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TUẦN
CON SỐ

Toàn tỉnh có 265.063/301.105
hộ gia đình được công nhận
danh hiệu gia đình văn hóa, đạt
tỷ lệ

88%.

Nguồn: Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch Lâm Đồng

Tác phẩm “Thưa hồng rậm lục” của hoạ sĩ Đặng Ngọc Trân.
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Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

T

hực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018”,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ
thị số 24-CT/TU ngày 27/2/2018 “Về tăng
cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan
hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong
tỉnh”. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính
quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở
cơ sở theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017
của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Ban
hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng
trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của
nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Qua 6 tháng đầu năm nay thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở đối với các loại hình: Dân chủ ở xã,
phường, thị trấn; quy chế dân chủ trong hoạt động
của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong doanh
nghiệp; cho thấy đạt một số kết quả tích cực. Đó là:
Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở các loại
hình cơ sở trên địa bàn tỉnh với phương châm “Dân

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra - giám sát” được
tôn trọng và thực hiện nghiêm túc, phát huy đầy đủ
quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực
của đời sống, huy động được nhiều nguồn lực phát
triển hạ tầng, phục vụ dân sinh, nâng cao dân trí; dân
chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành
của bộ máy Nhà nước các cấp; bầu không khí dân
chủ trong xã hội, trong sinh hoạt cộng đồng được cởi
mở... Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở vẫn còn hạn chế, yếu kém như: Công tác tuyên
truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng
và các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số địa phương, cơ
quan, đơn vị còn hình thức, chất lượng chưa cao. Việc
niêm yết, công khai các nội dung để dân biết theo quy
định của Pháp lệnh 34 chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu cụ
thể nên chưa tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận
thông tin; tỷ lệ người dân tham gia sinh hoạt ở khu
dân cư thấp...

Chứng tích lịch sử Hải Vân Quan
TRANG 8
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Triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân
kinh doanh nộp thuế khoán
Ngày 26/6, Cục Thuế Lâm Đồng phối
hợp với Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã tổ
chức triển khai công tác ủy nhiệm thu
thuế (UNTT) đối với cá nhân kinh doanh
(CNKD) nộp thuế khoán. Tham dự có lãnh
đạo Bưu điện tỉnh, lãnh đạo các phòng
thuộc Bưu điện tỉnh, chuyên viên quản lý
dịch vụ các phòng (Kế toán kinh doanh,
Kỹ thuật nghiệp vụ, Tài chính kế toán);
đại diện lãnh đạo Bưu điện, kế toán/kiểm
sát viên, nhân viên kinh doanh bưu điện
huyện/thành phố; lãnh đạo Cục Thuế, các

thành viên Ban chỉ đạo và Tổ triển khai mở
rộng thí điểm UNTT đối với cá nhân kinh
doanh nộp thuế khoán.
Việc thí điểm UNTT đối với CNKD nộp
thuế khoán qua các tổ chức được Bộ Tài
chính chỉ đạo triển khai thực hiện từ năm
2016 và tổ chức thí điểm ở một số quận,
huyện tại 3 địa phương là Hà Nội, TP Hồ
Chí Minh và Đà Nẵng từ đầu năm 2016.
Sau đó, tiếp tục triển khai thí điểm tại một
số Cục Thuế. Đến nay, đã có 48 Chi cục
thuế thuộc 14 tỉnh, thành phố triển khai

Áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng ISO tại 24 xã, phường

thực hiện thí điểm UNTT đối với CNKD
hộ khoán.
Các đại biểu tham dự được nghiên cứu,
trao đổi các nội dung liên quan đến công
tác UNTT đối với CNKD nộp thuế khoán,
với mục đích góp phần cải cách thủ tục
hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho
người nộp thuế, hiện đại hóa công tác quản
lý thu thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách,
giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa công
chức thuế và người nộp thuế, tránh các rủi
ro, tiêu cực tiềm ẩn…
NHẬT QUÂN

Chưa tới 50% doanh nghiệp hoạt động có lãi
Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế
đã tiếp nhận và xử lý 35.136 tờ khai thuế
các loại, đạt 95,59% so với tờ khai phải nộp,
tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 95,32%, tỷ lệ
nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
năm 2017 đạt 92,5%, trong đó, số doanh
nghiệp có lãi chiếm 43,3% tương ứng với

số thuế phải nộp 555,3 tỷ đồng, số doanh
nghiệp lỗ chiếm 48,8% và doanh nghiệp
chưa phát sinh doanh thu chiếm 9,9%.
Trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng số
thuế lập bộ là 2.659,12 tỷ đồng, bằng
184% so cùng kỳ, trong đó, doanh nghiệp
2.525,3 tỷ đồng và hộ cá nhân kinh doanh

132 tỷ đồng. Ngành Thuế cũng thường
xuyên giám sát chặt chẽ kê khai thuế, kịp
thời phát hiện, nhắc nhở các trường hợp kê
khai chậm, kê khai chưa đúng; các trường
hợp có rủi ro về thuế, chuyển cho các bộ
phận chức năng kiểm tra tại trụ sở người
nộp thuế đúng quy định. 
P.L.H

Đơn Dương tổ chức hội thi nhiếp ảnh và bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương
Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Hội
LHPN Đơn Dương đã phối hợp với Phòng
Văn hóa thông tin và Trung tâm Văn hóa
Thể thao huyện tổ chức Hội thi “Bữa cơm
gia đình ấm áp yêu thương” và Cuộc thi
nhiếp ảnh “Phụ nữ DTTS với phong trào 3
sạch”. Tham gia hội thi nấu ăn có 11 đội,
trong đó có 10 Hội Phụ nữ các xã, thị trấn
và Hội Phụ nữ Công an huyện. Cuộc thi
nhiếp ảnh có 90 tác phẩm của chị em phụ
nữ tham gia dự thi với những nội dung: nhà
sạch, bếp sạch, cổng đẹp, hàng rào đẹp,
đường làng, ngõ xóm sạch và phụ nữ tham
gia giữ gìn vệ sinh môi trường do các tay
máy không chuyên thực hiện.

VIẾT TRỌNG

ĐÀ LẠT:

Tiết kiệm khoảng 2,6 tỷ đồng
từ cải cách tài chính công

Ban tổ chức
trao giải thưởng
cho các đội
đoạt giải.

