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TUẦN
CON SỐ

Hơn 520 tỷ đồng là nguồn

kinh phí được sử dụng để hỗ
trợ, thực hiện dự án đầu tư, bố
trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự
do giai đoạn 2017-2020 trên địa
bàn tỉnh. Đến nay, địa phương
đã giải ngân được trên 98 tỷ
đồng, đạt 18% so với kế hoạch.

Nguồn: UBND tỉnh

Các nhà báo tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: Võ Trang
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Hãy tỉnh táo trước những thông tin bịa đặt

T

rong những ngày vừa qua, các thế lực thù
địch điên cuồng tìm cách chống phá đất
nước. Thông qua các trang mạng xã hội,
chúng tìm mọi thủ đoạn lôi kéo quần chúng với âm
mưu thâm độc là chia rẽ, kích động, gây mất niềm
tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, tiến tới lật đổ
chính quyền.
Với những thủ đoạn tinh vi như vậy, các thế lực
phản động đã lôi kéo được một số ít quần chúng
nhẹ dạ tụ tập tại một số nơi với cái gọi là “phản đối
Quốc hội thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính
kinh tế đặc biệt”, sử dụng tiền bạc của các tổ chức
phản động để thuê mướn những thành phần bất hảo
trà trộn, kích động gây bạo loạn, đập phá tài sản
công, các cơ quan công quyền, chống người thi hành
công vụ…
Trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, các đặc
khu kinh tế không chỉ được thành lập ở Việt Nam,
mà còn xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới, trong
đó có cả những nước phát triển như Mỹ, Nhật, Hàn
Quốc… Các đặc khu kinh tế là nơi thu hút vốn đầu

tư nước ngoài, góp phần tạo công ăn việc làm, thúc
đẩy phát triển kinh tế… Việc thành lập các đặc khu
kinh tế ở Việt Nam là chủ trương đúng đắn của
Đảng, Nhà nước, phù hợp với xu hướng kinh tế toàn
cầu, dựa vào đặc điểm phát triển của Việt Nam. Luật
về đặc khu kinh tế đã được dự thảo và lấy ý kiến
đóng góp của các chuyên gia và nhận được sự quan
tâm của toàn xã hội. Nhiều ý kiến xây dựng đã được
Ban soạn thảo tiếp nhận, chỉnh sửa hoàn thiện trình
Quốc hội. Dựa trên sự quan tâm của xã hội và ý kiến
đóng góp của các tầng lớp nhân dân, Chính phủ đã
trình Quốc hội xem xét lùi thời gian thông qua Dự
án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sang kỳ
họp thứ 6 nhằm có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn
thiện Dự thảo luật. Điều đó chính là thể hiện trách
nhiệm và lắng nghe ý kiến nhân dân của Chính phủ.
Việc làm này được các chuyên gia và dư luận nhân
dân đánh giá cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã
khẳng định “Tiếp thu lắng nghe những điều cần thiết
để điều chỉnh một bộ luật đảm bảo cho đất nước
XEM TIẾP TRANG 2
phát triển,...

Rong chơi miền sơn nguyên
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Khen thưởng cán bộ công an
dũng cảm cứu người đuối nước
lúc nửa đêm

LIÊN KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÂM ĐỒNG - NGHỆ AN GIAI ĐOẠN MỚI:

Tạo thế cân bằng để phát triển

N

gày 12/6/2018, tại
Nghệ An, Sở Du lịch
Nghệ An và Sở Văn
hóa - Thể thao và Du lịch Lâm
Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng
kết chương trình hợp tác phát
triển du lịch Nghệ An - Lâm
Đồng giai đoạn 2014-2018,
triển khai nhiệm vụ 2018-2020
và những năm tiếp theo. Tham
dự hội nghị có lãnh đạo ngành
du lịch hai địa phương và các
doanh nghiệp lữ hành, doanh
nghiệp dịch vụ du lịch, hiệp
hội du lịch và cơ quan truyền
thông của hai tỉnh.
Báo cáo cho biết, trong

Đại diện hai địa phương ký kết chương trình hợp tác giai đoạn mới.

giai đoạn 2014-2018: Lượng
khách đến Nghệ An đạt tốc
độ tăng trưởng khá, tăng
bình quân 14,3%, trong đó
khách quốc tế tăng bình
quân 15,8%; riêng 6 tháng
đầu năm, khách du lịch ước
đạt 3,56% triệu lượt, trong
đó, khách lưu trú đạt 2,37
triệu lượt, khách quốc tế đạt
70.797 lượt. Tốc độ tăng
trưởng khách du lịch tại Lâm
Đồng hằng năm đạt 9%; riêng
6 tháng đầu năm 2018, lượng
khách đến Lâm Đồng ước đạt
3,4 triệu lượt (tăng 9,6%), với
245 ngàn lượt khách quốc tế,

khách qua lưu trú ước đạt 2,3
triệu lượt.
Theo đánh giá, thành quả
nổi bật của liên kết chính là
khai thông và duy trì đường
bay Vinh - Đà Lạt và ngược
lại với 7 chuyến/tuần (khoảng
170 khách/chuyến), tạo điều
kiện cho người dân và du
khách hai tỉnh và vùng lân cận
đi lại, tạo điều kiện cho công
tác hợp tác phát triển du lịch
trong quản lý nhà nước. Nghệ
An đã tổ chức nhiều đoàn
Famtrip đến Lâm Đồng để học
tập kinh nghiệm và xây dựng
sản phẩm du lịch mới, như:

du lịch sinh thái, du lich canh
nông, du lịch công nghệ cao.
Tuy nhiên, du lịch giữa hai
địa phương có sự chênh lệch:
Lâm Đồng có thời gian phát
triển du lịch cả trăm năm,
trong khi Nghệ An mới phát
triển du lịch khoảng 20 năm.
Lượng khách du lịch đến Nghệ
An từ Đà Lạt rất ít so với
lượng khách đi chiều ngược
lại - chủ yếu ở chiều Đà Lạt
đến Nghệ An là người về thăm
quê hoặc đi công tác. Chính vì
vậy, chưa có sự liên kết, phối
hợp giữa các hãng lữ hành,
các doanh nghiệp để tạo thành
tour tuyến để khai thác các sản
phẩm du lịch và mở rộng thị
trường của doanh nghiệp hai
bên tại địa phương liên kết.
Tại hội nghị, hai bên trao
đổi các vấn đề khiến hoạt động
liên kết chưa chặt chẽ, hoạt
động phối hợp phát triển du
lịch chưa tạo ra sản phẩm, tour
tuyến riêng. Lãnh đạo hai cơ
quan quản lý nhà nước về du
lịch ký kết Chương trình hợp
tác phát triển du lịch giai đoạn
2018-2020 và những năm tiếp
theo, có thêm nội dung hợp tác
khai thác các hoạt động hỗ trợ
các doanh nghiệp, cá nhân hoạt
động liên quan đến du lịch.
LÊ HOA

Đêm thơ Giỗ tổ nghề thêu
Vừa qua, tại XQ sử quán, Hội
VHNT Lâm Đồng phối hợp
cùng Công ty Tranh thêu tay
XQ, Chi hội Nhà văn Việt Nam
tại Đà Nẵng, Văn phòng đại
diện Nhà Xuất bản Văn học tại
miền Trung - Tây Nguyên đã tổ
chức đêm thơ “Nghĩa vàng đáo
nguyệt” nhân dịp Giỗ tổ nghề
thêu. Tham dự đêm thơ có đông
đảo văn nghệ sĩ đến từ các tỉnh
miền Trung - Tây Nguyên và
Lâm Đồng, những người yêu
quý nghề thêu, yêu tranh thêu
nghệ thuật.
Nghề thêu ở nước ta có từ
rất sớm, nhưng mãi đến thế kỷ
17 mới đạt đến độ tinh xảo, kỹ
thuật điêu luyện với sự truyền
dạy tận tâm của Đức tổ nghề

Lê Công Hành (18/1/1606 12/6/1661), người làng Quất
Động, huyện Thường Tín, Hà
Nội (Hà Tây cũ). Năm 1646,
ông được bổ đi sứ sang nhà
Minh (Trung Quốc), trong thời
gian ở sứ ông đã học được cách
làm lọng và thêu chỉ màu trên
vải, khi về nước ông đem điều
này truyền dạy cho dân làng
và nhân dân quanh vùng. Nghề
thêu dần lan truyền trong nhân
dân và từ đó lan rộng ra các
vùng miền trong cả nước.
Sau những nghi lễ thành
kính tri ân Đức tổ nghề Lê Công
Hành - người đã có công khai
sáng và phát triển nghệ thuật
thêu tay ở Việt Nam, đêm thơ đã
diễn ra trong không gian ấm áp

giữa tiếng thơ hòa âm cùng các
nhạc cụ truyền thống. 24 bài thơ
của các văn nghệ sĩ được giao
lưu, ngâm, đọc đã ca ngợi tình
yêu quê hương đất nước, nghĩa
tình chung thủy, sắt son. Đặc
biệt, nhà thơ Nguyễn Duy - tác
giả của những vần thơ lục bát
“Tre Việt Nam”, “Ngồi buồn
nhớ mẹ ta xưa” đã đi vào lòng
nhiều thế hệ người Việt tham dự
đêm thơ và đọc những vần thơ
xúc động đã làm “nóng” thi đàn.
Phần giới thiệu tác giả - tác
phẩm đưa đến độc giả ba tập thơ
mới xuất bản, có nhiều bài thơ
hay ngợi ca đất và người Đà Lạt
Lâm Đồng. Trong đó có nhiều
vần thơ dành cho XQ Đà Lạt
đã có công kế tục và phát huy

Hãy tỉnh táo... 
... tạo môi trường đầu tư kinh
doanh thuận lợi, phát triển bền
vững, đảm bảo độc lập, chủ
quyền của đất nước”. Như vậy,
Đảng và Nhà nước đã thể hiện
tinh thần cầu thị, vì đất nước,
vì nhân dân. Thế nhưng, các
thế lực thù địch vẫn không từ
bỏ mục đích xấu xa, tìm mọi
cách xuyên tạc, phủ nhận sự
thật và hướng dư luận theo ý
đồ của chúng. Trừ một bộ phận
nhỏ quần chúng bị lôi kéo, kích
động, còn đại bộ phận nhân dân
nhận ra bộ mặt của kẻ thù và
vẫn tin tưởng vào một tương
lai tươi sáng của đất nước, tin

những tinh hoa nghề thêu do cha
ông truyền lại, nâng nghề thêu
tay truyền thống lên thành nghệ
thuật, quảng bá hình ảnh, làm
phong phú thêm sản phẩm du
lịch ở Đà Lạt - Lâm Đồng. Đó
là các tập thơ “Em hay cà phê”
của nhà thơ Lê Anh Dũng (hội
viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chi
hội phó Chi hội Nhà văn Việt
Nam tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch
Hội Nhà văn Đà Nẵng). Tập
thơ “Trong mênh mông gió cát”
của nhà thơ H’Man (Trưởng đại
diện Nhà Xuất bản Văn học tại
Đà Nẵng - miền Trung - Tây
Nguyên), tập thơ “Đà Lạt tôi”
của nhà thơ Nguyễn Tấn On (hội
viên Hội VHNT Lâm Đồng.
QUỲNH UYỂN

TIẾP TRANG 1

tưởng vào đường lối đúng đắn
của Đảng, những quyết sách của
Chính phủ.
Bày tỏ ý kiến đối với một chủ
trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước là việc đáng hoan
nghênh, thể hiện trách nhiệm
công dân đối với việc xây dựng
và phát triển của đất nước,
nhưng không thể chấp nhận việc
bày tỏ ý kiến theo kiểu vi phạm
pháp luật. Hiện nay, các cơ quan
chức năng đã vào cuộc để điều
tra, đưa những kẻ quá khích,
những kẻ “ném đá giấu tay” ra
trước pháp luật. Thực tế đã có
những đối tượng bị bắt giữ và

khai nhận hành vi xúi giục theo
sự chỉ đạo của các tổ chức phản
động. Mục tiêu thâm độc của các
thế lực thù địch là nếu không lật
đổ được thì gây chia rẽ xã hội,
gây mất niềm tin, làm xã hội rối
ren, mất ổn định, tạo ra một hình
ảnh xấu để các nhà đầu tư không
chọn lựa Việt Nam, công dân
các nước không lựa chọn một
đất nước bất ổn để du lịch… Từ
đó làm người lao động mất việc
làm, giảm thu nhập dẫn đến kinh
tế suy thoái, những vấn đề xã hội
phát sinh… và những hệ lụy sẽ
kéo dài nhiều năm. Mất đi yên
bình, ổn định hoặc tệ hơn nếu để

xã hội rơi vào hỗn loạn là mất đi
những điều tốt đẹp nhất.
Trong tình hình hiện nay, từ
cán bộ, đảng viên đến nhân dân
cần hết sức tỉnh táo, không dao
động, vững tin vào những quyết
sách đúng đắn của Đảng và Nhà
nước. Hãy thể hiện trách nhiệm
công dân, hiểu rõ bộ mặt của kẻ
thù, tuyên truyền, vận động mọi
người nâng cao cảnh giác không
để lòng yêu nước bị lợi dụng,
cùng nhau đoàn kết tạo nên sức
mạnh khối đại đoàn kết toàn
dân, góp sức đưa đất nước phát
triển bền vững trong hòa bình.

LAN HỒ

Thượng úy Nguyễn Văn Đức nhận giấy khen
của Giám đốc Công an tỉnh.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức
trao giấy khen của Giám đốc Công an
tỉnh cho thượng úy Nguyễn Văn Đức,
cán bộ Công an Phường 1, TP Đà Lạt
về hành động dũng cảm cứu người bị
đuối nước lúc nửa đêm vào ngày 12/6.
Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày
29/5, thượng úy Đức đang đi công
việc riêng thì phát hiện có người nhảy
xuống hồ Xuân Hương tự tử tại khu
vực cầu Ông Đạo. Trong tình huống
nguy cấp, nạn nhân đã bị nước đẩy ra
cách xa bờ khoảng 10 m và đang chìm,
không do dự, thượng úy Đức đã nhảy
xuống bơi ra cứu nạn nhân.
Do bơi lội giỏi, xử lý tình huống tốt,
Đức đã dìu được nạn nhân vào bờ. Nạn
nhân là anh N.Đ.P trú tại Phường 6, TP
Đà Lạt, do buồn chuyện làm ăn đổ bể
nên nghĩ quẩn đã nhanh chóng được
đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
cấp cứu và may mắn bảo toàn được
tính mạng.
Được biết, Đức về công tác tại
Phường 1 từ tháng 6/2015 và được giao
phụ trách địa bàn tổ 13, 14 (ấp Ánh
Sáng). 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
thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện tại,
Đức đang theo học lớp đại học vừa học
vừa làm do ngành tổ chức tại Lâm Đồng.
ĐỨC HUY

Chi ngân sách hơn 6,2 tỷ đồng
bảo vệ môi trường
Huyện Đơn Dương đã quyết định trích
chi ngân sách hơn 6,2 tỷ đồng thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn
trong 3 năm 2017, 2018 và 2019.
Trong đó, năm 2017 đã giải ngân 1,4
tỷ đồng xử lý 2 bãi rác Ka Đô và Tu
Tra; đặt thùng rác công cộng; hỗ trợ các
xã, thị trấn thu gom rác vận chuyển đến
nơi quy định; xây dựng băng rôn tuyên
truyền Ngày Môi trường thế giới, hưởng
ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch
hơn”; thu gom, vận chuyển và xử lý bao
bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
Đến năm 2018, ngoài việc lắp đặt
băng rôn tuyên truyền bảo vệ môi
trường, huyện Đơn Dương tiếp tục hỗ
trợ các xã, thị trấn thu gom vận chuyển
rác đến nơi xử lý tập trung; sửa chữa,
bảo dưỡng xe rác… tổng cộng gần 460
triệu đồng kinh phí chi từ ngân sách.
Dự kiến năm 2019, huyện Đơn
Dương chi ngân sách 4,4 tỷ đồng triển
khai kế hoạch bảo vệ môi trường trên
địa bàn gồm: phòng ngừa, xử lý dứt
điểm ô nhiễm; quản lý chất thải; đa
dạng sinh học; tăng cường năng lực
quản lý và nhận thức cộng đồng về bảo
vệ môi trường…
MẠC KHẢI
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Nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng
- điểm xuất phát mới
VĂN VIỆT

