những người cố gắng vượt khó
để tiến gần lên công lí và nhích tới
chân lí.
Đứng tuổi rồi, bạn đọc sẽ thấy ở
truyện ngắn bừng lên những kinh
nghiệm về lẽ đời và đạo người, thấy
cái triết lí sinh động của sự sống, và
cái lí giải chân xác về cuộc sống.
Ở người độc giả lớn tuổi, Andersen
đã biết tỉnh gợi được lại cái phần hồn
nhiên trong trắng vẫn đọng chìm,
đánh thức lại những cái bồng bột
chân chất của tuổi măng trứng để mà
đối soi vào thực tế phiền phức”.
Bà Ane Kirsten Andersen, Tham
tán Văn hóa Đại sứ quán Đan Mạch
chia sẻ: “Thế giới cổ tích của Hans

Christian Andersen rất phong phú
và đa nghĩa. Vì vậy, truyện cổ
Andersen phù hợp với nhiều lứa
tuổi, cả em bé 5 tuổi lẫn cụ già 70
tuổi đều có thể là độc giả, mà mỗi
lứa tuổi lại có thể cảm nhận được
những tầng nghĩa khác nhau”.
Ngài Niels Julius Lassen - Đại
sứ Đan Mạch đầu tiên tại Việt
Nam, người có nhiều năm làm
việc với dịch giả Trần Minh Tâm
đánh giá cao “sự cố gắng tìm hiểu
về nội dung và ngôn ngữ” của bà.
Để trả lời các câu hỏi của dịch giả,
ngài Lassen cũng phải tra cứu ở
thư viện Đan Mạch nhiều lần. “Tôi
thành thực mong bản dịch Truyện
cổ Andersen mới này sẽ được độc
giả thích thú tìm đọc và hiểu ý
nghĩa thông điệp mà tác giả đã gửi
gắm trong các tác phẩm”, Ngài
Lassen chia sẻ.
Hơn 20 năm qua, dịch giả Trần
Minh Tâm đã dịch hàng trăm truyện
cổ của Andersen. Bản dịch được
tái bản nhiều lần, gây ấn tượng với
nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam.
Dịch giả Trần Minh Tâm là một
trong ba cá nhân được trao giải
Hans Christian Andersen năm 2018
tại chính thành phố quê hương
Odense của đại văn hào người Đan
Mạch. Giải thưởng ghi nhận những
đóng góp của bà trong việc phổ
biến rộng rãi tác phẩm của bậc thầy
kể truyện cổ tích Hans Christian
Andersen tại Việt Nam.

ón, áo che mưa độc đáo của các dân tộc vùng Tây Nguyên

Ngoài ra, còn dùng tre, lồ ô để làm
khung; dây mây, hoặc vỏ cây để
thắt kết làm quai đội.
Loại hình tròn được tạo dáng
giống với cái khiên, có đường kính
từ 70-80 cm. Chính giữa có một

khuôn tròn để tròng đầu khi đội như
nón quai thao của người Kinh. Toàn
bộ chiếc nón được đan, kết rất tỉ
mỉ và khá chắc chắn; từ bộ khung
xương đến phần quai đều toát lên vẻ
thẩm mĩ cao.

Loại hình vuông có kích thước
các cạnh từ 60-70 cm. Chính giữa
có khuôn tròn để đặt lên đầu khi đội.
Loại hình chữ nhật cũng có kết cấu
tương tự nhưng có nhiều kích thước
lớn, nhỏ khác nhau, phổ biến nhất là:
45 cm x 70 cm và 45 cm x 80 cm.
Các loại vật dụng nói trên cũng
có thể gọi là nón che mưa vì người
dùng chủ yếu là để đội trên đầu
khi đi lại trong mưa. Mỗi chiếc
nón thường có 3 lớp, trong đó lớp
lá được chèn ở giữa, hoặc phủ bên
ngoài khung xương bằng tre, lồ ô.
Phần quai được làm bằng dây mây
hoặc bằng lớp vỏ lụa mềm dẻo của
một loại cây rừng. Quai nón được
đan tết rất đẹp và khá cầu kỳ.
Ngoài những chiếc nón nói trên,
đồng bào ở Tây Nguyên còn có
một kiểu áo đi mưa khá đặc biệt,
nó có hình dáng giống như nửa con
thuyền khi cắt làm đôi. Phần khung

áo thường được đan bằng tre hoặc lồ
ô. Lớp lá được chèn ở giữa hoặc đan
chằm phủ ở bên ngoài. Áo đi mưa
có độ dài khoảng từ 140-150 cm.
Khi mang người ta đội phần chóp
nhọn lên đầu. Loại áo đi mưa này
thường thấy nhiều ở vùng đồng bào
Xơ-đăng ở Bắc Tây Nguyên. Người
Xơ-đăng thường cư trú ở những
vùng núi dốc nên áo mưa này rất
thuận tiện cho việc di chuyển, đi lại
trong mùa mưa.
Người K’Ho ở Lâm Đồng trước
đây cũng thường sử dụng những
tấm áo đi mưa hình chữ nhật có kích
thước khoảng từ 80 cm x 120 cm,
được đan kết bằng lá cây sra (mà
bà con gọi là: Tờm sra) và sợi mây
rừng. Loại áo mưa này có thể cuộn
lại cho vào gùi mang theo khi đi
nương rẫy rất thuận tiện. Điều đặc
biệt là nó không có dây hoặc quai
đeo. Nên người K’Ho chỉ dùng để

đội lên đầu che mưa. Ở vùng người
Mạ sinh sống bà con cũng dùng
những chiếc áo đi mưa được kết
bằng dây mây và lá cây rừng có
hình dáng gần giống như chiếc áo
tơi của người Kinh.
Những chiếc nón, áo đi mưa của
các tộc người vùng Tây Nguyên nói
trên hiện nay hầu như không còn
hiển diện trong đời sống sinh hoạt
của đồng bào trong các thôn buôn.
Bởi ngày nay, dưới tác động của
nền kinh tế thị trường, cùng với sự
giao lưu kinh tế - văn hóa với các
vùng, miền trong nước, cuộc sống
của người dân đã có nhiều khởi sắc,
họ đã biết chọn cho mình loại nón,
áo che mưa gọn nhẹ và tiện lợi hơn
có thể mua trên thị trường để thay
thế chúng. Muốn tìm hiểu và khám
phá về di sản văn hóa độc đáo này
thì du khách hãy tới các bảo tàng
địa phương của vùngTây Nguyên.
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CUỐI TUẦN
PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ BANGKOK - ĐÀ LẠT

Quảng bá, truyền thông chưa tác động đủ mạnh
Đường bay quốc tế Bangkok - Đà Lạt và ngược lại được triển khai từ tháng 12/2017 với tần suất 4
chuyến/tuần, đến cuối tháng 3/2018 tăng lên 5 chuyến/tuần. Nhưng, lượng khách đi trên chuyến
bay chỉ đạt công suất khoảng 50-60% - chưa đúng với nhu cầu và tiềm năng của chặng bay này. Một
lý do được nhận định là công tác quảng bá, truyền thông chưa đủ mạnh và chưa lan tỏa đến mọi
tầng lớp dân cư tại tỉnh Lâm Đồng cũng như các tỉnh lân cận.

Để phát triển đường bay trực tiếp từ Thái Lan sang Đà Lạt - Lâm
Đồng và ngược lại, trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã tạo mọi
điều kiện thuận lợi để phát triển đường bay; bên cạnh đó, các công
ty lữ hành tại Đà Lạt cũng đã tích cực xây dựng và tổ chức nhiều
chương trình hấp dẫn phục vụ người dân địa phương đi du lịch tại
Thái Lan và thu hút khách Thái Lan đến Đà Lạt - Lâm Đồng. Tuy
nhiên, số lượng hành khách từ Đà Lạt đi Bangkok còn ít, chỉ chiếm
khoảng 30-60% cho mỗi chuyến bay, do công tác quảng bá, giới
thiệu về đường bay chưa đạt hiệu quả, sự phối hợp giữa các đơn vị
liên quan, các hãng lữ hành với Công ty Cổ phần Hàng không Thai
Vietjet chưa thật sự chặt chẽ.