NGỌC THANH

Phối hợp thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng
Ngày 27/6, Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội phối hợp với UBND huyện Đức
Trọng đã tổ chức hội nghị nhằm phối hợp
triển khai thực hiện công tác cai nghiện
ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa
bàn huyện Đức Trọng, với sự tham gia
của đại diện các ban, ngành chức năng có
liên quan và đội trưởng, đội phó Đội công
tác tình nguyện tại các xã Hiệp An, Hiệp
Thạnh, Ninh Gia và thị trấn Liên Nghĩa.
Theo đánh giá, tình hình ma túy trên
địa bàn huyện Đức Trọng đang diễn biến
phức tạp, có 273 người nghiện ma túy có

hồ sơ kiểm soát, trong đó, đang cai nghiện
tại Cơ sở cai nghiện ma túy là 28 người,
ngoài xã hội là 240 người, nhưng địa
phương chưa tổ chức cai nghiện tại gia
đình và cộng đồng được do không có địa
điểm cắt cơn nghiện tại xã, thị trấn theo
quy định.
Vì vậy, hội nghị được tổ chức nhằm
triển khai phương án tổ chức cai nghiện
ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa
bàn huyện Đức Trọng, trong đó, cắt cơn
nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy trực
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã

Tiếp tục thực hiện tốt... 
... Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài chưa thực hiện tốt quy chế dân
chủ ở cơ sở. Tình trạng doanh nghiệp còn
nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
của người lao động nhưng chưa có biện
pháp đủ mạnh để xử lý. Việc chỉ đạo nắm
bắt tình hình nhân dân và xử lý đối với
những tổ chức, cá nhân vi phạm quyền
làm chủ của nhân dân, của một số cấp ủy,
chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thường
xuyên, kịp thời... Một trong những nguyên
nhân dẫn tới là do một số cấp ủy, chính
quyền chưa quyết liệt trong lãnh dạo, chỉ
đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân
chủ; thiếu kiểm tra, đôn đốc trong thực
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng cho
biết, có 24 xã, phường trong tỉnh đã được
chọn để thí điểm áp dụng hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001 đến cấp xã, phường theo chương
trình của tỉnh trong năm 2018 này.
Việc chọn triển khai thí điểm nhằm
nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành
chính tại các UBND cấp xã, phường
hiện nay. Mục tiêu tỉnh đặt ra là đến năm
2019 tỉnh sẽ triển khai rộng việc áp dụng
ISO đến ít nhất 50% xã, phường trong
tỉnh; đến năm 2021 toàn bộ 100% xã,
phường trong tỉnh sẽ áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng này.
Sở Khoa học Công nghệ đến nay đã
phối hợp với các sở, ngành có liên quan,
UBND các huyện, thành trong tỉnh để
khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản
lý chất lượng tại 24 xã, phường được chọn
thí điểm, đồng thời phối hợp với đơn vị tư
vấn để xây dựng mô hình khung.
Mô hình khung này trong quá trình triển
khai sẽ được hoàn chỉnh dần cho phù hợp
với cơ sở. Sở cũng đã tổ chức các lớp tập
huấn hướng dẫn cho cán bộ công chức xã
vận hành hệ thống này vào thực tiễn tại
địa phương mình.

hội (đóng chân tại thôn Phú An, xã Phú
Hội, huyện Đức Trọng). Cụ thể, thời gian
thực hiện cai nghiện tại gia đình, cộng
đồng là 6 tháng, tính từ ngày ký quyết
định cai nghiện tại gia đình, quyết định
cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc
tại cộng đồng. Trong đó, thời gian cắt
cơn, giải độc tại gia đình hoặc tại cơ sở
cai nghiện ma túy tỉnh là từ 15-30 ngày.
Đức Trọng sẽ chọn xã Ninh Gia và thị
trấn Liên Nghĩa làm điểm triển khai đề
án trên, riêng các xã còn lại cũng sẽ triển
khai đồng bộ.
T.VŨ

TIẾP TRANG 1

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu
quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ
sở, thời gian tới cấp ủy, chính quyền các
cấp, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt
và triển khai thực hiện các chủ trương của
Đảng và pháp luật của Nhà nước về công
tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của
Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu
tư cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Nêu
cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác
phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí ở cơ quan, đơn vị.
Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội
quy, quy chế, quy định của từng cơ quan,

đơn vị cho phù hợp với quy định của pháp
luật; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại,
tố cáo của công dân... Một nhiệm vụ quan
trọng nữa là phải đẩy mạnh công tác cải
cách thủ tục hành chính; nêu cao vai trò,
trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh
đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp
thời phát hiện các mô hình, điển hình thực
hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân
chủ ở cơ sở để tuyên truyền, phổ biến, nhân
rộng và biểu dương, khen thưởng. Xây
dựng phong cách, lề lối làm việc của cán
bộ, công chức trong giao tiếp, ứng xử với
dân, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại
cán bộ, công chức, đảng viên trong năm.

LAN HỒ

UBND thành phố Đà Lạt cho biết, đến
nay cùng với việc công khai dự toán ngân
sách 2018, thành phố đã chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện niêm
yết công khai báo cáo thu chi tài chính
năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước
năm 2018 của đơn vị mình.
Đến nay, toàn bộ 31/31 cơ quan hành
chính nhà nước, 62/62 đơn vị sự nghiệp
công lập của thành phố đều thực hiện cơ
chế tự chủ tài chính. Ước tính trong 6
tháng đầu năm nay, các cơ quan chuyên
môn, UBND các phường, xã cùng các
đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Đà Lạt đã
tiết kiệm được khoảng 2,64 tỷ đồng từ cải
cách tài chính công.
V.T

Mỗi năm sản xuất 500.000
mầm chồi cà phê vối đầu dòng
Sở NN&PTNT Lâm Đồng vừa có
quyết định công nhận lại diện tích 2,2
ha vườn cà phê vối đầu dòng của ông
Nguyễn Xuân Bách (Tổ 5, phường Lộc
Sơn, Bảo Lộc) với năng suất khai thác
500.000 mầm chồi/năm.
Trong đó, gồm 2 loại cà phê đầu dòng
với 200 cây giống TS1 và 220 cây giống
TR4, được trồng trong 2 năm 2004 và
2009. Qua thực tế sản xuất, giống cà phê
TS1 ghép mầm chồi đã sinh trưởng khá
tốt trên các vùng tái canh cà phê Lâm
Đồng, kháng được bệnh gỉ sắt, năng suất
có thể đạt đến 7 tấn nhân/ha. Giống cà
phê ghép TR4 có chiều cao trung bình
2-3 m, cây thích nghi nhiều điều kiện
sinh trưởng khác nhau. Cây phân nhiều
cành đậu trái, thời điểm thu hoạch cà phê
TR4 từ ngày 15/11 đến 15/12 hàng năm,
năng suất đạt từ 7-10 tấn nhân/ha.
Được biết, thời hạn công nhận vườn cà
phê đầu dòng với 2 giống TS1 và TR4
nói trên là 5 năm.
VĂN VIỆT
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Tôn vinh danh nhân biết mấy cho vừa
PHAN QUANG

