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10 Người giữ
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Trong chương trình Hành
trình đỏ diễn ra trong 2 ngày
20 và 21/6 tại Lâm Đồng, đơn
vị chức năng đề ra chỉ tiêu
người
tiếp nhận trên
tham gia hiến máu (mỗi người
hiến từ 250 - 350 ml máu)
vào Ngày hội hiến máu “Giọt
hồng thành phố hoa”.
Nguồn: Hội Chữ thập đỏ tỉnh

700

TRANG 5

Minh họa: Phan Nhân

VẤN ĐỀ CUỐI TUẦN

Tiến tới quy hoạch tổng thể hệ thống
trường học thông minh ở Đà Lạt
ới quan niệm “Một dân tộc dốt là một dân tộc
yếu”, trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến
phát triển giáo dục, nâng cao dân trí cho nhân dân,
cho thế hệ trẻ - người chủ tương lai của đất nước.
Trong tác phẩm “Ðường kách mệnh” (năm 1925)
và “Chánh cương vắn tắt của Ðảng” (tháng 2/1930),
Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: Phải lập trường học
cho công nhân, nông dân, cho con em họ và “Phổ
thông giáo dục theo công nông hóa”. Ở “Chương
trình Việt Minh” (1941), Bác chủ trương: “Lập các
trường chuyên môn huấn luyện chính trị, quân sự,
kỹ thuật để đào tạo các lớp nhân tài... Khuyến khích
và giúp đỡ nền giáo dục quốc dân làm cho nòi giống
ngày thêm mạnh”. Khi Cách mạng tháng Tám 1945
thành công, Bác khẳng định nhiệm vụ cấp bách là
phải chống nạn dốt; vì “nạn dốt là một trong những
phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai
trị chúng ta”. Trong “Thư gửi cho học sinh”, ngày

V

5/9/1945, Người căn dặn: “Ngày nay các em được
cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền
giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó
sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu
ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát
triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”.
Bác khích lệ học sinh: “Non sông Việt Nam có trở
nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước
tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc
năm châu được hay không, chính là nhờ một phần
lớn ở công học tập của các em”.
“Giáo dục là quốc sách” - Kế thừa tư tưởng của
Hồ Chủ tịch, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) ban
hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Nghị
quyết, thời gian qua, Lâm Đồng đạt nhiều chuyển
XEM TIẾP TRANG 2
biến tích cực trên lĩnh vực này...
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Thượng úy công an kịp thời cứu sống người bị đuối nước lúc nửa đêm

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân
vốn đầu tư công

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 29/5, đang
cùng thầy giáo đi dạo tại đoạn cầu Ông
Đạo, phát hiện một người nhảy xuống
hồ Xuân Hương, thượng úy Nguyễn Văn
Đức (sinh năm 1986) cán bộ Công an
Phường 1, thành phố Đà Lạt đã nhanh
chóng lao mình xuống hồ nước lạnh bơi
ra cứu nạn nhân.
Nạn nhân là anh N.Đ.P. (31 tuổi) trú tại
Phường 6, TP Đà Lạt đã được anh Đức cứu
sống, đưa lên bờ an toàn và bàn giao cho gia
đình đưa về chăm sóc.
Ngày 30/5, trung tá Đỗ Ngọc Hòa Trưởng Công an Phường 1 cho biết, sau
khi nắm được thông tin và từ báo cáo
của thượng úy Đức, Công an phường đã
có báo cáo gửi Công an TP Đà Lạt để có
hình thức biểu dương tinh thần không
ngại nguy hiểm cứu người trong đêm của
thượng úy Đức.
Trung tá Hòa cũng chia sẻ, Đức về công
tác tại Phường 1 từ tháng 6/2015 và được
giao phụ trách địa bàn tổ 13, 14 (ấp Ánh
Sáng), Phường 1. Tại địa bàn dân cư cũng
như tại cơ quan, đồng chí Đức được nhận
xét là gần gũi, gắn bó với địa bàn và hoàn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng
vừa được giao chủ trì, phối hợp với các
sở, ngành chức năng trong tỉnh thành lập
tổ công tác kiểm tra, giải quyết các khó
khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến
độ giải ngân và thanh toán vốn đầu tư
công năm 2018 trên địa bàn.
Tổ công tác tiến hành rà soát các
công trình, dự án, trường hợp cần thiết
sẽ đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh
chủ đầu tư. Riêng các sở chuyên ngành,
Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng, có
thể bố trí thêm cán bộ làm ngoài giờ
để đáp ứng tiến độ giải quyết các hồ sơ
trình thẩm định, trình thanh toán vốn
đầu tư.
Đến ngày 30/6/2018, các dự án giải
ngân không đạt trên 50% kế hoạch
bố trí vốn trong năm 2018 phải điều
chuyển đầu tư sang địa bàn khác. Và
thời hạn đến ngày 30/9/2018, tất cả dự
án giải ngân đạt 30% trở xuống so với
kế hoạch năm 2018 thì không được tiếp
tục bố trí nguồn vốn đầu tư công trong
năm 2019...

Thượng úy Nguyễn Văn Đức (đứng giữa) cùng các học viên lớp đại học được tổ chức tại Công an tỉnh.

thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện tại, Đức
đang theo học lớp đại học vừa học vừa làm
do ngành tổ chức.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình của thượng úy

Đức còn nhiều khó khăn, vợ chồng và 2 con
nhỏ phải sống trong ngôi nhà tạm bợ nhưng
Đức luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

MAI KHANH

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo và Người tàn tật tỉnh trao quà từ thiện ở Đạ Huoai
Nhằm phát huy tinh thần yêu thương,
tương thân tương ái, đem lại niềm vui,
niềm hạnh phúc cho những người dân
tộc thiểu số và hộ nghèo có hoàn cảnh
khó khăn đặc biệt, Hội Bảo trợ Bệnh
nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ
côi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty
TANIMEX, Chi hội Thiện Nhân thành

phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình
trao quà từ thiện cho hộ nghèo, đồng bào
DTTS của xã Đạ Oai, xã Madaguôi và thị
trấn Madaguôi huyện Đạ Huoai.
Đã có 200 phần quà được trao tận tay
người nghèo, trong đó xã Đạ Oai là 50 suất,
xã Madaguôi 50 suất và thị trấn Madaguôi
là 100 suất.

Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, trong
đó 200.000 đồng bằng tiền mặt và 500.000
đồng bằng hiện vật.
Với những phần quà đầy ý nghĩa này đã
góp phần chia sẻ khó khăn cho bà con đồng
bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo các xã, thị
trấn nói trên.

ĐẶNG DŨNG

Tư nhân đầu tư trên 700 triệu đồng làm hồ bơi
Anh Phạm Duy Tân ở thị trấn Thạnh Mỹ
đã mạnh dạn đầu tư trên 700 triệu đồng xây
dựng 2 hồ bơi có diện tích trên 300 m2 ở xã
Pró để phục vụ cho nhu cầu bơi lội của các
em thiếu niên trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số các xã Pró, xã Quảng Lập và xã
Ka Đơn, huyện Đơn Dương. Tuy mới được
khai trương, nhưng bình quân mỗi ngày hồ
bơi đã có từ 30 đến 50 lượt thiếu niên trong
xã đến tập bơi lội. Bước sang đầu tháng 6
hồ bơi MIO của anh Phạm Duy Tân còn
nhận huấn luyện kỹ năng bơi lội cho các
em học sinh để tránh đuối nước khi tiếp
xúc với sông suối, ao hồ.

Đơn Dương có 9.498 ha rau
hoa sản xuất công nghệ cao
Tính đến đầu tháng 5/2018, toàn
huyện Đơn Dương đã có 9.498 ha rau
hoa được sản xuất theo quy trình công
nghệ cao theo hướng nông nghiệp công
nghệ cao. Trong đó, 4.924 ha được
trồng trong nhà kính, nhà lưới, được lắp
đặt hệ thống tưới nhỏ giọt theo công
nghệ của Israel. Đặc biệt có nhiều hộ
nông dân ở các xã như Lạc Lâm, Lạc
Xuân, Ka Đô, thị trấn Thạnh Mỹ đã
mạnh dạn đầu tư từ 500 triệu đến 1,5 tỷ
đồng lắp đặt nhà kính để trồng các loại
nông sản như ớt ngọt, cà chua, cải bắp,
hoa đồng tiền và hoa hồng môn mang
lại giá trị thu nhập cao hơn trước đây.
Cá biệt, nhiều hộ nông dân tiêu biểu có
thu nhập từ cây rau thương phẩm sản
xuất theo quy trình công nghệ cao đạt
từ 2 đến 4 tỷ đồng/năm.
NGỌC THANH

Tư vấn kỹ thuật tưới nước
tiết kiệm cho cây cà phê
và cây ăn trái

NGỌC THANH

Tiến tới quy hoạch tổng thể... 
... Tiếp tục phát huy những mặt mạnh,
khắc phục hạn chế, yếu kém, Tỉnh ủy vừa
ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về việc
phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục
và đào tạo giai đoạn 2018 - 2020 và những
năm tiếp theo.
Cùng với đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ và
giải pháp, việc tổ chức thực hiện cho các
cấp ủy, địa phương và ngành giáo dục
và đào tạo toàn tỉnh, Nghị quyết đã đề ra
nhiệm vụ đối với riêng thành phố Đà Lạt là
phải: Triển khai mô hình trường học mới,
lớp học thông minh, tiến tới quy hoạch
tổng thể hệ thống trường học thông minh
phù hợp với Đề án “Xây dựng thành phố
Đà Lạt trở thành thành phố thông minh”.
Theo Nghị quyết, ngành giáo dục và đào
tạo thành phố Đà Lạt phải ứng dụng mạnh
mẽ thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ 4; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

VŨ VĂN

thông tin trong dạy, học và quản lý giáo
dục hướng tới nền giáo dục thông minh.
Thí điểm và từng bước thực hiện mô hình
lớp học thông minh. Nâng cao chất lượng
dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở
các cấp học và trình độ đào tạo; bồi dưỡng,
chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên
ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ
thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương
trình ngoại ngữ hệ 10 năm. Đồng thời, coi
trọng giáo dục toàn diện, gắn trang bị kiến
thức với giáo dục, rèn luyện đạo đức, giáo
dục lịch sử, truyền thống cho học sinh, sinh
viên. Nâng cao chất lượng bộ môn giáo
dục công dân trong trường phổ thông và
môn giáo dục chính trị trong các trường
chuyên nghiệp. Chú trọng thực hiện công
bằng xã hội, chống khuynh hướng “thương
mại hóa”; kiên quyết khắc phục triệt để tình
trạng “chạy trường, chạy lớp”; xây dựng

TIẾP TRANG 1

mối quan hệ đúng mực, lành mạnh giữa
giáo viên và học sinh, sinh viên.
Đòn bẩy cho thực hiện Nghị quyết cũng
như yêu cầu đặt ra đối với giáo dục và đào
tạo Đà Lạt là phải tạo điều kiện và phát huy
vai trò của các trường đại học, cao đẳng
trên địa bàn phát triển ngang tầm khu vực
và của cả nước; nghiên cứu, đào tạo, bồi
dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về
lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công
nghệ sinh học, du lịch, xã hội nhân văn.
Mặt khác, phải kịp thời cụ thể hóa, sửa đổi,
bổ sung và triển khai thực hiện đầy đủ, có
hiệu quả các chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển
giáo dục và đào tạo với quan điểm “đầu tư
cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát
triển”; thu hút và khuyến khích các cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cho giáo dục.

LAN HỒ

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm
Đồng vừa phối hợp với Phòng Nông
nghiệp và Trung tâm Nông nghiệp
huyện Đam Rông tổ chức hội thảo tư
vấn kỹ thuật tưới nước tiết kiệm cho cây
cà phê và cây ăn trái. Tham gia hội thảo
có 100 học viên là khuyến nông viên,
cộng tác viên khuyến nông và những
nông dân trực tiếp canh tác cây cà phê,
cây ăn trái. Trong thời gian 1 ngày, học
viên được giới thiệu sự cần thiết của
việc tưới nước tiết kiệm và nguyên tắc
lựa chọn các công nghệ, thiết bị tưới
nước tiết kiệm; hướng dẫn sử dụng các
thiết bị tưới nước tiết kiệm phù hợp để
cho hiệu quả kinh tế cao. Qua hội thảo
nhằm giúp khuyến nông viên, cộng tác
viên khuyến nông và những nông dân
trực tiếp canh tác cây cà phê, cây ăn trái
nắm vững những kiến thức cơ bản về kỹ
thuật tưới nước tiết kiệm, cũng như hiểu
được về lợi ích kinh tế so với phương
pháp tưới thông thường và đặc biệt là
nhu cầu tiết kiệm nguồn nước tưới trong
mùa khô hạn.
LÊ TUẤN

KINH TẾ - XÃ HỘI
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Nhiều chỉ tiêu kinh tế Đà Lạt đạt khá
XUÂN TRUNG

T

heo báo cáo mới nhất
của UBND thành phố Đà
Lạt, đến tháng 5/2018,
diện tích cây hàng năm
gieo trồng trên toàn thành phố ước
đạt 7.114,65 ha, bằng 100,92% so
cùng kỳ, bằng 37,03% kế hoạch
và cây lâu năm ước đạt 5.802,35
ha, tăng 14,66% so với năm trước.
Bên cạnh đó, thành phố duy trì
và phát triển đàn gia súc, gia cầm
với tổng số đàn gia cầm hiện nay
trên 224.000 con, bằng 100,21%
so cùng kỳ và đàn gia súc khoảng
9.350 con gồm heo, trâu bò.
Lĩnh vực sản xuất công nghiệp
có mức tăng trưởng cao trên hai
con số. Cụ thể, giá trị sản xuất
công nghiệp tháng 5 ước đạt
295,8 tỷ đồng (giá hiện hành) và
lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, giá
trị sản xuất đạt 1.398,6 tỷ đồng
(giá hiện hành), tăng 13,9% so
cùng kỳ. Kế đến là việc mở rộng
các dịch vụ thương mại, đạt tổng
mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ
tiêu dùng xã hội tháng 5 ước đạt
1.145,44 tỷ đồng, bằng 100,27%
cùng kỳ, nâng tổng mức bán lẻ
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
xã hội 5 tháng đầu năm ước đạt
6.345,85 tỷ đồng, tăng 14,09%
cùng kỳ. Và chỉ trong vòng từ nửa
cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 5,
tổng lượng khách trong và ngoài
nước đến tham quan, du lịch
Đà Lạt đạt 487.600 lượt khách,
với lượng khách đăng ký lưu trú
365.414 lượt. Trong đó, khách nội
địa 418.100 lượt khách (có đăng
ký lưu trú 303.173 lượt khách)
và khách quốc tế đạt 69.500 lượt
khách (có đăng ký lưu trú 62.241
lượt khách).
Lũy kế 5 tháng đầu năm 2018,
tổng lượng khách trong và
ngoài nước đến tham quan, du
lịch Đà Lạt đạt 2.207.030 lượt
khách, với lượng khách đăng ký
qua lưu trú 1.674.245 lượt, đạt
39,4% KH, tăng 26% so cùng
kỳ. Trong đó, khách nội địa
1.849.670 lượt khách (có đăng
ký lưu trú 1.354.656 lượt khách)
và khách quốc tế đạt 357.360
lượt khách (có đăng ký lưu trú
319.589 lượt khách), chiếm
16% tổng lượng khách.
Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
cơ bản, theo báo cáo của UBND
thành phố Đà Lạt, tổng kế hoạch
giao năm 2018 cho thành phố là
228.520 triệu đồng, bao gồm nguồn
ngân sách tỉnh 145.245 triệu đồng,
nguồn vốn ngân sách thành phố
83.275 triệu đồng (từ các nguồn
vốn đô thị loại I là 41.593 triệu
đồng, nguồn ngân sách tập trung hỗ
trợ ngân sách huyện 31.873 triệu
đồng, nguồn vốn xây dựng cơ bản
huyện, ,xã 9.809 triệu đồng).
Tính đến đầu tháng 5/2018,
khối lượng ước đạt 74.484 triệu
đồng, đạt 32,59% kế hoạch và
giải ngân 54.736 triệu đồng, đạt
23,95% kế hoạch. Trong đó,
nguồn ngân sách tỉnh có khối
lượng thực hiện 48.648 triệu
đồng, đạt 33,49% kế hoạch và
giải ngân 38.456 triệu đồng, đạt

Nhìn lại việc thực hiện phát triển kinh tế và quản lý đô thị của thành phố Đà Lạt những tháng đầu
năm 2018, nhận thấy một số kết quả đạt được rất khả quan. Song, bên cạnh đó, vẫn còn những hạn
chế cần sớm khắc phục trong những tháng tới, nhất là về mặt quản lý đô thị.

Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và trật tự trong xây dựng là những mặt hạn chế của Đà Lạt. Ảnh: X.T

Sản xuất
hoa công nghệ
cao hàng năm
mang lại
doanh thu
hàng tỷ đồng
trên mỗi héc ta.
Ảnh: V.B

26,48% kế hoạch; nguồn ngân
sách thành phố đạt khối lượng
25.836 triệu đồng, đạt 31,02%
kế hoạch, giải ngân 16.280 triệu
đồng, đạt 19,55% kế hoạch…
Mặt khác, do sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao tiếp tục
được thành phố chú trọng, đáp
ứng được nhu cầu thị trường và
phục vụ xuất khẩu. Theo đó, tổng
trị giá hàng giao xuất khẩu tháng
5 ước đạt 5,91 triệu USD, bằng
131% so cùng kỳ và trong 5 tháng
đầu năm 2018, tổng trị giá hàng
giao xuất khẩu 29,65 triệu USD,
bằng 143% so cùng kỳ và bằng
39,5% kế hoạch. Điểm đáng chú ý
và là nhiệm vụ hàng đầu của nền
kinh tế lớn nhất của tỉnh đó là thực
hiện thu ngân sách nhà nước, dự
ước đến cuối tháng 5/2018, thành
phố thu đạt 501.208 triệu đồng,
đạt 44% dự toán và bằng 118%
so cùng kỳ. Trong đó, thuế phí, lệ
phí 322.115 triệu đồng, đạt 44%
dự toán và bằng 125% so cùng
kỳ; các khoản thu về nhà, đất đạt

Giám sát, kiểm tra vệ sinh thực phẩm
hơn 1.240 cơ sở
Triển khai thực hiện các hoạt động Tháng Hành động vì an toàn thực
phẩm năm 2018 với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản
xuất, kinh doanh thực phẩm”. Qua đó, Đoàn kiểm tra liên ngành của
thành phố Đà Lạt đã tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn thực phẩm
đối với 32 cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, trong đó
xử phạt vi phạm hành chính 10 cơ sở với số tiền 7,15 triệu đồng. Bên
cạnh đó, cơ quan chuyên môn cũng tổ chức giám sát kiểm tra công tác
VSTP - VSHC đối với 1.249 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn
tập thể và các cơ sở chế biến thực phẩm. Được biết, trong tháng 5 cấp
34 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nâng tổng
số trường hợp đã thẩm định và cấp 160 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện an toàn thực phẩm trong 5 tháng đầu năm 2018.
KHẢI NHIÊN

167.773 triệu đồng, đạt 44% dự
toán và bằng 106% so cùng kỳ;
thu biện pháp tài chính 10.886
triệu đồng, đạt 38% dự toán và
bằng 145% so với cùng kỳ.
Nếu như các chỉ tiêu kinh tế
cơ bản thành phố đều thực hiện
đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch

đề ra thì công tác quản lý đô thị
còn nhiều hạn chế mặc dù các cấp
chính quyền thành phố đã có nhiều
cố gắng thực hiện. Chỉ ra các mặt
tồn tại này, kết luận của Chủ tịch
UBND tỉnh Đoàn Văn Việt sau
khi làm việc với UBND thành phố
Đà Lạt mới đây nêu rõ: Công tác

phối hợp của UBND thành phố
với các sở, ngành trong việc triển
khai thực hiện “một số cơ chế
chính sách đặc thù phát triển thành
phố” gắn với “Quy hoạch chung
thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận
đến năm 2030 và tầm nhìn năm
2050” còn lúng túng, chưa đảm
bảo tiến độ theo yêu cầu. Nổi bật
là vấn đề tiến độ lập quy hoạch
phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết
kế đô thị trên địa bàn còn chậm;
hạ tầng kết nối với các đô thị vệ
tinh nhằm chia sẻ chức năng đối
với khu vực trung tâm chưa được
triển khai theo quy hoạch nên tạo
áp lực đối với khu vực trung tâm
thành phố Đà Lạt.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND
tỉnh Đoàn Văn Việt cũng chỉ ra
rằng, công tác quản lý trật tự
đô thị, quản lý trật tự xây dựng
còn bộc lộ một số hạn chế dẫn
đến tình trạng lấn chiếm lòng, lề
đường để kinh doanh, buôn bán,
hình thành các chợ tự phát còn
diễn biến phức tạp. Một số trường
hợp vi phạm trật tự xây dựng, vi
phạm về quản lý đất đai, quản lý
bảo vệ rừng… chưa kịp thời phát
hiện, xử lý theo quy định; để xảy
ra tình trạng xây dựng sai phép,
không phép, san ủi trái phép…
ảnh hưởng đến cảnh quan, kiến
trúc, môi trường và mỹ quan
đô thị. Cụ thể, nội trong tháng
5/2018, thành phố đã phát hiện
21 trường hợp vi phạm trật tự xây
dựng, tăng 17 trường hợp so với
cùng kỳ, bao gồm: 13 trường hợp
sai phép và 8 trường hợp không
phép. Qua đó, thành phố xử phạt
vi phạm hành chính 17 trường
hợp với tổng số tiền phạt là 315
triệu đồng; trình UBND tỉnh xử
lý vi phạm hành chính 4 trường
hợp. Riêng công tác quy hoạch
theo kế hoạch, trong 5 tháng đầu
năm 2018, kiểm tra, xử phạt vi
phạm hành chính 3 trường hợp vi
phạm trong lĩnh vực đất đai với
tổng số tiền xử phạt phải nộp là
51,5 triệu đồng...
Dựa trên những kết quả đạt
được trong việc thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội
những tháng đầu năm 2018
cũng như những tồn tại, hạn chế
của thành phố Đà Lạt, Chủ tịch
UBND tỉnh Đoàn văn Việt chỉ
đạo, thành phố cần quyết liệt
trong công tác thu ngân sách,
phấn đấu 6 tháng đầu năm 2018
có mức tổng thu ngân sách trên
địa bàn đạt từ 55% trở lên so với
dự toán địa phương. Đẩy nhanh
tiến độ lập, trình thẩm định, phê
duyệt quy hoạch phân khu, quy
hoạch chi tiết và thiết kế đô thị
trên địa bàn thành phố đảm bảo
đúng tiến độ, chất lượng theo
quy định mà tỉnh đã chỉ đạo.
Đồng thời, tăng cường công tác
quản lý trật tự đô thị, trật tự xây
dựng cũng như quản lý đất đai và
bảo vệ rừng. Đặc biệt, thực hiện
nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh
về việc ngưng san gạt, cải tạo mặt
bằng để sản xuất nông nghiệp,
xây dựng công trình phụ trợ phục
vụ sản xuất nông nghiệp trên địa
bàn thành phố.
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T

ối 17/5/2018, tôi
phóng xe vào gặp
anh, đúng lúc anh
vừa cho học sinh
giải lao. Qua câu chuyện với
anh, tôi tỏ ý ngạc nhiên vì
sao anh và gia đình (người
Mạ), hiện cư trú tại buôn
Đạ Nha, xã Quốc Oai mà lại
sang nhận nhiệm vụ làm Bí
thư Đoàn xã Mỹ Đức. Anh
cho biết đó là thực hiện Đề
án 50 của tỉnh Lâm Đồng về
việc đưa trí thức trẻ về nông
thôn. Chính vì thế, sau khi
tốt nghiệp khoa Luật Đại học
Đà Lạt, có một số cơ quan,
đơn vị ở thành phố mời anh
làm việc, nhưng anh tình
nguyện trở về quê. Anh nói
tiếp: Với lại xã Mỹ Đức cũng
huyện Đạ Tẻh nhà ta thôi à!
Những năm gần đây, phong
trào Đoàn Thanh niên ở nhiều
vùng nông thôn chưa thật sôi
nổi. Lý do thật dễ hiểu, các
bạn trẻ ở nông thôn học xong
phổ thông, dù không thi đỗ
cao đẳng, đại học cũng đổ xô
về thành phố kiếm việc làm,
lo làm giàu, do vậy, nhiều xã
không có chi đoàn ở cấp thôn,
buôn. Nếu có thì hoạt động
cũng rời rạc…
Tại xã Mỹ Đức, K’Giang
cho biết: đoàn viên trong bảy
thôn, buôn có 124 người,
trong đó đoàn viên trường học
26, đoàn viên người dân tộc
gốc địa phương 34 người. Vui
vì đoàn viên đông, nhưng vẫn
có mối lo thường trực là đa số
các đoàn viên không còn đến
trường lại phải chăm vào việc
làm rẫy, trồng dâu nuôi tằm
giúp gia đình nên có những
buổi sinh hoạt chi đoàn ở các
thôn, buôn, đoàn viên vẫn
vắng quá nửa.
Vậy thì, hơn một năm qua,
K’Giang đã nghĩ và làm gì
trước thực trạng đó? Trả lời
câu hỏi của tôi, K’Giang chia
sẻ:
- Mình cố gắng phát âm
thật chuẩn theo ngữ điệu của
người Kinh khi tiếp xúc với
các đoàn viên và khi phổ
biến nghị quyết trong các
cuộc họp để các bạn dễ nghe,
dễ hiểu. Việc này tưởng là
dễ, nhưng mình phải kiên trì
lắm đấy.
Một việc mà trước đây và
hiện nay ở huyện Đạ Tẻh
chưa có bí thư xã đoàn nào
làm, đó là K’Giang sáng tác
ra một mô hình - mô hình
giúp đỡ trẻ đang là học sinh
người Mạ trong việc học tập
và rèn luyện.
Thực hiện mô hình,
K’Giang đã đến từng nhà
vận động gia đình không
để trẻ em bỏ học. Thuận lợi
của anh là nói với đồng bào
mình, đồng bào dễ nghe,
dễ hiểu. Kết quả là hai năm

Anh Trần Thế Hoàng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đạ Tẻh giới thiệu cho tôi
K’Giang, một gương mặt cán bộ trẻ. Anh Hoàng nói thêm, việc thật, người thật, chú cứ
đến xã Mỹ Đức vào các buổi tối, trừ thứ bảy, chủ nhật.

K’Giang đang nghiên cứu cho bài giảng mới. Ảnh: N.T.H

nay, Mỹ Đức không có trẻ
em bỏ học. Tiếp đó K’Giang
gặp các thầy, cô giáo bố trí
một tuần một lần vào buổi
tối thứ sáu để ôn lại bài cho
các em. Việc làm này được
cha mẹ học sinh ủng hộ.
Riêng K’Giang, mỗi tuần ba
buổi tối đến nhà các em học
sinh để tâm sự, trao đổi với
các em về việc học hành,
kể chuyện truyền thống dân
tộc Việt Nam, trong lịch sử
hàng ngàn năm, các dân tộc
đã đoàn kết bảo vệ và xây
dựng đất nước, trong đó có
dân tộc Mạ, K’Ho của mình.
Việc kể chuyện truyền thống
nhằm bồi dưỡng lòng yêu
nước, yêu quê hương, lòng tự
hào dân tộc cho các em. Cứ
ba tháng, K’Giang gặp mặt
các em vào tối thứ bảy để tổ
chức các trò chơi dân gian
như bịt mắt bắt dê, bịt mắt
đánh trống, múa hát…

K’Giang đến với trẻ em,
thiếu nhi, học sinh bằng
tấm lòng yêu thương của
người anh trong gia đình.
Và bằng tình thương ấy đã
cảm hóa được các em rất
nhiều. Chỉ sau một học kỳ,
hơn một chục em học lực
yếu đã vươn lên trung bình
rồi khá.
Các em biết đi ngủ đúng
giờ, em nào cũng ngoan
ngoãn, biết chăm sóc thân thể
ngày một khỏe mạnh. Tiêu
biểu như các em nữ sinh: Ka
Phánh, Ka Thiên; nam sinh
như K’Bru, K’Siết và một

số các em khác mà tôi đã
gặp các em trực tiếp. Các em
đều nói, chúng cháu nhờ anh
K’Giang mới ngoan đấy ạ.
K’Giang tâm sự, những
tối sang bảo ban các cháu
học hành thật vui. Từ nhà
K’Giang ở Quốc Oai sang
xã Mỹ Đức khoảng 9 km, cứ
18h30 là anh đi xe máy đến,
không để các em phải chờ.
Hoạt động của các em nằm
trong chương trình “Thắp
sáng ước mơ cho học sinh
vùng đồng bào dân tộc thiểu
số” do đội an ninh công an
huyện Đạ Tẻh khởi xướng,
K’Giang vừa là đồng tác
giả của chương trình vừa là
người trực tiếp thực hiện. Từ
sự hướng dẫn của K’Giang,
các em trong buôn đã biết
tự giác học tập tại nhà vào
buổi tối, không tụ tập chơi
bời ngoài đường, hay ven
suối như trước đây. Hôm nào
các em được nghỉ tối thứ
bảy hoặc chủ nhật, K’Giang
không đến được, anh lại thấy
nhớ, lại mong cho đến ngày
sang Mỹ Đức với các em nhỏ
thân yêu của mình.
Đối với công tác đoàn
thanh niên, mỗi lần sinh hoạt
luôn lồng ghép nội dung
tuyên truyền đường lối của
Đảng, pháp luật của Nhà
nước. Tuyên truyền việc giữ
rừng, giữ nguồn nước sạch,
giữ gìn di sản văn hóa dân
tộc… đều được đoàn viên,
thanh niên hưởng ứng. Các
hội thi do Huyện Đoàn tổ
chức, Đoàn Thanh niên xã
Mỹ Đức đều tham gia như
đua thuyền, chạy việt dã, hội
thi cán bộ đoàn tài năng…

Đoàn xã Mỹ Đức đều giành
được giải.
Cho đến nay, mô hình mà
K’Giang làm đã được các
thôn, buôn dân tộc thiểu
số trong huyện Đạ Tẻh áp
dụng và đạt kết quả. Không
còn hiện tượng thanh niên
thiếu nhi tụ tập ban đêm ven
đường chơi bời vô bổ. Nhiều
người tự giác đọc báo, đọc
sách, xem tivi để nâng cao
nhận thức, không có chuyện
phân biệt thành phần dân tộc
ở trong các lớp. Những việc
mà K’Giang làm, tôi được
một số cán bộ chủ chốt của
xã Mỹ Đức như anh Nguyễn
Hồng Quân - Phó Chủ tịch
HĐND, anh Nguyễn Dũng
- Phó Chủ tịch UBND, anh
Toàn - Trưởng Công an
xã đều có chung nhận xét:
K’Giang như thầy giáo giỏi,
dạy tiếng phổ thông cho các
em ở tuổi từ tám đến mười
hai, còn chưa nói sõi, nay
đã khá thành thạo. Anh còn
dạy các em làm toán. Bài nào
khó, anh điện thoại nhờ cô
giáo đến. K’Giang coi việc
này là niềm vui của mình.
Tôi nói:
- Ước gì, trong huyện này
có nhiều cán bộ đoàn như
K’Giang. K’Giang cười:
- Tất cả là nhờ nhiều anh
chị em làm việc ở trong xã,
nhờ thầy cô giáo và cha mẹ
học sinh ủng hộ chứ một
mình K’Giang không làm
được nhiều đâu mà.
Già làng K’Tỏi, K’Mé ở
xã Mỹ Đức, già làng K’Tiêu
ở xã Quốc Oai nói rằng:
K’Giang là cán bộ của Bác
Hồ. Nó cùng mấy thầy cô
giáo vẫn dạy thêm cái chữ
ngoài giờ học cho lũ trẻ. Nó
cùng cán bộ xã khuyên lũ
làng không được đốt rừng
làm rẫy, không săn bắt thú
quý. Buôn làng đã nghe nó
và cán bộ rồi.
Hiện tại K’Giang cùng vợ
và hai con gái sống chung
với mẹ của anh. Hết giờ làm
việc, anh cùng vợ chăm sóc
hơn hai hecta điều và vườn
cây ăn trái của mình. Anh
cũng đang theo học lớp trung
cấp chính trị để nâng cao
nhận thức nhằm phục vụ cho
công tác.
Năm nay, K’Giang mới
ba mươi tuổi, vào Đảng
năm 2016. Anh như con
chim H’Ling của núi rừng
Nam Tây Nguyên, loài chim
không sống lẻ đàn, loài chim
nhỏ không rực rỡ sắc màu
nhưng tiếng hót của nó luôn
vút cao giữa cao nguyên đại
ngàn, đem niềm vui tới các
buôn làng và cho mọi người.