Trình độ canh tác tương đương
Thái Lan, Malaysia…
Theo nhận định của Sở NN&PTNT Lâm
Đồng, hiện tại các vùng nông nghiệp công
nghệ cao tỉnh Lâm Đồng đang ứng dụng
trình độ canh tác tương đương các nước có
nền nông nghiệp hiện đại trong khu vực như
Thái Lan, Malaysia…
Minh chứng dễ thấy trên những cánh
đồng cà chua, ớt ngọt, cà tím… ở các huyện
Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương đã
rút ngắn đáng kể thời gian canh tác và tăng
cao năng suất thu hoạch nhờ công nghệ, kỹ
thuật ghép cây giống áp dụng từ vườn ươm
kinh doanh đến vườn hộ sản xuất. Riêng
nhà vườn ở thành phố Đà Lạt với trình độ
ghép hoa hồng ngày càng nâng cao, kết quả
giá trị thu nhập hàng năm lên đến 500 triệu
đồng/ha.
Tìm hiểu bên trong khu nhà kính sản
xuất rau, hoa của nông dân Đà Lạt và các
vùng phụ cận đều ghi nhận các quy trình
ứng dụng công nghệ cao khá đồng bộ, phù
hợp với điều kiện đất đai và năng lực tài
chính của chủ vườn. Cụ thể với hơn 4.040
ha nhà kính đầu tư trung bình khoảng 2 tỷ
đồng/ha (trong đó có 50 ha nhà kính nhập
khẩu giá trị đầu tư 20 tỷ đồng/ha), người
sản xuất đã lắp đặt từ mái lợp xuống đến
từng khung vách từ 3 - 5 lớp plastic có tác
dụng chống tia cực tím, khuếch tán ánh
sáng, hạn chế côn trùng xâm nhập. Đồng
thời với mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng/ha,
vùng rau, hoa công nghệ cao Đà Lạt và
vùng phụ cận đã xây dựng, thực hành sản
xuất hiệu quả trên các diện tích gần 1.040
ha nhà lưới, gần 8.300 ha màng phủ nông
nghiệp, 24.400 ha tưới tự động…
Đáng kể với hàng loạt công nghệ canh
tác hiện đại khác đang phát huy hiệu quả
trên vùng rau, hoa Lâm Đồng như: sản
xuất rau theo quy trình thủy canh (20 ha),
trên giá thể xơ dừa (50 ha), gieo ươm 2
tỷ cây giống rau, hoa thương phẩm mỗi
năm; sử dụng thiên địch nhện bắt mồi

Năm kế hoạch 2018 đang bước qua nửa thời gian, nhìn toàn cảnh nông nghiệp
công nghệ cao Lâm Đồng với những thành tựu ghi nhận và tiếp tục phát huy,
nhằm tạo ra điểm xuất phát mới đột phá hơn nữa trong thời gian tới.

Rau ứng dụng công nghệ cao ở Lâm Đồng hiện đạt giá trị bình quân 450 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: V.V

Hypoaspis miles, Amblyseiussp; ứng
dụng cảm biến điều khiển tự động cường
độ ánh sáng, độ ẩm, internet vạn vật…
với 24,4 ha. Ngoài ra, người sản xuất rau
Lâm Đồng đã và đang mở rộng diện tích
ứng dụng công nghệ phân bón hữu cơ,
chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học… với
960 ha rau đạt các tiêu chuẩn chất lượng
VietGAP, GlobalGAP, Organic…

Xác định cơ cấu cây trồng,
vật nuôi chủ lực
Tiến sỹ Phạm S, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Lâm Đồng cho rằng, một trong các
yếu tố trọng tâm đột phá phát triển nông
nghiệp công nghệ cao, tạo điểm xuất phát

mới trong từng giai đoạn ở Lâm Đồng là
xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực,
phù hợp từng khu, vùng sinh thái trên địa
bàn. Qua kinh nghiệm xây dựng mô hình và
nhân rộng, đến nay Lâm Đồng đã quy hoạch
7 khu nông nghiệp công nghệ cao ở Ấp Lát,
Đạ Đeum, Đạ Nhim, huyện Lạc Dương
(gần 820 ha); R’Lơm - Tu Tra, huyện Đơn
Dương (400 ha); Gia Lâm, huyện Lâm Hà
(100 ha); Phú Hội, Phú An, huyện Đức
Trọng (400 ha). Và 19 vùng trồng trọt,
chăn nuôi công nghệ cao với gần 4.000 ha,
khoảng 32.000 con bò sữa.
Ước đến 6 tháng đầu năm 2018, cơ cấu
cây trồng chủ lực được xác định trên 26
vùng, khu nông nghiệp công nghệ cao nêu

SỔ TAY PHÓNG VIÊN

ĐÀ LẠT: Thu hồi trên 13 nghìn m2 đất để thực hiện

các dự án

Di Linh ráo riết kiểm tra chất lượng giống cây trồng
Di Linh là địa phương có diện tích đất sản xuất
nông nghiệp, mà đặc biệt là cây trồng dài ngày,
lớn nhất tỉnh. Toàn huyện hiện có khoảng 45.000
ha cây cà phê, chè, dâu tằm, mắc ca và cây ăn quả
các loại. Chính vì thế, trên lộ trình đẩy mạnh tái
cơ cấu sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn huyện
Di Linh hình thành ngày càng nhiều cơ sở kinh
doanh, gieo ươm và cung cấp cây giống. Theo
số liệu thống kê chưa đầy đủ, toàn huyện hiện có
khoảng 60 cơ sở cung cấp cây giống, nhưng phần
lớn là hình thành một cách tự phát, thiếu sự kiểm
tra, kiểm soát của các ngành chức năng. Bởi lẽ, số
cơ sở cung cấp cây giống đã được Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động rất ít, chỉ mới
“đếm trên đầu ngón tay”.
Trong những năm vừa qua, mà nhất là thời gian
gần đây, nông dân huyện Di Linh đã mạnh dạn đầu
tư cải tạo, tái canh (ghép, trồng lại), trồng mới các
loại cây dài ngày bằng các giống năng suất và chất

trên là: gần 19.000 ha rau, đạt giá trị sản
xuất 450 triệu đồng/ha; khoảng 3.700 ha
hoa, tăng 50% diện tích so với năm 2015,
sản lượng gần 3 tỷ cành, giá trị sản xuất
800 triệu đồng/ha; 160 ha cây đặc sản dâu
tây, atiso, sản lượng gần 4.700 tấn, chiếm
hơn 53% diện tích canh tác. Tiếp theo
gần 6.400 ha chè, tăng 8,2% so với 3 năm
trước, đạt giá trị sản xuất gần 190 triệu
đồng/ha. Trong đó có 12 doanh nghiệp sản
xuất chế biến chè đang áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng ISO, HACCP cùng
70% lao động hái chè được đào tạo tay
nghề cao. Các loại cây chủ lực còn lại được
cơ cấu hiệu quả như: gần 19.900 ha cà
phê Thiện Trường, TR4, TR9, TR11, Hữu
Thiên…, đạt giá trị trung bình 160 triệu
đồng/ha; gần 95 ha sầu riêng; hơn 2.800 ha
lúa chất lượng cao.
Đặc biệt cơ cấu vật nuôi chủ lực được tập
trung chăm sóc theo quy mô công nghiệp
với 20.020 con bò sữa, đạt sản lượng sữa
tươi 170 tấn/ngày và 50 ha diện tích mặt
nước nuôi cá tầm, cá hồi với tổng sản lượng
gần 765 tấn/năm, trong đó chiếm 95-98%
sản lượng cá hồi chất lượng cao…
Trên nền tảng xuất phát mới ở các khu,
vùng nêu trên, ngành nông nghiệp Lâm
Đồng với mục tiêu chung đến năm 2020 là:
“Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao theo hướng toàn
diện, bền vững và hiện đại, phù hợp với lợi
thế từng vùng, từng loại sản phẩm; nâng cao
giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản
Lâm Đồng trên thị trường trong và ngoài
nước thông qua việc phát triển các chuỗi
liên kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ,
xây dựng và quảng bá thương hiệu”. Theo
đó, mục tiêu cụ thể mà Lâm Đồng đạt được
đến năm 2020 gồm: 60.000 ha diện tích sản
xuất ứng dụng công nghệ cao, giá trị bình
quân 400 - 450 triệu đồng/ha; hình thành 50
mô hình du lịch canh nông; tổng đàn bò sữa
đạt 36.000 con..., phấn đấu nâng giá trị nông
nghiệp công nghệ cao đạt tỷ trọng 35 - 40%
tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp
trên địa bàn.

lượng cao hơn. Tuy nhiên, không ít nông dân thiếu
tự tin trong việc lựa chọn nơi cung cấp cây giống
đảm bảo chất lượng. Trong khi đó, chính quyền địa
phương và các ngành chức năng cũng thiếu thông
tin, định hướng.
Mới đây, UBND huyện Di Linh đã củng cố lại
Đoàn kiểm tra liên ngành và đã tổ chức kiểm tra 4
cơ sở cung cấp cây giống (cà phê, bơ, sầu riêng…)
tại các xã Tân Nghĩa, Tân Lâm. Trong số 4 cơ sở
đã kiểm tra (cơ sở nào cũng đã có thương hiệu)
mà đã có tới 3 cơ sở vi phạm các quy định của
Nhà nước. Những vi phạm phổ biến là các cơ sở
không có giấy phép, kinh doanh cây giống không
rõ nguồn gốc…
Từ thực trạng cấp thiết nói trên, UBND huyện Di
Linh yêu cầu Đoàn kiểm tra liên ngành cùng với
các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục ráo riết kiểm
tra, kiểm soát chất lượng các loại giống cây trồng
để giúp nông dân phòng, tránh thiệt hại về sau.

XL

Trong năm 2017, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành 100 quyết
định thu hồi đất của 100 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các dự án
với tổng diện tích đất thu hồi là 13.190,99 m2.
Trong đó, Dự án hồ chứa nước Trường Cao đẳng Du lịch (Phường
7) thu hồi của 13 hộ với tổng diện tích 3.738,56 m2; Dự án Hồ chứa
nước Vạn Thành thu hồi đất của 1 hộ với diện tích 1.800 m2; Dự
án Nhà số 4 Hồ Tùng Mậu (Phường 10) thu hồi đất của 3 hộ với
tổng diện tích 195,14 m2; Dự án Trụ sở Phòng cháy và chữa cháy
(Phường 9) thu hồi đất của 1 hộ với diện tích 33 m2; Dự án Đường
dân sinh sau khuôn viên Dinh 3 (Phường 4) thu hồi đất của 1 hộ
với diện tích 311,9 m2; Dự án Cải tạo Quốc lộ 20 (Phường 11, xã
Xuân Thọ, Xuân Trường và Trạm Hành) thu hồi đất của 28 hộ với
tổng diện tích 881,9 m2; Dự án Mở rộng đường Mạc Đỉnh Chi
(Phường 4) thu hồi đất của 29 hộ với tổng diện tích 520,5 m2; và
Dự án Đường vào Khu thể dục Thể thao tỉnh (Phường 7) thu hồi
đất của 24 hộ với tổng diện tích 5.709,99 m2.
Ngoài ra, cũng trong năm 2017, UBND thành phố Đà Lạt đã ban
hành 50 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư liên quan đến 334 hộ gia đình, cá nhân, với tổng số tiền
phê duyệt 78,31 tỷ đồng; và ban hành 98 quyết định giao đất cho
98 hộ gia đình, cá nhân tại các khu quy hoạch với tổng diện tích
13.217,1 m2.
LHT
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ĐƯA VỐN VỀ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Giảm nghèo đa chiều, tạo dựng tương lai
Lâm Đồng, với 24% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), từ nhiều năm nay đã thụ hưởng
chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần giúp nhiều hộ gia đình DTTS giảm nghèo đa chiều.

Chị Rơ Ông K’Nga, Thôn 5 Liêng Srônh vay vốn để trồng dâu nuôi tằm. Ảnh: D.Q

ÔNG PHAN VĂN HÙNG
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Dân tộc

Qua khảo sát chúng
tôi thấy, Lâm Đồng là địa
phương đã thực hiện rất
tốt hoạt động tín dụng ưu
đãi cho đồng bào vùng
dân tộc thiểu số. Tuy
nhiên, đồng bào vẫn còn
nhiều khó khăn và tôi
mong mỏi chính quyền địa
phương tiếp tục triển khai
các hoạt động hỗ trợ khác
như cung cấp khoa học
kỹ thuật, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất
để bà con có cơ sở tiếp
cận các nguồn vốn vay
đa dạng hơn. Đánh giá
chung, cùng nguồn vốn
tín dụng ưu đãi và nhiều
chính sách hỗ trợ, tỷ lệ
bà con DTTS Lâm Đồng
giảm nghèo theo chuẩn đa
chiều là rất đáng khích lệ.

DIỆP QUỲNH

L

âm Đồng đã phát huy
tốt hiệu quả từ nguồn
vốn tín dụng ưu đãi,
đó là kết luận của ông
Phan Văn Hùng, Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,
Trưởng đoàn khảo sát đánh giá
hiệu quả các chương trình tín
dụng chính sách đối với đồng
bào DTTS tại tỉnh Lâm Đồng
sau những ngày đi thực địa cùng
bà con hai huyện Đam Rông và
Lạc Dương.
Chị K’Diệu, Thôn 2, xã Liêng
Srônh vừa giở cuốn sổ vay
vốn, vừa chia sẻ quá trình thoát
nghèo của gia đình chị. Có hai
ha cà phê nhưng năng suất thấp
do không có tiền chăm bón, may
mắn chị được vay 50 triệu đồng
từ Ngân hàng Chính sách xã hội
(CSXH) chi nhánh Lâm Đồng.
Có tiền, chị mua phân bỏ cà phê
và cây không phụ lòng chị, năng
suất đã ổn định hơn. Chị nuôi
thêm vài con bò và từ thu nhập
gia đình, chị đã xây được nhà
mới, cho con tới trường. Năm
2016, chị K’Diệu đã chủ động
thoát nghèo. Chị bảo: “Nói
chung gia đình chăm chỉ làm ăn,
vay tiền ngân hàng rồi chịu khó
trả, nhà cũng ổn, xã vận động và
mình cũng thấy mình không còn
quá nghèo nữa nên thoát nghèo,
để giúp chị em khác. Giờ mình
vẫn sinh hoạt trong tổ vay vốn
tiết kiệm của phụ nữ, tháng nào
cũng chịu khó trả lãi, tiết kiệm
thêm 20 ngàn, khi nào có tiền
thì gửi 50 ngàn”. Sau gần 5 năm
vay vốn của Ngân hàng CSXH,
chị K’Diệu chưa bao giờ chậm
lãi, chậm trả gốc và thành quả
lớn nhất là số dư tiết kiệm gần
1,3 triệu đồng trong ngân hàng.
Chị K’Diệu là một trong
số hàng ngàn gia đình bà con
DTTS ở Lâm Đồng được tiếp

ÔNG NGUYỄN VĂN YÊN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Chị K’Diệu đang trò chuyện cùng Thứ trưởng Phan Văn Hùng. Ảnh: D.Q

cận vốn vay ưu đãi từ Ngân
hàng CSXH. Theo thống kê từ
Ngân hàng CSXH chi nhánh
Lâm Đồng, từ năm 2007 tới
2018, doanh số cho vay tín dụng
chính sách xã hội là trên 7 ngàn
tỷ đồng với gần 500 ngàn lượt
khách vay vốn. Tới thời điểm
hiện tại, tổng dư nợ các chương
trình tín dụng chính sách tại
Ngân hàng CSXH Lâm Đồng là
gần 3 ngàn tỷ đồng với trên 97
ngàn hộ vay, chủ yếu ở các địa
phương có đông người đồng bào
DTTS như Lạc Dương, Đam
Rông, Đức Trọng, Di Linh, Bảo
Lâm. Vay ưu đãi từ Ngân hàng
CSXH là vay tín chấp, mỗi hộ
được vay tối đa 50 triệu đồng
và trả lãi hàng tháng thông qua
các tổ vay vốn & tiết kiệm. Anh
Nguyễn Trung Kiên, Trưởng
phòng Kế hoạch - Tín dụng,
Ngân hàng CSXH Lâm Đồng
chia sẻ: “Chúng tôi cho vay giải
ngân trực tiếp tới khách hàng
nhưng ở địa phương, người vay
sinh hoạt qua các tổ vay vốn và
tiết kiệm. Hàng tháng tổ sinh
hoạt định kỳ, trả lãi và thúc đẩy
thành viên sản xuất cũng như
tiết kiệm. Số tiền tiết kiệm có ít

có nhiều, chúng tôi đều nhận và
đưa vào tài khoản tiết kiệm cho
khách hàng. Mô hình sinh hoạt
qua tổ rất hiệu quả, giúp bà con
trả lãi thuận lợi, cùng giúp nhau
chia sẻ kinh nghiệm sản xuất
cũng như giúp ngân hàng không
bị thất thoát vốn vay”.
Từ nguồn vốn các chương
trình tín dụng ưu đãi và các
chính sách hỗ trợ của Nhà nước,
trong 10 năm qua đã giúp trên
11.500 hộ DTTS thoát nghèo,
tạo việc làm, giúp đời sống của
đồng bào DTTS tốt hơn theo
giảm nghèo chuẩn đa chiều. Tại
Lâm Đồng, Ngân hàng CSXH
có 13 chương trình tín dụng ưu
đãi, từ cho vay phát triển sản
xuất, cho vay cải thiện nước
sạch vệ sinh môi trường, cho
vay đi lao động ở nước ngoài…,
đã góp phần giúp đời sống vùng
đồng bào dân tộc thiểu số được
cải thiện rõ rệt về chất, không
chỉ thu nhập tăng mà chất lượng
sống cũng tăng. Nguồn vốn tín
dụng ưu đãi góp phần giúp vùng
đồng bào DTTS Lâm Đồng
vươn lên vượt qua cái đói dai
dẳng, xây dựng một nền móng
bền vững cho tương lai.