LÊ HOA

B

ác Nguyễn Văn Châu và
hơn chục nông dân khác
ở huyện Đạ Huoai vừa
có chuyến du lịch Thái Lan trong
tháng 4/2018, kể: “Tốn hơn chục
triệu mà chẳng tới đâu. Nó cứ cho
đi dòng dòng mỏi chân, ăn cơm
bụi, ở nhà trọ”. Mục đích các bác
nông dân Đạ Huoai đi du lịch là
để học hỏi kinh nghiệm và tham
quan mô hình trồng và chế biến
sầu riêng ở Thái Lan. Khi lên Đà
Lạt làm hộ chiếu, họ rất vui mừng
vì đây là lần xuất ngoại đầu tiên
của họ. “Có thằng kia lo hết rồi!”
- tưởng là một công ty du lịch lữ
hành nào đấy, nhưng thực ra, là
một người đứng ra nhận thầu, mua
vé đi từ TP Hồ Chí Minh, sang đến
Thái Lan tự thuê nhà, tự đi tìm chỗ
ăn, rồi chia nhau đóng tiền...
Khi được hỏi tại sao không
mua tour của các công ty du lịch,
rồi bay từ Đà Lạt, với giá vé chỉ
khoảng 6 triệu đồng thì các bác
nông dân đều trả lời “Có biết
đâu!”. Không chỉ với các bác
nông dân ở Đạ Huoai, mà người
dân ở các huyện thành - kể cả Đà
Lạt đều không chú ý đến thông
tin này. Không phải họ không
thích đi du lịch, mà mặc nhiên,
đi nước ngoài là phải đi từ TP Hồ
Chí Minh hoặc Hà Nội. Chính vì
vậy, nhiều công ty du lịch, lữ hành
quốc tế khai thác đường bay Đà
Lạt - Bangkok như Thử Thách
Việt, Thiên Nhân, Vietravel, Long
Phú… đều rất vất vả khi tiếp thị
tour du lịch này. Các công ty phải
tự thân vận động, mời từng khách
hàng, triển khai tiếp thị qua các
kênh truyền thông nội bộ…
Trong đó, Công ty Lữ hành quốc
tế Thử Thách Việt là một trong số
ít doanh nghiệp do chính người
Lâm Đồng quản lý - đã có nhiều
thành công trong hoạt động du
lịch thể thao mạo hiểm, muốn thử
sức ở sân chơi mới, bằng cách gia
nhập thị trường lữ hành quốc tế.
Ông Phạm Văn Chung - Phó Giám
đốc Công ty cho biết, Thử Thách
Việt khai thác tour Đà Lạt - Thái
Lan ngay từ khi đường bay này
hoạt động. Công ty đang khai thác
tour ở mức hòa vốn, thậm chí là lỗ,
nhưng sẵn sàng chấp nhận để xây
dựng thương hiệu lữ hành quốc tế
ở địa bàn Lâm Đồng.
Không chỉ Thử Thách Việt, mà
Thiên Nhân - cũng là một công ty
du lịch của Lâm Đồng, hay Long
Phú chi nhánh tại Đà Lạt có nhiều
kinh nghiệm khai thác lữ hành
quốc tế ở Nha Trang - Khánh Hòa,
ngay cả Vietravel (chi nhánh Đà
Lạt) là công ty du lịch có tên tuổi
cũng đang thực hiện tour du lịch
Thái Lan với mức lãi rất thấp,
không đưa ra tiêu chí lợi nhuận,

ÔNG PHẠM S

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

ÔNG LƯU TRƯỜNG AN

Phó Tổng Giám đốc
Thường trực Công ty Cổ phần Hàng không Thai Vietjet

Chương trình quảng bá trên mạng xã hội của Thai Vietjet, clip quảng
bá có hình ảnh Đà Lạt thu hút trên 3 triệu lượt xem. Mặc dù ngân sách
hạn chế, nhưng qua kênh xã hội đường bay đã thu hút và trở thành
điểm đến hot thứ 2 tại Thái Lan; ngoài ra, còn quảng bá qua các kênh
truyền thông khác là báo in, tạp chí, báo điện tử, vé máy bay và tổ
chức nhiều đoàn presstrip, famtrip cùng các blogger trải nghiệm du
lịch Đà Lạt. Chúng tôi truyền đi 2 thông điệp là có đường bay Đà Lạt Bangkok và mức giá từ 68 ngàn đồng. Chính sách giá, cho khách đoàn
(từ 10 người trở lên) và giá vé seri cho các công ty lữ hành liên hệ từ
Việt sang Thái ở mùa thấp điểm là 1,1 triệu đồng và cao điểm (hè và
tết) là 1,3 triệu đồng - là mức giá khá cạnh tranh; giá vé khách lẻ từ 68
ngàn đồng, nhưng cộng các khoản phí sẽ từ 1-1,5 triệu đồng/chiều.

Du khách vãn cảnh chùa cổ ở Ayutthaya - Thái Lan. Ảnh: Hoàng Thiên Nga

ÔNG TRẦN MINH ĐỨC

Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú (Nha Trang)

Công ty Long Phú triển khai tour du lịch Đà Lạt - Thái Lan từ tháng
2 đến nay được hơn chục đoàn. Tháng 2, tháng 3, tháng 4 lượng khách
rất tốt, nhưng tháng 5 yếu hơn hẳn, thậm chí phải hủy tour một đoàn.
Đồng thời, vé cũng đã mua cho tháng 6, tháng 7, tháng 8 khoảng hơn
chục đoàn nữa. Thị trường khách outbound (đưa khách du lịch ra
nước ngoài) đi Thái yếu. Thực ra là do sự hỗ trợ quảng bá chung rất
yếu, người dân địa phương không biết có đường bay thẳng từ Đà Lạt
đi Bangkok. Muốn cải thiện tình hình, phải quảng bá rộng, bằng mọi
cách trên các trang mạng của tỉnh và các tỉnh bạn; các sở, ngành, các
chương trình, sự kiện của địa phương cũng phải có thông tin về đường
bay này với nhiều hình ảnh của Thái Lan, để người dân dễ dàng đọc
được thông điệp “Đà Lạt có đường bay thẳng đến Bangkok”.
Khách du lịch Lâm Đồng tại một điểm du lịch ở Thái Lan. Ảnh: Phạm Chung

không đưa khách đi các tour
shopping; đồng nghĩa với việc,
giá linh hoạt trong khoảng từ 6-7
triệu/khách, có lịch trình đã được
lựa chọn cụ thể, từ việc ăn, ngủ,
đi chơi… Và, để giữ được giá vé
máy bay ổn định, các công ty phải
mua vé trước trong vòng 3 tháng
với mức giá nhất định và số lượng
ghế nhất định gọi là vé seri, bất
kể là mùa cao điểm hay mùa thấp
điểm của du lịch…
Tuy nhiên, đấy mới là khó khăn
của các tour từ Việt Nam sang
Thái. Các tour từ Thái sang Việt

Nam lại đưa ra những vấn đề về
môi trường và vệ sinh tại các điểm
đến, như cảnh nhếch nhác ở chợ
đêm Đà Lạt, thiếu giao thông công
cộng, thiếu các hoạt động du lịch
làng nghề, thiếu giải trí về đêm,
chưa có chính sách ưu đãi giá
lưu trú cho khách từ đường bay
này… ; đặc biệt là thiếu các thông
tin cổ động giới thiệu về tiềm năng
du lịch Đà Lạt trên truyền thông,
thiếu hướng dẫn viên du lịch tiếng
Thái… khiến cảm xúc của khách
du lịch Thái Lan đến Đà Lạt chưa
được trọn vẹn.