K

hi tôi lên mười, bà đã bảy
mươi. Dáng bà thẳng, tóc
chưa bạc, mắt còn rất sáng.
Mấy người hàng xóm
bảo: “Bà mày còn khỏe lắm, chúng mày
không được ăn xôi sớm đâu!”. Đấy là họ
chọc cái chuyện cũ, khi tôi mới lên năm
lên sáu, hay cùng bạn bè trong xóm chơi
trò đám ma ở đường làng và ngờ nghệch
hát cái câu: “Bà ơi! Bà chết cháu được
ăn xôi, hai tay hai nắm bà ơi là bà!”.
Thằng Hiển bảo: Bà mày khó tính
thế, bọn tao có trèo cây thật song đã hái
được trái nào đâu, vậy mà bà mày mách
mẹ tao, để mẹ tao chửi tao một trận. Hừ,
làm như mỗi nhà mày mới có cây ấy!
- Dĩ nhiên! Nhà tao là nhiều cây nhất xóm.
- Nhưng mà mày rủ chúng tao tới,
chứ bộ tao đi vặt trộm chắc?
Ừ nhỉ! Nó nói đúng, tôi không cãi
được và cái tính sĩ diện trẻ con nổi lên.
Tôi có còn nhỏ nhít gì đâu, có còn là thời
cởi quần cột đầu bơi qua ao trộm ổi đâu,
mà bà làm dữ vậy, để tôi mất mặt với
bạn bè thế. Mà đây đâu phải là lần đầu,
lần trước vì trèo lên nóc nhà bắt chim,
bà đã lấy roi quất tụi thằng Diên con
Hạnh lằn đít, để chúng nó cạch không
thèm chơi với tôi nữa. Bây giờ lại đến tụi
thằng Hiển. Tôi tức tối chạy về nhà.
- Bà ơi!
- Cái gì thế?
Tôi trố mắt. Bà đang lấy rào rấp xung
quanh gốc hồng xiêm. “Trời ơi! biết
ngay mà!”.
- Bà!
- Cái gì mà mày gắt gỏng thế hả con?
Cơn tức đã vỡ thành những giọt nước
mắt. Tôi ấm ức: “Bà làm con chẳng có
bạn bè gì hết. Chúng nó bảo: “Bà mày
kẹt xỉ, cái gì cũng giữ khư khư lấy, làm
như mấy quả hồng là to lắm vậy...”.
Bà ngồi im chẳng rào rấp mà cũng
chẳng nói câu gì. Tưởng bà đã hiểu, tôi
lau nước mắt yêu cầu:
- Bà bỏ những cành rào ấy ra đi, bà
nhé! Không là tụi chúng nó cười vào
mũi con đấy.
- Đứa nào cười hở mười cái răng, kệ
chúng nó!
Tôi hét lên:
- Bà ác cứ như phù thủy ấy. Con ghét bà!
Mẹ bảo cô Hoa: “Hai bà cháu ở
nhà, vậy mà lúc trước lúc sau thấy
cãi nhau”. “Trẻ con thì làm sao hợp
với ông bà già được. Tụi nó thì trẻ nít
nghịch láo như ranh, còn các cụ thì già
cả, cổ hủ, cố chấp”.
Bà cố chấp thật! Tối hôm đó, nước
mắt lưng tròng, đứng trong cái vòng
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nh em hoàng tử xiếc Quốc
Cơ - Quốc Nghiệp vừa lên
đường đến Anh để tham
dự vòng bán kết chương trình truyền
hình thực tế Britain’s Got Talent một cuộc thi lớn vốn nhận được sự
quan tâm của khán giả khắp thế giới.
Ở vòng loại Britain’s Got Talent
2018, tiết mục “Sức mạnh đôi tay”
của nghệ sĩ xiếc Việt Nam Quốc Cơ
và Quốc Nghiệp đã gây ấn tượng
mạnh và xuất hiện trong tập 1 của
chương trình Britain’s Got Talent,
phát sóng ngày 21/4.
Bước vào vòng trong, anh em
“hoàng tử xiếc” chuẩn bị tiết mục
chồng đầu lên nhau, nhảy qua khung
có 2 cột cách nhau 1m. Tiết mục
này đã được 2 anh em thể hiện trong
liveshow ở Việt Nam nhưng do quá

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

Bà và cháu
móng ngựa (chỉ là một vòng phấn
khoanh tròn trên nền nhà) cho bố
mẹ làm quan tòa, tôi ấm ức nghĩ.
Ừ, thì tôi có lỗi, nói với bà như vậy
là sai, là bất hiếu, nhưng mà lúc
tức tôi nói vậy chứ tôi ghét bà bao
giờ đâu. Còn nhớ hồi tôi lên sáu,
bị kẹp chân vào bánh xe, bà đắp
thuốc lá cho tôi cả tuần. Sau này,
chị Ngọc còn hay kể lại rằng, suốt
thời gian đó hễ cứ mở mắt là tôi
kêu bà, bắt bà phải ngồi bên cạnh
suốt ngày. Bây giờ có đêm nào tôi
ngủ riêng đâu, cứ đợi bố mẹ đi ngủ
hẳn để ôm gối sang nằm bên bà,
không có hơi ấm từ người bà tỏa
sang tôi không ngủ được. Rồi còn
những trái hồng nữa, bà không nhớ
sao? Bao giờ có trái ngon tôi cũng
chia nửa với bà, còn bà nhường
cho tôi là… tại bà không thích ăn
chứ bộ. Thế mà chỉ có một câu nói
lúc tức, bà nỡ lòng nào mách lại để
bây giờ... Nhìn chiếc roi nằm thẳng
đuỗn lạnh lùng trên bàn, tôi giận bà
hơn khi nào hết.
- Con hãy kể cho bố mẹ nghe
con đã gây ra những tội gì?
- Con có làm gì đâu?
- Con không làm gì thật không?
Chị Ngọc ngồi học trong phòng,
thấy phiên tòa nghiêm túc quá
cũng chạy ra chêm một câu:
- Đừng ngoan cố nữa! Nhân
chứng, vật chứng đầy đủ, chỉ có
khai báo thành khẩn mới mong quý
tòa mở lượng hải hà mà giảm tội.
- Quái! Cái bà này, bà mà không
im cái miệng thì ngay tối nay lúc
bà đã ngủ say tôi sẽ bôi bẩn quần
áo, giấu sách vở của bà đi để ngày
mai bà đi học trễ cho mà xem.
- Bị cáo đang đe dọa nhân chứng
đấy bà ạ!
Với cái vốn chữ nghĩa của đứa
trẻ lên mười, tôi lúc đó chưa thể
hiểu những từ chuyên môn ấy, chứ
nếu tôi biết chị vừa thừa nhận mình
là kẻ mách lẻo, tôi đã quay nỗi ấm
ức với bà về phía chị, và hẳn chị ấy
sẽ phải một phen khốn khổ, trước
giờ chị ấy vẫn sợ đứa em “Rách
giời rơi xuống” này một nước mà.
- Con An nhìn lên! Con Ngọc đi
vào nhà học! Chị Ngọc khúc khích
cười, chạy trở về phòng. Bà vẫn

Minh họa: Phan Nhân

ngồi yên trên ghế. Tôi ấm ức:
- ... Chỉ tại bà thôi... Con tới nhà
bạn con chơi, ông bà tụi nó có
mắng bọn con bao giờ đâu! Đây
tụi nó đến nhà, bà lấy roi vụt tụi nó
để tụi nó nghỉ chơi với con. Con
nhặt được thư rơi ở cổng bưu điện
nên lấy làm diều chứ con có lấy
thư của người ta đâu. Con cũng
không có vặt trộm mít nhà ông
Nghị, vậy mà bà nói làm ông ấy
tưởng con lấy.
- Thôi được rồi không cần kể lể
nữa. Thế con có biết ai trồng lại
chỗ rau cải bị xéo nát ở ruộng rau
nhà ông Đằng? Ai rào lại chỗ giậu
con xé nhà ông Nghị không?
Tôi tròn mắt: “Con tưởng nó tự...
Ừa, mà rau thì còn tự vươn dậy chứ
rào thì sao có thể tự hàn lại”.
- Bà biết chúng nó chạy vào lấy
diều ra thôi. Đứa nào đã táy máy
chui vào vặt trộm mất quả mít, bà
đã xin lỗi ông rồi - Bà nhỏ nhẹ xen
vào - Chẳng qua ông già đó cũng
khó tính, đóng cổng suốt ngày,
thành ra…
- Bà cứ để chúng con dạy cháu
- Bố cắt ngang lời bênh vực của
bà - Con có biết con làm bà, bố mẹ
vất vả thế nào không? Ngày nào
con cũng đi trèo cây, lội đầm, tắm
sông để bà phải hớt hải đi tìm, rồi
đi phá vườn, phá ruộng nhà người
ta để bà phải đi xin lỗi... Con nhìn
chị Ngọc con xem.

Lại tiếp tục cái băng quay nhiều
quá hóa rè đó đây! Tôi ngán ngẩm.
Đầu óc lại bắt đầu bay theo cái
diều thằng Hiển đóng cọc ở chân
đê. Không biết giờ này cái diều
còn bay nữa không? Mà cái diều
đó của riêng nó, rớt cũng chẳng
sao. Có xót là xót cái diều lớn hai
đứa làm chung kìa. Cái diều đó
mới rớt xuống bụi găng sau nhà
lúc tối. Thêm một nỗi nữa là trong
bụi găng có tổ chim sâu. Ngoài tôi,
chưa đứa nào trong xóm biết. Lúc
tối, tôi nhanh trí kêu trong bụi găng
có con rắn mang bành nên tụi nó
không dám vào đấy. Chứ nếu phát
hiện ra tổ chim, chúng nó đâu có
để yên. Chà, những ba quả trứng.
Nó mà nở thì sẽ đầy nhóc một tổ.
Mình sẽ đi bắt sâu cho chúng ăn.
Tới khi chúng biết bay chuyền,
mình sẽ bắt chúng nhốt vào trong
cái lồng ở góc bếp. Lần này nhất
định sẽ trông nom cẩn thận, không
để cho cái con hung thần có râu
hay ngheo ngheo cái mồm có chỗ
leo lên lồng đâu. Lần trước nó đã
vồ chết hai con se sẻ rồi.
- An!
- Dạ! (Thôi chết rồi phiên tòa
chưa kết thúc.)
Bố hỏi: “Từ nãy giờ con có nghe
bố mẹ nói gì không?”.
- Dạ, không!... À, không! Dạ, có!
- Thế bây giờ con nhận bao
nhiêu roi cho lỗi của mình?

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sang Anh dự bán kết
Britain’s Got Talent

Màn trình diễn của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trên sân khấu Britain’s Got Talent 2018.

nguy hiểm nên chỉ mới biểu diễn
một lần.
Hai anh em hoàng tử xiếc Việt
Nam đã có nhiều buổi diễn trên
khắp thế giới, trong đó ấn tượng
nhất là tiết mục chồng đầu lập kỷ
lục Guiness. Đó là vào cuối tháng
12/2016, hai anh em “hoàng tử
xiếc” chồng đầu đi qua 90 bậc
thang trong 52 giây tại Nhà thờ
Chánh tòa ở thành phố Girona,
Tây Ban Nha.
Quốc Cơ (sinh năm 1984), còn em
trai là Quốc Nghiệp (sinh năm 1989).
Cả hai đều được nhà nước phong
tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Chết rồi! Do lơ đãng với tổ
chim sâu trong đầu, tôi đã không
nghe xem bố mẹ luận tội như thế
nào để xin mức án. Xin nhẹ. Bố
nói tôi chưa nhận ra lỗi của mình,
ngoan cố… để cộng thêm roi vào.
Còn nếu xin nặng thì càng khổ vì
đau mà còn bị kết tội lì lợm dạn
đòn nữa... Như một thói quen, tôi
lại đưa mắt sang phía bà cầu cứu.
- Con An này nghịch lắm, phá
phách làm bà mệt... (Ôi! Sao bà lại
đổ thêm dầu vào lửa thế) - Nhưng
nó cũng biết giúp bà nấu cơm, tưới
rau, nếu không có nó thì bà chẳng
đi trồng rau, rào lại giậu cho người
ta được. Thôi tha cho nó lần này,
lần sau còn thế nữa hãy đánh thật.
Chị Ngọc nói vọng ra: - Tội nặng
thế mà cho hưởng án treo hả bà?
Phiên tòa kết thúc với một roi
thật, bốn roi nợ vì tội ăn nói bất
hiếu, và một tuần rửa chén quét
nhà vì tội nghịch phá.
Tối hôm đó khi nằm cạnh bà,
cảm nhận hơi ấm thân thuộc từ
người bà tỏa sang, tôi thương bà
quá chừng, tôi rụt rè:
- Bà ơi thế hồi sáng bà rào lại
giậu cho ông Nghị, ông ấy có nói
gì không?
- Có. Ông ấy bảo chúng nó phá
rào vào vặt trộm quýt chứ lấy
diều gì.
- Thế bà có nói như thế với
bố không?
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- Có... Bà nói tụi nó vặt mít sao
được mà vặt, mít to thế lại mất sau
đó cả ngày trời sao lại đổ cho tụi nó.
- A, bà hay quá!
- Ừ, Cha bố chị chứ! Rồi chị lại
chửi tôi ác ngay bây giờ đấy.
Ngẫm nghĩ một lát, tôi nài nỉ:
- Con biết lỗi rồi, nhưng bà ơi, từ
nay bà đừng đuổi tụi thằng Hiển
con Hảo nữa nhé. Chúng nó leo
cây chỉ vặt được mấy quả ương
thôi, quả chín con có mấy khi để
sót. Con trèo giỏi hơn bọn nó mà.
- Cha mày chứ! Mày tưởng bà
quý mấy quả hồng, quả khế đến
thế ư? Lo là lo cho chúng mày
trèo cây rồi sảy chân sảy tay rớt
xuống đó thì làm sao. Còn con, bà
đã cấm con bao nhiêu lần không
được trèo leo bắt chim. Con chim
nó có cái tổ cũng như con người
có cái nhà vậy. Mất tổ, mất con bố
mẹ nó đau xót lắm. Làm như vậy
là bất nhân thất đức lắm đấy con ạ!
Những lời này bà đã nói với tôi
bao nhiêu lần rồi. Những lần trước
tôi chẳng chịu nghe đâu nhưng lần
này tôi chạnh lòng nhớ đến con
chim sẻ đã đậu trên cây sắn sau
nhà kêu như tiếng khóc tức tưởi
của người mẹ mất con. Tôi ôm
cứng lấy bà thì thào:
- Bà ơi, con sẽ không bắt tổ
chim trong bụi găng nữa!
Chuyện mới đó đã mấy chục
năm trời. Đã quá xa rồi hình ảnh
cánh diều lơ lửng, con đê dài xanh
từng vệt cỏ non, bụi găng đầy gai
nhưng lại trổ những đóa hoa vàng
xinh xẻo, những con chim non trơ
trụi, ngước những chiếc mỏ vàng
và cặp mắt ươn ướt đợi mẹ về. Tất
cả những kỷ niệm của một thời thơ
trẻ dại khờ tưởng đã mờ nhạt như
những cái bóng trong sương mù
bây giờ đột nhiên trở lại rõ ràng
trong làn khói nhang và nước mắt.
Hai mươi năm trước cũng vào ngày
này bà vĩnh viễn ra đi. Khi ấy con
đang học thi, bà đã bắt bố mẹ giấu
con để con an tâm thi cho đậu. Bà
ốm con không được ngồi cạnh
giường để khi mở mắt bà đã thấy
con, bà mất con cũng không kịp
về chịu tang. Là kẻ ly hương, con
cũng rất ít khi có dịp về thăm nhà
để mỗi dịp giỗ tết cắm nén nhang
lên trên mộ bà nhưng bà ơi xin bà
đừng buồn; những lời bà dạy xưa
con vẫn nhớ. Con hứa sẽ cố gắng
sống tốt hơn để không phụ lòng
mong đợi của bà. Bà ơi!