Khác với nhiều địa
phương khác, bà con
DTTS ở Lâm Đồng tham
gia làm nông nghiệp CNC
là khá lớn. Muốn chuyển
đổi sang NNCNC cần
vốn lớn, tôi đề nghị Chính
phủ có chính sách tiền
vay ưu đãi cho hộ DTTS
làm NNCNC với con số
lớn hơn, đáp ứng được
nhu cầu chuyển đổi cây
trồng. Đây sẽ có cú hích
hiệu quả, giúp vùng đồng
bào DTTS không chỉ thoát
nghèo mà sẽ là làm giàu
bền vững.
ÔNG ĐÀO ANH TUẤN

C

hiếc xe khách đang
đi lên con đường dốc
cheo leo. Ngồi trên xe,
Thiên cảm giác cơ thể
mình được nhấc bổng lên những
đỉnh cao chót vót trên cao nguyên
Lâm Viên, nơi đó tồn tại một thành
phố xinh đẹp bao tháng năm vẫn
đủ sức làm say đắm lòng người.
Thiên từng bỏ hết công việc, sự
mệt nhọc lẫn bon chen nơi phố thị
đông người một mình vác ba lô
lên vai trở về phố núi, anh chọn
homestay thay vì khách sạn hoặc
nhà nghỉ, anh dấn thân vào cuộc
sống bình lặng và giản đơn của con
người Đà Lạt để tìm vui sau những
ngày dối trá. Lòng Thiên an yên,
một cảm giác sảng khoái lạ kì chưa
bao giờ Thiên có được. Ngoài cửa
xe giăng giăng màn sương trắng,
cánh cửa không có khe hở mà hơi
lạnh vẫn tìm cách xộc vào. Đà Lạt
ngàn năm se lạnh, không phải cái
lạnh thấu xương của miền Bắc,
cũng không phải cái lạnh khô nồng
mùi gió biển của những thành phố
cát trắng miền Trung, một nhiệt độ
rất riêng chỉ đủ làm thịt da người
ta se sắt...
Ba năm rồi Thiên mới quay lại
Đà Lạt, thành phố mù sương, heo
hút và đầy mơ mộng. Phố của
những chuyến di cư mà chẳng ai
đành lòng quay lại cố hương một
khi tâm hồn gắn chặt. Thiên hồi
tưởng về ba năm trước trên triền
dốc cao vút, Thiên đứng nhìn cho
đến khi bóng người con gái khuất
mờ sau mấy rặng thông. Kể từ
đó, Thiên không còn gặp lại Đan
thêm một lần nào nữa, cho đến bây
giờ. Thiên về phố núi, lòng mang
theo nỗi buồn lẫn khao khát tìm
lại người xưa để kịp nói với Đan
lời xin lỗi. Những tưởng Đan đã
bỏ Thiên mà đi trong Đà Lạt chiều
sương, hóa ra, chính Thiên mới là
người bỏ lại Đan bơ vơ nơi phố núi
trong khoảnh khắc bĩ cực nhất của
cuộc đời. Tim Thiên nhoi nhói.
Đà Lạt đang vào mùa dã quỳ,
những bông hoa nhỏ xíu vàng rực
rỡ triền đồi. Bước xuống xe, Thiên

Giám đốc Ban Tín dụng Học sinh sinh
viên và các đối tượng chính sách khác
- Ngân hàng CSXH Việt Nam

THEO DÒNG SỰ KIỆN

Ngân hàng chúng tôi đã
xây dựng được một cơ
chế cho vay - thu lãi - tiết
kiệm - thu hồi vốn hiệu
quả dựa vào cộng đồng.
Như ở Lâm Đồng, tỷ lệ nợ
quá hạn hay không thu
hồi được nợ trong vùng
đồng bào DTTS rất thấp,
chứng tỏ chúng tôi đã đi
đúng hướng. Không chỉ
giúp vốn cho khách hàng,
việc tiết kiệm hàng tháng
với số tiền dù nhỏ đã góp
phần thay đổi tư duy của
bà con, giúp bà con hình
thành ý thức tiết kiệm, vay
để sản xuất và trả lại vốn
lẫn lãi suất ngân hàng.
Đây chính là thay đổi
quan trọng, giúp bà con
vươn lên và có ý thức xây
dựng tương lai.

“Lời ru từ đại ngàn Tây
Nguyên” là chủ đề các hoạt
động diễn ra tại Làng Văn
hóa, Du lịch các dân tộc
Việt Nam (Đồng Mô, Hà
Nội) đang diễn ra trong
tháng 6 này. Đây là chuỗi
hoạt động thiết thực chào
mừng Ngày Gia đình Việt
Nam 28/6.

C

hương trình có sự
tham gia của khoảng
90 người thuộc 12
dân tộc: Tày, Dao, Mông,
Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi,
Cơ Tu, RagLai, Ê Đê, Khmer
và đồng bào dân tộc Chăm,
Ninh Thuận mới về tham dự.
Ngoài ra, Ban tổ chức (BTC)
còn huy động bổ sung 20

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

Giai điệu phố núi
tạt vào cửa hàng gần đó mua vội
lon nước giải khát dắt vào túi ba lô
rồi lang thang về phía con đường
hun hút. Anh vẫn thường đi du
lịch một mình, lên Đà Lạt hoặc Sa
Pa, đôi khi phiêu diêu trên bờ cát
trắng. Thiên ghét sự ồn ã, tụ tập,
Thiên mê say ngắm nhìn vẻ đẹp
cuộc sống rồi ghi lại bằng chiếc
máy ảnh chuyên nghiệp của mình.
Ngày còn là sinh viên, Thiên mơ
ước sau này kiếm thật nhiều tiền
đưa Đan chu du khắp đất nước
Việt Nam xinh đẹp. Ra trường, cả
hai có công việc ổn định thì thời
gian rảnh rỗi ít dần, giấc mơ ấy
được thay thế bằng những lo toan
công việc, lời hứa năm nào Thiên
tạm gác lại. Đến bây giờ Thiên
vẫn còn mơ hồ nghĩ mình nợ Đan
một lời hứa, một giấc mơ...
***
Một buổi chiều, như mọi khi,
chiếc Air Blade của Thiên đỗ cạnh
gốc cây xù xì bên kia đường đối
diện cơ quan của Đan. Hễ vài hôm
thì Thiên chủ động đến đón Đan
sau giờ làm rồi cả hai cùng đi ăn
tối, Thiên đèo Đan, còn xe Đan
gửi lại cơ quan, sáng ngày mai
Thiên lại qua nhà đón Đan đến
chỗ làm. Đan hay nói với Thiên
để cô tự chạy xe về nhà, anh khỏi
rước, nắng cháy da mà cứ chạy
còng còng ngoài đường ngộ nhỡ
đổ bệnh thì phiền. Thiên cười bảo
con trai nắng một chút cũng đâu
ăn thua gì. Anh đưa cô đi vòng
vèo trên những con phố cổ, cô
thích ngắm me rơi, Thiên chở cô
đến góc đường Nguyễn Du. Chiều
về, từng cơn gió rít mạnh vào lòng
thành phố cuốn theo trăm ngàn
chiếc lá me li ti vướng vào chân
người lữ khách, cuộn tròn xoay tít
dưới bánh xe kẻ qua đường. Anh
tấp xe vào hàng quán lề đường,
anh cafe, Đan cam vắt. Họ cùng
đong đưa theo giai điệu của bài
hát Romeo và Jiuliet vang lên từ
cửa hiệu vắng khách gần đó. Với

Minh họa: Phan Nhân

họ, kỷ niệm sâu đậm nhất có lẽ là
những cung đường, góc phố nhỏ,
hàng quán đơn sơ. Đan không
thích bước chân vào những nơi
sang trọng, nhìn giá tiền đồ ăn
thức uống mà xót xa, Thiên nói
không sao, cô dịu dàng: “Phí lắm,
hồi sinh viên ăn mì tôm, rau luộc,
uống trà đá ven đường cũng vui
vô cùng”. Anh đan chặt tay anh
vào tay cô, mỉm cười. Anh nói với
cô về những mường tượng tương
lai, rằng chừng nào ổn định anh về
quê nhờ ba mẹ sang nhà Đan hỏi
cưới Đan về làm vợ. Hai vợ chồng
làm việc cho nhà nước đồng lương
hậu hĩnh, dành dụm chút đỉnh thì
sinh đứa con cho vui cửa vui nhà.
Thiên gọi mãi mà cô không bắt
máy. Ban đầu, bên kia đổ chuông
dài. Đổ chuông chừng ba, bốn
lượt thì tắt hẳn. Đan khóa máy,
anh chưng hửng. Anh chạy sang
hỏi bác bảo vệ cơ quan, bác bảo
Đan lấy xe ra về đã lâu. Dấu
chấm hỏi lững lờ trong Thiên. Có
cái gì bất an đang vây quanh anh,
khó chịu. Anh đến nhà Đan, căn
nhà trên tầng 14 khu chung cư
Hoa Hồng nằm giữa lòng thành

phố. Cửa nhà khóa chặt, anh kiên
trì đợi thêm chốc nữa, không thấy
Đan về, lòng anh hẫng nhẹ. Anh
lấy cuốn sổ tay xé tờ giấy ghi vài
dòng dán lên cánh cửa đóng chặt
rồi thiu thỉu ra về.
***
Tháng sáu ủ dột, trên những con
đường phượng vĩ khẽ khàng trút
xuống những cánh hoa cuối cùng
trước khi mùa hè đi qua.
Tan sở, anh vội vã chạy đến
cánh đồng cỏ lau - đồng cỏ xanh
ngắt và bình yên giữa lòng thành
phố. Đã lâu rồi anh không cùng
Đan ra đồng cỏ thả diều, trò
chuyện. Diều bay lên cao, cô ái
ngại bảo Thiên sợ diều đứt dây
bay đi mất hút, tình yêu vỡ tan.
Thiên cười bảo có duyên sẽ chẳng
lạc nhau, quan trọng là tình yêu
giữa anh và cô đủ lớn, đủ vững
chãi để đối mặt với giông gió
trong đời. Họ nắm chặt tay nhau,
trên đồng cỏ chỉ còn lại hai người,
hai trái tim đang hòa vào nhau
trong từng nhịp đập...
... Vậy mà cô dửng dưng với
anh, không nói một lời. Lần cuối
cùng cô nhắn tin cho anh, cô hẹn

“Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên” tại Hà Nội

Nhiều hoạt động văn hóa giới thiệu về Tây Nguyên được tổ chức tại Làng Văn hóa,
Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội. Ảnh minh họa

nghệ nhân dân tộc Ê Đê, 10 nghệ
nhân các dân tộc Giẻ Triêng, Xơ
Đăng, Ba Na.

“Lời ru từ đại ngàn Tây
Nguyên” gồm các hoạt động
văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

nhằm giới thiệu những nét văn
hóa đậm nét của đồng bào Tây
Nguyên tới đông đảo công
chúng. Đồng thời, tại đây còn
giới thiệu nét văn hóa đặc sắc
của đồng bào các dân tộc Tây
Nguyên như: văn hóa truyền
thống gia đình các dân tộc Tây
Nguyên; chế tác nhạc cụ; dệt vải;
tái hiện lễ mừng nhà mới của
đồng bào dân tộc Chăm (Ninh
Thuận); lễ kết nghĩa anh em của
dân tộc Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk)...
Tiếp tục các chủ đề về thiếu
nhi trong tháng 6 - Tháng Hành
động vì trẻ em này, BTC còn tổ
chức chương trình vẽ tranh thiếu
nhi với chủ đề “Tây Nguyên
trong em” vào ngày 16 và 17/6
tại không gian các làng dân tộc
Tây Nguyên...

gặp anh trên đồng cỏ cũ. Thiên
gọi lại, bên kia lặng im. Sự im
lặng đau đến xé lòng. Và rồi Thiên
không còn nhận được tin nhắn nào
từ số điện thoại quen thuộc mà
Thiên hóm hỉnh lưu vào danh bạ
với cái tên: Ngốc yêu.
Chiều đồng cỏ lộng gió, xa xa,
ngọn khói đốt đống cỏ khô theo
gió bay về làm Thiên cay sè con
mắt. Thiên đứng đợi không lâu thì
Đan đến. Hôm nay cô mặc đầm
trắng, xõa tóc, cô mỉm cười mà
khóe mắt rưng rưng. Họ đứng im
phút chốc, mùi cỏ thơm lẫn mùi
khói ấm quyện vào nhau phảng
phất trên đồng. Khoảnh khắc Đan
bảo “chúng ta nên dừng lại” làm
tim Thiên vụn vỡ. Anh hỏi lý do,
cô lạnh lùng: “Duyên hết”. Anh
nhớ Đan từng lo sợ giây phút cả
hai không còn đủ sức nắm tay
nhau đi đến đoạn cuối hoa hồng,
thế mà chính Đan là người buông
tay trước. Im lặng. Anh không hỏi
thêm câu gì, cũng không trách
Đan hay dùng dằng níu kéo. Trong
tình yêu không có khái niệm đúng
hay sai, khi một người đã chấp
nhận buông tay thì rất khó để kéo
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họ trở về thêm lần nào nữa. Ranh
giới giữa “người yêu” và “người
yêu cũ” rất ngắn, có khi nó được
định nghĩa bằng một cuộc chia tay,
một ánh mắt lạnh lùng hay từ bỏ
một thói quen ngày trước. Thiên
chấp nhận lý do “duyên hết”,
dù lòng anh xốn xang. Bảy năm
yêu nhau, bảy năm vun vén yêu
thương và kỷ niệm để rồi đổi lấy
một cuộc tan vỡ trên đồng cỏ quen
thương... Ngày xưa, cô từng mơ
được cùng Thiên phiêu lãng giữa
mùa thu Đà Lạt, nhịp điệu cuộc
sống và công việc mệt nhoài khiến
họ quên đi mùa thu Đà Lạt mộng
mơ. Trước lúc cô rời khỏi đồng cỏ,
rời khỏi người con trai tên: Trần
Nguyễn Khắc Thiên, cô chỉ xin
được cùng Thiên lần cuối cùng
bên nhau trên những con dốc dài
phố núi. Anh bằng lòng. Chuyến
xe chiều thu đưa họ đến Đà Lạt,
thành phố của yêu thương và tan
vỡ, của những nỗi buồn hóa mây
trời. Cuộc vui đã tàn, chiều Đà Lạt
u hoài, lạnh giá, cô nắm bàn tay
Thiên lần cuối, mỉm cười rồi quay
gót ra đi. Bóng cô khuất dần rồi
mất hút...
Đà Lạt mùa thu chia ly. Đà Lạt
đong đầy thương nhớ.
***
Anh vòng qua cung đường tìm
đến con dốc năm nào. Anh đặt tên
cho con dốc ấy là chia ly. Những
gốc thông xù xì, lặng im và tư lự.
Tiếng thông reo vọng lại từng đợt,
gió lùa vào lạnh buốt tim Thiên.
Anh chợt nhớ trên triền dốc này,
chiều thu, cô buông tay anh ra đi.
Mãi mãi. Đến bây giờ anh vẫn
không gặp lại Đan một lần nào.
Hình như Đan đã rời khỏi thành
phố kể từ dạo ấy. Không biết cô
đi đâu, nhiều lần anh đến gốc cây
quen thuộc đối diện cơ quan Đan,
hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng
của cô, tay cô níu tay ai cũng
được, cô mỉm cười với ai cũng
được, miễn là Thiên được nhìn
thấy cuộc sống bình an và vui
vẻ của cô sau chia tay là anh yên
lòng. Anh đợi mãi, đợi mãi, không
thấy cô... Căn nhà trên tầng 14
khu chung cư Hoa Hồng cũng đã
XEM TIẾP TRANG 11
thay chủ,...