ÔNG LÊ TĂNG TRỌNG NGHĨA

Vietravel chi nhánh Đà Lạt

Vietravel đang khai thác thị trường Thái rất tốt với mỗi tuần
1 chuyến từ 20-30 khách. 3 bên là nhà nước, lữ hành & hàng
không đều có chung vấn đề, đó là, chưa ngồi cùng nhau để đưa
ra một sự đột phá. Đúng là giá seri rất cao, nên giá khách lẻ tại
thời thấp điểm sẽ rẻ hơn giá seri dẫn đến khách nghi ngờ hãng lữ
hành ăn gian. Làm tour phải có chương trình khuyến mãi để thu
hút khách, lấy dịch vụ làm trọng vì uy tín, hình ảnh của doanh
nghiệp. Vì vậy lãi của hãng lữ hành rất thấp. Giá quảng bá ở Sân
bay Liên Khương quá cao, đến 20 triệu đồng/tháng, rất nhiều
doanh nghiệp không kham nổi.

GIA ĐÌNH - ĐỜI SỐNG
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Điện sáng giữa trùng sóng
Trường Sa, mảnh đất xa xôi của
Tổ quốc còn đầy khó khăn, thiếu
thốn. Một trong những khó
khăn nơi những đảo, điểm đảo
là chuyện thiếu năng lượng,
thiếu điện để phục vụ đời sống
của quân và dân Trường Sa.
Nhưng cùng với sự quan tâm
của cả nước, của ngành điện,
Trường Sa hôm nay đã sáng
bừng những ánh điện, điện
“sạch” từ những nguồn năng
lượng tái tạo dồi dào.
DIỆP QUỲNH

G

iữa cái nắng rạo rực của
buổi trưa trên đảo, cậu bé
Võ Kim Tín, học sinh lớp
1 của trường tiểu học xã đảo Sinh
Tồn nằm học bài trong luồng gió
mát từ cây quạt điện. Mẹ cậu bé,
chị Trần Thị Tiệm vui mừng chia
sẻ: “Giờ điện xài dư dả rồi cô ơi.
Trước kia điện chỉ được xài một
lúc buổi tối, ban ngày thì không
có, đêm cũng tắt sớm. Giờ điện ở
đảo gần như trên bờ rồi, nhà tui đã
dùng nồi cơm điện, mua tivi, mua
tủ lạnh để bảo quản thức ăn, làm
kem, làm đá cho lũ nhỏ”. Niềm vui
giản dị của bé Tín, của chị Tiệm
cũng là niềm vui chung của quân
và dân trên khắp các đảo, điểm

Kiểm tra hộp tích điện trên đảo Đá Lớn. Ảnh: D.Q

đảo, nhà giàn. Giữa muôn trùng
sóng, ánh điện đã sáng bừng lên từ
nguồn năng lượng sạch.
“Công đầu” mang nguồn điện
sáng đến Trường Sa là từ cán bộ,
công nhân ngành điện. Trước kia,
các đảo chủ yếu dùng điện máy
nổ nên thời gian sử dụng hạn chế,
một ngày chỉ có vài tiếng đồng
hồ buổi tối. Điều này khiến cuộc
sống sinh hoạt, tập luyện của
quân và dân gặp nhiều bất tiện.
Vậy là cùng sự đồng hành của cả
nước, ngành điện nghiên cứu và
lắp đặt hệ thống năng lượng tái
tạo tại Trường Sa gồm hệ thống
điện gió và điện năng lượng mặt
trời. Những tuốc bin gió cao ngất,

CHUYÊN MỤC THANH NIÊN
ĐÔNG ANH

H

ai năm trở lại đây, hễ biết
ở đâu có xe đạp cũ không
còn dùng là các bạn đoàn
viên, thanh niên xã Triệu Hải
lại đến xin để về tu sửa lại tặng
các em học sinh có hoàn cảnh
khó khăn làm phương tiện đi lại.
Những chiếc xe đạp xin được hầu
như đều bị hư hỏng nặng, chiếc thì
bong tróc sơn, chiếc thì hư bánh...
Tất cả đều được các bạn nhận về
để sửa chữa. Hầu hết anh em đều
không có kỹ năng sửa xe đạp nên
phải đem đến tiệm để làm. Thấy
hành động có ý nghĩa của các bạn
đoàn viên, thanh niên trong xã nên
chủ tiệm sửa xe là anh Trương
Công Hoàng đã nhận sửa xe hoàn
toàn miễn phí. Mỗi đợt có xe đạp
cần tân trang, các bạn lại tập trung
tại tiệm sửa xe của anh Hoàng
để cùng làm theo chỉ dẫn. Thế là,
những chiếc xe đạp “mới” sau khi
tân trang đã được trao tặng đến
nhiều em học sinh. Anh Hà Vĩnh
Du, Bí thư Đoàn xã Triệu Hải, chia
sẻ: Xem trên ti vi thấy chương
trình tân trang xe đạp cũ để tặng
học sinh đến trường hay quá nên
mình đã triển khai tại địa phương.
Rất may là chương trình này đã
nhận được sự giúp sức của nhiều
người. Ban đầu, mình thông qua
Hội từ thiện Hiểu và Thương để đi
vận động xin xe đạp cũ. Quá trình
tu sửa thì lại được hỗ trợ sơn miễn
phí, hỗ trợ 100% công sửa. Giờ

những tấm pin mặt trời đen sẫm
được lắp đặt khắp các đảo, điểm
đảo, giữ trọn những nắng, những
gió, biến chúng thành ánh sáng,
thành nguồn điện phục vụ đời
sống quân và dân trên đảo. Giữa
biển mênh mông, việc lắp đặt cũng
như bảo dưỡng hệ thống năng
lượng tái tạo cũng không phải là
chuyện dễ dàng. Mỗi một cơn bão
qua đi, những tuốc bin gió ngừng
quay, những tấm pin mặt trời hư
hỏng đều phải chờ những người
thợ ngành điện tới sửa chữa. Mà
nắng gió, bão bùng đâu có thiếu
giữa biển khơi mênh mông. Ánh
điện sáng giữa Trường Sa cũng
đánh dấu tinh thần nhiệt huyết, sự

đầu tư của ngành điện cho mảnh
đất xa xôi của Tổ quốc.
Theo thống kê của ngành điện,
hệ thống năng lượng tái tạo trên
các đảo, điểm đảo của quần đảo
Trường Sa bao gồm hơn 5.700 tấm
pin năng lượng mặt trời, 130 tuốc
bin gió, 60 đèn tìm kiếm và 1.000
đèn led tiết kiệm năng lượng. Đó
là chưa kể hệ thống chuyển đổi và
lưu giữ điện, giúp sử dụng điện
năng lượng tái tạo tại các đảo. Hệ
thống điện tái tạo đã tạo ra 150
MWh/tháng, tiết kiệm gần 800
ngàn lít dầu/năm, giảm phát thải
khí CO2 và nhất là, bảo đảm năng
lượng cho quân và dân quần đảo
Trường Sa có đủ điện để sinh hoạt,

luyện tập cũng như phục vụ các
nhu cầu của đời sống. Ánh điện
đã giúp đảo gần lại với bờ, giúp
Trường Sa sáng bừng giữa đêm
mênh mông thăm thẳm, giúp ngư
dân Việt đang theo những luồng
cá có tiêu điểm sáng giữa đêm, ấm
lòng giữa trùng sóng.
Những người lính, những bà
con trên đảo vô cùng quý hệ thống
năng lượng tái tạo, mang lại cho
họ nguồn điện sáng đêm đêm. Anh
Nguyễn Văn Cường, đại úy, chỉ
huy trưởng đảo Cô Lin vừa dẫn
khách đi thăm bộ chuyển đổi vừa
cho biết, đảo “quán triệt” dùng
điện hết sức tiết kiệm. Đồng thời,
theo đúng hướng dẫn của cán bộ
kỹ thuật ngành điện, cán bộ, chiến
sỹ trên đảo thường xuyên làm vệ
sinh các tấm pin năng lượng mặt
trời. Sau mỗi cơn bão, dù đặt nơi
cao nhất, sóng biển vẫn hắt hàng
ngàn giọt nước muối mặn chát lên
tấm pin, anh em phải dùng nước
ngọt rửa pin, lau khô, bảo quản pin
để thời gian sử dụng lâu dài.
Tấm lòng của cả nước, công sức
của người thợ ngành điện, sự nâng
niu giữ gìn của quân và dân đảo
đã giúp Trường Sa hôm nay sáng
bừng giữa đêm tối. Những tiện
nghi quen thuộc với đất liền cũng
đã trở nên quen thuộc với đảo. Ánh
sáng lung linh giữa đêm trùng khơi
đã níu đảo gần lại bờ, để những
người lính, những cư dân Trường
Sa yên tâm nơi đầu sóng.