H

ình thức tôn vinh cổ
nhất là dựng đền thờ,
xây mộ chí. Hoàng
đế, nhà vua truyền
thuyết khởi sáng nước Trung
Hoa từ thời cổ đại đã được lập
đền thờ phụng dù chẳng mấy
ai tin đấng khai sáng ấy có
tồn tại trên đời. Lăng mộ các
Pharaon (Hoàng đế) Ai Cập
xây dựng trong lòng các kim
tự tháp hoành tráng đến mức
kinh ngạc năm ngàn năm trước
bên bờ sông Nil, dòng sông
mẹ vùng bắc châu Phi. Thành
phố đầu tiên ở phương Tây
mang tên danh nhân là Roma,
thủ đô nước Ý, rút gọn từ tên
người sáng lập đô thành ấy
vào thế kỷ thứ VIII trước kỷ
nguyên Thiên chúa giáo: chàng
Romulus chiến binh. Thành
phố Byzance, trung tâm nền
văn minh Byzantin lừng lẫy
thời cổ đại đến thế kỷ IV đổi
tên thành Constaninople nhằm
vinh danh vua Constantin Đại
đế; sang đầu thế kỷ XX lại đổi
thành Istanbul, đô thị lớn nhất
nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.
Đô thành mỹ lệ do vua Pie
Đại đế xây dựng bên bờ sông
Nêva nước Nga vốn mang tên
Petrograd, sau khi Lênin qua
đời đổi làm Leningrad, gần
đây người Nga tổ chức đại lễ
dùng lại tên ban đầu, ghi nhận
công đức nhà vua có công lớn.
Tại Trung Hoa, kinh đô Tràng
An của mười đế triều thời cổ
đại trở thành Tây An (thành
phố thuộc tỉnh Thiểm Tây ngày
nay) sau khi nhà Minh dời đô
về Bắc Kinh.
Ở nước ta, các đền, đình, miếu,
mạo cũng đã có tự ngàn xưa. Đó
là hình thức chính chúng ta dùng
để tôn vinh tiên tổ. Đình, đền là
những nơi diễn ra các lễ hội định
kỳ, tái hiện công đức các ngài
vì nước vì dân. Cũng có một số
địa phương, vị thần thành hoàng
chỉ là một nhân cách độc đáo của
quê hương. Cách làm và quan
niệm về lễ hội có dị biệt từ vùng
này sang vùng khác, nhưng điểm
chung và nổi bật vẫn là lòng ghi
nhớ công ơn tiền nhân, nhằm
nêu gương sáng các ngài cho hậu
thế noi theo.
Thời đại ngày nay, việc dùng
tên danh nhân đặt tên đường
phố là hình thức phổ cập nhất,
gắn với cuộc sống thường ngày,
tiện ích cho cư dân. Đô thị càng
lớn càng có nhiều đường, phố.
Thành phố Hồ Chí Minh có
khoảng năm ngàn, thủ đô Paris
của nước Pháp những sáu ngàn
ngõ, đường, phố, đại lộ. Cách
đây 150 năm người Pháp đã cho
xuất bản Từ điển tên đường tên
phố, và tự hào mỗi cái biển báo
tên đường là một trang sử bảo
tồn một địa danh lịch sử, ghi
chép sự nghiệp một danh nhân,
đánh dấu một sự kiện quan trọng
trong quá khứ.
Các thành phố ngày một lớn
rộng, nông thôn ngày càng đô

Tôn vinh những danh nhân đã đi vào lịch sử là việc có từ ngàn xưa, đông tây kim cổ đều làm. Cách
làm có ít nhiều khác biệt tùy nơi, tùy lúc, song đại thể tương đồng. Khác biệt do đặc trưng các nền
văn minh không đâu giống đâu và bối cảnh thời đại. Tương đồng thể hiện ở tính nhân văn qua mục
đích, yêu cầu của việc tri ân những người đi trước. Tương đồng vượt lên khác biệt, dẫn tới những
hình thức tôn vinh tương tự từ đông sang tây, bất luận ở quốc gia, dưới chế độ nào.

Tượng đài Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ ở Huế. Ảnh: Nguyễn Văn Toàn

thị hóa, càng không lo thiếu chỗ
cho hậu sinh tỏ lòng biết ơn tiên
tổ. Vấn đề muôn thuở rốt cuộc
vẫn là các nhà chức trách quản
lý đô thị cần phải có tầm nhìn
và cách xử lý đúng, tránh để
xảy ra những xáo động không
cần thiết. Con người gắn với
thời đại sản sinh ra nó. Thời đại
chi phối nếp sống và hành động
con người. Nhân loại không
ngừng tiến triển, cuộc sống liên
tục đổi thay, một số hình thức
tôn vinh danh nhân cần phải
thay đổi âu cũng là chuyện bình
thường - ngoại trừ những nhân
vật kiệt xuất thì cho dù cuộc
đời trải qua bao dâu bể, cái
nhìn của hậu thế đối với các vị
chẳng đổi thay. Là người Việt
Nam, làm sao chúng ta không
biết ơn các Vua Hùng, Hai Bà
Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường
Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi,
Nguyễn Trãi, Quang Trung, Hồ
Chí Minh? Làm sao các thế hệ
người Việt Nam hiện nay và sau
này không đánh giá cao các trận
Bạch Đằng Giang năm 981 và
năm 1288, chiến thắng Ngọc
Hồi Đống Đa năm 1789, trận
Điện Biên Phủ năm 1954 và
Chiến dịch giải phóng Sài Gòn
năm 1975, dù quan hệ bang giao
giữa các nước từng xâm phạm
lãnh thổ ta với nước ta ngày nay
về cơ bản đã trở thành hòa hiếu?
Chúng ta đã rõ thân phận các
danh nhân thời Tây Sơn ra sao
sau khi triều Tây Sơn bị Nguyễn
Ánh đánh đổ. Vấn đề đặt ra từ
các bài học lịch sử là, trong việc
lập tượng đài, xây đền thờ, đặt
tên phố, chớ nên quá cầu toàn.
Cơ bản là tạo cho được đồng
thuận xã hội. Dựng tượng đài
không phải việc khó. Đặt tên