Từ điển cảm xúc thế giới cho những người
yêu ngôn ngữ
NXB Kim Đồng vừa cho
ra mắt cuốn Từ điển cảm xúc
thế giới. Gần 200 từ hay và lạ
của nhiều ngôn ngữ như Anh,
Pháp, Đức, Việt Nam, Bồ Đào
Nha, Tây Ban Nha, Ý, Nga,
Đan Mạch, Thụy Điển, Ireland,
Hungari, Nhật, Hàn Quốc,
Wales, Bantu, Yaghan, Inuit…
làm nên cuốn từ điển.
Cuốn sách bao gồm các
phần: Tình yêu, Cảm giác - tâm
lý, Nghệ thuật sống - Phong cách
sống, Thư giãn - Đùa vui, Bạn là
ai?, Nỗi sợ hãi - Ám ảnh. Nhiều
từ trong đây không còn truy được
nguồn gốc, nhiều từ đã được biến
đổi ngữ nghĩa theo thời gian. Có
nhiều từ là tiếng lóng thời hiện
đại. Lại có từ là từ cổ gần như
đã biến mất trong ngôn ngữ đó
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nhưng nay được “khai quật” lại
vì giá trị đẹp đẽ của nó…
Từ điển cảm xúc thế
giới nhưng nội dung lại không
khô khan như từ điển. Từ điển
cảm xúc thế giới thật sự là một
cuốn sách dành cho những ai
yêu ngôn ngữ, thích tìm hiểu về
thế giới cảm xúc… Thông qua
những từ ngữ đã được lựa chọn
trong đây, chúng ta có thể hiểu rõ
hơn về bản thân, cảm thấy được
đồng điệu tâm hồn khi có những
điều ta mơ hồ trước đây nay
được tạc chữ và gọi tên rõ ràng.
Thông qua ngôn ngữ, chúng ta
còn có thể hiểu thêm nhiều điều
về văn hóa và phong cách sống
của các dân tộc trên thế giới.

TS tổng hợp (theo hanoimoi.
com.vn và nhandan.com.vn)
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KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6

Nhà báo và những vần thơ thăng hoa
QUỲNH UYỂN

UÔNG THÁI BIỂU

rong làng báo Lâm Đồng, ở mỗi thế hệ người cầm bút đều xuất hiện những hồn thơ. Nhiều nhà báo làm thơ ghi dấu ấn sâu đậm trong
lòng độc giả ở cả hai lĩnh vực, có thể kể các nhà báo - nhà thơ Hà Linh Chi, Việt Hưng, Vũ Thuộc, Phạm Vĩnh, Nguyễn Thanh Đạm,
Trần Ngọc Trác, Uông Thái Biểu, Hồ Xuân Trung, Lê Đình Trọng... Bên cạnh những tác phẩm báo chí nóng hổi tính thời sự, những bình
luận sắc sảo trước các vấn đề cuộc sống đặt ra, ngòi bút của họ đã thăng hoa cùng những vần thơ.
Những nhà báo làm thơ vừa nắm bắt những vấn đề thời sự để đáp ứng yêu cầu thông tin của báo chí, nhưng cũng vừa rung cảm trước vấn đề, sự
kiện, trước cuộc sống, sáng tạo nên những vần thơ có giá trị về tư tưởng và nội dung, nghệ thuật. Giác quan nhạy bén, trái tim nóng hổi, thơ - báo
luôn tương hỗ đập cùng nhịp đập cuộc sống. Với báo chí, sự tỉnh táo, cái đầu lạnh, luôn đặt lợi ích cộng đồng và sự phát triển của xã hội làm mục
tiêu, báo hỗ trợ cho thơ để thơ không đi vào cái tôi cá nhân, mà biến những xúc cảm riêng tư thành cái của “chúng ta”, hòa tình yêu nhỏ, rung cảm
nhỏ vào tình yêu lớn.
Sự gặp gỡ giữa thơ và báo chính là cuộc lao động chữ nghĩa. Ngòi bút có lúc là “khuôn phép” của các thể loại báo chí, nhưng có lúc lại “tung
tẩy”, lãng mạn cùng những vần thơ. Thơ và báo cộng hưởng với nhau, tạo nên những bài báo giàu xúc cảm, giàu hình ảnh, đi sâu vào từng khía
cạnh đời sống, từng số phận con người. Từ hiện thực cuộc sống nhà báo tiếp cận cũng trở thành những vần thơ sống động, chân thực được nhìn
nhận bằng cảm quan của người làm báo.
Làm báo là một công việc vất vả, thì khi làm thơ sẽ là những khoảng lặng riêng để thư giãn, giải tỏa, giảm căng thẳng sau những ngày dấn thân,
lăn lộn với thực tiễn cuộc sống. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2018), Lâm Đồng cuối tuần xin giới
thiệu trang thơ của các nhà báo làm thơ.

Miền ký ức

T

NGUYỄN THANH ĐẠM

Mặt nạ Thị Nở
		
PHẠM VĨNH

Đà Lạt ngày về
Tôi lại về thành phố cao nguyên
Sau năm tháng nhớ thương như lửa cháy
Năm sắp hết nụ xuân bừng thức dậy
Lạnh cao nguyên vương xuống lưng đèo
Con đường qua nơi gặp tình yêu
Nên đồi núi quay tròn tình tự
Thác trắng xóa như áo dài tiên nữ
Bay về đâu còn vắt lại bên đồi
Những làn mây trắng mỏng chơi vơi
Trôi về đỉnh Lang Bian huyền thoại
Tòa tháp cổ bâng khuâng chiều nắng trải
Suy ngẫm gì qua năm tháng rêu phong?

(Nhớ nhà văn Nam Cao)

Lặng trước chân dung gốm,
tôi nhận ra nứt vỡ tiếng cười
Phành phạch tàu lá chuối
khua nghiêng ngả âm u
bóng lò gạch điêu tàn
Mắt mượt đen sóng, gió sông đêm lấp loáng…
Nghệ nhân cùng Chí Phèo chếnh choáng
ngất ngưởng đắm say trăng…

Bao năm làng giờ đã phố
Chân cò đậu mái bê tông
Cầu tre bập bênh ký ức
Người xa... hiu hắt cánh

Ngày về rưng rưng đáy m
Cố nhân phiêu dạt phươn
Mái đình cong như dấu h
Ngàn năm xơ xác gió Lào

Lặng tìm dấu chân bé dạ
Ríu ran ấm chợ quê nghè
Chạm ánh mắt chiều lạ lẫ
Hồn chùng như buổi hạ n

Bao năm làng giờ đã phố
Chân trần lạc bước cố hư
Dấu xưa lùi miền ký ức
Hanh hao tóc rối nhòa sư

HỒ XUÂN TRUNG

Bài thơ chưa

Có lời khẩn cầu bật ra từ
Từ hơi thở
mắt môi
		
màu lá
Từ dốc núi em qua tháng
Chốn em ngồi thơ thẩn ch

Qua ngọn lửa rực trên ngàn độ
Màu đất nâu thô ráp hóa phận người
Khóe miệng trễ phớt lờ đàm tiếu
Mặt nạ Thị Nở ư?
Không, hiện diện nhân tình!

Tìm trong hoang sơ của b
Mùi ngọc trai xây xước n
Tìm trong thâm u của núi
Váng vất hồn muông thú

Nước Xuân Hương lấp lánh sắc trời trong
Xe ngựa chạy đồi Cù căng ngực thở
Anh đào nở xốn xang lòng đôi lứa
Ô che đầu bước dựa vai nhau

Bật lên từ đất đai
Ruộng vườn sỏi đá
Từng nụ chồi xanh mang
Lời mẹ ru quằn ngọn tre,
Gió mưa về buôn buốt đồ

Đà Lạt của tôi - thành phố sắc màu
Bao kỷ niệm hồn nhiên như tuổi nhỏ
Hồng ngọt Trại Hầm, bơ thơm Xuân Thọ
Rau tươi Tân Lạc, hoa đẹp Vạn Thành...

Em giấu mặt bao năm
Nẻo về thôi mong ngóng
Giấc phù sinh mang man
Thầm nhắc nửa dòng sôn
Con nước vời xa hoang h

Những con đường dang rộng cánh tay xanh
Ôm ấp những mái nhà yên ả
Những ánh mắt thân thương gần gũi quá
Như cơ hồ chưa có tháng năm xa!

Có lời khẩn cầu từ hàng
Run run nhành lá nhỏ nh
Cất lên bài ca cuối cùng
Mùa đông sau lạnh hơn
Người ngồi đấy
Đợi vầng trăng tư lự
Mặc chiều nghiêng qua v
Chậm rãi...

Tôi bước đi theo điệp khúc vui ca
Vườn trong phố, phố bên hồ, suối, thác
Màu cổ tích lung linh trên nền nhạc
Của đại ngàn thông xanh mênh mông...

Thiếu nữ Đà Lạt. Ảnh: Quý Trần

Và tự hát
Về qua bến nước mây trô
Xanh trời hư ảnh núi đồi
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Ngẫm và say “Dưới gầm trời lưu lạc”
của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

ố
g
đồng

mắt
ng nao
hỏi
o

Cầm trên tay cuốn bút ký phóng sự “Dưới gầm trời lưu
lạc” anh tặng, đây là một trong
số 21 cuốn sách trong hơn 20
năm làm báo của nhà báo Đỗ
Doãn Hoàng đã xuất bản. Đọc
và ngẫm ra rằng, cái hạnh
phúc lớn nhất của người làm
báo chính là những cuộc phiêu
lưu kỳ thú...
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng tại Vương quốc Thái Lan.

ại
èo
ẫm
nêu

ố
ương

ương…

a đặt tên

ừ hàng cây

g ngày gió cả
chiều đi

biển
nhân tình
i
phiêu linh

g tính nết con người
, cò lả
ồng quê

ng nhịp thở rừng
ng đi vắng
hóa nhân tình

cây
hoi

vai

ôi
i...

Bìa cuốn bút ký - phóng sự “Dưới gầm
trời lưu lạc” của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.
NGUYỆT THU

N

gay như lời tựa cuốn
sách, anh thừa nhận
mình “nghiện đi” để
cho ra đời hàng loạt
phóng sự, phóng sự điều tra, bút
ký đáng để đời.
Những ngày tháng 5, gặp anh
trên cao nguyên Đà Lạt qua lịch
trình dày kín các chuyến đi. Vẫn nụ
cười hồn hậu, dáng vẻ chân chất,
ánh mắt đam mê, cho tôi cảm thấy
ấm lòng ở người anh đồng nghiệp
- đồng hương ấy vẫn như thuở nào.
Và gặp anh lần nào cũng vội vì với
nhà báo Doãn Hoàng “cuộc đời là
những chuyến đi” trong hành trình
dọc ngang đất nước bởi những đề
tài anh nung nấu từ rất lâu. Viết với anh như là “định mệnh” không
thể không đi và không thể không
viết nên tôi thường động viên anh
rằng: “Đi và viết khi còn sức để
những trang viết quý giá hôm nay
biết đâu sau này sẽ trở thành “thư
viện vô giá” cho con cháu của
chính anh em mình...”.
Như nhà báo Nguyệt Hà (viết
trên Văn nghệ Công an - Báo
CAND) nói Đỗ Doãn Hoàng là
người luôn giữ được lửa trong mỗi
cuộc hành trình dù hành trình ấy là
lên đỉnh “Nóc nhà Đông Dương”
Mã Pí Lèng, Lũng Cú hay những
thâm sơn cùng cốc với những bản
người dân tộc thiểu số quanh năm
mây phủ... Anh bảo rằng những
cuộc “độc hành” vẫn luôn đem lại
nhiều điều thú vị, và có lẽ vì thế ta
rất khó tìm thấy Đỗ Doãn Hoàng ở
cuộc họp báo nào đó.
Tác giả thích cảm giác “... lãng
mạn trên mọi cánh bay. Say mê
ô tô và xe máy. Nghiện mua sắm

vali, balo, túi xách. Toàn những
thứ để xê dịch. Anh nghiện sưu
tầm đá sỏi đặc trưng từng vùng
địa lý cùng các cuốn sổ tay mang
thương hiệu mỗi quốc gia”. Anh
còn có thú vui và hạnh phúc khi
“nghiện” rửa những tấm ảnh ghi
lại khoảnh khắc lịch sử trong từng
chặng đường đất nước mình đã
từng đến. Qua mỗi khoảnh khắc
của những bức ảnh ấy chính là
sự kiện: “Đây, con đèo cao nhất
thế giới Tây Tạng, kia hai sải bơi
của chính tôi, khi lượn từ Đại Tây
Dương sang Ấn Độ Dương ở mũi
Hảo Vọng (Nam Phi). Kia nữa,
hắn thò chân xuống Biển Đen ở
Sochi (Nga) rồi lại thắp nhang
cho Khổng Minh ở miếu Vũ Hầu
bên đất Ba Thục huyền thoại (Tứ
Xuyên, Trung Quốc...). Anh gọi
cách đi bộ, leo núi, cưỡi xe máy,
đi ô tô của mình là để “lang thang
gầm trời”. Anh chia sẻ với tôi: “...
Anh đã đi dưới gầm trời và cũng
gặp họ trong một hành trình lưu
lạc vừa vật vã, cô đơn lại vừa nồng
ấm. Họ đã ban cho anh niềm vui
và cả những bài học ám ảnh... Đôi
lúc muốn viết lại, giống như để
lưu giữ những chiếc đồng hồ mình
đã đeo, những thẻ lên máy bay mà
bầu trời đã thêm một lần xướng
tên mình vào trong mây gió”.
Với Doãn Hoàng, mỗi chuyến
đi là một kỷ niệm và dưới góc
nhìn sâu sắc đầy nhân văn của một
nhà báo, anh đã chuyển tải chân
thực đến bạn đọc tình yêu thiên
thiên vô bờ bến như “đứa trẻ”
luôn thích gần muông thú. Mỗi
trang sách cứ ngồn ngộn hiện ra
trước mắt bởi những phận người,
phận tình, những cảnh đời của biết
bao kiếp người khắp năm châu
nơi anh đã từng đặt chân đến,
có khi là tại chính vùng đất của
quê hương Việt Nam. Đó là câu
chuyện về một cô gái Do Thái 25
tuổi, tóc vàng và mắt xanh như
nước biển đã bỏ ngang giấc mơ
đi vòng quanh thế giới của mình,
khi gặp lũ trẻ sống trong hang núi
đầy khói thuốc phiện, sống dưới
mức sống của một con người tại
SaPa. Cô kêu cứu đến mười lăm
tổ chức bảo vệ trẻ em và thiện
nguyện của quốc tế và Việt Nam,
rồi cô và chính tác giả đã bò như
thạch sùng vào hang tội lỗi kia để
cứu đám trẻ và bố mẹ lầm lạc vì
ma túy, HIV. Câu chuyện được