Tranh Nguyễn Phan Chánh đạt mức giá
kỷ lục gần 20 tỷ đồng
Nhà đấu giá Christie (Hong
Kong) vừa công bố chính thức
thông tin này. Theo đó, trong
phiên đấu giá diễn ra mới đây tại
Hong Kong, bức tranh lụa “Em
bé bên chú chim” (tên gốc: Enfant
à l’oiseau) của cố họa sĩ Nguyễn
Phan Chánh đã được bán với giá
6,7 triệu HKD (gần 20 tỷ đồng).
Đây là bức tranh của một họa
sĩ Việt Nam được bán với giá cao
nhất từ trước đến nay tại nhà đấu
giá Christie cũng như trên sàn đấu
giá quốc tế.
Bức tranh “Em bé bên chú chim”
được danh họa Nguyễn Phan
Chánh vẽ vào năm 1931, kích thước

65 x 50 cm, hiện do người Pháp sở
hữu. Bức tranh ban đầu được định
giá khoảng 1 đến 1,6 triệu HKD. Tại
phiên đấu giá, tác phẩm này đã được
mua với giá gấp 6 lần giá khởi điểm.
Trước đó, năm 2013, bức
“Người bán gạo” (La marchande
Riz) được danh họa sáng tác vào
năm 1932 từng được mua với giá
khoảng 8 tỷ đồng cũng tại nhà đấu
giá Christie. Bức tranh lụa “Người
bán ốc” (La marchande de Ôc)
cũng của Nguyễn Phan Chánh vẽ
vào năm 1929, kích thước 88 x
65,5 cm, đã được mua với giá 4,66
triệu HKD (hơn 13,5 tỷ đồng).
TS tổng hợp (theo nld.com.vn)
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Nhà thơ Raxun Gamzatov.
BÌNH NGUYÊN

R

axun Gamzatovits
Gamzatov, nhà thơ nổi
tiếng nhất của dòng văn
học tiếng Avar, sinh ngày
8/9/1923 ở làng Tsađa Khuzaxki
Cộng hòa Đaghextan, trong một gia
đình có người bố là một nhà thơ, cũng
là người thầy đầu tiên của Gamzatov
về thi ca. Những bài thơ đầu tay của
ông được viết từ năm 11 tuổi.
Sau khi học xong trường phổ
thông địa phương, ông vào học cao
đẳng sư phạm và dạy học. Ông đã
chuyển qua các nghề khác nhau, khi
thì làm người trợ giúp đạo diễn nhà
hát lưu động bằng tiếng Avar, khi
là cộng tác viên của tờ báo “Người
Bonsevits miền núi”, khi làm việc tại
Đài Phát thanh...
Từ năm 1945 đến 1950, ông học
tại Trường Đại học Văn học mang
tên Macxim Gorki ở Matxcơva. Năm
1951, ông trở thành Chủ tịch Hội
Nhà văn Đaghextan và làm việc tại
đây đến cuối đời. Từ năm 1962 đến
năm 1966, ông được bầu vào Xô
Viết tối cao Liên Xô, là thành viên
Ủy ban Đoàn kết Á-Phi. Ông được

Raxun Gamzatov
trao tặng các danh hiệu Nhà thơ nhân
dân Đaghextan, Huân chương Lenin,
Anh hùng Lao động Liên Xô, Nhà
thơ lớn của thế kỷ XX và giải thưởng
Hoa sen của Hội Nhà văn Á-Phi.
Tuyển tập thơ đầu tiên của ông
xuất bản năm 1943, vào những năm
sau đó, ông liên tục cho xuất bản
hàng loạt tác phẩm thơ và trường
ca: “Núi đồi của chúng tôi” - 1947,
“Mảnh đất của chúng tôi”, “Tổ quốc
của người sơn cước” - 1950, “Trò
chuyện với cha” - 1953, “Năm sinh
của tôi” - 1950, “Những ngôi sao
trên cao” - 1962... Nhưng tác phẩm
nổi tiếng nhất là “Đaghextan của
tôi” - 1968, một tác phẩm văn xuôi
trữ tình, được tái bản nhiều lần và
được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế
giới. Ngoài ra, ông còn dịch và giới
thiệu ra tiếng Avar những tác phẩm
của các nhà thơ Nga như Puskin,
Lermontov, Maiakovxki và viết
những bài phê bình văn học.
Ông mất ngày 3/11/2003 tại
Matxcơva, và được an táng tại quê
nhà, trong nghĩa trang Makhachkala
dưới chân núi Tarkitau bên cạnh mộ
người vợ Patimat (mất năm 2000).
Thơ của Raxun Gamzatov được
chọn dịch ra tiếng Việt bởi nhiều tác
giả như Triệu Lam Châu, Nguyên
Anh, Hồ Thượng Tuy, Thái Bá Tân,
Bằng Việt... Đặc biệt tập văn xuôi
trữ tình “Đaghextan của tôi” được
dịch giả Phan Hồng Giang dịch và
tái bản nhiều lần, là một tác phẩm
được độc giả Việt Nam yêu thích.
Lâm Đồng Cuối tuần xin được
giới thiệu về tác giả - tác phẩm của
nhà thơ Raxun Gamzatov được rút
từ tuyển thơ chiến tranh vệ quốc
1941-1945 “Đợi anh về” (Nhà Xuất
bản Thông tin và Truyền thông 2017,
do các dịch giả Nguyễn Huy Hoàng,
Nguyễn Văn Minh dịch từ nguyên
bản tiếng Nga).

Miền g

TẢN VĂN

Đàn sếu

TRÀ MY

Tôi cứ tưởng đôi khi, người lính
Từ chiến trường xa đẫm máu không về
Không nằm lại đâu đó trong lòng đất
Mà hóa thành đàn sếu trắng bay đi.

1.
Chiều chầm chậm rơi trong khu
vườn nhỏ. Những đốm nắng vụn vỡ
trên những cánh phượng tím trước
sân nhà.
Mùa này nhìn đâu cũng thấy một
màu tím. Tím đến hoang hoải cả
góc trời.
“Miền gió tím miền gió tím hỡi,
gợi buốt giá vào trái tim ta...”. Lời
hát của ai đó đi ngang bỗng làm tôi
tê dại. Chân tay cứng đờ. Đầu óc
bỗng nhiên mộng mị. Tôi chạy ra
đường thấy bóng người đàn bà lướt
qua. Chị mặc bộ đồ màu tím. Cả
cái ô cũng màu tím. Ô hay! Mà cả
chiếc túi vải cũng màu tím nữa.
Người đàn bà ấy mỗi ngày đều
đi ngang qua cổng nhà tôi. Với một
cách đi thật lạ lùng. Đôi chân chị
bước đều như hành quân. Chị luôn
lặng lẽ đi như một người cô độc.
Không dừng lại trò chuyện với bất
cứ ai. Như là chị không thuộc về cõi
này. Thi thoảng chị véo von một bài
hát nào đó không rõ lời. Thế nhưng
hôm nay tôi bỗng nghe rõ lời chị hát.
Dường như cây phượng tím đang
thả những cánh hoa dưới lòng đường
kia làm chị có can đảm hát to hơn.
Dường như cái màu hoa tím ấy làm
chị phấn khích hơn. Tôi cảm nhận
rất rõ điều đó. Cũng như cảm nhận
rõ ràng rằng chị rất yêu màu tím...
Tôi đuổi theo chị trong buổi
chiều hôm ấy. Nắng xiên qua mảnh
vườn to nhất phố. Có lẽ cả phố này
chỉ duy nhất nhà hàng xóm trồng
rau để bán. Những luống rau xà
lách thẳng hàng tăm tắp đang ánh
lên màu vàng. Chị rẽ ngang vào
một con dốc.
Con dốc ấy trời ơi nhìn thôi đã
thấy nghẹt thở. Ngập ngụa màu tím.
Cả một thảm hoa bìm bìm đang nở

Cho đến tận bây giờ, đàn sếu
Sải cánh bay và tha thiết gọi ta
Nếu chẳng vậy, sao ta thường buồn bã
Im lặng nhìn đau đáu phía trời xa.
Chiều hôm nay, như bao chiều thanh vắng
Tôi thấy đàn sếu trắng trong sương
Cất cánh bay theo đội hình, thẳng lối
Như người đi dàn bước trên đồng.
Đàn sếu bay, cất tiếng kêu lần lượt
Như điểm danh lướt dọc chặng đường xa
Phải thế chăng, nghe âm thanh tiếng sếu
Tự muôn đời giống hệt giọng Avar.
Như mũi tên, trên bầu trời sải cánh
Trong màn sương mờ ảo chiều giăng
Giữa đội hình vẫn còn dư khoảng trống
Dường như dành tôi một chỗ đó chăng?
Rồi một ngày, bay lên cùng đàn sếu
Tôi hòa vào trong xám biếc màu mây
Dưới bầu trời, theo tiếng chim, tôi gọi
Những người thân còn trên cõi đất này.

Những đồng chí
ngày xưa
Những đồng chí ngày xưa ấy của tôi
Lớp đồng niên sống trên đời ngắn ngủi
Chắc tôi ở trên đời còn lại
Để giữ nguyên kỷ niệm ở đất này.
Giữa sa trường, bạn nằm lại nơi đây
Họ nhiều lắm, yêu cuộc đời cháy bỏng
Tôi tự nhủ, tôi cần phải sống
Để kể về đời các anh, ngắn ngủi vô cùng.

tung tóe.
Chưa bao giờ tôi thấy
dại ấy lại mê mẩn đến th
sợi dây quấn lấy nhau b
dốc. Cứ thế trải dài mướ
đến tận cùng. Phải mất m
sau tôi mới hoảng hốt tì
dưới con dốc là một căn
màu xám, cũ kỹ lắm rồi
ngôi nhà gỗ này chắc cũ
chục năm có lẻ. Cũng c
rằng người chủ vẫn để n
vẹn. Không sửa sang gì
Chị ngồi trên bậc thềm
chậm rãi đan. Những cuộ
nằm trong chiếc rổ nhựa
mình. Những cuộn len m
sẫm, tím nhạt, tím phớt h
Ô! Cả chiếc rổ cũng màu
Tôi ngẩng lên. Mái nh
bìm phủ kín tím ngắt. N
hoa theo dây thả xuống
chị... Đến gió ngang qua
màu tím. Cả một miền t
tích. Chị lại khe khẽ hát
thèm để ý đến ai.
“Có những chiều hồn
thế. Gốc thông già ta ng
ca. Nhớ Đà Lạt buồn tro
khói. Hoa Mua ơi tím ch
Mãi rồi, tôi cũng hỏi:
đây một mình ạ?
Chị ngẩng lên. Tôi mớ
khuôn mặt chị. Không t
Nhưng đôi mắt quá buồ
dường như nói với ta rằ
sống từ ngàn kiếp trước
Một mình! Chị gật đầu
đan. Cũng chẳng thèm đ
bông bìm bìm đã cụp lạ
trời đang rớt những tia n
cùng.
Sau này một tay hàng
chị kể cho tôi nghe về c
của chị. Hóa ra chị chưa
chồng. Dù đã ngoài 50 t
chẳng giao du cùng ai. T

THƠ CHỌN - LỜI BÌNH

Chơi ú tim
Rủ nhau chơi ú tim
Giờ đến phiên chó trốn
Mèo đảo mắt nhìn quanh
Chó nấp đâu giỏi gớm
Bỗng kìa chỗ khe tủ
Chó để lộ cái đuôi
Rón rén mèo đến nơi
Òa! Chộp ngay lưng bạn
Chó vẫn thú vị lắm
Cứ nhe răng ra cười
“Không, mình nấp giỏi thật
Lỗi chỉ tại cái đuôi”.
PHẠM HỔ
LỜI BÌNH:
Các trò chơi của các em thường
ngày thì trốn tìm luôn tạo ra những
tình huống hồi hộp, thoắt ẩn thoắt
hiện. Bài thơ “Chơi ú tim” của nhà
thơ Phạm Hổ đã phát hiện ra tứ thơ
độc đáo và ngộ nghĩnh từ câu ngạn
ngữ “Giấu đầu, hở đuôi”.
Nhân vật của trò chơi này là chó
và mèo. Thường, chó với mèo ít
hợp nhau. Nhưng ở đây cả hai loài

là người bạn thân mật chung nhà
rủ nhau “chơi ú tim”. Tất nhiên,
mèo có lợi thế leo trèo giỏi hơn chó.
Nhưng trớ trêu thay trong cuộc chơi
này thì “Giờ đến phiên chó trốn”.
Tất nhiên, là chó trốn dưới đất nấp
quanh tủ bàn đồ vật trong nhà. Chi
tiết mắt mèo đảo mắt nhìn quanh
thán phục: “Chó nấp đâu giỏi
gớm” đã tạo ra không khí cuốn hút
ngay từ đầu. Trong không gian ngôi
nhà ấm cúng ta bỗng hình dung ra
còn có một nhân vật thứ ba đâu đó
đứng ngoài cuộc làm trọng tài cho
cuộc chơi mới phát hiện ra cái “đảo
mắt” của mèo thật sinh động và dí
dỏm. “Bỗng kìa chỗ khe tủ/ Chó
để lộ cái đuôi”, và “Rón rén mèo
đến nơi/ Òa! Chộp ngay lưng bạn”
với động tác nhanh gọn, bất ngờ và
chính xác.
Nhà thơ Phạm Hổ đã khéo léo
tạo ra câu thơ bốn chữ nhịp nhanh
với những trạng thái “Bỗng” rồi
“Òa” như sự hồi hộp nín thở vỡ ra.
Cái hay của bài thơ là không khí
nhân ái chan hòa giữa kẻ thắng và
người thua. Ai cũng giỏi cả (hay
tự khen mình giỏi) thật đáng yêu:
“Chó vẫn thú vị lắm/ Cứ nhe răng

Ảnh minh họa:
Internet

ra cười”. Ở đây ta thấy hiện lên
hình ảnh chú chó thật tinh nghịch
ngộ nghĩnh thường ngày với hiện
tượng chó nhe răng chỉ có gầm
gừ sủa chứ sao lại cười được. Đó

chính là sự nhân hóa, lạ hóa tạo
ra sự bình đẳng hòa đồng trong
trường liên tưởng so sánh. Cái
kết bất ngờ khi chó tự nhủ, tự tin:
“Không, mình nấp giỏi thật/ Lỗi

chỉ tại cái đuôi” mới là kiểu nhận
xét tư duy của con mắt trẻ thơ vừa
khen mình lại tự trách mình mà
không biết...
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gió tím

y thứ hoa
hế. Những
bám dọc con
ớt mát tím
mấy phút
ìm chị. Phía
n nhà gỗ
i. Tôi nghĩ
ũng mấy
chắc chắn
nó nguyên
ì.
m xi măng
ộn len
a. Tôi giật
màu tím. Tím
hồng... đủ cả.
u tím nữa.
hà hoa bìm
Những bông
trên đầu
a cũng mang
tím như cổ
t như chẳng

n nhiên đến
gồi hát tình
ong sương
chờ ai...”.
Chị sống ở

mới nhìn rõ
thật đẹp.
ồn. Đôi mắt
ằng: Chị đã
c như thế.
rồi tiếp tục
để ý những
ại. Và mặt
nắng cuối

g xóm gần
cuộc đời
a từng lấy
tuổi. Cũng
Thi thoảng

Xuống phố

2.
“Có những chiều mải mê chân
bước. Chợt thấy mình lạc giữa mùa
quên. Ngơ ngác tìm nhau sao chẳng
thấy. Mộng mị hoang vu tím Đà
Lạt. Miền gió tím, miền gió tím hỡi.
Thổi buốt giá vào trái tim ta. Gợi
nhắc nhớ một thời dĩ vãng. Không
thể quên, không thể xa Đà Lạt...”.
Chiều, xỏ đôi giày trắng ra phố.
Trong đầu âm âm bản nhạc “Miền
gió tím”. Cuối con ngõ nhỏ, mé
đường Hai Bà Trưng, cây mai
xanh của một biệt thự nở bung tím
lịm. Chả biết ai đó gọi mai xanh
mà hoa nở màu tím thế? Ngôi
biệt thự này của một người đàn
bà Nam Định vào mua. Trước mở
một quán phở nhưng không có
khách mấy. Giờ thành nơi lưu trú
du lịch. Cây phượng tím cổ thụ
bên đường chẳng nhớ nở từ hôm
nào. Chỉ biết bữa nay hoa rụng
tơi tả... Phía trên nữa cây phượng
tím từng là cây to nhất phố đã bị
đốn đi. Người ta xây lên một ngôi
nhà rộng để mở quán ăn. Mọi năm
cứ mỗi mùa phượng tím về tôi
lại chạy ra đây ngắm nghía chụp
ảnh. Lần nào cũng đông kín người
chờ nhau để chụp những bức hình
ưng ý. Bây giờ chỗ ấy đã thành
quán nhậu. Hàng ngày xe cộ cũng
đông chật lối. Nhưng không phải
để ngắm hoa mà để được ăn món
ốc nhồi thịt nổi tiếng.
Hình như cái màu tím là cái màu
mơ mộng, nên ở cái xứ mộng mơ

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là
ngày tết dành riêng cho trẻ em.
Đây là dịp để các cháu được vui
chơi, nhận những món quà ý
nghĩa từ người thương yêu. Còn
các bậc cha mẹ cũng nhân dịp
này thể hiện tình yêu thương vô
bờ bến dành cho các con thông
qua những lời chúc và món quà.
Lịch sử ra đời
Rạng sáng ngày 1/6/1942, bọn
phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ
(Tiệp Khắc), chúng bắt 173 người
đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ
em. Tại đây, chúng đã tàn sát dã
man 66 người và đưa 104 em thiếu
nhi vào trại tập trung, 88 em đã bị
chết trong các phòng hơi độc, 9 em
khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn
phát xít. Làng Li-đi-xơ không còn
một bóng người. Hai năm sau, ngày
10/6/1944, bọn phát xít Đức lại bao
vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp), chúng
dồn 400 người vào nhà thờ, trong
đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ
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gặp chị đi nhà thờ. Có lẽ cuộc đời
chị đã quá đủ đau thương. Nên
không thể mở lòng được nữa.
Những người thân cứ dần bỏ ra đi.
Tất cả cứ vỡ vụn một cách lặng lẽ.
Như cách chị sống âm thầm. Đối
với chị bây giờ chỉ có một tình yêu
với Chúa!