Sẻ chia yêu thương

Tân trang xe đạp tặng học sinh nghèo đến trường, giúp các em có bữa ăn sáng tinh tươm, sửa
chữa nhà cho những cụ già neo đơn là những việc mà Đoàn xã Triệu Hải (huyện Đạ Tẻh) đã làm.
Những việc làm này như một cách để thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ cùng sẻ chia yêu thương
với cộng đồng.

Tân trang xe đạp tặng học sinh đến trường. Ảnh: Đ.A

thì nhiều người đã biết đến hoạt
động này nên đã chủ động gọi cho
xe đạp cũ, có những bạn ở tận Sài
Gòn cũng gửi xe đạp về cho. Sau
hai năm, đã có 17 chiếc xe đạp
được tân trang để trao tặng cho
các em học sinh tại xã Triệu Hải
và Quảng Trị. Khi vận động được
nhiều xe đạp hơn thì mình sẽ tặng
cho các bạn học sinh cấp ba để các
bạn có phương tiện đi lại thuận
tiện hơn.
Chương trình tân trang xe đạp
cũ của Đoàn xã Triệu Hải nhận

được sự đồng tình ủng hộ của
nhiều người bởi lẽ đây là hoạt
động xã hội có ý nghĩa. Ngoài hoạt
động này, Đoàn xã Triệu Hải còn
triển khai chương trình phát suất
ăn sáng miễn phí cho học sinh có
hoàn cảnh khó khăn. Do nguồn
kinh phí ban đầu còn hạn hẹp nên
mỗi tháng một lần, Đoàn xã tổ
chức phát suất ăn sáng gồm sữa và
bánh ngọt cho khoảng 80 em học
sinh thuộc hai trường tiểu học và
trung học cơ sở trên địa bàn. Ban
đầu, nguồn kinh phí do UBND xã

hỗ trợ và đã triển khai được 4 đợt.
“Hiện tại, các em học sinh đang
nghỉ hè nên dự định đến tháng 9
sẽ triển khai lại chương trình này.
Với mong muốn mỗi tuần một lần
các em đều được phát suất ăn sáng
nên hiện tại bản thân tôi cũng như
anh em đang tích cực vận động các
mạnh thường quân tài trợ kinh phí.
Hiện, số tiền vận động tài trợ hàng
tháng đã được 1.150.000 đồng, hy
vọng đến lúc các em đi học lại sẽ
có thêm nhiều người ủng hộ” - anh
Du bày tỏ mong muốn.
Không chỉ học sinh có hoàn cảnh
khó khăn mới nhận được sự giúp
đỡ của các bạn đoàn viên, thanh
niên mà những cụ già neo đơn cũng
là đối tượng mà các bạn hướng đến.
Những dịp lễ, tết, những ngày mưa
bão khiến nhà cửa bị hư hỏng, các
bạn lại đến để giúp sửa chữa. Như
trường hợp của bà Nguyễn Thị Ba
ở thôn 1B đã ngoài 70 tuổi nhưng
cụ sống một mình nên mọi sinh
hoạt rất khó khăn. Năm ngoái, anh
em đã đến giúp bà sửa lại nhà bếp,
nhà vệ sinh và vận động nhà hảo
tâm tài trợ 3 bình ga mỗi năm để bà
sử dụng. Năm nay, anh em lại tiếp
tục đến giúp bà gia cố lại căn nhà.
Những việc làm nhỏ nhưng đủ giúp
bà ấm lòng, cảm nhận được sự quan

tâm giúp đỡ của cộng đồng để sống
vui với tuổi già. Hay như trường
hợp của ông Trịnh Tuyn ở Thôn 4A
dù đã ngoài 60 nhưng hàng ngày
ông vẫn phải vất vả để chăm sóc
cho người anh đã 72 tuổi mắc bệnh
tâm thần. Nhà cửa xuống cấp nên
khi được Đoàn xã giúp đỡ, ông bày
tỏ mong muốn được lợp lại tôn lạnh
để căn nhà đỡ nóng hơn, để anh
mình có thể thoải mái hơn. Thế là,
anh em đoàn viên, thanh niên lại bắt
tay vào làm và vừa mới hoàn thành
cách đây mấy bữa.
Đoàn xã Triệu Hải hiện có gần
150 đoàn viên, thanh niên sinh
hoạt tại 12 chi đoàn. Đây được
đánh giá là Đoàn xã hoạt động khá
mạnh, khá đều tay của huyện Đạ
Tẻh. Các hoạt động phong trào
như hiến máu tình nguyện, ngày
thứ bảy tình nguyện, ngày chủ
nhật xanh... đều được các bạn tích
cực tham gia. Đặc biệt, trong công
tác tập hợp đoàn viên, thanh niên
tham gia phong trào, Đoàn xã luôn
hướng đến những thanh niên chậm
tiến. Nhiều thanh niên sau đó đã
tích cực tham gia các phong trào,
được kết nạp đoàn và trở thành
những đoàn viên rất tích cực tại địa
phương. Có một điều dễ dàng nhận
thấy là các hoạt động xã hội của
Đoàn xã Triệu Hải luôn nhận được
sự ủng hộ của rất nhiều người,
ngay cả những người dân trong xã
đi làm ăn xa. Tất cả cho thấy một
điều những hành động yêu thương
thì dễ tạo sự lan tỏa.
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Công tác quản lý cư trú góp phần phòng ngừa tội phạm
LÊ HỮU TÚC

T

heo Chủ tịch UBND thành phố
Đà Lạt Tôn Thiện San, ngay sau
khi Luật Cư trú có hiệu lực thi
hành (1/7/2007), UBND thành
phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã,
các đơn vị vũ trang và công dân triển khai
thi hành Luật Cư trú. UBND thành phố
Đà Lạt đã giao Công an thành phố là lực
lượng nòng cốt tham mưu và thực hiện
việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn và tổ chức hội nghị triển khai đến
các đơn vị chức năng. Đồng thời, Công
an thành phố chỉ đạo công an phường, xã
tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức
hội nghị triển khai các nội dung có liên
quan thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn.
Để Luật Cư trú thực sự đi vào cuộc sống,
UBND thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo các
cơ quan chức năng, UBND các phường,
xã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến
Luật Cư trú; UBND thành phố cũng ra
quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ
chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Cư trú nhằm
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú
đến các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân
dân. Nhiều hình thức tuyên truyền đạt kết
quả tốt như: tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng, thông qua họp tổ
dân phố, khu dân cư… Đáng chú ý, thông
qua Cuộc thi tìm hiểu Luật Cư trú đã thu
hút đông đảo các cơ quan, tổ chức, đoàn
thể, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân
ở mọi lứa tuổi, thành phần tham gia.
Kết quả, qua 10 năm thực hiện Luật Cư
trú, Công an thành phố đã tiếp nhận, giải
quyết đăng ký, quản lý và cấp 20.158 sổ
hộ khẩu, 41.880 sổ tạm trú. Qua đó, góp
phần tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực,
lao động từ nơi khác đến địa bàn thành phố

Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú không những có ý nghĩa trong việc đảm bảo
tình hình an ninh trật tự nói chung mà còn phục vụ cho công tác phòng ngừa và
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Hàng năm, Công an thành phố Đà Lạt tổ chức 5 đợt lưu động làm giấy CMND và kết hợp tuyên truyền
Luật Cư trú cho nhân dân. Ảnh: H.T