chuyển tải qua tác phẩm “Cô gái
tóc vàng dưới gầm trời lưu lạc”
dẫn đến Phó Thủ tướng vào cuộc
chỉ đạo Bộ Công an cùng cơ quan
chức năng Lào Cai giải quyết dứt
điểm thảm trạng.
Những trang báo đẫm lệ và
nhân lên lòng yêu nước cho mỗi
người đọc khi được nhà báo Doãn
Hoàng chuyển tải qua tác phẩm
“64 tượng đài bằng máu trên biển
Gạc Ma”, hay tác phẩm “Trở về
sau 60 năm ngự trên bàn thờ” đã
cho bạn đọc biết thêm về một câu
chuyện huyền bí của ông Hoàng
Văn Phẩm sau 60 năm được vợ
và con thờ cúng ở bên Lào nay đã
trở về bằng xương, bằng thịt với
những bi tráng, hào hùng, những
quật cường của một con người...
Qua trang viết của Doãn Hoàng,
người đọc lại biết thêm về những
câu chuyện mới với nhiều “thông
điệp” mà tác giả muốn chuyển tải
tới bạn đọc, nào là “Những “chiến
binh” đạp sóng trên Biển Hồ”,
hay “Chầm chậm đi qua nước
Nga tráng lệ”, “Sang Hàn Quốc
mà mua núi lửa”, “Dưới bóng đỏ
nghìn năm của Đại Phật”, “Tiếng
gà trưa ở Tam giác vàng”, “Ở bộ
tộc hươu cao cổ”, “Nhẩn nha ở
vương quốc chim cánh cụt”... mà
ở đó “những chuyến bay có sức
mạnh gột rửa và làm tươi mới
tâm hồn”. Còn với nước Ý, tác
giả lại cho bạn đọc một cái nhìn
mới qua tác phẩm “Lãng mạn với
“nữ hoàng biển Adriatic” về kinh
thành nổi tiếng chưa từng có sự
hiện diện của ô tô, đó là Vơ - ni dơ “nữ hoàng biển Adriatic” được
nhân loại vinh danh là vùng đất
nên đến trước khi bạn chết (before
you die) và đến đây, bạn sẽ bị tê
liệt hoàn toàn mọi tham, sân, si,
khổ hạnh của kiếp người trước vẻ
đẹp tráng lệ của thành phố Venice.
Nói như tác giả Doãn Hoàng “...
lúc ấy, chỉ có cảm xúc dâng trào.
Lúc ấy, nơi này sinh ra chỉ để cho
các tuần trăng mật, cho lứa đôi
nói lời yêu, cho những cuộc tình
rạn nứt được hàn gắn. Cho người
ta thêm một lần gạt bỏ mù quáng
thường nhật, tự tẩy trần để cảm
nhận được hết những món quà
đích thực mà thượng đế đã ban
tặng cho kiếp phận mình”. Ôi!
đọc và mơ ước được đặt chân đến
những vùng đất tuyệt đẹp này và
cảm nhận qua cách cảm của nhà

báo Doãn Hoàng sẽ là mơ ước của
rất nhiều thế hệ trẻ làm báo hôm
nay và mai sau, trong đó không
ngoại lệ - có tôi!
Tác giả lại đưa tôi lạc vào
“Penang, miền cổ tích phong trần
giữa đại dương” với ngợp sắc
trong các vườn chim, rừng bươm
bướm xinh - một ốc đảo bình yên
với vẻ cổ kính phong trần giữa đại
dương bất tận. Rồi đến vẻ đẹp của
“Thụy Sỹ, núi trắng hồ xanh, chỉ
ghé thăm thôi, thì tiếc lắm” mà
theo nhà báo Doãn Hoàng “chưa
chia tay đã len lén nhớ nhung” và
cả những dòng sông băng bí ẩn,
những cánh rừng như được quét
tước, những lâu đài, những ngôi
nhà cổ tích và cảm nhận cách làm
du lịch tuyệt vời của các nước bạn
khi con số thống kê được đặt lên
bàn “mỗi người đón 200 du khách
một năm”, đã tạo nên thương hiệu
nức tiếng của Malaysia. Đọc ngẫm và tôi đã cảm được một tấm
lòng yêu trọng thiên nhiên, nâng
niu thiên nhiên, hoang thú như
“báu vật” và không phải dễ dàng
khi anh được gọi cái tên “Nhà báo
môi trường” khi anh đã “chạm vào
sự mầu nhiệm của thiên nhiên, xót
xa trước sự tàn phá của con người
với thiên nhiên khi cảnh “phá
rừng, săn thú” vẫn ngày đêm diễn
ra ở khắp các khu rừng Việt Nam.
Anh “đau” trước nỗi đau của phận
người, của một cánh rừng bị tàn
phá, một di tích quốc gia đang bị
xâm hại... và sau mỗi bài phóng sự
là một kết quả nhân văn, bởi hầu
hết các nhân vật, vấn đề nêu lên
đều có sức lay động mạnh và được
các cơ quan chức năng giải quyết,
can thiệp kịp thời.
Đồng quan điểm với tác giả
Bùi Thảo trên vietvan.vn “So với
những cây bút phóng sự “gạo cội”
như Xuân Ba, Huỳnh Dũng Nhân,
Nguyễn Như Phong... cái tên Đỗ
Doãn Hoàng - hiện phóng viên
phụ trách mảng phóng sự Báo Lao
Động (nay là Trưởng Ban Điều
tra) nổi lên như một hiện tượng.
Bền bỉ - ám ảnh và ấn tượng. Qua
những con chữ như biết nhảy múa,
có sức lay động, bằng tài năng của
mình nhà báo Doãn Hoàng thực
sự đã thể hiện được trách nhiệm xã
hội của người cầm bút. Đúng như
PGS.TS Ngô Văn Giá, người thầy
của nhà báo Doãn Hoàng, của tôi
và nhiều thế hệ sinh viên báo chí
khi nói về Doãn Hoàng “... cứ thế
Hoàng mang trái tim nóng rực đi
giữa thế gian, đi “dưới gầm trời”
mà không khi nào bị lạc bởi anh
đã tìm được nơi cần đến, những
người cần gặp và những chuyện
cần bàn...!”. Và xin được kết thúc
bài viết cũng bằng chính vần thơ
mà Thầy giáo chúng tôi tặng cho
anh - nhà báo Doãn Hoàng với chất
du lãm tạo nên những tác phẩm báo
chí mang vẻ đẹp văn chương, vẻ
đẹp nghệ thuật:
“Thông tin tươi ròng và mới lạ.
Cảm xúc ngồn ngộn và mời gọi.
Chi tiết độc sáng, kinh tâm.
Chữ nghĩa bời bời, cá tính”.
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CUỐI TUẦN

Rong chơi miền sơn nguyên
PHONG VÂN

Bản đồ thăm thú
Cách trung tâm TP Đà Lạt
chừng 15 km, Lạc Dương sở hữu
môi trường thiên nhiên trong lành,
khí hậu mát mẻ, núi rừng quanh
năm được bao phủ bởi sương mù
buổi sớm và chiều. Đây còn là
địa phương có nhiều danh lam
thắng cảnh, hệ thống sông suối,
thác ghềnh đẹp như thung lũng
Suối Vàng, làng Cù Lần, đỉnh
Langbiang, hồ Đan Kia... bao bọc
bởi diện tích rừng nguyên sinh
rộng lớn với Khu Dự trữ sinh
quyển thế giới BiDoup - Núi Bà,
cảnh quan thiên nhiên hữu tình,
điểm du lịch sinh thái lý tưởng đối
với du khách.
Do nằm ở độ cao được xem là
một trong những đỉnh núi cao nhất
Tây Nguyên - núi Langbiang trước
nay trở thành khu du lịch đặc thù
với loại hình du lịch dã ngoại,
khám phá thiên nhiên, tìm hiểu
nét văn hóa của người dân bản
địa. Từ chân núi Langbiang,
leo lên xe jeep, phóng lên đỉnh
Radar để nhìn ngắm đất trời được
nhiều người lựa chọn khi đến Lạc
Dương. Vì sự độc đáo nên xe Jeep
vẫn được du khách gần xa ưa thích
để chinh phục “nóc nhà” của Đà
Lạt chứa đựng cả kho tàng huyền
sử về cuộc tình giữa chàng Lang
và nàng Bian, nên tour tham quan
đỉnh Langbiang bằng xe Jeep là
một trong những tour để lại rất
nhiều ấn tượng trong lòng du
khách. Bạn Nguyễn Cao Kỳ (du
khách Thành phố Hồ Chí Minh)
chia sẻ: “Tới chân núi Langbiang,
leo lên xe jeep, phóng lên đỉnh
nhìn ngắm phong cảnh, đây là
cách mà tôi chọn khi muốn chinh
phục đỉnh Radar. Đường lên đỉnh
Langbiang khá là ngoằn ngoèo và
dốc, cảm giác mát lạnh khi được
đi xuyên lên những cánh rừng
thông già để lên đến đỉnh núi nhìn
ngắm đất trời thật thú vị. Đây là
tour hấp dẫn khi tôi đến với Đà
Lạt, Lâm Đồng”.
Cũng cách Đà Lạt hơn 13 km,
xã Lát (Lạc Dương) đã được nhiều
du khách biết đến bởi những điểm
du lịch nổi tiếng nằm trên bản đồ
du lịch của Đà Lạt và các vùng
phụ cận. Đó là một trong những
điều kiện thuận lợi, tạo đà cho
huyện Lạc Dương đánh thức tiềm
năng du lịch còn “ngủ yên” ở khu
vực và thu hút doanh nghiệp chọn
xã Lát làm điểm xây dựng các khu
du lịch với những địa danh đã trở
thành thương hiệu, được lưu trong
sổ tay du lịch của du khách như:
Thung lũng Vàng, cây cô đơn,
thảo nguyên ngựa, làng Cù Lần,
Ma Rừng Lữ Quán... Bởi thế, một
lượng khách không nhỏ đến Đà
Lạt đều lựa chọn khám phá những
điểm đến đặc sắc của Lạc Dương.
Cùng với tiềm năng du lịch sinh
thái, dấu ấn văn hóa làng truyền
thống K’Ho là điểm nhấn trong
chiến lược phát triển du lịch của
Lạc Dương. Trong đó, nổi bật
là sản phẩm du lịch trải nghiệm
không gian văn hóa cồng chiêng
Tây Nguyên đã được UNESSCO
công nhận là di sản văn hóa phi

Không nơi nào ở Lâm Đồng hội đủ yếu tố “sinh thái” và “đậm đà bản sắc văn hóa” của người dân tộc
bản địa như vị thế của miền sơn nguyên Lạc Dương. Đó chính là “căn cước” để khai thác du lịch sinh
thái, du lịch mạo hiểm, du lịch đồng quê và tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên qua các sắc dân sinh tồn
dưới chân Núi Bà - Langbiang hùng vĩ. Thiết lập “bản đồ” du lịch tại đây để nhìn thấy con đường phát
triển trong hướng đi bền vững của huyện.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên hiện đang là sản phẩm thu hút đông đảo du khách.

vật thể thế giới, khám phá cuộc
sống của đồng bào dân tộc bản
địa, nghe đánh cồng chiêng, uống
rượu cần, xem dệt thổ cẩm và
được giao lưu với người bản xứ
đối với những người yêu thích tìm
hiểu về văn hóa bản xứ.
Một Lạc Dương với núi cao
hùng vĩ, cảnh sắc thiên nhiên tươi
đẹp, khí hậu mát mẻ và mang đậm
bản sắc dân tộc trở thành điểm
nhấn khiến du khách không thể
quên trên cuộc hành trình khám
phá và trải nghiệm của mình.

Cơ hội phát triển
du lịch
Trong những năm qua, cấp ủy,
chính quyền địa phương đã định
hướng, có chủ trương đúng đắn
để phát triển du lịch. Các loại hình
du lịch trên địa bàn gắn với không
gian văn hóa cồng chiêng, Khu
Dự trữ sinh quyển thế giới Lang
Biang, Di tích quốc gia núi Lang
Biang, hồ Đan Kia - Suối Vàng...
đã và đang được khai thác phục vụ
du lịch rất hiệu quả. Mạng lưới các
cơ sở du lịch được mở rộng; cơ sở
vật chất, kỹ thuật, hạ tầng phục vụ
du lịch được đầu tư nâng cấp, sản
phẩm du lịch ngày một đa dạng,
chất lượng phục vụ ngày càng
cao. Môi trường du lịch đã cải
thiện đáng kể thông qua việc tăng
cường công tác quản lý nhà nước
về du lịch. Các loại hình dịch vụ
bổ trợ có bước phát triển, cơ bản
đáp ứng nhu cầu dịch vụ, thông
tin, trải nghiệm của du khách.
Giai đoạn 2011 - 2016, tổng lượng
khách du lịch đến địa phương đạt
6,3 triệu lượt, tổng doanh thu đạt
307,7 tỷ đồng, lượng khách tăng
trung bình hằng năm 9,4%, doanh
thu tăng bình quân 19,6%. Riêng
năm 2017 thu hút 1,4 triệu lượt
khách, thu về 103 tỷ đồng.
Ngoài những địa điểm du lịch
nổi tiếng đã và đang được huyện
Lạc Dương khai thác, trên địa bàn

Du khách khám phá đỉnh Langbiang bằng xe Jeep.

Du lịch mạo hiểm ngày càng thu hút đông đảo du khách.

huyện hiện còn có 14 dự án đầu tư
phát triển du lịch và dịch vụ du lịch
với tổng số vốn đăng ký trên 1.300
tỷ đồng, nhiều dự án đã bắt tay vào
khởi động với số vốn đã triển khai
đến nay khoảng trên 216 tỷ đồng.
Để thu hút du khách, trong
những năm gần đây, Lạc Dương
đã từng bước đa dạng hóa các sản
phẩm du lịch, như việc gắn kết
du lịch với phát triển nông nghiệp
công nghệ cao. Trên địa bàn xã
Lát hiện nay có nhiều doanh
nghiệp sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao đứng chân như: Công ty
TNHH Kiến Huy, Công ty Rừng
hoa Bạch Cúc với trên 2 ha mô

hình rau thủy canh và 18 loại rau
các loại đạt chuẩn VietGAP. Công
ty TNHH Đà Lạt GAP với trên 7
ha nhà kính hiện đại sản xuất rau
theo hướng Organic. Trang trại
rau hoa Dương Tiến Sỹ với sản
phẩm rau hoa đa dạng đã được cấp
chứng nhận, Công ty cổ phần Cá
nước lạnh Đa Phú...”.
Ông Cil Póh, Phó Chủ tịch
UBND huyện Lạc Dương cho
biết, huyện Lạc Dương xác định
du lịch là kinh tế mũi nhọn của
huyện. Qua đó, huyện tập trung
mạnh vào việc đầu tư hạ tầng,
vào hệ thống giao thông nối kết
các điểm du lịch với nhau. Tuyến

đường trọng yếu ĐT 723 nối Đà
Lạt - Khánh Hòa cắt qua các xã
Đạ Sar, Đạ Chair, Đa Nhim nay
đã được nâng lên thành Quốc lộ
27 C; đường Lang Biang đã hoàn
thành giai đoạn 1 và sắp hoàn
tất giai đoạn 2; đường Bidoup
từ trung tâm thị trấn Lạc Dương
nối với Tỉnh lộ 719 đang được
hoàn thiện; đường ĐT 722 cũng
đã hoàn tất đoạn Đà Lạt - Đưng
K’Nớ gần đây. Bên cạnh đó,
nhiều tuyến nội thị tại thị trấn Lạc
Dương được đầu tư, đồng thời xây
dựng đồng bộ hạ tầng đô thị thị
trấn Lạc Dương, nhằm từng bước
xây dựng thị trấn Lạc Dương trở
thành trung tâm du lịch văn hóa
dân tộc bản địa, trung tâm du lịch
nông nghiệp. Xây dựng hạ tầng
du lịch tại các khu du lịch, khu
nông nghiệp công nghệ cao và các
làng nghề có tiềm năng phát triển
du lịch như dệt thổ cẩm B’Nơr C,
các điểm sinh hoạt cồng chiêng,
làng nghề rượu cần Lang Biang,
làng văn hóa truyền thống dân tộc
bản địa tại thôn Đưng K’Si (xã
Đạ Chais), khu dân cư mới Đạ
Nhim... Cùng đó, hầu hết các khu
du lịch đang hoạt động trên địa
bàn huyện đều có dịch vụ lưu trú;
70% nhân lực làm trong ngành du
lịch của huyện đều đã qua đào tạo.
Mục tiêu của huyện là xây dựng
Lạc Dương thành một điểm đến
hấp dẫn với nhiều loại hình và
sản phẩm du lịch độc đáo, từ du
lịch sinh thái - nghỉ dưỡng đến du
lịch văn hóa, du lịch thể thao mạo
hiểm... không chỉ ở các điểm du
lịch quen thuộc mà còn ở những
thắng cảnh, điểm du lịch mới trên
địa bàn lâu nay chưa đầu tư khai
thác như: Thác 9 tầng, thác Liêng
Su - xã Đưng K’Nớ, thác 7 tầng ở
xã Đạ Sar, thác Liêng Tur - xã Đạ
Chair... Với các bước đi trên, trong
giai đoạn 2017 - 2020, huyện Lạc
Dương phấn đấu thu hút hơn 7,5
triệu lượt khách, trong đó khách
quốc tế khoảng 450 nghìn lượt,
tổng doanh thu đạt trên 620 tỷ
đồng; du lịch tăng bình quân từ
10 - 12%/năm, doanh thu tăng từ
16%/năm trở lên; phát triển mới từ
3 - 5 cơ sở lưu trú với khoảng 50
phòng đạt tiêu chuẩn xếp hạng.
Đến 2020, huyện đưa ra chỉ
tiêu đón từ 1,8 -2 triệu lượt khách,
nâng tỷ lệ khách quốc tế từ 1% lên
6%; doanh thu du lịch đạt khoảng
163,2 tỷ đồng; thu hút khoảng
1.000 lao động trực tiếp làm việc
tại các doanh nghiệp du lịch, dịch
vụ du lịch. Trong đó 70% lao động
trực tiếp qua đào tạo, bồi dưỡng
về nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ;
có 10 cơ sở lưu trú du lịch với
khoảng 170 phòng (tăng 30% so
với năm 2016); xây dựng và phát
triển từ 1-2 mô hình du lịch dựa
vào cộng đồng tại thôn Đưng K’Si
- Đạ Chais và tại khu dân cư mới
xã Đa Nhim; củng cố hoạt động
của các đội nhóm cồng chiêng trở
thành sản phẩm đặc thù của địa
phương. Đồng thời đưa vào khai
thác các điểm du lịch mạo hiểm,
tạo ra một không gian du lịch đa
dạng và xem đó như tấm “căn
cước” uy tín để du khách gần xa
lựa chọn đến du lịch Lạc Dương.
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đó là bài học đắt giá cho chính cậu
và những người thân trong dòng
họ. Sau phiên tòa, Ha Mak lên
mạng tìm kiếm thông tin cơ bản
về Luật Bảo vệ rừng rồi in ra giấy,
phát cho đoàn viên, thanh niên ở
thôn trong cuộc họp với hy vọng
những thanh niên DTTS không
may mắn được đến trường có cơ
hội tiếp cận với kiến thức pháp luật,
tránh đi vào vết xe đổ đó.
Nói rồi Ha Mak buồn bã kể
về quãng thời gian cách đây 5
năm khi cậu phải bỏ giữa chừng
chương trình lớp 12 tại Trường
THPT Bùi Thị Xuân (TP Đà Lạt).
Vẫn là lý do đơn giản và quen
thuộc: gia đình nghèo, anh em
đông. Ước mơ làm bác sĩ cũng từ
đó gác lại, nhường chỗ cho những
nỗi lo cơm áo gạo tiền của gia
đình. Nghỉ học, Ha Mak đi làm
thuê. Ai thuê gì làm nấy, từ khuân
vác, đào hố, làm cỏ cà phê... để có
tiền phụ giúp bố mẹ nuôi 5 đứa
em. “Khoe” chiếc áo da đã sờn