HỒ SƠ TƯ LIỆU
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Nắng vung lụa trải mây vun khói
khăn áo em về lạnh đẫm sương
trăng ngàn đưa tiễn bâng khuâng núi
vó ngựa đá xô tiếng vọng rừng
suối reo gió hát hoa lá múa
rừng quen đường thuộc tiếng chim thân
sáo anh đang gọi lưng chừng dốc
chợ còn xa lắm bỗng hóa gần
một tháng đôi phiên em xuống phố
lu bù hàng sắm chẳng kịp chơi
chiều đã vội sang nhanh ngược bản
thúc ngựa bon mau kẻo tối trời.

Sông tháng 5
Mùa phượng tím Đà Lạt. Ảnh: Lâm Thiên

này đi đến đâu cũng gặp những loài
hoa tím: phượng tím, mai xanh, bìm
bìm, hoa mua...
Tự dưng thèm một cốc sữa đậu
nành pha lẫn đậu xanh giữa phố.
Món này cứ đến tối se lạnh là đông
nghẹt người ngồi uống. Nhất là cái
quán ở Tăng Bạt Hổ. Người ngồi
tràn mặt đường, chắn hết cả lối
đi. Ngồi đây nhấm nháp ly sữa nóng
hổi, ngắm dòng người qua lại tấp
nập. Chợt ghét những ngôi nhà ngày
càng cao chót vót. Che hết cả tầm
nhìn chẳng thấy thông và mây. Sao
thèm ngắm những ngôi nhà mái
ngói chữ A đến thế! Không hiểu sao
tôi thích phố núi là những ngôi nhà
thấp. Chỉ cần xây một tầng trệt và
một áp mái vừa đủ đẹp. Đủ để người
ta thấy một khoảng trời phía sau.
Bỗng nhiên sợ mai này chẳng
thấy rừng cây đâu. Chỉ lổn nhổn bê
tông sắt thép như một công trường

xây dựng. Ai đó nói: Đà Lạt giờ
thay đổi quá. Không còn vẻ đẹp
hoang sơ như trước. Tôi cũng sợ
lắm! Sợ một ngày người ta chặt hết
những cây phượng tím để xây nhà.
Những ngôi nhà mặt phố giờ tăng
giá chóng mặt.
Ừ mà đúng thôi! Người ngày một
đông lên thì đất đai sẽ càng hiếm...
Tôi nhớ ngôi nhà gỗ cũ kỹ của
chị. Tự dưng muốn về ngồi bên bậc
thềm giữa một miền gió tím như
thế. Ngắm chị mê mải đan len. Và
biết đâu đấy chị sẽ hát bài “Miền
gió tím” cho tôi nghe với cái giọng
âm u như một lời ru trầm mặc.
Tôi bỏ phố chạy về. Bỏ lại phía
sau một hoàng hôn tím chật chội
người, xe và nhà cao tầng.
Nắng nhạt nhòa rồi tắt.
Những giọt mưa lác đác rơi.
Có lẽ, phố núi đã bắt đầu bước
vào một mùa mưa.

Sông tháng 5 mùa nắng
nói lời đầy đặn phù sa
ngô nõn nà bồng con xanh thắm
cỏ non tơ thiêm thiếp sương đằm
cát dịu dàng phơi mình trinh trắng
vết chân trần dấu bước người qua
lòng nát tan một chiều xưa ấy
dõi bóng em khăn áo sang đò
bến sụt lở hoàng hôn lửa cháy
cánh buồm anh trôi dạt chân mây
dằng dặc phương trời về neo lại chiều nay
sóng vỗ bờ đau
trống hồn gió thổi...

Lời hay - ý đẹp
Trẻ nhỏ vừa là hy vọng,
vừa là lời hứa hẹn của nhân loại

Maria Montessori

Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
em, phóng hỏa đốt cháy một cách
thảm thương.
Với trách nhiệm thiêng liêng và
cao quý của mình, năm 1949 Liên
đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã
quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm
làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi,
nhằm đòi chính phủ các nước phải
nhận trách nhiệm về đời sống
thiếu nhi, đòi giảm ngân sách
quân sự để tăng ngân sách giáo
dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu
niên, nhi đồng.
Tiếp theo, tháng 4/1952 tại Viên
(Thủ đô nước Áo) đã có cuộc họp
quốc tế bảo vệ thiếu nhi. Hội nghị
này đã yêu cầu tất cả chính phủ
các nước đặt ra pháp luật cho nước
mình nhằm đảm bảo hạnh phúc cho
các bà mẹ và trẻ em, đòi cấm dùng
những phát minh khoa học vào mục
đích chiến tranh.
Đến năm 1955, đại hội các bà mẹ
của hầu hết các nước trên thế giới
họp tại Mátxcơva (Nga) đã tố cáo
bọn đế quốc âm mưu gây lại chiến
tranh và kêu gọi các bà mẹ khắp
năm châu siết chặt thêm hàng ngũ
đấu tranh cho một nền hòa bình bền

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới
phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em.

vững trên đất nước.
Từ đó đến nay, những tổ chức
phụ nữ, thanh niên ở các nước đã
lấy ngày 1/6 làm ngày biểu dương
lực lượng đấu tranh chống các thế
lực gây chiến tranh để bảo vệ hạnh
phúc cho các bà mẹ và trẻ em trên
thế giới.

Ngày Quốc tế
Thiếu nhi trên thế giới
Tại đa số các nước Tây phương,
Trung Đông, Phi châu và Nam bán
cầu đều có Ngày Trẻ em, tổ chức
vào các thời điểm khác nhau trong
năm. Ngày Trẻ em ở Úc là ngày
thứ tư tuần bốn của tháng 10, ở

Brazil là 12/10, còn là ngày Đức
Mẹ Aparecida, ngày nghỉ toàn quốc
tại Brazil.
Trong khi đó, Ngày Trẻ em ở Ấn
Độ là ngày 14/11, mừng sinh nhật
nhà lãnh đạo Jawaharlal Nehru
(Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ).
Tuy nhiên, tại châu Âu, Ngày
Trẻ em là ngày đặc biệt của LHQ,
đặc biệt là UNICEF (United
Nations International Children’s
Emergency Fund). Năm 2011, Hội
nghị thượng đỉnh các nước G8 tổ
chức tại Heiligendamm (Đức) từ
6/6 đến 8/6 quan tâm vấn đề nghèo
khổ ở Phi châu và ngăn ngừa HIV
ở trẻ em.
Ở Nhật, Ngày Quốc tế Thiếu
nhi là ngày nghỉ toàn quốc, gọi
là “Kodomo no Hi”, và được tổ
chức vào ngày 5/5. Kodomo no Hi
nghĩa là Ngày Trẻ em, một ngày
trong lễ hội Tuần lễ Vàng của Nhật
(Japanese Golden Week festival),
được tổ chức để tôn vinh trẻ em và
mừng chúng hạnh phúc. Năm 1948,
chính phủ Nhật tuyên bố Ngày Trẻ
em là ngày nghỉ toàn quốc...
XEM TIẾP TRANG 10
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DU LỊCH

CUỐI TUẦN

NỐI LIỀN ĐÀ LẠT - BĂNG CỐC

90 phút hai miền đất quyến rũ
Chỉ khoảng 90 phút bay, giờ
đây người Đà Lạt và các địa
phương lân cận có thể tới Băng
Cốc, thủ đô của đất nước Thái
Lan một cách rất dễ dàng. Cùng
bay với Vietjet Air, du khách từ
hai điểm đến này sẽ có những
trải nghiệm thích thú của hai
thành phố với những đặc trưng
hoàn toàn khác biệt.

Bà Napasorn Kakai

Giám đốc Văn phòng đại diện
Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Việt Nam

“Đà Lạt không cần thay đổi
mà hãy nâng cao
chất lượng dịch vụ”
Đà Lạt là một trong những
điểm đến ở Việt Nam mà du
khách Thái Lan thích, nhất
là người Băng Cốc. Theo tôi,
Đà Lạt của các bạn rất hay,
rất lạ và không cần thay đổi.
Điều quan trọng là các bạn
cần nâng cao chất lượng dịch
vụ, đáp ứng được những nhu
cầu đa dạng của du khách,
trong đó có du khách Thái
Lan. Đà Lạt có mảng xanh
tuyệt vời và cần gìn giữ điều
đó, đừng làm thay đổi vẻ
riêng của Đà Lạt.

DIỆP QUỲNH thực hiện

Băng Cốc - Đà Lạt:
Hấp dẫn bởi sự
tương phản
Cất cánh từ Cảng Hàng không
quốc tế Liên Khương, Đà Lạt,
sau một giờ rưỡi bay cùng Hãng
hàng không Vietjet, nhóm du
khách chúng tôi đã tới với Sân bay
Suvarnabhumi, Cảng hàng không
quốc tế lớn của Băng Cốc. Cùng
một múi giờ nên Băng Cốc có
nét gần gũi với thành phố Hồ Chí
Minh. Cũng cái nắng chói chang
giữa trưa và cơn mưa bất chợt đến,
đi vào những buổi chiều. Băng
Cốc khác hẳn Đà Lạt, thành phố
cận ôn đới với không khí ôn hòa,
mát mẻ quanh năm. Nhận xét ban
đầu là khách du lịch tới Thái Lan
rất đông, nhất là du khách Hàn
Quốc và Trung Quốc. Thủ tục
nhập cảnh nhanh gọn, nhân viên
tại sân bay hỗ trợ nhiệt tình, Thái
Lan đón du khách với một thái độ
làm việc chuyên nghiệp và sự tận
tâm điển hình của đất nước nhiệt
đới này.
Băng Cốc đón du khách bằng
những tòa cao ốc hiện đại hàng
trăm tầng xen lẫn những khu
phố cũ kỹ phơi mình dưới mưa
nắng. Cây xanh chạy dọc phố và
ven những kênh rạch bởi theo lời
hướng dẫn viên Thái chia sẻ, thủ
đô Băng Cốc vốn được xây dựng
trên hàng trăm hòn đảo nhỏ. Trên
phố gần như không thấy bóng
xe đạp, xe máy, chỉ có xe ô tô và
những chiếc tuk tuk được trang trí
rực rỡ, màu mè. Phương tiện giao
thông công cộng rất phát triển với
tàu điện trên cao (skytrain), tàu
điện ngầm (MRT), xe bus cũng
như tàu hỏa. Du khách có thể dùng
skytrain để đi tới hầu hết các điểm
du lịch quanh Băng Cốc. Thành
phố nhiệt đới này dồi dào trái cây
đặc sản, những khu chợ truyền
thống như Pratunam, Chakuchak
bên cạnh những siêu thị và trung
tâm mua sắm hiện đại khiến du
khách có thể mua bất cứ thứ gì
theo nhu cầu.
Băng Cốc cũng là nơi thu
hút du khách tới tham quan với
những điểm du lịch nổi tiếng
như Chùa Phật ngọc Lục Bảo và
Hoàng Cung, Safari, hàng trăm
ngôi chùa lớn nhỏ với nét kiến
trúc mang sắc thái rất Thái. Và
từ Băng Cốc, du khách có thể dễ
dàng tới những điểm tham quan
xung quanh như cố đô Ayutthaya,

Du khách Thái Lan được chào đón tại Sân bay Liên Khương, Đà Lạt. Ảnh: D.Q

chợ nổi Ampawa… bằng hệ
thống cao tốc nhanh chóng và
thuận tiện.

Nối Đà Lạt và Băng Cốc
Với mục tiêu nối liền hai địa
danh du lịch của Việt Nam và
Thái Lan, Vietjet Air đã mở
đường bay thẳng Liên Khương Suvarnabhumi từ tháng 12/2017.
Và tới thời điểm hiện tại, đường
bay đang phục vụ 5 chuyến khứ
hồi/tuần với các loại giá vé khác
nhau. Với thời điểm bay khá thuận
lợi và giờ bay ngắn, đường bay
thẳng Đà Lạt - Băng Cốc đã khiến
lượng du khách giữa hai bên tăng
khá nhanh, trong đó chủ yếu là
khách du lịch.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Lâm Đồng cung cấp,
dù thời gian đường bay mở còn
khá ngắn nhưng tới thời điểm hiện
tại, khách du lịch Thái Lan đang
đứng thứ 5 trong số khách du lịch
nước ngoài tới với Lâm Đồng.
Nếu trước kia, khách du lịch Thái
thường bay tới thành phố Hồ Chí
Minh sau đó đi đường bộ lên thì
hiện nay, lượng khách bay thẳng
Băng Cốc - Đà Lạt đã chiếm một
lượng lớn. Đặc biệt, lượng khách
Thái Lan đến Đà Lạt cao hơn
lượng khách đi chiều ngược lại.
Điều này chứng tỏ, du khách Thái
Lan đã có ấn tượng tốt với Đà Lạt
và tỷ lệ du khách Thái tới thành
phố cao nguyên Đà Lạt đang ngày
càng tăng. Tuy nhiên, để duy trì
đường bay hiệu quả, cả Vietjet Air
cũng như chính quyền Lâm Đồng,
Cảng Hàng không Liên Khương
đang tìm mọi cách để thu hút du
khách cả hai bên biết đến nhau và
thúc đẩy người Đà Lạt và phụ cận
tới Thái Lan du lịch.
Chị Tangmo Chodsampao, một
cư dân Băng Cốc cho biết, chị đã
nghe tới Đà Lạt và đã có ý định
du lịch Đà Lạt trong kỳ nghỉ tới.
Tuy nhiên, chị cũng nhận xét còn

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng

Giám đốc Cảng Hàng không Liên Khương

“Không chỉ thu hút
du khách, đường bay
cần tăng cường
cả giao thương kinh tế”
Để tận dụng đường bay
thẳng Đà Lạt - Băng Cốc,
chúng ta cần nghĩ tới việc
không chỉ thu hút du khách
mà còn phải tăng cường các
mối giao thương kinh tế đa
dạng khác. Chúng tôi đã làm
việc với địa phương, vận
động các doanh nghiệp Lâm
Đồng sử dụng đường bay
để xuất khẩu hàng hóa, tăng
cường các mối quan hệ giao
thương kinh tế. Đa dạng hóa
việc sử dụng đường bay, tăng
tỷ suất ghế ngồi mới tận dụng
được hiệu quả từ đường bay
thường xuyên này.
Ông Lương Trường An

Phó Tổng Giám đốc Thái Vietjet

“Rất cần quảng bá
rộng rãi đường bay
Đà Lạt - Băng Cốc”
Đỉnh cao nhất trong khuôn viên chùa Ayutthaya. Ảnh: Hoàng Thiên Nga

ít thông tin về Đà Lạt bằng tiếng
Thái và điều này khiến khách du
lịch Thái Lan còn ngần ngại vì
thiếu thông tin. Chị cho rằng theo
ý kiến của cá nhân chị, nếu muốn
người Thái tới Đà Lạt đông hơn,
Đà Lạt cần quảng bá nhiều hơn tại
Băng Cốc, bằng cả tiếng Anh và
tiếng Thái Lan. Cần nhấn mạnh
vào những điểm người Thái yêu
thích như các ngôi chùa đẹp, linh
thiêng, điểm đến yêu thích của
người Thái Lan vốn mộ đạo Phật.
Anh Trần Duy Thắng, Chủ tịch
HĐQT Thiên Nhân Travel, một
công ty du lịch có chi nhánh tại
Đà Lạt cung cấp tour đi Thái Lan

chia sẻ, các hãng lữ hành cần
nhiều ưu đãi linh hoạt hơn để có
thể hạ giá tour mà vẫn đảm bảo
chất lượng cho du khách Việt tới
Thái Lan. Anh cũng mong muốn
Đà Lạt tổ chức nhiều chương
trình khuyến mãi hấp dẫn ở đầu
cầu Băng Cốc, thu hút du khách
Thái Lan và quốc tế đến với Đà
Lạt. Thực tế cho thấy, khá nhiều
cư dân Đà Lạt nói riêng và Lâm
Đồng nói chung chưa biết có
đường bay thẳng Đà Lạt - Băng
Cốc và đây chính là điểm yếu,
cần được tuyên truyền rộng rãi
hơn để du khách nội địa nắm
được thông tin cụ thể, rõ ràng.