Đà Lạt lao động và học tập được thuận lợi.
Mặt khác, qua công tác quản lý nhân hộ
khẩu, Công an thành phố đã chỉ đạo công
an các phường, xã chủ động nắm tình hình
từng hộ, từng người, nắm 4 nội dung về
nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên nhằm kịp
thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện,
hoạt động vi phạm pháp luật, góp phần giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội tại địa bàn. Đồng thời, thông qua công
tác đăng ký quản lý cư trú đã phục vụ cho
công tác tuyển chọn gọi công dân nhập
ngũ hàng nghìn lượt thanh niên đảm bảo

tiêu chuẩn và đúng đối tượng chính sách.
Ngoài ra, thông qua công tác quản lý
cư trú, nhân dân đã tự giác thông báo
lưu trú cho cơ quan công an trên 54 triệu
lượt, trong đó thông báo trực tiếp trên 21
triệu lượt, thông báo qua điện thoại gần
609 nghìn lượt và thông báo qua mạng
internet trên 32 triệu lượt. Thông qua
công tác đăng ký quản lý cư trú, công an
các phường đã phối hợp với các ngành
chức năng tiến hành thực hiện phân loại
nhân khẩu và lập danh sách quản lý các
loại đối tượng. Trong 10 năm qua, qua

công tác quản lý lưu trú, lực lượng chức
năng đã phát hiện 1 trường hợp là bị can,
bị cáo đang tại ngoại; 1 trường hợp là
người bị kết án tù nhưng chưa có quyết
định thi hành án hoặc được hoãn, tạm
đình chỉ chấp hành hình phạt tù; 9 trường
hợp là người bị kết án phạt tù được hưởng
án treo; 2 trường hợp là người bị phạt cải
tạo không giam giữ; và 7 trường hợp là
người đang chấp hành biện pháp giáo dục
tại xã, phường, thị trấn.
Đánh giá về kết quả thực hiện Luật Cư
trú trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố
Đà Lạt Tôn Thiện San khẳng định: Sau 10
năm thực hiện Luật Cư trú, quyền tự do
cư trú của công dân được đảm bảo, phục
vụ thiết thực công cuộc đổi mới và phát
triển kinh tế - xã hội trong tiến trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc
biệt, thông qua công tác đăng ký, quản lý
cư trú, lực lượng công an và các cơ quan
chức năng nắm chắc những thông tin cơ
bản của từng con người cụ thể về nơi cư
trú, các mối quan hệ xã hội, tiền án, tiền
sự… trên cơ sở đó có kế hoạch, biện pháp
phù hợp nhằm tuyên truyền, vận động quần
chúng trong việc thực hiện tốt những quy
định của Nhà nước về công tác bảo vệ an
ninh, trật tự cũng như có biện pháp phòng
ngừa tội phạm. Việc đăng ký quản lý cư trú
một cách chặt chẽ giúp cho lực lượng công
an các cấp có điều kiện, chủ động phát hiện
kịp thời các loại tội phạm, nhất là các đối
tượng trốn lệnh truy nã, góp phần tích cực
trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và hạn
chế phát sinh tội phạm…
Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú
không những có ý nghĩa trong việc đảm
bảo tình hình an ninh trật tự nói chung mà
còn phục vụ cho công tác phòng ngừa và
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm,
góp phần ổn định an ninh chính trị, phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiệu quả từ các mô hình quần chúng phòng, chống tội phạm
Qua công tác bám sát địa bàn, phân
tích, sàng lọc tình hình ANTT ở các khu
dân cư, thời gian qua, Công an phường
Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) đã từng bước phát
huy hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”.
KHÁNH PHÚC

P

hường Lộc Sơn hiện có 1.226 hộ
dân, với hơn 4.800 nhân khẩu trên
địa bàn 19 tổ dân phố; trong đó, có
hơn 630 hộ, với hơn 2.350 hộ dân theo
đạo Công giáo. Cùng với đó, nơi đây
còn có Khu Công nghiệp Lộc Sơn nên
nhu cầu kinh doanh nhà trọ và các dịch
vụ lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ ngày
càng lớn. Đây chính là những nguyên
nhân khiến tình hình hoạt động của các
loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại Lộc
Sơn luôn diễn biến phức tạp, khó lường.
Vì vậy, cùng với việc tập trung trấn áp,
truy quét các loại tội phạm, Công an
phường còn được giao nhiệm vụ tăng
cường bám cơ sở, xây dựng các mô hình
quần chúng nhằm đảm bảo an ninh trật
tự (ANTT) trên địa bàn.
Sau nhiều năm xây dựng, đến thời
điểm hiện tại, phường Lộc Sơn có 9
mô hình quần chúng phòng, chống tội
phạm (PCTP) - tệ nạn xã hội (TNXH)

hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo
các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham
gia. Từ đó, nhiều vụ phạm pháp phức
tạp đã được Công an phường nhanh
chóng phối hợp với Công an TP Bảo
Lộc điều tra, phá án một cách hiệu quả,
tạo hình ảnh tốt đẹp trong quần chúng
nhân dân.
Nổi bật trong mô hình quần chúng
PCTP - TNXH tại phường Lộc Sơn
cần phải kể đến như Mô hình “Giáo họ
không có tội phạm và tệ nạn xã hội”
và Mô hình “Camera giám sát ANTT”.
Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội
đồng Giáo họ GiuSe, Giáo xứ Phúc Lộc
(thuộc các tổ dân phố 4, 5 và 6, phường
Lộc Sơn), cho biết: “Sau khi thành lập
mô hình vào cuối năm 2015, Hội đồng
Giáo họ đã phối hợp với Công an và
UBMTTQ phường tổ chức tuyên truyền
đường lối, chủ trương của Đảng và chính
sách, pháp luật của Nhà nước tới tất cả
bà con giáo dân. Trong đó, chú trọng đến
các thủ đoạn, mánh khóe cũng như việc
nhận dạng các loại tội phạm để người
dân nắm bắt. Từ đó, chúng tôi đã tiến
hành ký cam kết PCTP - TNXH với tất
cả hơn 400 hộ dân trong giáo họ. Bà con
cũng hiểu rằng, PCTP - TNXH là việc
làm thiết thực để bà con “sống tốt đời,
đẹp đạo” nên hưởng ứng tham gia rất
năng nổ, nhiệt tình và có trách nhiệm”.

Theo người dân phường Lộc Sơn, thì
trước đây Nghĩa trang Giáo xứ Phúc Lộc
là một trong những “điểm đen” về tệ nạn
tiêm chích ma túy mà các đối tượng nghiện
hút hay lui tới. Tuy nhiên, sau khi Mô hình
Giáo họ GiuSe đi vào hoạt động với sự vào
cuộc của tất cả bà con giáo dân nên tệ nạn
tiêm chích ma túy tại nghĩa trang đã được
kiểm soát, đẩy lùi. Cùng với đó, các tệ nạn
trộm cắp vặt khác tuy còn diễn ra nhưng
đã giảm hẳn so với trước nên người dân rất
yên tâm, tin tưởng.
Đối với Mô hình Camera giám sát
ANTT, với những hiệu quả đã mang lại
trong công tác phòng chống các loại tội
phạm đã không ngừng được nhân rộng.
Đến hiện tại toàn phường Lộc Sơn đã
có hơn 90 mắt camera được đấu nối trực
tiếp về trung tâm điều hành tại Công an
phường. Đây được xem là các “mắt thần”
cánh tay phải đắc lực giúp lực lượng công
an nhanh chóng phát hiện các đối tượng
vi phạm pháp luật và có dấu hiệu vi phạm
pháp luật để kịp thời ngăn chặn; đồng
thời, từ hình ảnh camera ghi lại đã giúp
lực lượng chức năng nhanh chóng phá án
truy bắt các đối tượng phạm pháp và làm
rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông
một cách nhanh chóng, chính xác nhất.
Theo Công an phường Lộc Sơn, phần
lớn hệ thống camera của mô hình đều do
người dân địa phương đóng góp kinh phí