rách mua từ hơn 4 năm trước, Ha
Mak bảo đây là món quà đầu tiên
em mua tặng chính mình từ những
đồng tiền lương ít ỏi mình kiếm.
Nó cũng là nhắc nhớ cho em về
những ngày tháng khó khăn.
Dẫu ở thời điểm hiện tại Ha
Mak chưa nhận được sự ủng hộ
của gia đình khi dành nhiều thời
gian tham gia các phong trào, hoạt
động nhưng với sự nhiệt tình, tâm
huyết của mình, Ha Mak không
nản chí. Ha Mak bảo rằng việc từ
bỏ con đường học tập trước kia là
một sai lầm thì đây sẽ chính là con
đường tiếp tục để cậu được học hỏi,
mở rộng hiểu biết của mình. “Em
vẫn luôn nói với các bạn rằng, dù
mình nghỉ học sớm, không có được
nhiều con chữ trong đầu nhưng
không thể là người thiếu hiểu biết.
Có rất nhiều cách để học. Dẫu
mình ở đâu thì cũng phải biết lắng
nghe và học hỏi để phân biệt những
hành động đúng, sai và không làm
gì trái với những quy định của pháp
luật” - Ha Mak chia sẻ.
Với những hoạt động tích cực
của mình, Ha Mak là thanh niên
dân tộc tiêu biểu trong phong trào
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2017,
là thanh niên tiên tiến làm theo
lời Bác năm 2018... “Dù tuổi còn
trẻ, nhưng Ha Mak cũng là người
rất có tiếng nói, uy tín trong vùng
đồng bào dân tộc nói riêng và trong
thanh niên ở Hang Hớt nói chung.
Trong hầu hết các hoạt động cần
sự hỗ trợ của thanh niên thì vai trò
vận động thanh niên của Ha Mak
luôn tích cực. Đoàn xã cũng hoàn
toàn yên tâm và tin tưởng khi giao
phó cho cậu ấy bất kỳ nhiệm vụ
gì”, Bí thư Đoàn xã Mê Linh cho
biết thêm.

Một khó khăn khác của những
con người làm nghề đánh bắt
quanh thủy điện Đại Ninh chính
là: mùa hè. Hè đến, những đứa con
còn quá nhỏ của họ cần phải có
người trông nom. Gia đình anh Hồ
Văn Tuấn từ Kiên Giang lên có
hai mặt con, thời gian này chị vợ
phải ở nhà trông con, một tay anh
phải gánh vác việc gia đình. Từ
đánh bắt, chợ búa cho đến chuyện
“nồi niêu xoong chảo”.
Lại một xóm khác. Xóm nhà
này là đại gia đình ông Nguyễn
Văn Nghiệp quê ở Long An, nói
là đại gia đình vì ông là người
lớn tuổi nhất và xung quanh là
con cái, cháu chắt của ông. Ông
Nghiệp có 7 người con thì chỉ
có 3 người biết chữ nhưng cũng
chỉ đến mức biết đọc biết viết và
những phép toán cộng trừ nhân
chia đơn giản. 4 người còn lại
chỉ biết viết cái tên của mình do
3 người còn lại dạy. Một đời bố,
7 người con không được học tập
đến nơi đến chốn nên ông quyết
tâm cho thế hệ con cháu của mình
học hành.
Nghỉ hè là ông buồn rười rượi
vì ở đây thì con trẻ ngoài chơi với
thuyền bè, ngư cụ thì nhà chỉ có

một chiếc ti vi. Anh Dương Văn
Hùng và Dương Văn Ngọt là cháu
bên phía vợ của ông, cũng theo
ông lênh đênh ở đây để kiếm con
tôm, con cá qua ngày. Cực khổ,
vất vả nhưng theo lời “giáo huấn”
của ông hai anh đều dồn hết tâm
sức cho con đi học. Nghỉ hè những
đứa con mới học đến lớp 1, lớp 2
của hai anh chỉ còn biết chơi với
ngư cụ, quây quần với nhau bên
những chiếc thuyền, còn theo bố
mẹ thì nhỏ quá. Anh Ngọt xúc
động về câu chuyện học hành của
con mình, vì trước đây anh cũng
lênh đênh theo cha mẹ nên không
được ăn học tử tế, nên giờ đây anh
quyết tâm không cho chúng “lên
thuyền” nữa mà theo ý anh chính
là lên chiếc xe máy để ở hiên nhà
ra trung tâm xã, ra thị trấn, tiếp
xúc với những điều hấp dẫn hơn
con nước.
Điều lo lắng của ông Nghiệp
chính là các cháu nó học lên nữa
thì ngoài thầy ở trường ra rồi thì
ai dạy cho nó ngày hè. Nhưng ở
nhà thì làm sao có thể rèn luyện
các cháu, vì căn bản đại gia đình
ông chỉ biết đến cái chữ. Hay để
rồi cho chúng quen dần với môi
trường sông nước?

HỒNG THẮM

C
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Thủ lĩnh của thanh niên ở Hang Hớt

Không chỉ tích cực trong việc
vận động, tập hợp thanh niên
tham gia các hoạt động, phong
trào ở địa phương mà chàng
thanh niên Liêng Hót Ha Mak
(dân tộc Cil, sinh năm 1995)
còn đang từng ngày giúp bà
con tập đọc, tập viết để biết
được con chữ, cải thiện chất
lượng cuộc sống của mình.

húng tôi gặp Ha Mak
khi cậu đang cẩn thận
quét lớp, lau bảng,
chuẩn bị phấn, thước
kẻ... trong lớp học xóa mù chữ
cho đồng bào dân tộc thiểu số
thôn Hang Hớt (xã Mê Linh) do
Huyện Đoàn Lâm Hà tổ chức.
Ha Mak là người con của buôn
làng Hang Hớt, cũng đồng thời là
lớp trưởng lớp học này. Để hỗ trợ
cho lớp học, Ha Mak đi đến từng
nhà thông báo, vận động từng
người đi học. Anh Nguyễn Văn
Linh - Bí thư Đoàn xã Mê Linh
bảo rằng, Ha Mak chính là “linh
hồn” của lớp học. Bằng ngôn ngữ
địa phương, Ha Mak dễ dàng giao
tiếp, hướng dẫn kiến thức lại cho
“học sinh” - điều mà cán bộ đoàn
xã và giáo viên đứng lớp gặp rất
nhiều khó khăn.
Một tuần 3 buổi, Ha Mak dành
trọn tâm huyết của mình cho lớp
học chỉ với một mong ước: bà con
có được con chữ để đọc, viết, tính
toán... những điều bình thường
trong cuộc sống hằng ngày. Ngày
chúng tôi quay trở lại, những bàn
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Trước mỗi buổi của lớp học xóa mù chữ, Ha Mak cẩn thận điểm danh từng người. Ảnh: H.T

tay run run, ngượng ngùng cầm
viên phấn rớt lên rớt xuống, nguệch
ngoạc từng nét trên tấm bảng nhỏ
ngày nào nay đã thành thục hơn,
đa số bà con đã viết, đọc được tên
của mình. Chú Ha Dong đưa con
đi bệnh viện đã biết ký giấy tờ
và viết tên của mình và con, biết
đóng tiền chỗ nào, bao nhiêu? Cô
Ka Phương đi ra quán mua hàng
đã biết nên đưa tờ tiền nào, đếm
đủ số tiền được thối lại. Cô chẳng
còn lo sợ bị tính nhầm như ngày
trước... Ha Mak niềm nở kể lại rất
nhiều những thay đổi mà cậu hằng
ngày được chứng kiến. Vẫn phải
thường xuyên đi từng nhà để vận
động, nhắc nhở giờ lên lớp nhưng
Ha Mak bảo rằng, giúp được đến
đâu cậu cũng sẽ hết lòng. “Em
chỉ mong đóng góp một phần nào
đó thôi. Em không được học cao
như các anh chị, cũng không có
khả năng sư phạm nên không thể
truyền dạy bài bản cho các cô chú,
anh chị nên em cứ cố gắng nói hết

những gì mình biết cho bà con dễ
hiểu. Cái cảm giác người đáng tuổi
cha mẹ mình cầm tay mình nói lời
cảm ơn, em thật sự không thể diễn
tả lại bằng lời. Đó là hạnh phúc” Ha Mak chia sẻ.
Thôn Hang Hớt nơi Ha Mak làm
Bí thư Chi đoàn thôn có 90 đoàn
viên, thanh niên. Mỗi tháng, Ha
Mak tổ chức họp một lần để triển
khai công việc như trồng cây xanh,
dọn dẹp vệ sinh, giúp đỡ các đoàn
viên khó khăn... Ở tuổi 23, Ha Mak
hiểu những người bạn đồng trang
lứa của mình để từ đó gần gũi, dễ
dàng đưa ra những lời khuyên bảo,
hướng họ tham gia vào những hoạt
động bổ ích, rèn luyện bản thân.
Tôi nhớ lại lần bất ngờ gặp Ha Mak
ở tòa án tỉnh vào ngày diễn ra phiên
tòa xét xử sơ thẩm vụ án truy sát
cán bộ quản lý rừng tại xã Phi Tô
(huyện Lâm Hà). Buồn thay, chính
người thân của em lại có mặt trong
đó. Chăm chú theo dõi phiên tòa
đến những phút cuối, Ha Mak bảo

Ngày hè lênh đênh
Hè đến, nhưng những đứa trẻ
lại lênh đênh cùng cha mẹ
mưu sinh bằng nghề chài lưới,
đánh bắt tôm cá khiến những
giấc mơ con lay lắt dần quanh
lòng hồ thủy điện Đại Ninh
(Đức Trọng).
ĐỨC TÚ

T

ôi ghé thăm một “xóm miền
Tây” đúng nghĩa. Đúng
nghĩa thứ nhất là nguồn gốc
của họ từ miền Tây sông nước, thứ
hai vì những ngôi nhà được thiết
kế như nhà mùa nước nổi, tránh
con nước và hàng ngày nghề chính
của họ là dong thuyền đi đánh cá.
Xóm có 9 nóc nhà, khoảng 50
nhân khẩu. Trong số 27 người
trong tuổi ăn tuổi học thì chỉ có
khoảng 10 con trẻ cắp sách đến
trường, số còn lại nghỉ ngang.
Ngày hè của cô bé tên Loan năm
nay có sự biến động, biến động vì
năm nay tôm cá ít, theo bố của em,
anh Miền Văn Tây, thời gian gần
đây làm ăn khó vì cá tôm ngày
cũng vơi dần.
Chính vì vậy, ngoài công việc

Ngày hè của những con trẻ theo cha mẹ đánh bắt tôm cá chính là vá lưới, theo thuyền.
Ảnh: Đ.T

vá lưới và giúp cha dong thuyền
ra khơi thì em phải làm thêm việc
vặt, làm cho những nông dân xung
quanh thu hoạch nông sản để kiếm
thêm thu nhập cho gia đình. Loan
tâm sự: Đi học được gặp bạn bè,
thầy cô. Nghĩ hè cũng buồn nhưng
lại giúp được bố mẹ, năm nào
cũng vậy mà.
Có lẽ, trong tầm nhận thức của

Loan thì người học cao nhất ở
xóm nhà của em chỉ đến lớp 11 rồi
đi làm công nhân, chưa một ai học
lên nữa cả. Nên nhiều lúc giấc mơ
“phá kỷ lục” này cũng không phải
dễ dàng gì. Thôi. Ngày hè thì giúp
bố mẹ rồi xem hè của người khác
qua chiếc ti vi đặt trang trọng nhất
trong căn nhà gỗ được sơn bằng
màu mưa nắng.
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Bảo Lộc có thêm trường
đại học
Mới đây, tại TP Bảo Lộc, Trường
Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ
chức tuyển chọn thiết kế kiến trúc
Dự án Trường Đại học Nguyễn Tất
Thành cơ sở Bảo Lộc. Đây là bước
chuẩn bị cho việc đầu tư xây dựng
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
tại TP Bảo Lộc trong thời gian tới.
Cuộc thi tuyển chọn thiết kế kiến
trúc Trường Đại học Nguyễn Tất
Thành cơ sở Bảo Lộc kéo dài từ
tháng 4 và kết thúc vào ngày 11/6
vừa qua đã thu hút rất đông đảo
các đơn vị, nhà tư vấn kiến trúc
tham gia. Sau quá trình sàng lọc,
Ban giám khảo đã công bố 4 thiết
kế đủ điều kiện để tham gia dự thi.
Theo đánh giá, cả 4 bản thiết kế
đều đáp ứng được phần lớn tiêu chí
đề ra như: Quy hoạch và tổng mặt
bằng hợp lý, hài hòa với cảnh quan;
thiết kế kiến trúc thỏa mãn tốt yêu
cầu công năng, giải pháp kỹ thuật
tiên tiến, hiện đại, có ứng dụng
tiến bộ khoa học công nghệ vào dự
án; hình thức công trình hiện đại
mang tính biểu tượng đặc trưng của
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;
hiệu quả sử dụng tốt và có tính khả
thi… Kết quả, Ban giám khảo đã
công bố và trao giải cho các bản vẽ
thiết kế với tổng trị giá giải thưởng
70 triệu đồng; trong đó, có giải nhất
trị giá 30 triệu đồng.
Trường Đại học Nguyễn Tất
Thành cơ sở Bảo Lộc nằm trên
khu đất rộng 40 ha thuộc địa bàn
phường B’Lao. Tổng kinh phí đầu
tư 2.000 tỷ đồng. Quy mô đào tạo
khoảng 3.250 sinh viên trong 5
năm, tập trung vào các ngành nghề
chính gồm: Phát triển nông nghiệp
công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe,
dược liệu và nhà hàng khách sạn.
Trước đó, Trường Đại học Tôn Đức
Thắng cũng đã đầu tư xây dựng cơ
sở tại Bảo Lộc và đã bắt đầu đi vào
QUANG NGỌC
hoạt động.