Đi vào hoạt động từ tháng
12/2017 nhưng cho tới hiện
tại, lượng khách bay vẫn chưa
đạt được kỳ vọng của hãng
khai thác. Thái Vietjet mong
mỏi Lâm Đồng tăng cường
công tác quảng bá thông tin,
thu hút du khách trên các
phương tiện thông tin đại
chúng của Thái Lan, đồng
thời tổ chức những dịch vụ du
lịch hấp dẫn, những khuyến
mãi với du khách Thái. Việc
tăng cường giao thương kinh
tế, xuất khẩu hàng hóa, nhất
là nông sản đặc trưng Đà Lạt
sang Thái Lan cũng là hướng
Thái Vietjet mong muốn Lâm
Đồng xúc tiến để tăng tỷ suất
sử dụng máy bay.

GIA ĐÌNH - ĐỜI SỐNG
CHUYÊN MỤC THANH NIÊN

CUỐI TUẦN
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Cô giáo “mang khăn quàng đỏ”

Được đào tạo thanh nhạc,
nhưng cô giáo Ngô Thị Hương
Giang, Trường THCS Phan Chu
Trinh (phường Lộc Tiến, TP Bảo
Lộc) lại đến với công tác Đội
như một cái duyên và đã có 10
năm gắn bó với công tác Tổng
phụ trách (TPT) Ðội.
KHÁNH PHÚC

au khi về công tác tại
Trường THCS Phan Chu
Trinh, cô Giang được Ban
Giám hiệu nhà trường
phân công làm giáo viên TPT Ðội.
Với lòng đam mê và sự cố gắng
không ngừng nghỉ của tuổi trẻ
cùng với những kỹ năng sẵn có
của bản thân, cô đã chèo lái “con
thuyền” Liên đội Trường THCS
Phan Chu Trinh ngày một nổi bật
trong bảng thành tích về công tác
Ðội và phong trào thanh - thiếu
niên (TTN) của TP và tỉnh. Theo
đó, tại Hội thi Nghi thức Ðội và
Chỉ huy Ðội giỏi cấp TP, dưới sự
“chèo lái” của cô Giang, Liên đội
Trường THCS Phan Chu Trinh
luôn là đơn vị dẫn đầu hội thi
nhiều năm liền. Qua đó, có nhiều
HS góp mặt vào Hội đồng Ðội TP
Bảo Lộc tham gia các hội thi của
tỉnh. Cùng với đó, tại các hội thi,
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Cô Hương Giang đoạt giải nhất Cuộc thi
“Cô giáo tài năng duyên dáng” tỉnh Lâm Đồng năm 2017. Ảnh: K.P

cuộc thi nhảy dân vũ, Aerobic và
vẽ tranh thiếu nhi... do Phòng Giáo
dục - Ðào tạo TP Bảo Lộc và Hội
đồng Ðội TP tổ chức, HS Trường
THCS Phan Chu Trinh cũng luôn
đoạt nhiều giải cao. Ðặc biệt, cô đã
đưa đội tuyển của Liên đội Trường
Phan Chu Trinh đoạt giải nhất
Hội thi Dân vũ cấp TP năm học
2017 - 2018 khối THCS. Cùng với
đó, Liên đội Trường THCS Phan
Chu Trinh cũng thường xuyên
tham gia biểu diễn các tiết mục
dân vũ, ca hát... phục vụ các ngày

lễ lớn do trường, địa phương tổ
chức và tạo được ấn tượng sâu sắc
trong lòng công chúng. Với những
kinh nghiệm tích lũy được trong
suốt gần 10 năm làm TPT Đội, cô
Giang đã đưa phong trào công tác
Đội của Trường THCS Phan Chu
Trinh ngày một đi lên và giữ vững
danh hiệu “Liên đội vững mạnh”
cấp tỉnh. Là Liên đội trưởng của
Trường, em Huỳnh Thị Minh Anh,
lớp 9A4 luôn được cô Giang giúp
đỡ trong việc học cũng như sinh
hoạt Đội. Em Minh Anh chia sẻ:

“Là giáo viên TPT Đội, cô Giang
luôn gần gũi nhằm “thổi hồn” đam
mê công tác Đội cho chúng em.
Bản thân em khi gặp khó khăn gì
trong cuộc sống hay học tập và rèn
luyện đều chia sẻ với cô và luôn
nhận được những lời khuyên đúng
đắn, bổ ích từ cô”.
Ngoài việc làm tốt công tác
TPT Đội và phong trào TTN, cô
Giang cũng luôn trăn trở tìm mọi
cách để trang bị kỹ năng sống
giúp các em HS chủ động, tự tin
và vững vàng hơn trong học tập
và cuộc sống. Cô Hương chia sẻ:
“Với những năm tháng gắn bó với
công tác Đội, tôi nhận thấy ở lứa
tuổi HS cấp 2 thì tâm, sinh lý của
các em có rất nhiều thay đổi. Vì
vậy, để hiểu tâm lý của các em,
tôi luôn gần gũi và đặt tình yêu
thương với các em lên hàng đầu.
Từ đó, tôi nhận ra ở các em đều
có những năng khiếu và niềm đam
mê riêng để có phương pháp thích
hợp dạy bảo và bồi dưỡng cho các
em”. Trên cơ sở đó, cô Giang đã
có nhiều giải pháp hữu ích như:
“Tăng cường giáo dục đạo đức
cho học sinh”, “ngăn chặn, phòng
ngừa bạo lực học đường”… và
đặc biệt là giải pháp “tư vấn tâm lý
học đường”. Với giải pháp này, cô
Giang đã thành lập Câu lạc bộ “Tư
vấn tâm lý học đường” và thu hút
đông đảo HS tham gia. Thông qua
câu lạc bộ, không chỉ cô Giang mà

các thầy, cô giáo trong nhà trường
có cơ hội để gần gũi, chia sẻ với
các em HS nhằm định hướng giúp
các em phát triển toàn diện về đức,
trí, thể và mĩ.
Đối với bản thân, cô Giang đoạt
giải nhất Hội thi “Giáo viên TPT
giỏi” cấp tỉnh và mới đây đoạt giải
nhì Cuộc thi “Cô giáo tài năng
duyên dáng” cấp tỉnh lần thứ 6
năm 2017. Với những đóng góp
của mình, cô Giang 3 năm liền đạt
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ
sở”, năm học 2014 - 2015 vinh dự
được Trung ương Đoàn tặng Huy
hiệu “Tổng phụ trách giỏi” cùng
15 giấy khen, bằng khen của địa
phương, các ngành chức năng TP
Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng.
Anh Đỗ Mạnh Tường, Bí thư
Thành Đoàn - Chủ tịch Hội đồng
Đội TP Bảo Lộc khẳng định: “Chị
Giang là giáo viên TPT Đội giỏi
về nghiệp vụ, tâm huyết với nghề
và có nhiều sáng kiến hữu ích
góp phần quan trọng vào sự phát
triển công tác Đội của đơn vị nói
riêng và địa phương nói chung. Cô
Giang là một trong 70 tấm gương
tiêu biểu được tuyên dương tại
Hội nghị “Thanh niên tiên tiến làm
theo lời Bác” của tỉnh Lâm Đồng
trong năm 2018 được tổ chức vào
tối 29/5 tại Đà Lạt. Qua đó, khẳng
định, chị Giang là một tấm gương
điển hình tiêu biểu để đồng nghiệp
và mọi người học tập, noi theo”.

Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số
AN NHIÊN

T

hống kê từ năm 2010 đến
năm 2017, tại Trường THCS
& THPT Dân tộc nội trú liên
huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng
có 13 trường hợp học sinh từ lớp
9 đến lớp 11 bỏ học để lấy chồng.
Cũng thời điểm này, thống kê tại xã
Đạ Quyn - huyện Đức Trọng là xã
có 82% đồng bào DTTS gốc Tây
Nguyên sinh sống, có 51/291 cặp
kết hôn chưa đủ tuổi quy định của
pháp luật (tỉ lệ tảo hôn 17,5%).
Theo kế hoạch triển khai đề án
giảm thiểu tình trạng tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống trong
vùng DTTS của tỉnh Lâm Đồng,
năm 2018 chọn khảo sát xây dựng
2 mô hình điểm tại xã Đồng Nai
Thượng (huyện Cát Tiên) là xã có
89% DTTS gốc Tây Nguyên sinh
sống và Trường THPT Dân tộc
nội trú Lâm Đồng bình quân hàng
năm có 400 học sinh DTTS học
tập. Đồng thời, tiếp tục duy trì 2
mô hình điểm đã xây dựng từ năm
2017 tại xã Đạ Quyn (Đức Trọng)
và Trường THCS & THPT Dân
tộc nội trú liên huyện phía Nam.
Đối với các mô hình điểm của đề
án xây dựng tại các trường dân tộc
nội trú, nhằm sử dụng lực lượng
học sinh DTTS làm tuyên truyền
viên của đề án cho các địa bàn
vùng DTTS trong tỉnh. Đối với 2
xã có đông đồng bào DTTS bản
địa chọn làm mô hình điểm là Đạ
Quyn và Đồng Nai Thượng, triển
khai các hoạt động can thiệp nhằm

Việc kết hôn khi nam chưa đủ 20 tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi là tảo hôn và vi phạm pháp luật. Không
được kết hôn cận huyết thống giữa những người có dòng máu về trực hệ và giữa những người có họ
trong phạm vi ba đời. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống còn tồn tại ở vùng đồng bào
dân tộc thiểu số (DTTS) gây ra nhiều hệ lụy cho chất lượng dân số, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức
khỏe của giống nòi qua nhiều thế hệ.
giảm thiểu tình trạng tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống ngay tại
địa bàn xã. Qua đó, đánh giá tình
hình và kết quả thực hiện 4 mô
hình điểm để rút kinh nghiệm và
nhân rộng trong năm 2019.
Tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, vận động, tư vấn, nâng cao
nhận thức thay đổi hành vi trong
hôn nhân về tảo hôn, hôn nhân
cận huyết thống. Hoạt động này
tập trung vào 15 xã có tỉ lệ đồng
bào DTTS có nguy cơ cao về tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Tuyên truyền, vận động học sinh
từ bậc THCS trở lên, cán bộ, công
chức, nhân dân về quy định của
pháp luật và ảnh hưởng của tảo hôn
và hôn nhân cận huyết thống đối
với sức khỏe, kinh tế gia đình và xã
hội. Tập trung truyền thông nâng
cao nhận thức thay đổi hành vi
trong hôn nhân tại các trường học,
thôn buôn thuộc các xã đã được
điều tra, khảo sát có tỉ lệ cao về tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Qua khảo sát tình hình tảo hôn
và hôn nhân cận huyết thống tại 15
xã vùng DTTS có tỉ lệ cao từ năm
2015 -2017 với tổng số 316 cặp vợ
chồng tảo hôn và kết hôn cận huyết
thống. Cao nhất là xã Ka Đơn

(Đơn Dương) và N’Thol Hạ (Đức
Trọng), mỗi xã có 44 cặp tảo hôn
và lấy nhau cận huyết thống, xã
Liêng S’Rônh (Đam Rông) 43 cặp,
xã Tân Thanh (Lâm Hà) 39 cặp,
xã Tu Tra (Đơn Dương) 23 cặp, xã
Đinh Lạc (Di Linh) và Lộc Nam
(Bảo Lâm) mỗi xã có 20 cặp, xã
Sơn Điền (Di Linh) 18 cặp, xã Đạ
P’Loa (Đạ Huoai) và Quốc Oai (Đạ
Tẻh) mỗi xã 13 cặp... Tình trạng
tảo hôn và hôn nhân cận huyết
thống xảy ra ở các xã vùng đồng
bào DTTS thuộc 12 huyện, thành
phố trong tỉnh. Mặc dù, thuộc địa
bàn thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc
nhưng phong tục tập quán lạc hậu
của đồng bào DTTS về tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống vẫn còn
xảy ra ở xã Tà Nung 7 cặp và Lộc
Châu 10 cặp. Điều này cho thấy
việc triển khai đề án giảm thiểu
tình trạng tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống trong vùng DTTS
rất thiết thực và có ý nghĩa trong
việc nâng cao nhận thức, ý thức
trách nhiệm của xã hội, cộng đồng
DTTS trong việc thực hiện các quy
định của pháp luật về hôn nhân và
gia đình, xây dựng nếp sống văn
minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu.
Đồng thời, tạo sự đồng thuận trong

xã hội, nhằm ngăn chặn, giảm
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân
cận huyết trong vùng DTTS, góp
phần nâng cao chất lượng dân số
và nguồn nhân lực vùng DTTS trên
toàn địa bàn tỉnh.
Thực tế cho thấy, tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống để lại
nhiều hệ lụy cho gia đình và xã
hội. Nam, nữ kết hôn sớm làm mất
đi cơ hội học tập, việc làm, giảm
chất lượng dân số, sức khỏe bà
mẹ và trẻ em. Hôn nhân cận huyết
thống và tảo hôn làm ảnh hưởng
nghiêm trọng đến tương lai, nòi
giống, phát triển trí tuệ, chất lượng
dân số và nguồn lực. Tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống vừa
là nguyên nhân và cũng chính là
hậu quả của sự nghèo đói, sự phát
triển thiếu toàn diện, các bệnh di
truyền. Việc mang thai và sinh đẻ
trong lứa tuổi vị thành niên khi
cơ thể người mẹ chưa phát triển
hoàn thiện, chưa đủ sức khỏe để
nuôi dưỡng bào thai sẽ ảnh hưởng
lớn tới sự phát triển bình thường
của thai nhi. Mặt khác, mang thai
và sinh đẻ ở lứa tuổi vị thành niên
là một trong những nguyên nhân
chính dẫn đến tử vong chu sinh và
sơ sinh. Trẻ em sinh ra từ các cặp

vợ chồng có hôn nhân cận huyết
thống dễ có nguy cơ mắc các bệnh
di truyền như mù màu, bạch tạng,
da vảy cá, đặc biệt là bệnh tan máu
bẩm sinh Thalassemia, dị tật...
Để thực hiện hiệu quả đề án giảm
thiểu tình trạng tảo hôn và hôn
nhân cận huyết thống trong vùng
DTTS trên địa bàn tỉnh, cần nâng
cao năng lực của đội ngũ tuyên
truyền, viên thực hiện đề án về các
kỹ năng truyền thông, tuyên truyền
vận động trong vùng DTTS, những
hiểu biết cơ bản về kiến thức pháp
luật hôn nhân và gia đình, các kiến
thức khoa học về hậu quả do tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống
gây ra để tuyên truyền và tư vấn.
Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ
cấp xã, thôn, buôn, những người
có uy tín trong cộng đồng DTTS
làm tuyên truyền viên cho đề án.
Theo kế hoạch, năm 2018, đề án sẽ
tổ chức 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng,
nâng cao năng lực cho các thành
viên trong Ban chỉ đạo thực hiện đề
án cấp xã và đội ngũ tuyên truyền
viên khoảng 350 người tại cơ sở.
Đồng thời, tổ chức biên soạn, cung
cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm
truyền thông về hôn nhân và gia
đình cung cấp cho các xã vùng
DTTS để tuyên truyền, phổ biến
đến người dân, cấp phát 24.000 tờ
rơi cho 20.000 hộ đồng bào DTTS
trong vùng triển khai đề án, lắp
đặt 15 pano tuyên truyền tại 15 xã
vùng DTTS sinh sống có nguy cơ
cao về tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống.
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Người giữ “hồn chiêng”
Nếu thần linh đã giao cho ai đó một
nhiệm vụ nào trong cuộc đời này thì nó
sẽ bất chợt đến một cách ngẫu nhiên.
Đó là điều mà ông Mơ Bon Ha Phăng Thôn 2, xã Đưng K’Nớ, nói về duyên nợ
làm người chỉnh chiêng của mình.
NGỌC NGÀ