đường phố còn giản đơn hơn.
Song phá bỏ một tượng đài đã
tồn tại nhiều năm dù nó có ít
nhiều gây phản cảm, tháo gỡ một
tấm biển tên đường thay bằng
tấm biển đề tên người khác, lại
dễ làm phát sinh bức xúc trong
dư luận. Vì vậy trước khi đi đến
quyết định, các nhà quản lý đô
thị cần có đầy đủ thông tin, lắng
nghe dư luận, trải qua trao đổi,
tham bác ý kiến những người am
hiểu. Đây là việc không chỉ liên
quan đến ngành sử học. Văn hóa,
báo chí, truyền thông đều có vai
trò quan trọng.
Chúng ta có thể tham khảo
kinh nghiệm các nước khác.
Đơn cử thí dụ: Nhiều người
trong chúng ta chưa có dịp đặt
chân tới châu Âu nhưng vẫn
nghe danh một công trình văn
hóa kỳ vĩ là Điện Panthéon tọa
lạc tại trung tâm thủ đô nước
Pháp. Đây là nơi lưu giữ di
hài, di cốt các vĩ nhân nước ấy.
Mặt tiền của công trình nổi bật
trên cao dòng chữ đồ sộ: Tổ
quốc biết ơn các vĩ nhân. Điện
Panthéon Paris hiện lưu giữ di
cốt 65 danh nhân lịch sử, văn
hóa, khoa học của Pháp, một
nước có biết bao nhiêu ngôi sao
tỏa sáng ngay khi họ còn sống
trên đời! Vì vậy việc an táng
hoặc chuyển di cốt các vị vào
Điện Panthéon được làm thật
cẩn trọng, bằng quyết định bởi
Sắc lệnh của Tổng thống nước
Cộng hòa cho từng trường hợp
một, dựa trên kiến nghị đồng
thuận giữa Bộ Văn hóa và Viện
hàn lâm Pháp, sau khi đã trải
một quá trình đủ dài cho nhiều
người dân tham gia luận bàn.
Thật ra, Điện Panthéon được
dựng lên đâu có phải nhằm mục

đích tôn vinh danh nhân đất
nước! Đầu thế kỷ XVIII, vua
Louis XV ra lệnh xây cất một
ngôi điện thật uy nghi, việc thi
công kéo dài đến 32 năm, nhằm
phụng thờ nữ thánh Geneviève
mà nhà vua chịu ơn sâu. Năm
1789, Cách mạng Pháp bùng nổ.
Quốc hội Pháp quyết định dùng
Điện Panthéon vào mục đích cao
cả hơn là làm nơi thờ mỗi một
vị thánh “bảo mẫu” cho một nhà
vua, mà nhà vua ấy lúc này cũng
không còn. Nghị quyết Quốc hội
nói rõ: “Đền thờ tôn giáo này từ
nay trở đi là đền thờ Tổ quốc, đặt
mộ chí của các vĩ nhân, là nơi
thờ Tự do”.
Tuy nhiên, thời cuộc tiếp tục
đổi thay. Ít lâu sau, Hoàng đế
Napoléon lên cầm quyền, rồi
tiếp đến vua Louis XVIII lên
ngôi sau khi đế chế Napoléon
sụp đổ. Các quân vương dùng
quyền lực của mình quyết định
mỗi người một cách. Mọi sự
nhùng nhằng mãi cho tới năm
1885, ngày văn hào Victor Hugo
từ trần. Nước Pháp quyết định
tiến hành hành lễ quốc tang ông
với sự tham dự của hai triệu
người. Nhà văn Victor Hugo
sinh thời cực lực phản đối việc
dùng Điện Panthéon làm nhà
thờ tôn giáo, dù ông là tín đồ
Thiên chúa giáo. Ông để lại
di chúc khẳng định: Tôi tin có
Thượng đế, nhưng tôi không
đồng ý cho bất kỳ ai đọc điếu
văn tiễn đưa tôi trong bất kỳ
nhà thờ nào. Nghị viện Pháp
nắm lấy cơ hội ấy, họp phiên bất
thường, ban hành Quyết định
đưa bậc văn hào vào an táng
tại Điện Panthéon. Quyết định
có điều khoản: “Từ nay trở đi
điện này chỉ dùng làm nơi tôn