32 tỷ đồng xây cầu Đạ Long
Dự án đầu tư xây dựng cầu Đạ
Long, huyện Đam Rông với tổng
kinh phí 32 tỷ đồng vừa được
UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt,
chủ đầu tư được giao cho Sở Giao
thông vận tải Lâm Đồng.
Theo đó, Dự án thuộc công
trình cầu đường bộ cấp III, do
Công ty cổ phần Tư vấn giao
thông vận tải Lâm Đồng tư vấn,
khảo sát và thiết lập, triển khai từ
nay đến năm 2020. Mục tiêu của
dự án nhằm kết nối lưu thông 2 xã
Đạ Long và Đạ Tông của huyện
Đam Rông, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội ở địa phương.
Quy mô xây dựng phần cầu
thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông
cốt thép đá, chiều rộng phần
xe chạy 7,5 m; mặt cầu được
thảm lớp bê tông nhựa dày trung
bình 7,5 cm. Phần mặt đường 2
bên cầu dài hơn 393 m, đạt tiêu
chuẩn đường cấp IV miền núi,
vận tốc thiết kế 40 km/h. Kết
cấu nền móng mặt đường bằng
đá dăm cấp phối loại 1 (dày 36
cm), nền trên thảm bê tông nhựa
dày 7 cm…

MẠC KHẢI

Cần siết chặt quản lý quán bar Rain

T

heo Công an TP Đà
Lạt, quán bar Rain
xảy ra nhiều vụ việc
có tính chất phức tạp
từ nhiều năm nay. Chỉ tính riêng
từ cuối tháng 12/2017 tới cuối
tháng 5/2018, trong số 3 vụ ẩu
đả làm 1 người chết, 12 người
bị thương, Cơ quan điều tra
đã khởi tố một vụ cùng 10 đối
tượng về hành vi gây rối trật tự
công cộng và điều tra củng cố
hồ sơ để xử lý một vụ án giết
người. Cụ thể, vào lúc 1h ngày
28/12/2017, M.T.M.T (sinh
năm 1988, thường trú tại đường
Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP Đà
Lạt) cùng nhóm bạn sau khi từ
quán bar Rain ra đường thì bị 1
nhóm thanh niên gây gổ rồi lao
vào đánh nhau. Nguyên nhân
trước đó M.T.M.T có va chạm
với nhóm thanh niên trong quán
bar Rain. Hậu quả, Trí bị 1 đối
tượng (chưa rõ nhân thân, lai
lịch) dùng dao đâm vào sườn,
bụng bị thương khá nặng. Tuy
nhiên, thanh niên trên không
hợp tác với cơ quan công an
nên công tác điều tra, xử lý gặp
rất nhiều khó khăn.
Vụ thứ hai vào khoảng
1h45 ngày 19/1/2018, do mâu
thuẫn trong việc tranh giành
bàn ngồi nên nhóm 10 người
do Võ Văn Duyên (biệt danh
Hùng “lốp”, 30 tuổi, thường
trú tại xã Tân Lạc, huyện Bảo
Lâm) cầm đầu đã xảy ra ẩu đả
với nhóm của Trần Văn Thùy
(35 tuổi) và Kiều Duy Luân
(đều ngụ tại huyện Lâm Hà).
Hậu quả của vụ ẩu đả bằng
hung khí khiến 7 người của cả
hai bên bị thương nặng, phải
nhập viện cấp cứu.
Và gần đây nhất, khoảng
23h ngày 24/5, cũng tại quán
bar Rain, do mâu thuẫn trong
lúc vui chơi, Trần Vinh Quang
(26 tuổi, ngụ đường Nguyễn
Trung Trực, TP Đà Lạt) cùng
7 thanh niên trong nhóm đã

Trong vòng hơn 5 tháng nay đã xảy ra 3 vụ ẩu đả làm 1 người chết, 12 người bị thương tại khu
vực quán bar Rain (số 1, đường Lê Hồng Phong, Phường 4, TP Đà Lạt) khiến nơi đây tiếp tục
được nhìn nhận là “điểm đen” về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố.

Khu vực quán bar Rain (số 1, đường Lê Hồng Phong, Phường 4, TP Đà Lạt) được nhìn nhận là “điểm đen”
về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ảnh: C.Phong

xô xát với nhóm của Nguyễn
Văn An (24 tuổi, trú tại xã
Tà Nung, TP Đà Lạt) gồm
có 6 đối tượng. Cả hai nhóm
đã sử dụng nhiều hung khí
lao vào đánh nhau loạn xạ.
Hậu quả, Nguyễn Văn An tử
vong tại Bệnh viện Đa khoa
Lâm Đồng. Còn Trần Vinh
Quang cùng hai thanh niên
khác được đưa tới bệnh viện
cấp cứu trong tình trạng đa
chấn thương. Hiện Công an
TP Đà Lạt đã chuyển hồ sơ vụ
án mạng qua Phòng Cảnh sát
hình sự Công an tỉnh điều tra
theo thẩm quyền.
Trước đó, theo thượng tá
Phan Tất Chí, Phó Trưởng Công
an TP Đà Lạt, trong năm 2017,
tại quán bar Rain cũng đã xảy
ra nhiều vụ ẩu đả dẫn đến chết
người. Một trong những nguyên
nhân quán bar trên gây mất

ANTT địa phương, theo thượng
tá Chí là việc chủ quán lợi dụng
việc quản lý nhà nước trong lĩnh
vực hoạt động văn hóa chưa
chặt chẽ, đã biến tướng quán
bar thành vũ trường để hoạt
động trá hình, gây thất thoát
thuế cho nhà nước.
Về hoạt động cấp phép, quán
bar Rain trước đây là vũ trường
Rain được Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
cấp phép hoạt động theo quy
định của Chính phủ và là vũ
trường duy nhất trên địa bàn TP
Đà Lạt. Từ đầu năm 2017, cơ
quan chức năng tỉnh Lâm Đồng
đã không tiếp tục cấp phép hoạt
động vũ trường cho cơ sở này.
Tuy nhiên, quán bar Rain thời
gian qua vẫn giữ nguyên mô
hình hoạt động như vũ trường
khiến tình hình ANTT thêm
phức tạp.

“Công an thành phố đã xây
dựng phương án giải quyết tụ
điểm gây mất an ninh trật tự
này, trong đó đề xuất các ngành
chức năng làm rõ nếu đây là địa
điểm hoạt động vũ trường thì
cần cấp phép quản lý theo quy
định vì đây là ngành nghề kinh
doanh có điều kiện. Trường hợp
chỉ có giấy phép kinh doanh
quán bar, chúng ta cần có biện
pháp giám sát quản lý, để chủ
cơ sở phải điều hành hoạt động
theo đúng quy định của pháp
luật” - thượng tá Chí cho hay và
nhấn mạnh thêm Công an thành
phố đang đề xuất với cấp trên,
UBND TP Đà Lạt và các đơn vị
liên quan siết chặt quản lý quán
bar này trong thời gian tới,
không để tình trạng liên tiếp
các vụ xô xát, gây mất trật tự
công cộng xảy ra tại đây.

nước, 1 micro và 30 kg cà phê
cũng của gia đình ông Lê Duy
Tân, với tổng giá trị trên 6 triệu
đồng. Trước đó, Tiệp và Phúc
cũng đã lấy trộm của gia đình
ông Đoàn Tiến Dũng (Thôn 4,
xã Đinh Trang Hòa) 92 kg lưới
B40, trị giá hơn 1,5 triệu đồng.
Qua định giá của Hội đồng

Thẩm định, tổng trị giá mà
Tiệp và Phúc đã trộm cắp trên
16 triệu đồng.
Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thừa
nhận toàn bộ hành vi phạm tội
của mình. HĐXX căn cứ mức
độ hành vi của từng bị cáo để
tuyên phạt 2 bị cáo mức án như
TRỊNH CHU
nêu ở trên.

C.PHONG

Vào tù vì tội trộm cắp tài sản
TAND huyện Di Linh vừa
mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên
phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiệp
(SN 1973) 4 năm tù và bị cáo
Phạm Văn Phúc (sinh năm
1964, cùng ngụ Thôn 2, xã Hòa
Ninh, huyện Di Linh) 15 tháng
tù cùng về tội trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ

ngày 3/11/2017, Tiệp và Phúc
đã lấy trộm của gia đình ông
Lê Duy Tân (Thôn 9, xã Hòa
Ninh) 1 cặp loa thùng, 1 đầu đĩa
DVD, 1 âm ly và 1 đầu lọc âm
thanh, có tổng trị giá gần 9 triệu
đồng. Tiếp đó, lúc 23 giờ ngày
4/11/2017, Tiệp và Phúc lại lấy
trộm 1 chiếc tivi, 1 máy bơm

Đã lập hồ sơ kiểm soát trên 2 nghìn người nghiện ma túy
Qua rà soát, thống kê, tính
đến ngày 15/5/2018, toàn
tỉnh Lâm Đồng đã lập hồ sơ
kiểm soát 2.079 người nghiện
ma túy (tăng 241 người so
với cuối năm 2017); trong
đó, số người nghiện ngoài xã
hội là 1.751 người, số người
đang cai nghiện tại cơ sở cai
nghiện là 104 người và số
người nghiện trong trại giam
và nhà tạm giữ là 224 người;

loại ma túy sử dụng đa số là
ma túy tổng hợp.
Trong 6 tháng đầu năm
2018, các huyện, thành phố
thuộc tỉnh đã áp dụng các
biện pháp xử lý đối với người
nghiện ma túy như: Xử lý
hành chính, giáo dục tại xã,
phường, thị trấn; cai nghiện
ma túy tại gia đình và cộng
đồng; điều trị nghiện bằng
thuốc thay thế; cai nghiện tại

cơ sở cai nghiện ma túy và cai
nghiện bắt buộc; đã lập hồ sơ
đề nghị tòa án nhân dân cấp
huyện xem xét áp dụng biện
pháp cai nghiện bắt buộc cho
26 người.
Năm 2018, tỉnh Lâm Đồng
phấn đấu 100% người nghiện
ma túy trên địa bàn được lập
hồ sơ kiểm soát. Tập trung
làm tốt công tác phối hợp,
thẩm định hồ sơ để áp dụng

biện pháp xử lý hành chính
đưa người nghiện ma túy vào
cơ sở cai nghiện ma túy. Tăng
cường công tác thanh tra,
kiểm tra, mở các đợt cao điểm
tấn công, trấn áp tội phạm ma
túy, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền nâng cao nhận thức
trong cộng đồng, có biện pháp
giúp đối tượng sau cai nghiện
trở về hòa nhập tốt với cộng
TIẾN DÂN
đồng xã hội…

NHÌN RA BỐN PHƯƠNG

CUỐI TUẦN

DỌC ĐƯỜNG ĐẤT NƯỚC

Lung linh “đêm rằm Hội An”
DIỄM THƯƠNG

K

ể từ những năm
1998, Hội An bắt
đầu tổ chức Lễ hội
đêm rằm vào đêm
14 âm lịch hàng tháng, cứ
mỗi độ trăng rằm phố cổ Hội
An lại trở nên lộng lẫy với lễ
hội hoa đăng. Từ 16 giờ, các
tuyến đường ven sông Hoài
thuộc khu phố cổ đã cấm
xe cộ lưu thông, và đến 18
giờ, những dãy đèn lồng đã
được thắp sáng lung linh hết
cả hai bên bờ sông, các con
phố chỉ là không gian cho du
khách đi bộ ngắm đèn lồng.
Khi những ánh đèn điện vụt
tắt, những chiếc lồng đèn
xanh đỏ được thắp sáng và
dòng sông Hoài chẳng đợi
gì mà không lung linh huyền
ảo bởi hàng trăm chiếc đèn
hoa đăng. Hội An như trở về
với một thời ký ức đẹp đẽ vô
hạn, khách đến tham quan
như sống lại khung cảnh
xưa với lối kiến trúc cổ hòa
vào không gian huyền ảo, thơ
mộng ở Hội An.
Theo ý nghĩa dân gian thì
hoa đăng có nghĩa là đèn
hoa. Lễ hội thả hoa đăng là
lễ hội thắp đèn được trang
trí bằng những chiếc đèn
hoa. Hoa đăng được thắp
sáng nhằm mục đích tôn vinh
những giá trị tinh thần, giá
trị tâm linh và văn hóa của
người Việt Nam vào những
ngày lễ lớn. Đặc biệt là lễ
hội đầu năm mới, Lễ Thượng
Nguyên, người dân cùng đốt
đèn mừng lễ hội, cầu nguyện
quốc thái dân an. Thả đèn
hoa đăng theo tâm niệm của
người dân nơi đây là để đem
lại sức khỏe và tài lộc cho

Giai điệu phố núi...
... chậu hoa trước cửa được thay
thế và bóng Đan vắng tanh. Anh
lang thang khắp phố. Kiếm tìm.
Đan mù khơi. Mà phố rộng lắm,
đông lắm, biển đời xuôi ngược
biết đâu mà tìm?...
Thiên lao vào công việc để tìm
quên. Nhiều đêm hình ảnh Đan
hiện về trong giấc mơ khiến Thiên
nhớ đến tái tê. Anh mở radio nghe
nhạc, giai điệu bài hát Romeo và
Jiuliet bất chợt vang lên - giai điệu
tình yêu đẹp mà buồn, vỡ tan và
đong đầy nước mắt.
Cái lạnh, cái buồn và cái tĩnh
vắng của Đà Lạt chiều sương
khiến Thiên nhớ cô đến rụng rời.
Vắng Đan, vết thương nứt toác
trong lòng Thiên không một ai
đủ sức chữa lành. Từ lúc Đan
ra đi, Thiên không mở lòng với
người con gái khác, hình như
bóng dáng Đan vẫn còn hiện hữu
trong Thiên mà bất kể khi nào,
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Bí ẩn ở châu Phi:
Nhiều cây ngàn năm tuổi lặng lẽ chết

Nhắc đến phố cổ Hội An, người ta liên tưởng ngay đến những
nếp nhà cổ sơn vàng, những chiếc đèn lồng lung linh hay món
“Cao lầu” nức tiếng… Nhưng nếu đến nơi này vào dịp rằm thì
sẽ càng ngây ngất hơn với một Hội An lung linh, lộng lẫy bởi lễ
hội hoa đăng, nét văn hóa đặc sắc của phố Hội.

Cây bao báp. Ảnh. Aduna.com

Du khách chèo thuyền dọc sông Hoài thả đèn hoa đăng. Ảnh: D.T

mọi nhà. Đó là cách hiểu rất
đơn giản nhưng lại khiến bất
kỳ ai cũng thấy háo hức. Một
chiếc đèn trôi về biển là một
ước mơ được bay cao bay xa
mà ước mơ, hy vọng là điều
luôn có sẵn trong mỗi con
người.
Đến Hội An vào đúng dịp
Rằm tháng Tư, chúng tôi như
chìm đắm trong nét văn hóa
hoài cổ, trong những sắc đèn
hoa đăng lung linh lãng đãng
trôi trên sông Hoài vằng vặc
ánh trăng. Từ 6 giờ chiều, một
chiếc thuyền rồng lớn bắt đầu
chạy trên sông chở theo các
tượng Phật, thầy tụng kinh…
xung quanh là các ghe nhỏ chở
du khách thả hoa trên sông,

một khung cảnh thanh bình,
mộc mạc mà thơ mộng khó
tả. Nhiều du khách thích thú
chia sẻ, nếu đến Hội An phải
thử cảm giác xuôi thuyền dọc
sông Hoài thả đèn mới cảm
nhận sâu sắc vẻ đẹp của nét
văn hóa truyền thống ở Hội
An, một nét riêng, đặc sắc mà
rất gần gũi. Cảm giác ngồi
trên thuyền ngắm nhìn thành
phố lung linh, với bao ánh đèn
hoa đăng, đèn lồng rọi chiếu
phản ánh lên dòng sông Hoài
óng ánh như dải lụa mỏng uốn
lượn giữa lòng phố hội thật là
đặc biệt.
Thành phố Hội An trầm lắng,
gợi nhớ và cũng thật lộng lẫy
theo cách của riêng mình.