để lắp đặt với số tiền hơn 400 triệu đồng.
Theo Trung tá Trần Văn Kỉnh, Trưởng
Công an phường Lộc Sơn, thông qua các
mô hình quần chúng, trong năm 2017,
đơn vị đã tham mưu với cấp ủy, chính
quyền địa phương và phối hợp với các
ban, ngành, đoàn thể tổ chức được 50
buổi tuyên truyền về chuyên đề bảo vệ
ANTQ và PCTP, thu hút gần 3.000 lượt
người tham gia. Qua đó, ý thức của người
dân trong công tác PCTP - TNXH không
ngừng được nâng lên. “Trong năm 2017,
toàn phường xảy ra 7 vụ phạm pháp hình
sự và 104 vụ vi phạm hành chính về trật
tự an toàn xã hội (TTATXH). Trong đó,
số vụ phạm pháp hình sự giảm 45% so
với năm 2016. Trong năm qua, thông
qua các mô hình quần chúng, người dân
đã cung cấp 148 nguồn tin liên quan đến
ANTT. Trong đó, có 86 tin có giá trị giúp
cơ quan chức năng xác minh, giải quyết
dứt điểm 58 vụ việc về TTATXH, xử lý
65 đối tượng. Tương tự, trong 5 tháng
đầu năm 2018, người dân đã cung cấp
hàng chục nguồn tin có giá trị cho cơ
quan chức năng. Từ kết quả này cần phải
khẳng định, ngoài lực lượng “nòng cốt” là
công an phường thì sự vào cuộc tham gia
của người dân đóng vai trò vô cùng quan
trọng trong công tác PCTP - TNXH, giữ
bình yên tại địa phương” - Trung tá Trần
Văn Kỉnh khẳng định.

NHÌN RA BỐN PHƯƠNG
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“Huyền thoại làng chài” bên bờ Mũi Né
Ký sự:
HOÀNG THIÊN NGA

Nhà hát nhạc vũ kịch hiện đại
đầu tiên
Với dải bờ biển dài 192 km, nhiều năm
qua Bình Thuận - tỉnh Cực nam Trung bộ
với thành phố nước mắm Phan Thiết, cách
TP HCM 200 km về phía Nam, vẫn tự hào
là “vương quốc resort” của cả nước. Ngoài
cát vàng biển xanh và nhiều loại hải sản tươi
ngon từ ngư trường rộng lớn, Bình Thuận
còn có những điểm nhấn tham quan đáng
kể như Tháp nước kiến trúc đẹp cao 32 m
do Hoàng thân Lào Xuvanuvông thiết kế;
Bộ xương cá voi dài 22 m trưng bày ở dinh
Vạn Thủy Tú; Ngọn hải đăng Kê Gà bằng đá
cao 100 m; Tượng Phật nằm dài 49 m trên
núi Tà Cú soi bóng xuống biển Hàm Thuận
Nam; Bãi đá Cổ Thạch nhiều hình hài màu
sắc; là tỉnh có hơn 3 vạn hecta thanh long,
hơn 100 lễ hội văn hóa dân gian sống động...
Tuy nhiên, khoảng 5 triệu du khách đến
Bình Thuận mỗi năm, đêm về hầu như chưa
có mấy chương trình giải trí đặc biệt nào
để lựa chọn, cho tới khi Nhà hát Fishermen
Show ra đời. Chúng tôi - đoàn nhà báo
famtrip về vùng biển Nam Trung bộ không
khỏi bất ngờ khi được biết đây là nhà hát
đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng chỉ để
phục vụ một vở diễn duy nhất, dự kiến sẽ
diễn hằng đêm trong suốt hơn 20 năm. Và
chúng tôi may mắn được thưởng thức tác
phẩm ngay những show diễn đầu.
Với Fishermen Show, Lễ hội truyền thống
Nghinh Ông Nam Hải của vạn chài Thủy
Tú đã được sân khấu hóa đầy ấn tượng. Nội
dung sô diễn đề cao sự cần cù hăng say lao
động, dũng cảm đối mặt với phong ba bão
táp của những người dân chài bền bỉ chinh
phục biển cả, tình yêu đôi lứa mãnh liệt, vẻ
đẹp giản dị của nền văn hóa đa sắc tộc, và
nỗi khát khao mưu cầu hạnh phúc của ngư
dân. Để khán giả tiện theo dõi, dưới chân sân
khấu có phụ đề bằng 2 thứ tiếng Việt-Anh.
Sự hấp dẫn, cuốn hút của Fishermen
Show được tạo nên bởi tài năng của ekip
đạo diễn, biên kịch, biên đạo múa đã nắm
bắt, dàn dựng, phô bày được vẻ hồn nhiên
đáng yêu, quyến rũ của đời sống cư dân ven
biển, thể hiện bởi dàn diễn viên trẻ đẹp trên
sân khấu nhạc nước hiện đại, được lập trình
tái tạo cảnh biển cả và làng chài với hàng
trăm ống phun nước kỹ thuật số công nghệ
2D và 3D. Hàng nghìn bóng đèn LED 256
màu không ngừng tạo hiệu ứng ánh sáng,
đồng bộ cùng hệ thống âm thanh khi chơi
vơi huyền ảo, khi dữ dội thét gào, khi ngọt
ngào thắm thiết. Cảnh nông dân về làng

Trong một Diễn đàn Kinh tế miền Trung tại Đà Nẵng, có diễn giả bi quan khẳng
định: Lâu nay du khách đến miền Trung chủ yếu để đi tắm! “Chúng ta có gì hơn đi
tắm đâu?”. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, vở ca vũ nhạc kịch “Fishermen Show” trên
sân khấu nhạc nước hiện đại đầu tiên ở Việt Nam tại Mũi Né - Phan Thiết đã công
diễn, giúp du khách đến đây không chỉ “để tắm” và còn thấy được những vẻ đẹp
tinh tế khác.

Hình ảnh ấn tượng về sự hòa hợp của biễn và người nơi làng chài Phan Thiết trong show Fishermen. Ảnh: Hoàng Thiên Nga
Nhà hát Fishermen Show là công trình đầu tiên trong 3 hạng mục của dự án
“Bản Sắc Phan Thiết” mà anh Trần Ngọc Dũng tiếp tục dốc vốn đầu tư. Mục 2 khai
trương trong tháng 10/2017, là khu ẩm thực biển trong một con thuyền lớn có tên Mũi
Né Deli. Giữa tháng 4/2018, mục 3 là Làng Chài Xưa với 14 khu trưng bày ngược chiều lịch
sử 300 năm, với điểm nhấn thú vị là Bảo tàng nước mắm Phan Thiết cùng câu chuyện lịch
sử về cái nôi nước mắm Việt Nam đã chính thức mở cửa, hiện mỗi ngày tiếp đón cả nghìn
khách tham quan.

trên chiếc cộ bò, có đôi bò thật vạm vỡ kéo
ngang khán phòng, khiến khán giả càng thú
vị về sự đan xen hài hòa giữa mộng và thực.

Đi xa, để hiểu
và thêm yêu quê nhà
Người đã dốc vốn đầu tư cho vở diễn
Fishermen Show sâu nặng tình quê hương
này, là một doanh nhân trí thức thành danh
ở nước ngoài.
Khi cửa rạp đã khép sau đêm diễn, chủ
nhà hát cởi mở tiếp chuyện, trả lời hàng
trăm câu hỏi của nhóm phóng viên, sau đó
tiếp tục cung cấp thông tin cho chúng tôi
qua email. Theo đó, thì Trần Ngọc Dũng
chào đời năm 1975 tại Phan Thiết, là thủ
khoa đầu vào Trường Đại học Kinh tế
TPHCM năm 1993, nhận được học bổng
toàn phần AusAid du học tại Úc, lấy bằng
thạc sỹ Marketing trường Lille tại Pháp rồi
về Việt Nam mở công ty chuyên nghiên cứu
về thị trường. Công cuộc kinh doanh đang

thuận lợi, năm 2012 anh bán công ty cho
một doanh nghiệp Nhật, sang Pháp tiếp tục
việc học và bảo vệ thành công luận án tiến
sỹ về Nghiên cứu tâm lý khách hàng, PhD
tại trường University of Paris 1-Sorbonne.
Cho tới nay, Trần Ngọc Dũng vẫn đầu tư
kinh doanh cả ở Mỹ và Bình Thuận. Anh
đã dùng một phần vốn mua 1,3 hecta đất
ven biển để xây “một nhà hát vũ kịch đúng
chuẩn quốc tế”, nhằm giới thiệu đất nước
và con người Việt Nam với du khách thập
phương.
Trò chuyện với Tiền Phong, Trần Ngọc
Dũng cho biết từ lâu anh ấp ủ mơ ước giới
thiệu được vẻ đẹp của sự giao thoa văn
hóa giữa các Làng Chài và Làng Chăm.
Sau nhiều năm học hành, đến nhiều nước,
tận mắt xem các show diễn văn hóa rất ấn
tượng, vừa tốt cho du lịch, vừa gìn giữ trân
trọng giá trị văn hóa địa phương, anh quyết
tâm quay về đầu tư Nhà hát Fishermen
Show cho quê mình.