vinh vĩ nhân của đất nước, tuyệt
đối không ai có quyền thay đổi
quyết định này”.
Dù vậy, để bảo tồn cảnh quan
kiến trúc, người ta giữ nguyên
cây thánh giá trên đỉnh ngọn
tháp cao đến 80 mét, không cần
biết các danh nhân an nghỉ trong
điện này có tin hay không tin
vào Đấng tối cao.
Tri ân tiên hiền là truyền thống
văn hiến Việt Nam. Chúng ta
cũng đã có nhiều kinh nghiệm.
Hơn nữa, mỗi thời một khác,
và thời nào cũng khó tránh khỏi
những ý kiến bất đồng. Riêng hai
tiếng “danh nhân”, tự nó đã là
một đại vấn đề.
Có nhiều cách hiểu về khái
niệm “danh nhân”. Gần đây ở
nước ta có ý kiến đề xuất: nên
phân danh nhân thành hai loại:
danh nhân lịch sử và danh nhân
văn hóa. Vậy các danh nhân
văn hóa chẳng phải là nhân vật
lịch sử hay sao? Trong khi có
nhiều danh nhân sinh thời không
chuyên về văn hóa, nhưng công
tích họ để lại cho đời sau hàm
chứa ý nghĩa văn hóa thâm
trầm, thậm chí đặt nền móng
cho một thời đại mới. Các nhà
nghiên cứu sử thi nước ngoài
phân loại danh nhân theo cách
khác. Họ căn cứ vào thời đại và
công tích các vị mà phân thành
anh hùng khai sáng, anh hùng
lập quốc, anh hùng văn hóa,
anh hùng chiến trận, v.v... Cách
này có nhiều mặt đáng bàn: anh
hùng khai sáng không thể đồng
thời là anh hùng văn hóa hay
sao? Ở nước ta, lại có người
đề xuất: Để định tiêu chí, nên
chăng cần phân danh nhân văn
hóa thành nhiều đẳng cấp, như
danh nhân anh hùng dân tộc,
danh nhân văn hóa tiêu biểu, và
danh nhân văn hóa địa phương...
Do vấn đề quá đa dạng, nhiều
nước có cách làm chung là khởi
đầu bằng việc thông qua báo
chí, truyền thông và các sinh
hoạt khoa học, tìm sự đồng
thuận về quan niệm, mục đích,
phạm vi, yêu cầu..., từ đó mới
đặt ra các tiêu chí và hình thức
tôn vinh như xây tượng đài, đặt
tên phố, tên sông, tên công viên
hoặc công trình kiến trúc công
cộng lớn… Nơi nào nếu chưa có
quy hoạch tổng thể thì nhất thiết
phải lên quy hoạch trước, để từ
đó có cái nhìn khái quát cân đối
về không gian và thời gian.
Những bậc vĩ nhân, anh hùng
dân tộc, tướng lĩnh kiệt xuất,
danh nhân văn hóa..., được hậu
thế biết ơn và tôn vinh phải là
những người thật sự có công
với nước với dân, tận tuỵ với
cộng đồng, mẫu mực về nhân
cách. Đối với những ai từng có
hành động phản nước hại dân,
làm sao hậu thế có thể tri ân họ,
cho dù họ cũng có ít nhiều đóng
góp qua một vài việc nào đó lúc
sinh thời. Xét đến cùng, tôn vinh
danh nhân là tôn vinh những tấm
lòng yêu nước quý dân, tôn vinh
là lấy gương sáng của tiên hiền
giáo dục hậu sinh.
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Phát thanh tiếng K’Ho - đưa thông tin
đến với đồng bào DTTS
Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đặc biệt là về mặt nhân sự, kinh phí thực
hiện, đầu năm 2018, bản tin thời sự phát thanh tiếng K’Ho đầu tiên của Đài TT - TH Đam Rông được
phát sóng trên tần số FM 93,3 MHz và được trạm truyền thanh các xã tiếp phát lại. Sau khi được phát
sóng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đồng bào K’Ho sinh sống trên địa bàn huyện.

Bản tin tiếng K’Ho
của Đài TT - TH
Đam Rông bước đầu
đem lại hiệu quả.
Ảnh: L.Tuấn
LÊ TUẤN

V

ới đặc thù của một địa
phương có hơn 60%
dân số là người đồng
bào DTTS K’Ho, mặt
bằng dân trí thấp, đời sống của
người dân hầu hết còn gặp nhiều
khó khăn, đặc biệt có nhiều người,
nhất là những người lớn tuổi chưa
thành thạo tiếng phổ thông. Do
vậy, công tác tuyên truyền về chính
sách, pháp luật, về xây dựng nông
thôn mới, công tác khuyến nông,
khuyến lâm những năm qua trên
địa bàn huyện Đam Rông chưa
được người dân tiếp nhận một cách
triệt để. Xác định được tầm quan
trọng và sự cần thiết của việc triển
khai xây dựng bản tin thời sự phát
thanh tiếng K’Ho, cấp ủy đảng,
chính quyền địa phương, cùng các
cơ quan chức năng của huyện đã
có sự quan tâm và tạo điều kiện tốt
nhất có thể để Đài TT - TH Đam
Rông thực hiện. Đầu năm 2018,

những bản tin thời sự tiếng K’Ho
đầu tiên đã được phát sóng; trong
thời gian đầu thực hiện, Đài TT TH Đam Rông thực hiện 1 bản tin/
tuần và được phát sóng vào 16 giờ
30 phút chiều thứ ba và phát lại
vào 5 giờ 30 sáng thứ tư hàng tuần,
thời lượng mỗi bản tin từ 15 đến 20
phút. Đặc biệt, từ đầu tháng 3 năm
2018, đài huyện nâng lên thành 2
bản tin/tuần, thời gian phát sóng
được quy định vào 16 giờ 30 phút
chiều thứ ba, phát lại 5 giờ 30 sáng
thứ tư và 16 giờ 30 phút chiều thứ
năm, phát lại 5 giờ 30 sáng thứ sáu.
Nội dung thông tin chủ yếu được
tập trung đến các chính sách có liên
quan đến đồng bào dân tộc thiểu số,
về chủ trương, định hướng của địa
phương trong phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh.
Từ khi có các bản tin thời sự
phát thanh tiếng K’Ho của Đài TT
- TH Đam Rông, nhân dân các dân
tộc trên địa bàn, nhất là đồng bào
K’Ho đã nhiệt tình đón nhận, theo

dõi. Ông Liêng Hót Ha Tang, thôn
Liêng Trang 2, xã Đạ Tông cho
biết: Nhờ nghe được các bản tin
thời sự phát thanh tiếng K’Ho của
Đài TT - TH Đam Rông, mà đồng
bào K’Ho trong thôn đã hiểu rõ về
chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước; không nghe và tin theo người
xấu, xóa bỏ mê tín dị đoan, du canh
du cư. Ông Liêng Hót Ha Tang cho
biết thêm: “Từ khi đài huyện thực
hiện bản tin thời sự tiếng K’Ho,
tôi thường xuyên nghe đài hơn. Vì
thông qua nghe chương trình tiếng
K’Ho tôi đã hiểu được những chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước. Đặc biệt, biết
được những mô hình làm ăn kinh
tế mang lại hiệu quả để tôi áp dụng
vào sản xuất của gia đình”.
Thông qua việc nghe các bản tin
thời sự phát thanh tiếng K’Ho đã
giúp cho người dân nơi đây cập
nhật được những thông tin mang
tính thời sự về tình hình kinh tế,