Chỉnh chiêng như một
duyên nợ
Không phải già làng, người có uy tín
hay càng không phải một người già đạo
mạo trong trang phục truyền thống, Mơ
Bon Ha Phăng 54 tuổi, còn mạnh khỏe
nhưng cả cái Đưng K’Nớ này người ta
tôn trọng Ha Phăng bởi ông là người
hiếm hoi ở nơi này còn biết chỉnh chiêng.
Ha Phăng được truyền nghề chỉnh
chiêng từ bố của mình - ông Cơ Liêng
Ha Bang. Ngày ấy ông Cơ Liêng Ha
Bang nổi tiếng là người chỉnh chiêng
giỏi.
Đưng K’Nớ nhiều năm về trước hầu
như nhà nào cũng có chiêng. Có nhà có
tới hai bộ. Người Cil vẫn gọi bộ chiêng
là Đồng La. Ông Ha Bang không chỉ
được người ở Đưng K’Nớ mà cả người
trong Đầm Ròn, người ngoài Lạc Dương,
người ở Tà Nung nhờ đi chỉnh chiêng
có khi cả mấy ngày mới về. Ngày đó
đi chỉnh chiêng, ông Ha Bang thường
mang theo cậu con trai Ha Phăng. Cả
tuổi thơ theo cha rong ruổi nên kỹ năng
nghe chiêng, hiểu chiêng và “chữa bệnh”
cho chiêng cũng vì thế mà ngấm vào Ha
Phăng một cách tự nhiên từng ngày từng
ngày một. Ngày ấy người ta trả công
cho người chỉnh chiêng bằng hiện vật.
Phải chỉnh thật giỏi như ông Ha Bang
mới được bà con trả công bằng con heo
ba gang (con heo đen có chiều dài bằng
ba gang tay). Ngày đó Ha Phăng đã biết
chỉnh chiêng nhưng chỉ phụ cha mình
những lúc ông mệt hay bận rộn, còn
trong đầu chàng trai trẻ ấy không hề nghĩ
rằng rồi mình sẽ nối nghiệp cha.
Cũng như tư tưởng của nhiều thanh
niên thời điểm ấy, rằng muốn đi đâu đó
thật xa cho biết thế giới rộng lớn đến
nhường nào, Ha Phăng rời buôn làng đi
xa, mãi đến năm 1987 khi ông Ha Bang
được Yàng gọi về với núi Ha Phăng mới
quay về nhà.
Nhiều người ở xa không hay tin già
Ha Bang đã về với núi, họ vẫn ghé về
Đưng K’Nớ nhờ ông xem chiêng, sửa
chiêng. Nhưng ông Ha Bang không còn.
Nhiều người ở xa đến tìm rồi phải trở về
trong vẻ mặt lo lắng “biết tìm ai chỉnh bộ
chiêng”. Có người quen biết Ha Phăng
chỉnh được chiêng thì năn nỉ nhờ giúp
đỡ. “Thấy người ta năn nỉ quá không biết
từ chối sao, cũng thương họ đi đường xa
tới vất vả nên mình đành nhận lời, lấy
bộ đồ nghề của “ông già mình” và tất cả

Nguồn gốc và ý nghĩa...
...
Ngày Quốc tế Thiếu nhi
ở Việt Nam
Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và
nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công
ước về quyền trẻ em - Văn kiện pháp lý
Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các
quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em
có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp
đỡ đặc biệt. Từ 15/5 đến 30/6 được coi là
Tháng Hành động vì trẻ em Việt Nam.

Mỗi khi chỉnh chiêng cần ít nhất 2 người để cùng so âm. Ảnh: N.N

những gì mình đã được dạy để làm. Ban
đầu mình cũng lo lắm nhưng chỉnh xong
thử chiêng thấy nó hòa hợp, rồi những
người già cũng bảo “chiêng hết bệnh rồi”
thế là yên tâm rồi”.
Cứ thế người này truyền tai người
kia, người ta lại tới Đưng K’Nớ tìm
người chỉnh chiêng nhưng người ấy là
Ha Phăng chứ không phải Ha Bang như
trước nữa. Bẵng cái đã gần 30 năm trôi
qua kể từ ngày Ha Phăng chính thức
làm nghề “giữ hồn chiêng” như một
duyên nợ.

“Tiếng chiêng đánh lên không
đúng sẽ là có tội với thần linh”
Nói Ha Phăng đi “giữ hồn chiêng” có
lẽ không sai, bởi chiêng nếu không có
người chỉnh thì “chiêng đánh lên không
có được cái hồn của rừng, của núi, của
mặt trời, cây cỏ, của tâm hồn người Cil,
thì không thấu được tới Yàng”. “Người
chỉnh chiêng mà không chỉnh thật chính
xác, tiếng chiêng đánh lên không đúng
sẽ là có tội với thần linh” Ha Phăng nói.
Chỉnh chiêng hiểu nôm na là làm cho
những chiếc chiêng bị hư hỏng, lệch âm
có được âm thanh chuẩn theo thang âm
quy định của từng loại chiêng, ở từng
dân tộc. Theo kinh nghiệm của những
người già ở Đưng K’Nớ, chiêng sử dụng
lâu ngày, hoặc để lâu quá không dùng
tới, âm của chúng sẽ tự rút lại. Nên khi
đánh tiếng sẽ âm âm không lên đúng
chuẩn. Hoặc một bộ chiêng là sự ghép
nối của nhiều chiếc chiêng từ nhiều bộ
khác nhau âm thanh có thể bị lạc. Nếu
không chỉnh cho chiếc chiêng đúng với
âm thanh nguyên bản, cả dàn chiêng xem
như đem “xếp xó”.
Với người Cil, một bộ đồng la
chuẩn là tiếng của từng cái đồng điệu
nhau, chuyển mượt mà qua các nhịp

trong một bài chiêng. Chỉnh chiêng là
công việc rất khó khăn, đòi hỏi công
sức, tâm huyết và tài năng thật sự. Bởi
người chỉnh chiêng trước hết phải là
người am hiểu về chiêng, đánh chiêng
giỏi, nghe chiêng tốt để “bắt bệnh”
chiêng. Do đó thế có thể rất nhiều
người biết đánh chiêng nhưng chỉnh
được chiêng thì không có nhiều. “Ha
Phăng gần như là người duy nhất ở đây
làm được mọi thứ với chiêng” - Phó Bí
thư Đảng ủy xã Đưng K’Nớ Phi Srỗn
Ha Nràng quả quyết.
Nhà Ha Phăng cũng bình dị như
những ngôi nhà khác ở Thôn 2, xã Đưng
K’Nớ. Đúng tâm hồn gắn bó với cỏ cây
của người Cil, ở trước hiên nhà của Ha
Phăng có nhiều loại lan rừng khác nhau.
Đôi ba giò đã đơm hoa, tỏa hương như
kéo lại chút mát lành trong cái nắng giữa
trời Đưng K’Nớ. Nói về chỉnh chiêng,
Ha Phăng bảo “chỉnh chiêng cũng như
chỉnh dây đàn, nếu không chỉnh đánh sẽ
không hay, không đúng. Chỉnh chiêng
không phải nhiều người làm được nên
người ta đâu làm sẵn công cụ như làm
cái cuốc, cái xà gạc đâu. Mình đi sửa
thấy cái gì tiện lợi cho mình thì mình
dùng thôi. Ngày xưa ông già mình làm
sao giờ mình làm lại vậy”. Cũng như
cha mình, đồ nghề chỉnh chiêng của Ha
Phăng đơn giản do ông tự làm lấy. Nó
gần giống với cái đục gỗ của người Kinh,
có lưỡi dùng để cạo đi những nơi mặt
đồng dày, chiếc búa nhỏ dùng để gõ vào
mặt hoặc vành chiêng đưa âm thanh về
chuẩn và một hòn đá mài để điều chỉnh
khi sự lệch âm chỉ còn rất mong manh.
Tùy theo chiếc chiêng “bệnh” nặng hay
nhẹ, cần kéo âm lên cao hay hạ xuống
thấp mà Ha Phăng dùng dụng cụ và
cường độ chỉnh thích hợp. Công việc cần
nhiều kinh nghiệm, cần cái tai thẩm âm

bẩm sinh thật tốt. “Trước hết, phải dò
coi chiêng như thế nào, mỏng dày ra sao,
nếu hai chiêng còn “xa nhau” phải dùng
đục để cạo xung quanh tâm của chiêng,
sau đó dùng búa gõ nhẹ cho phẳng.
Tiếp tục so thử, nếu âm của hai cái đã
về “gần nhau” thì dùng tới đá mài. Nếu
chiêng còn cao thì dùng đá mài, mài nhẹ
xung quanh vành đồng la cho nó xuống
thấp. Và ngược lại, dùng đá mài mài nhẹ
quanh tâm của đồng la tiếng chiêng sẽ
cao lên. Sau đó lại tiếp tục thử, nếu tiếng
hai chiêng hòa hợp với nhau nghĩa là
chiêng “hết bệnh”. Chỉnh phải êm tay,
cạo đều nếu, không sẽ dễ làm nứt, gãy
chiêng…”, Ha Phăng giới thiệu một phần
nhỏ trong hàng loạt công đoạn mà không
thể gọi tên hết để chỉnh xong bộ chiêng.
Có những bộ chiêng lệch cả 6 chiếc,
Ha Phăng phải mất vài ngày mới chỉnh
xong. Mỗi khi chỉnh chiêng phải cần ít
nhất hai người cùng thử để so âm. Cứ
lần lượt hai chiếc chiêng được so âm
với nhau, chiêng đầu tiên được gọi là
chiêng mẹ (cơng me). “Chiêng mẹ chỉnh
với chiêng thứ 2 (cơng rơ ndul) hợp
rồi, chiêng thứ 2 chỉnh với chiêng thứ 3
(cơng ndờn) hợp rồi, cứ thế chỉnh tiếp
đến chiêng thứ 6”. Trên đôi bàn tay của
Ha Phăng có nhiều vết chai sần trong
lòng và cả mép ngoài của hai bàn tay.
Đó là những dấu ấn còn lại của hàng
chục năm làm nghề chỉnh chiêng và đánh
chiêng.
Một bài chiêng hay phải có một bộ
đồng la chuẩn và người đánh chiêng thật
am hiểu để có thể chuyển được khoảng
10 nhịp trong một bài chiêng. Ông Bon
Niêng Ha Sào - một người nặng lòng
với văn hóa truyền thống nơi này nói “ở
Đưng K’Nớ bây giờ Ha Phăng là một
trong những người giỏi đánh chiêng hiếm
hoi ở đây đánh được đủ tất cả các nhịp”.
Ông Ha Sào nhắc nhớ những nhịp chiêng
thường có như: Tờr iềr Nro (tiếng gà gáy),
Tờr Ro Dà (tiếng suối chảy), Pek Tôr
phun (tiếng nai kêu)… Ha Phăng không
chỉ nghe chiêng tốt, chỉnh chiêng giỏi mà
ông còn là người dạy đánh chiêng cho
những người khác trong vùng.
Anh K’Vâng - hướng dẫn viên du lịch
phụ trách các tour khám phá văn hóa
bản địa thuộc Công ty Trekker cho biết:
Công ty đã đầu tư để những người níu
giữ văn hóa người Cil ở nơi này như
ông Ha Phăng sưu tầm một bộ chiêng
đầy đủ như người Cil xưa. Trekker đã
gửi lại nó cho bà con nơi này, không
mang chiêng về Sài Gòn, bởi “ở phố xá
phồn hoa, chiêng không lên được thành
tiếng. Mọi thứ phải ở đúng vị trí của nó
mới phát huy được hết giá trị. Chiêng
phải đánh ở rừng và phải có những con
người thật sự hiểu chiêng, chăm chiêng
và chỉnh chiêng được như Ha Phăng thì
tiếng chiêng mới vang lên với tất cả ý
nghĩa của nó”.

TIẾP TRANG 7

Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc
lập, ngày 1/6 và Tết Trung thu (15/8 âm
lịch) hàng năm đã thật sự trở thành ngày
hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi cả
nước. Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên
(1/6/1950) trong giai đoạn cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang
trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất, nhưng
Bác Hồ kính yêu vẫn luôn nghĩ tới thiếu nhi
cả nước, Bác gửi thư chúc mừng các cháu
thiếu niên, nhi đồng. Bác viết: “Bác thương

các cháu lắm, Bác hứa với các cháu rằng
đến ngày đánh đuổi hết giặc Pháp, kháng
chiến thành công, Bác cùng Chính phủ và
các đoàn thể sẽ cố gắng làm cho các cháu
dần dần được no ấm, được vui chơi, được
học hành, được vui sướng…”.
Từ đó về sau, hàng năm cứ đến ngày Tết
Thiếu nhi và Tết Trung thu, thiếu nhi cả
nước lại hân hoan đón thư chúc mừng của
Bác Hồ. Bác Hồ luôn hết sức quan tâm, dạy
bảo các cháu nên người, trong đó 5 Điều

Bác dạy thiếu niên nhi đồng đã trở thành nội
dung giáo dục đối với Đội Thiếu niên Tiền
phong Hồ Chí Minh.
Tương lai của nhân loại, của thế giới, của
mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng, liên quan chặt
chẽ tới những thế hệ kế thừa và tiếp nối. Trẻ
em hôm nay, thế giới ngày mai – Vì vậy,
nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục
thiếu niên và nhi đồng là trách nhiệm của
toàn xã hội.

TS (tổng hợp)

NHÌN RA BỐN PHƯƠNG
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DỌC ĐƯỜNG ĐẤT NƯỚC

Du lịch vườn rau xứ biển
QUỲNH UYỂN

Sức hút từ làng rau
phố biển
Trong cái nắng gió và màu
xanh của biển, của trời Phú Yên,
còn có một không gian xanh
mướt của rau được phù sa dòng
sông Ba tắm gội quanh năm.
Làng nghề trồng rau truyền
thống Ngọc Lãng đang tạo nên
sức hút lạ thường.
Nhìn khách ra vào nườm nượp,
người tạo dáng, người chụp hình.
Nhiều du khách say sưa không
để ý còn giẫm lên cả những
luống rau. Ông Huỳnh Ngọc Ấn
vui vẻ: “Kệ đi. Tui tiếp xúc với
nhiều khách rồi, người ta đường
xá xa xôi đến nhà mình thì cứ để
cho thoải mái đi. Tui được tập
huấn cả kỹ năng làm du lịch rồi.
Mình phải tạo không gian cho
du khách tham quan trải nghiệm,
phải cởi mở, phải hòa nhã với tất
cả mọi người, họ mới quý mình
mà đến...”. Nhưng điều thú vị
ở ông Ấn còn hơn cả những gì
ông được “tập huấn” là sự mộc
mạc, hồn hậu của một “lão nông
tri điền” gần một đời gắn bó với
ruộng vườn.
Vườn nhà ông đã cho hàng
ngàn du khách ở nơi chỉ toàn bê
tông được “một ngày làm nông
dân”, được trải nghiệm chân
lấm tay bùn, được tự tay trồng
những mầm rau xuống đất, tự
nhổ lên, mang về thành phố nấu
ăn. Chỉ 20 ngàn đồng cho một
khách tham quan chụp hình,
nhưng hướng dẫn viên “bất đắc
dĩ” là ông phải luôn miệng nói,
cười. “Không phải khách nào
mình cũng lấy tiền. Khách quanh
đây, ngoài phố vào thì miễn.
Đồng hương đến với nhau mà,
có đáng là gì”. Được báo trước
ngày hôm sau có đoàn khách 70
người là những em bé đang tham
gia lớp học kỹ năng sống sẽ đến
tham quan vườn của ông, mắt
ông lại ánh lên: “Các em bé sẽ
chơi ở khu vườn kia, tập trồng
rau ở luống kia, lấy nước ở chiếc
lu đã được chuẩn bị sẵn để tưới
cho rau ở kia…”. Ông không đào
ao trữ nước tưới rau vì lo ngại
nguy hiểm cho khách nhỏ tuổi.
Ông Ấn kể, nước tưới rau được
khoan từ mạch nước ngầm sâu
hàng chục mét, “Ba tôi cả đời ăn
rau và uống nguồn nước ấy mà
khỏe mạnh, sống lâu, nay đã 96
tuổi chưa về với tổ tiên”. Ông
để sẵn một chum nước với chiếc
gáo dừa để du khách múc uống
và tự “kiểm định”. Tất cả vườn
rau của ông và cánh đồng rau
Ngọc Lãng đều được tưới tắm
bằng nguồn nước này.
Chỉ vào mô đất đen nằm trước
ngõ, ông nói: “Rau an toàn,
rau sạch chỉ có thể sử dụng thứ
này để bón mới được thôi”.
Cái “thứ” mà ông nói là phân
bò được mua về từng tấn, được
ủ với đất mùn và vôi bột suốt
nhiều tháng cho hoai mục, các

Kéo ống nhựa nối với mô-tơ giếng khoan, đôi tay bà Hường đung đưa nhịp nhàng trên những luống
rau. Trong ánh sáng xiên buổi chiều, chùm tia nước phun cầu vồng như một màn tơ thả xuống
những phím đàn xanh. Bức tranh tuyệt đẹp ở làng rau Ngọc Lãng (xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, tỉnh
Phú Yên) bên sông Ba đang níu chân nhiều du khách.