Nghi lễ...
... Thịt con vật hiến tế sau đó được chia
đều cho mọi người, kể cả các vị khách đến
từ những nơi xa. Mặt trời trôi dần về phía
bên kia dãy núi cũng là thời điểm dân bon và
khách rời hìu wèr để trở lại nhà. Tuy nhiên,
những người khách khi ra khỏi hìu wèr lại
được mời đến thăm nhà người thân và lại
tiếp tục ăn uống, đánh cồng chiêng, hát đối...
kéo dài tận khuya.
Thế rồi, lúa đến ngày trổ bông, người
K’Ho Srê đánh dấu sự kiện này bằng lễ Nhô
lir bờkao (Uống mừng lúa trổ bông). Tiếp
theo là lễ Nhô lềr bong (Uống mừng lúa
mới) khi vụ mùa kết thúc, thóc đã về đầy
kho. Nhô lềr bong là tết của người K’Ho Srê
sau một năm đồng áng. Người K’Ho Srê tổ
chức Nhô lềr bong để tiễn biệt năm cũ, đón

Như một cái duyên, khi anh gặp biên
đạo múa Trần Ly Ly - một “con nhà nòi
nghệ thuật” cũng đã từng tu nghiệp ở Úc
và Pháp, đồng cảm trong từng góc nhìn, lại
may mắn vì Bình Thuận sẵn có một lớp vũ
công đương đại chuyên nghiệp đã tốt nghiệp
trường múa chính quy tại TPHCM. Họ đã
bỏ ra gần 1 năm ròng rã để kết hợp nhuần
nhuyễn các huyền thoại về làng chài Phan
Thiết, hiện thực hóa ý tưởng dàn dựng một
huyền thoại làng chài; Lường liệu tới từng
chi tiết nhỏ trong việc xây dựng nhà hát, các
kỹ thuật phô diễn nhạc nước, giàn đu bay, tái
hiện đồi Cát bay; Rồi lại tìm và năn nỉ mua
cho được một đôi bò thật đẹp, thuê người
chuyên chăm bò, huấn luyện bò quen với
ánh sáng, âm thanh v.v... Biết bao mồ hôi
của các vũ công, dân chài, các nghệ nhân
dệt, gốm, trống, kèn đã thấm vào sàn sân
khấu lắp đặt rất nhiều thiết bị tinh vi này.
Fishermen Show là nhà hát lớn 1.200 ghế,
đúng chuẩn phục vụ du lịch đầu tiên tại Việt
Nam với các yếu tố: Sân khấu cố định với
các kỹ thuật, kỹ xảo dành riêng cho vở diễn;
diễn thường xuyên hàng tuần tại “thủ đô
resort” Mũi Né. Một số du khách các nước
nhận xét: Fishermen Show không hề thua
kém các show trong khu vực như Angkor
Smile, Siam Pyramid, hay các show văn hóa
nổi tiếng toàn cầu ở châu Âu, châu Mỹ…
Họ ngạc nhiên khi tại tỉnh nhỏ 1,2 triệu dân
Bình Thuận, lại có nhà hát kết hợp được 3
trong 1: Độ tinh xảo của nghệ thuật đan xen
vũ đương đại chuyên nghiệp với hát sống,
và nhạc cụ truyền thống; Độ sâu của bản sắc
văn hóa địa phương thể hiện bởi diễn viên
nghệ nhân toàn bộ là người bản địa; Độ “giải
trí” với những kỹ thuật, kỹ xảo sân khấu khi
kết hợp với cát, nước, âm thanh, ánh sáng,
nghề thủ công, giàn đu bay… để đạt độ mãn
nhãn, phấn khích cho khán thính giả.
Anh Trần Ngọc Dũng chia sẻ: Từ tháng
9/2017, khi mới khai trương rạp hát cho
tới cuối năm 2017, giai đoạn đầu chưa
nhiều khách biết đến, Fishermen Show chỉ
diễn vào các tối thứ tư, năm, sáu, bảy và
sáng chủ nhật, cố tự “gói ghém nuôi thân”.
Khi đó anh đã nghĩ tới 3 - 4 năm sau, nếu
biết chắc vở diễn “sống” được, anh mới
có thể tính tới chuyện thu hồi khoản vốn
hơn 40 tỷ đồng đầu tư cho vở diễn và rạp
hát này. May sao, bước sang năm 2018,
tiếng lành vang xa, ngày càng có nhiều du
khách tìm đến Bình Thuận không chỉ để
tắm biển, phơi nắng, ăn hải sản, mà còn để
thưởng thức Fishermen Show. Mùa hè này,
Fishermen Show sẽ linh hoạt tổ chức thêm
nhiều buổi diễn cho những đơn hàng phục
vụ hơn 100 khách.

TIẾP TRANG 5

năm mới, mùa vụ mới. Cách thức tổ chức
Nhô lềr bong tương tự cách thức tổ chức
Nhô wèr, có điều quy mô lớn hơn và tính
trọng thị cũng lớn hơn.
Tri thức nông nghiệp
trong lễ hội
Cứ theo chiết tự mà truy thì “Srê” là
ruộng. “K’Ho Srê”, tức người K’Ho làm
ruộng. Ruộng thì phải có nước. Thế là người
K’Ho Srê cứ nhắm những chỗ thấp trũng có
nguồn nước chảy mà lập chân ruộng. Trong
quá trình canh tác, người K’Ho Srê tự đúc
tỉa kinh nghiệm để một mặt tăng năng suất
và mặt khác giảm bớt sức lao động. Ngoài
ra, người K’Ho Srê còn căn cứ theo chu kỳ
trăng tròn trăng khuyết để chọn thời điểm
gieo sạ thích hợp, giúp cây lúa sinh trưởng

khỏe mạnh, tránh các dịch bệnh gây hại...
Mặc cho công sức đổ ra trong một mùa vụ
là không ít, nhưng chưa bao giờ người K’Ho
Srê rời xa ý niệm về Yàng. Bao nhiêu rủi
may nhóm dân này đều gửi nơi Yàng. Nhờ
đó, nguyên tắc cân bằng giữa con người và
tự nhiên được thiết lập. Con người không
vì cái sự khôn quá của mình để rồi khinh
thường tự nhiên, lấn át tự nhiên.
Sống trong ý niệm đó, ý niệm về N’Du
Yàng Kòi, người K’Ho Srê đã làm dày thêm
những tâm niệm yêu thương hòa hợp, bằng
những nghi lễ cụ thể theo từng giai đoạn sinh
trưởng của cây lúa nước như Nhô sih srê,
Nhô rào jơng rơpu, Nhô wèr, Nhô lir bờkao,
Nhô lềr bong... Trong lúc thực hành những
nghi lễ cúng tế Yàng, các tri thức của người

K’Ho Srê về đời sống, về tự nhiên, về lao
động sản xuất... lần lượt xuất lộ. Người K’Ho
Srê tổ chức nghi lễ nông nghiệp không chỉ là
tạ ơn và cậy nương Yàng, mà còn là để cùng
nhau ôn lại tri thức dân gian. Tri thức của
địa sinh thái ruộng, một địa sinh thái có tính
ổn định cao hơn hẳn địa sinh thái rẫy (mìr).
Qua việc tổ chức các lễ nghi nông nghiệp,
người K’Ho Srê chỉ dạy cho con cháu cách
thức ứng xử với cộng đồng, với môi trường
tự nhiên. Bên cạnh đó, nghi lễ nông nghiệp
cũng là nơi để người K’Ho Srê trình diễn các
giá trị văn hóa (cồng chiêng, múa xoang),
nghệ thuật hội họa, cách thức bài trí (trang trí
cây nêu, cột buộc trâu) và văn học dân gian
(hát kể chuyện). Vì vậy, nó là cội nguồn của
văn hóa Srê.
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THỂ THAO