chính trị, xã hội và quốc phòng an ninh của địa phương, cũng như
nắm được chủ chương, chính sách,
pháp luật của Đảng, Nhà nước và
biết thêm được những kinh nghiệm
trong lao động sản xuất, để áp
dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, góp
phần nâng cao chất lượng cuộc
sống gia đình. Ông Đơng Gur Ha
Long, Thôn 2, xã Đạ Long, huyện
Đam Rông cho hay: “Tôi không
hiểu biết nhiều tiếng phổ thông. Do
vậy, từ khi đài huyện thực hiện các
chương trình tiếng K’Ho thì bản
thân tôi rất hay nghe đài. Vì, thông
qua chương trình tiếng K’Ho tôi
đã nghe và hiểu được những kiến
thức khoa học kỹ thuật để áp dụng
vào chăm sóc cà phê, lúa nước và
chăn nuôi của gia đình”.
Cũng thông qua các chương
trình phát thanh tiếng K’Ho, bà
con dân tộc thiểu số không những
được tiếp cận với nguồn thông tin
mới, được cập nhật mỗi ngày, mà
còn phát huy hiệu quả tích cực
trong việc nâng cao chất lượng dân
trí và đời sống tinh thần cho người
dân vùng đồng bào DTTS. Anh
Kon Sa Phi La, cán bộ trực trạm
truyền thanh xã Đạ Long, huyện
Đam Rông cho biết: “Khi Đài TT TH huyện Đam Rông phát chương
trình tiếng K’Ho tôi rất vui mừng
và phấn khởi, vì từ nay bà con
mình, nhất là những người chưa
hiểu nhiều về tiếng phổ thông đã
nghe được và hiểu biết thông tin về
đời sống xã hội hơn”.
Bản tin thời sự phát thanh tiếng
K’Ho của Đài TT - TH huyện
Đam Rông đã và đang thể hiện
rõ vai trò trong việc cung cấp các
thông tin chính thống, đặc biệt là
đối với việc chuyển tải chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, cũng như những
thông tin liên quan đến các lĩnh
vực kinh tế, xã hội đến với đồng
bào K’Ho trên địa bàn huyện,
qua đó góp phần cùng với cấp ủy
đảng, chính quyền thực hiện thắng
lợi các mục tiêu phát triển kinh tế,
xã hội ở địa phương.

DI LINH: Trên 100 đại biểu được tập huấn

Tăng cường quản lý chất thải rắn

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp
cận thông tin tại huyện Di Linh. Trên 100 đại biểu tham dự hội nghị với
các thành phần là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của các xã, thị trấn
và các báo cáo viên pháp luật của huyện.
Tại đây, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp
tỉnh Lâm Đồng phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông
tin và văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, Luật Tiếp cận thông tin gồm
5 chương, 37 điều được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 6/4/2016 quy định về việc
thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; nguyên tắc, trình tự, thủ
tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan
Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân...
Luật Tiếp cận thông tin ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương, đường
lối của Đảng về mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền công dân, quyền con
người, tạo cơ chế nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nhất là dân chủ trực
tiếp, bảo đảm quyền được thông tin của nhân dân.
Thông qua hội nghị nhằm giúp các đại biểu tiếp nhận thêm thông tin và
những kiến thức pháp luật về quyền tiếp cận thông tin của công dân, tạo
điều kiện cho hoạt động triển khai phổ biến pháp luật tại cơ sở. T.ĐỒNG

Mở rộng phạm vi hoạt động của các đơn vị dịch vụ môi trường; huy
động cộng đồng tham gia dịch vụ quản lý chất thải rắn (CTR); phấn đấu
đến tháng 12/2018 các xã hoặc khu dân cư tập trung có dịch vụ thu gom,
vận chuyển, xử lý CTR sinh hoạt… Những nội dung này vừa được Văn
phòng Chính phủ thông báo đến UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung
ương để thực hiện về quản lý CTR nông thôn. Theo đó, UBND tỉnh Lâm
Đồng đã có Văn bản số 3042/UBND-MT chỉ đạo các sở liên quan và các
huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện các nội dung cụ thể.
Theo quy hoạch, đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, Lâm Đồng
tiếp tục đầu tư thêm các dây chuyền xử lý rác mới, các hạng mục thu
gom, xử lý nước rỉ từ rác tập trung tại Dự án nhà máy xử lý CTR ở 2
thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ để đưa vào
vận hành các nhà máy xử lý CTR tại 3 huyện Di Linh, Đức Trọng và
Đơn Dương.
Hiện, Lâm Đồng mới thu gom và xử lý CTR trên địa bàn tỉnh đạt trên
86% lượng phát sinh trong đô thị; phấn đấu đến năm 2020, đạt từ 9095%. Vì vậy, một mặt tăng cường công tác tuyên truyền; mặt khác, các
cơ quan chức năng cần giám sát những nơi có nguy cơ phát sinh nhiều
CTR và đồng thời kiểm tra chặt chẽ việc đầu tư công nghệ, quá trình xử
lý tại các dự án xử lý CTR. 
M.ĐẠO

Luật Tiếp cận thông tin

Truyện ngắn:
NGUYỄN THANH HƯƠNG

H

ọ tên đầy đủ của tôi là
Đỗ Mai Hiền. Cái tên
đặc sệt con gái mà tôi
lại là đàn ông 100%.
Đỗ là họ bố, Mai là họ mẹ. Nhưng
sao lại cái tên Hiền yếu ớt, không
đúng với tính cách mạnh mẽ của
tôi. Tôi thừa hưởng vóc dáng cao
lớn, cân đối của bố, nước da trắng
hồng và gương mặt đẹp của mẹ.
Tôi học chỉ vào loại khá. Sau
này chỉ đỗ đại học ngành lấy thấp
điểm: Xã hội học. Cả làng bảo tôi
ngoan. Ấy là kể từ mười tuổi về
trước. Chớm mười một tuổi, tôi
bỗng thay đổi tính nết.
***
Năm tôi tròn sáu tuổi, em gái tôi
hai tuổi thì mẹ tôi qua đời vì bệnh
hiểm nghèo. Tôi không biết buồn,
biết khóc lúc ấy. Em tôi cũng vậy.
Tôi còn hỏi bố sao lại cho mẹ nằm
xuống kia. Bố bảo mẹ đi Tây Trúc
buôn bán, ba năm nữa mẹ về sẽ có
nhiều quần áo đẹp cho hai anh em.
Ngoan nào, Hiền của bố.
Cô Miên, em gái út bố tôi, lấy
chồng cách nhà tôi một cây số.
Sau ngày mẹ tôi mất, ngày nào cô
cũng phóng xe cúp 50 cũ rích ghé
qua nhà tôi: Tắm cho anh em tôi,
chải tóc v.v… Bốn năm liền như
vậy, rồi không hiểu từ lúc nào, khi
tôi học lớp 3, tôi ghét những người
đàn bà lạ đứng nói chuyện với bố
ở ngoài đường hoặc trong nhà tôi.
Cô Miên thường nói với tôi - bắt
đầu từ lúc tôi bước chân vào lớp 1:
- Cháu không được cho bố cháu
lấy vợ. Nếu bố cháu lấy vợ, các
cháu sẽ khổ lắm. Đất nhà cháu
đang có giá, mẹ ghẻ cháu sẽ chiếm
hết cho con bà ta, hai anh em cháu
ra đường mà ở.
Tôi cũng mấy lần nghe cô nói
với bố tôi rằng anh hãy lấy cô
Thìn, em chồng của em, cô này
bị chồng bỏ vì vô sinh. Không có
con thì cô ta sẽ thương các con
anh, khỏi phải “con anh, con tôi,
con chúng ta”, mệt muốn chết.
Bố tôi không nói lại. Ông chỉ im
lặng. Khi tôi đang học lớp 4, em