Rau Ngọc Lãng được tưới bằng nguồn nước sạch và bón phân sinh học. Ảnh: Q.U

Du khách thích thú
với sản phẩm
bầu khô.
Ảnh: Q.U

Ngày 5/6/2015, làng rau Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa được UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định
số 971/QĐ-UBND về Đề án phát triển du lịch cộng đồng. Đề án đã tạo điều kiện cho bà con nông dân ở Ngọc
Lãng chuyển đổi cơ cấu trồng rau theo vụ sang trồng luân canh quanh năm. Du khách có thể được tham quan
du lịch tour trải nghiệm “Một ngày làm nông dân trồng rau” 1 ngày, “ba cùng” với nông dân trồng rau bằng Tour
“Homestay tại làng rau Ngọc Lãng” 2 ngày 1 đêm tại nhà những người nông dân trồng rau.
Đề án đã tập huấn cho bà con sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP với sự hỗ trợ của Ban quản lý dự án
EU của Tổng cục Du lịch. TP Tuy Hòa và Sở VH-TT-DL Phú Yên là đơn vị thực hiện dự án. Từ đó, hàng năm làng
rau Ngọc Lãng thu hút hàng chục ngàn du khách đến tham quan trải nghiệm.

mầm gây bệnh bị tiêu diệt hết,
rồi trộn với đất sau khi đã làm
tơi xốp, lên luống trước khi
xuống giống rau. Đến đây để
tận mắt thấy rằng màu xanh của
những luống rau kia không phải
là màu xanh “hóa học”, không
phải vẻ mướt mát của thuốc
tăng trưởng, thuốc trừ sâu… mà
là sản phẩm của người nông dân
gò lưng cuốc đất, ủ phân sinh
học, một nắng hai sương tưới
tắm thì màu xanh của những
luống rau ấy càng thêm đẹp,

thêm giá trị đối với sức khỏe
con người. Những bịch rau
xanh, những quả mướp sạch,
hành, hẹ, ngò, mùi… chỉ dăm
mười ngàn cho vài bữa ăn và cả
đồ lưu niệm làm từ trái bầu khô
theo chân du khách về phố.

Thay đổi để làm du lịch
Vợ chồng ông Huỳnh Ngọc Ấn
và bà Nguyễn Thị Hường trồng
rau từ thời còn trẻ, khi chưa có
điện, chưa có mô-tơ tưới nước từ
giếng khoan. Họ phải cùng nhau

gò lưng gánh từng thùng nước
từ sông cùng bà con trong làng
làm nên những ruộng rau xanh
mướt dưới chân tháp Nhạn bên
cầu Đà Rằng. Nhà ông Ấn ba
đời làm nghề trồng rau, nhưng
chưa bao giờ ông thấy công việc
hàng ngày của mình như làm đất,
trồng rau, tưới nước, chăm bón...
lại được người ta ngắm nghía,
chụp hình như bây giờ. Mới đầu
ông Ấn nghĩ “Trồng rau thì có gì
đáng xem đâu mà tham quan”.
Thế rồi một ngày, vườn rau

rộng 2.000 m2 của gia đình ông
được ngành du lịch tỉnh chọn
làm điểm đến du lịch canh nông
cùng với 6 hộ nông dân trồng rau
khác trong làng. “50 triệu đồng
nhà nước hỗ trợ chẳng thấm vào
đâu so với 500 triệu tôi bỏ ra để
quy hoạch lại vườn rau, làm ngõ
khang trang từ đường làng băng
qua vườn rau vào nhà, làm nhà
dừng chân, nhà vệ sinh, tôn tạo
khuôn viên bờ rào…” - ông Ấn
cười. Nhưng số tiền đó cũng như
một sự “tiếp sức” để ông Ấn tự
tin lao vào “cách làm” mới: “Tôi
nghĩ từ đây mình phải thay đổi”.
Trước đây, cả khu vườn rộng,
ông chỉ trồng đại trà một loại
rau, rồi thu hái đồng loạt, hết
vụ này lại làm vụ khác; giờ đây
vườn nhà ông đủ loại, rau mọc
dưới đất, quả lủng lẳng trên
giàn. Bầu, bí, mướp rau cải,
dền, rau má, hành, ngò… được
luân canh gối vụ, có luống đã
lên xanh um, có luống đang
thu hoạch, có luống mới nảy
mầm. Ở ngoài ngõ, một nữ du
khách trẻ tuổi bồng theo con
nhỏ bước vào. Ông Ấn vồn vã
lấy quả bầu khô lắc lắc, hạt
bầu phía trong kêu lách cách,
đứa trẻ thích thú nhảy nhót lên
trên tay mẹ. Ông lấy quả bầu
khô khác có khoét lỗ lắc cho
mỗi du khách một chiếc kẹo
trong sự ngỡ ngàng của mọi
người. Từ giống bầu hồ lô từ
thời cha ông để lại, không lai
tạo, ông Ấn đã trồng và thu
hái hàng ngàn quả, để khô tạo
nên nhiều sản phẩm để bán cho
du khách: như bầu thư pháp,
bầu trang trí, bầu kẹo, bầu ru
bé ngủ. Ngồi trong nhà dừng
chân được làm bằng tre nứa,
lợp rơm rạ tạo dáng kiến trúc
hình nấm, thi thoảng ông Ấn
lại ngước mắt nhìn lên nóc nhà,
có ý nhắc mọi người rằng ở đó
còn có một điều thú vị khác.
Hàng chục quả bầu hồ lô quả
non, quả già lúc lỉu “chui” qua
mái rơm treo ở trên đầu. Ông
Ấn cười có vẻ đắc ý lắm vì
dường như đã phô diễn được óc
sáng tạo của mình. Đáng quý
nhất là ngôi nhà cổ ba gian, cột
gỗ tường đất hơn 100 năm tuổi
chứng kiến sự ra đời, lớn lên,
trưởng thành của 5 thế hệ trong
gia đình ông đã được ngành
văn hóa trao bằng di sản kiến
trúc cần bảo tồn. Trong không
gian của vườn rau, hàng trầu
quấn thân cau, cùng chum nước
gáo dừa, kiến trúc của ngôi nhà
trở thành chủ thể trung tâm của
bức tranh phong cảnh một miền
quê thanh bình.
Cùng với du lịch biển, những
người nông dân như gia đình
ông Ấn ở làng rau Ngọc Lãng
đang làm phong phú thêm sản
phẩm du lịch, mời gọi du khách
đến với xứ sở “hoa vàng trên
cỏ xanh”. Tuy nhiên, hoa nở có
mùa, rau Ngọc Lãng thì bốn mùa
tươi xanh.
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Ghi nhận qua Đại hội TDTT cấp huyện, thành 2018
Hầu hết các địa phương đã
huy động được nguồn lực
từ cơ sở để tổ chức khá bài
bản Đại hội thể dục thể thao
(TDTT) từ cấp xã, phường đến
cấp huyện, thành.
GIA KHÁNH

8/12 địa phương đã tổ
chức đại hội cấp huyện
Tính đến thời điểm này, toàn
tỉnh đã có 8 huyện, thành phố tổ
chức Đại hội TDTT cấp huyện,
tất cả đều diễn ra trong tháng
5/2018 vừa qua.
Thành phố Đà Lạt là địa
phương tổ chức Đại hội TDTT
cấp thành phố đầu tiên của tỉnh
vào ngày 13/5, tiếp đó là Bảo
Lộc ngày 19/5, Bảo Lâm 22/5,
Đam Rông 24/5, Đạ Tẻh 25/5,
Lạc Dương 25/5, Di Linh 26/5
và trong đầu tháng 6 này sẽ có
thêm huyện Đạ Huoai tổ chức
Đại hội TDTT cấp huyện (dự
kiến trong ngày 1/6).
Trước đó, bắt đầu từ tháng 1
đến đầu tháng 5/2018, tất cả các
địa phương trên cũng đã hoàn
tất việc tổ chức Đại hội TDTT
cấp cơ sở xã, phường của mình.
Như tại Đà Lạt, thành phố
đã chọn Phường 10 làm điểm
Đại hội TDTT cấp cơ sở để
các xã phường còn lại đến học
tập kinh nghiệm. Lần lượt sau
đó tất cả 15 phường, xã đều tổ
chức Đại hội TDTT cơ sở, mỗi
đơn vị tùy theo điều kiện của
mình, nhưng hầu hết, theo đánh
giá của ngành chức năng thành
phố, đều tổ chức rất tốt tại địa
phương mình.
Tại Đam Rông - một huyện
vùng sâu nhiều khó khăn nhưng
8/8 xã ở đây đều tổ chức Đại
hội TDTT cấp xã. Đạ Tông là
xã đầu tiên tại huyện tổ chức
Đại hội TDTT cơ sở trong
tháng 1/2018, xã cuối cùng
là xã Đạ M’Rông trong tháng
4/2018. Hầu hết các xã đều tổ
chức thi đấu từ 5-7 môn như
bóng đá, bóng chuyền, việt dã,
kéo co, đẩy gậy, cờ tướng…
trung bình mỗi xã có trên 300
VĐV tham gia thi đấu các bộ
môn, chưa kể số người dân đến
tham gia cổ vũ và diễu hành.
Tính trung bình kinh phí tổ
chức cho mỗi đại hội cấp cơ sở
mỗi xã như thế tại Đam Rông
từ 35-70 triệu đồng, tuy nhiên
dù là vùng sâu nhưng các xã
cũng vận động xã hội hóa được
khoảng 25% số tiền này.
Tại Lạc Dương - địa phương
có trên 75% dân cư là người
đồng bào dân tộc thiểu số gốc
Tây Nguyên với rất nhiều khó
khăn, nhưng huyện trong năm
nay cũng tổ chức rất tốt Đại
hội TDTT từ cấp cơ sở đến cấp
huyện. Bắt đầu từ đại hội điểm

Đồng diễn xếp hình bản đồ Việt Nam của học sinh Đam Rông.

của thị trấn Lạc Dương trong
ngày 15/4, tất cả 5 xã còn lại
của huyện đều tổ chức đại hội
trong tháng 4/2018. Bên cạnh
5 môn thể thao phổ biến được
chọn thi đấu ở cơ sở gồm bóng
đá, bóng chuyền, kéo co, việt
dã, đẩy gậy, nhiều xã còn tổ
chức thi đấu thêm các môn cờ
tướng, cầu lông, bóng bàn… để
tạo phong trào cho địa phương.

Những ghi nhận
Ghi nhận trước nhất chính
là việc tổ chức Đại hội TDTT
các cấp nhất là cấp huyện,
thành của các đơn vị trong
tỉnh trong năm nay đều rất bài
bản. Bài bản từ công tác chuẩn
bị, qui mô tổ chức, có phân
công cán bộ phụ trách, có sự
phối hợp của các cơ quan, đơn
vị, đoàn thể và chính quyền
các cấp đến việc vận động
đông đảo cán bộ công chức,
viên chức và cộng đồng dân
cư cùng tham gia vào các hoạt
động tại đại hội.
Như tại Đạ Tẻh, huyện đã tổ
chức rất tốt Đại hội TDTT cấp
huyện. Lễ khai mạc Đại hội
TDTT cấp huyện của huyện
diễn ra rất “hoành tráng”, huy
động gần 2.000 người từ cán
bộ, công chức, viên chức, người
dân ở các xã, thị trấn và đông
đảo học sinh các cấp tham gia
diễu hành biểu dương lực lượng
cùng đồng diễn thể dục ngay
tại Quảng trường của huyện,
với sự có mặt đầy đủ của các
lãnh đạo huyện. Đặc biệt, bài
đồng diễn thể dục nơi đây rất
ấn tượng, để thực hiện được tiết
mục này chắc chắn học sinh đã
phải chuẩn bị rất kỹ và rất mất
thời gian.
Tương tự, tại Di Linh, điểm
nhấn trong lễ khai mạc Đại hội
TDTT cấp huyện chính là màn

đồng diễn dưỡng sinh độc đáo
của trên 300 thành viên người
cao tuổi nơi đây. Dưỡng sinh
lâu nay là thế mạnh của TDTT
Di Linh, các CLB dưỡng sinh
nơi đây nhiều năm nay đã liên
tục chinh phục các sân chơi
cấp quốc gia. Nhưng để có màn
đồng diễn đẹp mắt này, các
CLB phải mất rất nhiều thời
gian và công sức mới có được.
Ngay cả huyện vùng sâu
Đam Rông cũng có sự chuẩn
bị và đầu tư rất công phu với
màn đồng diễn múa quạt và
xếp hình bản đồ tổ quốc của
các học sinh trong huyện đầy
ấn tượng trong lễ khai mạc Đại

hội cấp huyện.
Một ghi nhận khác chính là
công tác tuyên truyền về Đại
hội TDTT của hầu hết các
huyện, thành trong tỉnh lần
này cũng tốt hơn nhiều so với
những lần trước đó. Không chỉ
tuyên truyền trực quan, nhiều
địa phương còn có các hình
thức tuyên truyền khác như xe
loa, thông qua các cuộc hội họp
dân cư. Chính vì vậy số lượng
người tham gia cổ vũ cũng như
số VĐV tham gia thi đấu ngày
càng nhiều hơn.
“Nhìn chung các huyện,
thành đã có sự chuẩn bị rất tốt,
tổ chức bài bản hơn nhiều, số

lượng người tham dự cũng đông
hơn những năm trước, qui mô
tổ chức lớn hơn, nội dung chặt
chẽ, có sự đầu tư và phối hợp
với các cấp chính quyền rất tốt”
- ông Nguyễn Tiến Hải, Phó
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch Lâm Đồng nhận
xét.
Vẫn còn một số huyện, do
điều kiện cơ sở vật chất hạn
hẹp nên lễ khai mạc tổ chức
chưa được như ý muốn, chưa
biểu dương được lực lượng
hùng hậu ở địa phương; một
số huyện vẫn chưa chú ý đúng
mức đến trang phục mang bản
sắc dân tộc trong lễ khai mạc
đại hội.
Nhưng trong tổng thể, theo
ông Hải, thông qua việc tổ chức
Đại hội TDTT cấp cơ sở đến
cấp huyện, thành lần này đã góp
phần không nhỏ tạo ra chuyển
biến về nhận thức và hành
động của các cấp, các ngành và
toàn thể người dân của các địa
phương trong tỉnh về vai trò và
lợi ích của TDTT trong nâng
cao sức khỏe và thể lực, góp
phần phát triển con người toàn
diện. Việc các huyện, thành tổ
chức tốt đại hội các cấp cũng
góp phần nâng cao chất lượng
phong trào TDTT quần chúng,
nâng cao đời sống văn hóa tinh
thần của người dân trong cộng
đồng, địa phương.
Theo kế hoạch, trong tháng 6
sắp đến sẽ có thêm huyện Đơn
Dương và Cát Tiên tổ chức đại
hội, huyện Lâm Hà sẽ tổ chức
trong tháng 7 và địa phương cuối
cùng là huyện Đức Trọng sẽ tổ
chức trong tháng 8 năm nay.
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