Bảo Lộc xã hội hóa xây dựng thiết chế thể thao hiệu quả
Cùng với hệ thống sân bãi nhà thi
đấu do nhà nước đầu tư bài bản
trên địa bàn, Bảo Lộc đang đẩy
mạnh công tác xã hội hóa TDTT
với nhiều dự án lớn xuất hiện.
VIẾT TRỌNG

Huy động các nguồn lực
Theo Phòng Văn hóa Thông tin
Bảo Lộc, thành phố đến nay đã phê
duyệt đề án xây dựng các thiết chế
văn hóa - thể dục thể thao (TDTT)
cấp cơ sở trên địa bàn, trong đó
đáng chú ý nhất là việc xây dựng
mới và đưa vào hoạt động hiệu
quả Trung tâm Văn hóa Thể thao
(VH-TT) thành phố trong đó có hệ
thống sân bãi tại Khu Liên hợp Văn
hóa - Thể thao Bảo Lộc nhằm phục
vụ cho các hoạt động TDTT cấp
thành phố.
Bên cạnh đó, một số công trình
phát huy được hiệu quả này có thể
kể đến như nhà thi đấu đa năng
của Trường THPT Nguyễn Du tại
Phường 2; nhà tập đa năng Hồng
Văn Ngà ở phường Lộc Sơn; hệ
thống sân bãi tập TDTT của Trung
cấp Nghề Tân Tiến (gồm 2 sân
bóng đá mini, 2 sân bóng chuyền,1
sân bóng rổ); hệ thống tập luyện
TDTT của Cao đẳng Kinh tế Công
nghệ Bảo Lộc với 1 sân bóng đá,

Câu lạc bộ Mô tô Bảo Lộc - một đơn vị xã hội hóa nhưng có nhiều đóng góp cho
phong trào TDTT Bảo Lộc .

2 sân bóng chuyền, 2 sân cầu lông
trong nhà.
Nhiều cơ quan, đơn vị, các giáo
xứ cũng có hệ thống sân bãi tập
TDTT của mình, điển hình như
Giáo xứ Lộc Phát đã xây dựng hệ
thống sân bóng rổ, sân bóng đá mi
ni, sân bóng chuyền và các bàn bóng
bàn cho giáo dân đến sinh hoạt thể
thao hằng ngày.
Bảo Lộc tính tổng cộng đến nay
đã có 20 sân bóng đá gồm 6 sân 11
người, 11 sân cỏ nhân tạo (hầu hết
các sân cỏ nhân tạo đều do các đơn
vị, cá nhân đầu tư, không chỉ tại các
phường trung tâm mà còn có mặt
tại các xã vùng ven); có 12 sân quần
vợt, 30 sân bóng chuyền, 20 sân
cầu lông, 3 nhà tập thi đấu đa năng,

3 sân bóng rổ. Cùng đó có khoảng
30 điểm tập bóng bàn đang hoạt
động, 17 phòng tập các bộ môn võ
thuật, 4 câu lạc bộ (CLB) cầu lông
(gồm Lan Anh, Lộc Phát, Lộc Tiến,
Trung tâm VH-TT Bảo Lộc), 8 CLB
thể dục thể hình, 26 CLB Billiards
&Snooker, 4 hồ bơi…
Thành phố đến nay trên cơ sở
quy hoạch của mình cũng bố trí
quỹ đất cho các công trình văn hóa,
TDTT của các xã, phường trên địa
bàn với yêu cầu đảm bảo diện tích,
nằm ở các vị trí thuận lợi, nhằm
phục vụ hiệu quả cho các sinh hoạt
văn hóa, tập luyện TDTT của cộng
đồng dân cư.
Những dự án lớn
Bảo Lộc hiện có 5 dự án lớn với

nguồn vốn ngoài công lập đầu tư
vào lĩnh vực văn hóa, thể thao theo
phương thức xã hội hóa, trong đó có
2 dự án lĩnh vực văn hóa và 3 dự án
lĩnh vực thể thao.
Cụ thể, đó là Dự án “Trung tâm
vui chơi giải trí chất lượng cao
B’Lao” nằm tại phường B’Lao của
Công ty Cổ phần Truyền hình cáp
NTH. Dự án này có diện tích gần
1.800 m2, tổng vốn đầu tư khoảng
21,7 tỷ đồng, tại đây Công ty này
xây dựng một hệ thống phòng chiếu
phim công nghệ cao, khu trò chơi
Bowling, khu trò chơi trẻ em…
Dự án trong lĩnh vực văn hóa còn
lại cũng khá qui mô, đó là Dự án
Lotte Cinema Bảo Lộc của Công
ty TNHH Lotte Cinema Việt Nam.
Dự án có quy mô đầu tư trên 54
tỷ đồng, thực hiện tại tầng 3, Khu
Trung tâm thương mại Vincom
Plaza Bảo Lộc với 3 rạp chiếu phim
đạt tiêu chuẩn quốc tế, 422 ghế và
các hạng mục phụ trợ đi kèm.
Trong 3 dự án đầu tư vào lĩnh
vực TDTT, có qui mô lớn nhất là
Dự án xây dựng hệ thống dịch vụ
TDTT của Công ty Thần Khúc
tại Khu Quy hoạch Trung tâm
VH - TT Bảo Lộc. Trên tổng diện
tích gần 21 nghìn m2 tại đây, công
ty này sẽ đầu tư trên 126 tỷ đồng
để xây dựng một khối khách sạn
3 sao quy mô 100 giường, 3 bể
bơi trong nhà, 9 bể bơi ngoài trời.

Hiện dự án đang trong quá trình
giải phóng mặt bằng.
Kế đó là dự án đầu tư vào TDTT
của Công ty Thành Chí, khá qui
mô, cũng được xây dựng tại Khu
Quy hoạch Trung tâm VH - TT
Bảo Lộc. Trên diện tích gần 24
nghìn m2 tại đây, công ty này sẽ
xây dựng một khối nhà liên hợp
chức năng dịch vụ thể thao, phục
hồi thể lực, 1 hồ bơi, 3 sân tennis,
2 sân bóng đá mini và các công
trình phụ trợ; tổng vốn đầu tư 35,8
tỷ đồng. Hiện dự án đang thực
hiện thủ tục thuê đất và xin cấp
phép xây dựng.
Dự án còn lại thuộc Công ty
Hoàng Duy Chương, đầu tư tại
phường Lộc Phát. Với tổng diện
tích xây dựng gần 15 nghìn m2,
tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng, công
ty này sẽ xây dựng tại phường
này một Trung tâm Thể thao gồm
3 sân bóng đá, 2 sân quần vợt, 2
sân cầu lông cùng hệ thống các
công trình phụ trợ đi kèm.
Để đầu tư vào các dự án này,
Phòng Văn hóa Thông tin Bảo Lộc
cho biết, các nhà đầu tư sẽ phải bỏ
kinh phí giải phóng mặt bằng, sau
đó thành phố trừ dần vào kinh phí
cho thuê đất. Và cũng do nguồn vốn
của các nhà đầu tư cho công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng còn
hạn hẹp nên tiến độ thực hiện nhiều
dự án đến nay vẫn còn chậm.

Góc ảnh đẹp

Đêm Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

ª PHOÙ TOÅNG BIEÂN TAÄP PHUÏ TRAÙCH: HOÀ THÒ LAN ª GIAÁY PHEÙP XUAÁT BAÛN SOÁ 16/GP - BTTTT NGAØY 4/1/2012 (BOÄ TTTT)
ª SAÉP CHÖÕ ÑIEÄN TÖÛ TAÏI BAÙO LAÂM ÑOÀNG ª IN TAÏI XÍ NGHIEÄP BAÛN ÑOÀ ÑAØ LAÏT

GIAÙ

3.500 ñ