THEO DÒNG SỰ KIỆN

Nhân Ngày Gia đình Việt
Nam 28/6, nhiều hoạt động
phong phú với những nội
dung sinh động đã được tổ
chức để tôn vinh hạnh phúc
gia đình, vun đắp tổ ấm…
Ngày hội Gia đình
Việt Nam năm 2018
Tại Trung tâm Triển lãm Văn
hóa Nghệ thuật (VHNT) Việt
Nam đã diễn ra Ngày hội Gia
đình Việt Nam năm 2018.
Đây là hoạt động được tổ
chức định kỳ, năm nay, ngày
hội có 6 triển lãm, trưng bày
giới thiệu. Đó là triển lãm
“Mẹ - con, thơ, nhạc - cuộc
đời”; Triển lãm “Điểm tựa yêu
thương”.
Đồng thời, triển lãm còn giới
thiệu một số hoạt động của Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
trong vận động, hỗ trợ phụ nữ

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

Kính thưa vợ hai của bố
tôi học lớp 1 thì bố tôi lấy vợ. Cô
Miên nghiến răng trợn mắt nói:
- Cái con ấy nó mồi chài bố
chúng mày, chúng mày ra ở
đường thôi.
Từ khi nghe phong phanh bố tôi
sẽ lấy cô giáo dạy trung học cơ sở,
và cho đến lúc hai người tổ chức lễ
cưới, cô Miên ngồi với ai cũng nói:
- Tôi xem ra chị ta lười lắm,
không biết anh tôi và các cháu tôi
có nhờ được không?
- Trông tướng mạo cô ta ươn
hèn như tiểu thư… thảo nào 35
tuổi không có ai lấy, phải lấy
người góa vợ.
- Mẹ kế, mẹ ghẻ có bao giờ
thương con chồng chứ.
- Liệu cô ta có tốt như chị dâu
trước của tôi không?
Ngày bố tôi cưới vợ mới, cô
đem hai anh em tôi đi trốn, xuống
tận thị trấn huyện. Cô dỗ dành hai
anh em tôi ăn phở, mua cho mỗi
đứa một áo mới. Em gái tôi khóc
đòi về, cô dọa vợ hai của bố mày
là phù thủy đấy, ác lắm…
Ba giờ chiều, cô mới cho hai
anh em về nhà cô, đúng lúc bố tôi,
bác ruột tôi sang tìm. Bác tôi quát
to, cô đưa chúng nó đi đâu. Láo
quá, không coi ai ra gì. Cô khóc
lóc đổ tội do hai em tôi đòi đi! Bố
tôi hiền lành, ít nói, chỉ giục hai
anh em lên xe máy bố đưa về.
Cái xe máy, theo trí óc non nớt
của tôi thì nó đẹp hơn xe cô tôi rất
nhiều. Tiếng máy nhẹ êm, không
ùng oàng, đoành đoạch như xe của
cô Miên. Về đến nhà, vợ mới của
bố tôi chạy ra bế em gái tôi, âu yếm
nói, con gái mẹ xinh quá. Mẹ bế
nào. Chà chà, anh hai Hiền, có áo
mới đẹp quá. Tôi không nói gì, đi
vào nhà. Ngay sau đó, tôi biết chiếc
xe máy bố tôi đón anh em tôi về là
của… vợ mới của bố. Đêm nằm
bên bố, tôi nhớ mãi lời cô Miên:
- Anh em mày không được gọi
bà ấy là dì, là mẹ nghe chưa. Nếu
phải gọi thì “Thưa vợ hai của

Minh họa: Phan Nhân

bố”, hoặc là thưa dì ghẻ, nhớ đấy.
Ngoan nghe lời cô, cô sẽ cho tiền
ăn kem.
Thế mà tôi lại nghe lời dặn của
cô tôi mới lạ chứ.
Người mà tôi gọi là vợ hai của
bố có tên là Hòa, dạy học ở trường
làng tôi. Từ ngày về nhà tôi, cô
Hòa chăm sóc cho hai anh em tôi
rất cẩn thận: Lo ăn sáng, ăn trưa,
lo giặt giũ, may mặc áo quần, lo
sách vở học hành. Chủ nhật nào
cũng đưa hai anh em xuống phố
huyện chơi, rồi cho ăn kem, ăn
bánh kẹo. Tôi không nói gì, cô cho
cái gì thì cầm, không như em gái
tôi nhõng nhẽo:
- Mẹ mua cho con… mẹ mua
cho con.
Bố tôi bảo sao bốn tháng rồi,
Hiền không gọi mẹ là thế nào? Tôi
lại nhớ lời của cô Miên chứa trong
đầu tôi, nay có dịp tuôn ra:
- Con không thích bố lấy vợ. Cô
Miên bảo mẹ kế, mẹ ghẻ thường
là độc ác. Cô bảo mấy đời bánh
đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại
thương con chồng!
Bữa ăn, tôi cắm mặt vào mâm bát,