Giống cây bao báp, một biểu
tượng của lục địa châu Phi và là
cốt lõi của rất nhiều phương thuốc
chữa bệnh và văn hóa dân gian
châu Phi, đang chết dần chết mòn
trên khắp lục địa đen.
Một nghiên cứu vừa được
công bố trên tạp chí Nature
Plants mới đây cho thấy có tới 8
trong số 13 cây bao báp cổ xưa
nhất châu Phi đã chết trong thập
kỷ vừa qua và các nhà khoa học
đang đau đầu tìm hiểu lý do. Các
tác giả của cuộc nghiên cứu cho
rằng biến đổi khí hậu có thể là
một trong những nguyên nhân
ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn
của cây bao báp.
“Cái chết của phần lớn các cây
bao báp lớn nhất và lâu đời nhất
châu Phi trong 12 năm qua là một
sự kiện có tầm quan trọng chưa
từng thấy. Những cái chết này
không phải do dịch bệnh gây ra
và có sự gia tăng nhanh chóng về
hiện tượng chết tự nhiên ở nhiều
cây bao báp trưởng thành khác” các tác giả công trình nghiên cứu
nhận định.
Trả lời phỏng vấn đài NPR, tác
giả chính của cuộc nghiên cứu,
ông Adrian Patrut, nói: “Sự sụt
giảm nhanh chóng này là điều rất
bất ngờ bởi vì đây là những cây
đã sống hơn 2.000 năm”. Bằng

cách sử dụng phương pháp định
niên đại bằng carbon phóng xạ,
các nhà nghiên cứu đã phân tích
hơn 60 cây bao báp lớn nhất và
có thể là lâu đời nhất ở châu Phi
từ năm 2005 đến năm 2017.
Trung bình, 5 trong số 6 cây bao
báp lớn nhất đều chết hoặc bị khô
héo ở những phần già nhất trong
vòng 12 năm qua. Những cây
đã chết hoặc đang chết dần chết
mòn được phát hiện ở Zimbabwe,
Namibia, Nam Phi, Botswana và
Zambia. Chúng đều có niên đại từ
1.000 đến hơn 2.500 năm.
Đài BBC dẫn lời ông Patrut
cho biết tình trạng biến đổi khí
hậu do con người gây ra rất có
thể là một nguyên nhân. Ngoài
ra, nhiệt độ tăng cao và những
trận hạn hán cũng là các mối đe
dọa chính. Tuy nhiên, các nhà
khoa học cho rằng cần nghiên
cứu thêm để củng cố hoặc bác bỏ
giả thuyết này.
Cho dù nguyên nhân là gì đi
nữa, những cái chết bí ẩn của cây
bao báp sẽ ảnh hưởng lớn đến
môi trường phía Nam châu Phi.
Theo tạp chí Science, cây bao báp
ngoài công dụng cho bóng mát,
vỏ cây, rễ, hạt và trái cây của nó
còn là nguồn thức ăn của nhiều
loài động vật.

mắc phải căn bệnh quái ác,
mường tượng trong cô là một
cuộc giã từ. Bàn tay Thiên run
run sờ lên khuôn mặt hơi lạnh
và gầy gò của Đan, mắt Đan từ
từ hé ra, mơ màng, trắng đục.
Đến bây giờ Thiên đã hiểu vì
sao ngày ấy Đan dửng dưng bỏ
Thiên trên đồng cỏ xanh rì, ba
năm trời Đan âm thầm chống
chọi với căn bệnh và cô đơn gục
ngã vì căn bệnh một mình trong
bệnh viện giữa lòng phố núi xa
xôi. Anh mím môi thật chặt để
không bật ra tiếng khóc, vậy mà
nước mắt vẫn chảy dài trên khóe
mắt của anh. Đan không nói gì,
anh cũng im lặng. Anh hiểu bây
giờ thứ mà Đan cần là sự nghỉ
ngơi, là bình an những giây phút
sau cùng trong vòng tay của
người đàn ông mà Đan từng gọi
là: Ngốc thương yêu. Khoảnh
khắc Đan nhìn Thiên, mỉm cười,

cái cười nhẹ nhàng như rũ bỏ tất
cả đau buồn, phiền muộn trong
quá khứ, chỉ còn tình yêu và
hạnh phúc nằm lại trong tim...
“Nếu mình xa nhau, ngày em đi
anh không được rơi nước mắt. À,
mà đàn ông ai lại rơi nước mắt bao
giờ? Em cũng không giải thích
gì nhiều, vì lòng anh đã lí giải hộ
em”... Cô từng nói như thế cái
thuở hai người còn nồng nàn bên
nhau.
Anh rỉ tai cô: “Đan, anh về với
em rồi nè! Hứa với em, anh sẽ
không khóc. Ráng tịnh dưỡng cho
khỏe hẳn để anh bù đắp cho em,
nghe em!”.
Hai hàng nước lăn dài trên khóe
mắt của Đan. Bất giác anh nghe
trong thanh âm núi đồi tiếng của
Đan vọng về, rưng rưng, ấm áp.
Và giai điệu Romeo và Juliet
êm đềm ru Đan vào giấc ngủ
bình an...
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nơi đâu nỗi nhớ cũng trỗi dậy
khiến Thiên rã rời khắc khoải.
***
Chiếc điện thoại trong túi quần
kaki của Thiên bất chợt vang lên
tiếng chuông báo tin nhắn. Thiên
mở máy, số điện thoại lạ mà Thiên
chưa lưu trong danh bạ. Đọc tin
nhắn, tim anh đông cứng, lòng anh
tê dại và đớn đau như trăm ngàn
mũi kim đâm vào:
“Khắc Thiên, vào bệnh viện
nhanh lên, Đan nguy kịch lắm rồi.
Bệnh viện Đà Lạt, phòng 08”.
Thiên gọi lại số điện thoại
lạ hai lần, cả hai lần Thiên đều
nghe tiếng “tút... tút...” kéo dài
cùng câu nói bất hủ báo số máy
anh vừa gọi không liên lạc được.
Anh hốt hoảng chạy xuống cung
đường bắt taxi đi thật nhanh đến
bệnh viện Đà Lạt. Phòng số 08
nằm trên lầu, cuối dãy. Vừa đến
cửa phòng Thiên đã trông thấy

Đan nằm trên giường bệnh, xung
quanh cô đầy những máy móc
thiết bị khám bệnh, dây điện
bủa giăng. Mặt Đan tái nhợt,
đôi mắt lim dim và im lặng như
ngày trước Đan vẫn thường ngủ
say trong vòng tay của Thiên
trên tầng 14. Bên cạnh Đan là
một cô gái tóc búi cao, khóe
mắt sâu và hốc hác vì chăm sóc
thâu đêm cho Đan. Cô gái đã
trông thấy Thiên, giơ tay ra hiệu
bảo anh vào.
Bước vào căn phòng, mùi
thuốc, cồn và hóa chất y tế xộc
vào mũi Thiên. Anh nhận ra Đan
ngày xưa của anh đã gầy đi rất
nhiều, khuôn mặt nhô xương và
nửa dưới cơ thể được đắp bằng
tấm chăn màu trắng. Căn bệnh
ung thư máu gặm nhấm từng
ngày được sống của Đan, ngày
cô quyết định chia tay Thiên
cũng là ngày cô phát hiện mình
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FIFA WORLD CUP 2018:

BÓNG ĐÁ CHÂU Á CÓ LÀM NÊN BẤT NGỜ?
Với 5 đại diện châu Á đến với
Vòng chung kết Giải Bóng đá
thế giới FIFA World Cup 2018
lần này tại Nga, liệu các đội
bóng này có cơ hội nào để làm
nên điều bất ngờ?
VIẾT TRỌNG

Ở hai đầu châu lục
Đây là lần thứ hai châu Á có 5
đại diện tại FIFA World Cup gồm
các đội tuyển quốc gia Nhật Bản,
Hàn Quốc, Australia, Iran và Arab
Saudi. Lần đầu tiên một Vòng
chung kết Bóng đá thế giới mà
châu Á có 5 đại diện đó là vào năm
2006 tại Đức.
Khi mà quả bóng World Cup
lăn tròn trong sự hào hứng của cả
thế giới những ngày này, một câu
hỏi vẫn thường đặt ra cho nhiều
khán giả châu Á rằng liệu các đội
bóng của châu lục mình có làm nên
“cơm cháo” gì không ở nước Nga?
Đặt ra câu hỏi này là vì lần gần
đây nhất, tại World Cup 2014
ở Brazil, cả 4 đại diện của châu
Á chẳng đội nào vượt qua được
vòng bảng.
Tuy nhiên, trước đó, tại World
Cup 2010 ở Nam Phi, thành tích
của châu Á có tốt hơn khi cả 2 đội
tuyển Nhật Bản và Hàn Quốc đều
vượt qua vòng bảng, Hàn Quốc
sau đó bị chặn lại bởi Uruguay,
Uruguay đã vào đến bán kết; còn
Nhật Bản cũng ngừng bước trước
một đội Nam Mỹ khác là Paraguay
trong loạt sút luân lưu 11m.
Trên bình diện châu lục, Hàn
Quốc và Nhật Bản tính cho đến
nay cũng là 2 đội tuyển có thành
tích tốt nhất tại các kỳ World Cup.
Năm 2002, khi World Cup đồng
diễn ra trên 2 quốc gia này, cả 2
chủ nhà đều đứng đầu bảng đấu

Tuyển Nhật Bản hứa hẹn tạo một sự đột phá tại World Cup 2018. Theo: Thethao24h

của mình khi kết thúc vòng bảng.
Hàn Quốc sau đó còn tiến sâu vào
giải, vượt qua cả Italia và Bồ Đào
Nha để giành vị trí thứ tư thế giới.
Nhưng ngoại trừ Hàn Quốc và
Nhật Bản với thành tích “đột xuất”
như trên, các đội châu Á còn lại
khi vào Vòng chung kết World
Cup cho đến nay hầu như đều rất
khó vượt qua vòng bảng, chưa nói
đến việc tiến sâu tại giải đủ để gây
nên bất ngờ.
Như Iran chẳng hạn, đội tuyển
quốc gia này trong lịch sử từng 3
lần giành vô địch châu lục, 4 lần
giành Huy chương Vàng Á Vận
hội, 4 lần giành vô địch Tây Á và
đã 4 lần vượt qua vòng loại để tham
dự World Cup, gần đây nhất là năm
2014 nhưng cả 4 lần này đều không
vượt qua vòng bảng.
Arab Saudi cũng là một đội tuyển
mạnh ở châu Á khi đến 3 lần vô
địch châu lục, nhiều lần vô địch
khu vực Tây Á và cũng đã có đến 4
lần tham dự Vòng chung kết World
Cup, ngay lần đầu tiên năm 1994
họ vào đến vòng 2, còn 3 lần sau đó
vào các năm 1998, 2002, 2006 đều
không vượt qua vòng bảng.
Còn với đội Australia - Úc, đó là

một đội bóng với hầu hết cầu thủ
người châu Âu nhưng họ lại đang
chơi bóng trong một quốc gia với
đại đa số dân thích bóng bầu dục
kiểu Úc hơn là bóng đá, hệ quả là
bóng đá quốc gia này không đủ
mạnh như ở châu Âu.
Và cũng vì nằm trong khu vực
châu Đại Dương kém phát triển về
bóng đá nên chỉ có nửa tấm vé vào
World Cup, dù luôn dẫn đầu châu
lục này nhưng Úc phải tìm nửa
tấm vé còn lại bằng cách thi đấu
với những đội rất mạnh ở Nam
Mỹ, nên trong lịch sử của mình họ
chỉ mới được tham dự World Cup
lần đầu vào năm 1974 và không
vượt qua vòng bảng. Từ 1978 đến
2002, họ chẳng tìm được nửa tấm
vé này nên đến 2006, Úc đã có
một bước đi rất khéo khi xin gia
nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á
để họ chỉ gặp những đối thủ “dễ
chịu” hơn trong việc tranh vé dự
World Cup. Từ đó đến nay, tấm vé
World Cup luôn nằm trong tay họ,
trong đó World Cup 2006 họ vào
đến vòng 2, nhưng 2 kỳ chung kết
2010 và 2014 cũng chỉ dừng bước
ở vòng bảng.
Nhưng trừ Úc từ châu Đại

Dương sang, sức nặng của bóng
đá châu Á lâu nay vẫn như đang
đổ dồn về 2 đầu châu lục, đó là
khu vực Đông Bắc Á và Tây Á, cả
4 đại diện dự World Cup lần này
đều được chia đều cho 2 bên đầu
này, còn các khu vực khác như
Nam Á hay Đông Nam Á đúng là
vùng trũng. Trung Quốc, quốc gia
có hàng tỷ người nhưng đội tuyển
quốc gia này mới chỉ 1 lần vào
World Cup; còn Ấn Độ, quốc gia
đông dân không kém cũng chỉ mê
môn bóng gậy (cricket), bóng đá
hầu như ít ngó ngàng.
Rõ ràng để bóng đá châu Á
vượt lên, theo nhiều nhà chuyên
môn, Giải vô địch châu Á- AFC
Cup hiện nay cần phải được cải
thiện, cùng đó các quốc gia trong
châu lục này phải tìm cách nâng
cao chuyên môn và tính cạnh
tranh của giải vô địch quốc gia và
phát triển hệ thống đào tạo trẻ của
nước mình.
Hy vọng nào cho châu Á
Trong 5 đội dự World Cup lần
này, hy vọng lớn nhất cho châu Á
chính là đội tuyển Hàn Quốc. Họ
thi đấu kỷ luật và đang có những
ngôi sao đang chơi tại Ngoại
hạng Anh như Ki Sung - yeung
với Swansea, Lee Chung- yong
với Crytal Palace, đặc biệt là Son
Heung Min với Tottenham, cầu
thủ đã ghi được 30 bàn sau 95
trận khoác áo đội này, một con số
không phải bất cứ cầu thủ châu Á
nào cũng có thể làm được.
Tuy nhiên, Hàn Quốc lại nằm
trong một bảng rất mạnh là bảng F
với Đức - đương kim vô địch thế
giới cùng Mexico và Thụy Điển.
Rõ ràng về thực lực, Hàn Quốc
chưa phải là đối thủ cạnh tranh trực
tiếp với Đức nên để lọt vào vòng
trong họ cần phải vượt qua được
2 đội còn lại trong bảng, nhưng

nhiệm vụ này quả thật không dễ
chút nào vì Mexico cũng rất mạnh
còn Thụy Điển luôn đáng gờm ở
mọi bảng đấu.
So với Hàn Quốc thì đội tuyển
Nhật không có nhiều ngôi sao nổi
bật hơn nhưng họ lại nằm trong
bảng H với Ba Lan, Senegal và
Columbia - một bảng tương đối dễ
thở. Trong bảng đấu này nếu Nhật
với các cầu thủ có kinh nghiệm
thi đấu nước ngoài như Shinji
Kagawa, Maya Yoshida, Makoto
Hasebe, Shinji Okazaki phối hợp
tốt với các cầu thủ trong nước thì
họ vẫn có cơ hội vượt qua vòng
bảng để lọt vào vòng trong.
Với 2 đội ở Tây Á, Arab Saudi
nằm ở bảng A với chủ nhà Nga,
Ai Cập và Uruguay, một bảng đấu
không có các đối thủ quá mạnh
nhưng vấn đề là đội bóng này với
thực lực khiêm tốn của mình có
đủ để vượt qua được đối thủ hay
không? Đội còn lại, Iran, lại nằm
ở bảng B với Marocco và 2 “ông
kẹ” thực sự của bóng đá thế giới là
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, liệu
có cửa nào cho họ vào vòng trong
chăng với 2 đội cực mạnh này?
Và cuối cùng với Úc, họ đang
nằm tại bảng C với Pháp, Peru
và Đan Mạch. Cứ coi như Pháp
với đẳng cấp của mình, đương
nhiên chiếm ngôi đầu bảng đi,
tấm vé còn lại dành cho cả 3 đội,
Úc muốn chiếm vị trí nhì bảng
phải vượt qua được Đan Mạch và
thắng Peru. Nhiệm vụ này trong
thời kỳ huy hoàng của mình Úc
có thể làm được, nhưng hiện nay,
do thiếu vắng các chân sút có thể
xoay chuyển tình thế họ đã phải
đưa một cầu thủ từng là ngôi sao
của đội là Tim Cahill nay đã 38
tuổi vào đội hình của mình thì
quả thật, phải rất nỗ lực thì họ
mới vào đến vòng trong được.

Góc ảnh đẹp

THÔNG BÁO
Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng có nhận hồ sơ đề nghị đăng
ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng nhưng do chủ phương tiện
không có đầy đủ hồ sơ gốc của các phương tiện theo danh sách
dưới đây:
1. Ông Phan Văn Kính: KP4 - Liên Nghĩa - Đức Trọng Lâm Đồng:
Loại xe

Nhãn hiệu

Số máy

Số khung

Màu sơn

Máy san bánh lốp

Mitshubishi MG3

6BD1-74120

MG3-0890

Vàng

2. Ông Nguyễn Văn Hào: Khu 1 - Phường 1 - Bảo Lộc Lâm Đồng
Loại xe

Nhãn hiệu

Số máy

Số khung

Màu sơn

Máy đào bánh lốp

Daewoo DH05W

08098500148
6BB1

DH05W-0315

Cam

Vậy, Sở Giao thông vận tải thông báo sau 7 ngày kể từ ngày đăng
thông báo này nếu các xe máy chuyên dùng trên không có tranh chấp,
Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành đăng ký cấp biển số cho các xe
máy chuyên dùng trên.

Cổ thạch. Ảnh: Thụy Trang
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