không mời cô Hòa mà chỉ mời bố.
Rồi ba năm đi qua, trong ba
năm ấy tôi vẫn lạnh lùng với mẹ
kế. Kể cả khi cô Hòa sinh với bố
tôi một bé trai. Lúc nó một tuổi,
ai cũng bảo sao nó giống tôi như
lột về khuôn mặt. Trong khi đó,
tôi có khuôn mặt đẹp giống mẹ
tôi. Tôi bế nó đứng trước gương
lớn - giống thật! Lạ vậy nhỉ? Sao
nó không giống mặt mẹ nó mà lại
giống mẹ tôi. Tôi cũng ít nói như
bố tôi, từ khi ông có vợ mới, tôi
càng lầm lỳ hơn. Chỉ có em gái tôi
là quấn quýt bên cô Hòa.
Cô Hòa càng tìm cách gần tôi,
tôi càng xa lánh. Cho đến đầu năm
học lớp 12, bố tôi gọi riêng tôi ra,
ông nói đại ý:
- Mẹ Hòa không đẻ ra anh em
con, nhưng gần 8 năm qua, mẹ
Hòa lo lắng cho anh em con, cho
cả nhà ta. Sắp tới con vào đại học,
mẹ Hòa sẽ vất vả nữa. Tôi nói
luôn, ai bảo bà ta lấy chồng làm
gì? Không cần bà ta lo, đã có cô
Miên lo cho anh em con.
Bố tôi bỗng cười phá lên thật
to, điều mà tôi chưa thấy bao giờ

- cười to, cười lâu, cười đến chảy
nước mắt, mãi sau bố tôi mới nói
đại ý rằng:
- Từ khi mẹ con mất, cô Miên
mua cho hai anh em con mỗi đứa
một cái áo, hồi bố cưới mẹ Hòa,
cô ấy đem hai con đi trốn… thế
là lo đấy hả? Nhà cô ấy kiết xác,
vẫn cái xe tòng tọc mười sáu năm
buôn rau vặt, làm gì ra tiền cơ
chứ. Mở mắt ra đi con. Bố biết,
cô Miên xui anh em con, nếu phải
gọi mẹ Hòa, thì gọi là mẹ ghẻ
ơi, dì ghẻ ơi và xưng là cháu chứ
không gọi mẹ xưng con. Bà ấy có
đẻ ra các cháu đâu mà gọi mẹ? Cô
còn dặn các con đừng nói là cô
bảo nhé.
Tôi giật mình! Sao bố biết hết
nhỉ? Người lớn phức tạp thật.
Ngay việc cô Hòa sinh em bé, cô
Miên cũng xui tôi, nếu mẹ ghẻ
Hòa sai bế con bà ta thì bắt bà ta
phải nôn tiền ra! Thế là hơn chục
lần, cô Hòa bảo tôi bế em để cô
quấy bột, hoặc giặt giũ cho em, tôi
đòi tiền, cô cũng đưa luôn. Tôi đắc
thắng. Chuyện này, bố tôi không
biết, chắc là do cô Hòa không
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mách lại với bố tôi. Nhưng chuyện
cô Miên nói gì, làm gì với anh em
tôi, bố tôi biết hết. Bố tôi nói tiếp:
- Cô Miên mà không là em ruột
bố thì bố sẽ xử lý. Nào có cho cháu,
cho anh được gì mà cao đạo. Mẹ
Hòa về nhà mình, đem theo năm
cây vàng do tiết kiệm được sau
mười ba năm dạy học để sửa chữa
nhà ta đây. Chứ không phải mẹ
Hòa ăn bám bố như cô Miên nói
với con đâu. Vậy mà con thường
chọc giận mẹ Hòa theo lời cô Miên
xúi giục. Rồi thì lúc nào cần nói gì
với mẹ Hòa, con đều nói:
- Kính thưa vợ hai của bố! Ví
như mẹ bảo trông em thì con nói,
kính thưa vợ hai của bố, thuê cháu
thì phải trả tiền! Con xưng với mẹ
Hòa là “cháu” trong khi em con
thì luôn “mẹ - mẹ - con - con”.
Phải làm gương cho em chứ. Sắp
đi đại học rồi. Không có mẹ Hòa
giúp sức thì các con làm sao được
như ngày nay.
Tôi nghe cứ như “nước đổ đầu
vịt”. Thế rồi, giữa học kỳ một năm
học lớp 12, tôi nói với cô Hòa:
- Kính thưa vợ hai của bố, cho
cháu xin tiền mua chiếc điện thoại
thông minh và chiếc xe máy ạ! Cô
Hòa không tươi cười như bao lần
nói chuyện với tôi, lần này cô im
lặng nhìn tôi một lúc lâu:
- Điện thoại cũ còn dùng được,
con cứ dùng đi, khi vào đại học
mẹ sẽ mua. Xe máy cũng vậy,
con phải thi cho có bằng lái đi. Xe
của mẹ đấy, năm giờ chiều bảo bố
hướng dẫn cho mà tập đi. Tôi gắt:
- Tôi xin đàng hoàng mà vợ hai
của bố không cho là sao? Thế mà
gọi là mẹ à? Cô Hòa vẫn ôn tồn,
nhưng nét mặt rất nghiêm:
- Con chưa đủ 18 tuổi, với lại,
phải tập trung cho việc thi tốt
nghiệp và thi đại học. Có giấy
báo đại học, mẹ sẽ cho con lựa
chọn loại điện thoại, loại xe máy
con thích. Vậy nhưng cái thằng tôi
không chịu hiểu ra mà lại quát to:
- Bà chỉ lo cho con bà thôi, anh
em tôi bà có lo được cái gì. Đúng
là loại mẹ ghẻ, khác máu tanh lòng
mà. Bà biến khỏi nhà này ngay
XEM TIẾP TRANG 11
cho tôi nhờ!...

Những hoạt động sôi nổi về gia đình
“Sản phẩm tinh hoa gia tộc nghề
và làng nghề truyền thống Việt
Nam” giới thiệu sản phẩm tinh
hoa của 19 gia tộc thuộc 15 làng
nghề các tỉnh, thành phố: Hà
Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam
Định, Thái Bình, Cao Bằng.
Bên cạnh đó, tại đây còn dành
khu trưng bày “Gia đình với văn
hóa đọc”, giới thiệu nhiều đầu
sách có giá trị dành cho gia đình
và trẻ nhỏ.

Ngày Gia đình Việt Nam 2018 tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp.

xây dựng gia đình hạnh phúc và
phát huy vai trò của gia đình trong
giáo dục con cái.
Tại ngày hội đã trưng bày 20
bức ảnh đoạt giải cao tại Cuộc thi

ảnh “Những gia đình bình đẳng
Việt Nam” do Đại sứ quán Thụy
Điển, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Việt Nam phối hợp tổ chức.
Cùng đó là hoạt động trưng bày

Truyền thông phòng,
chống bạo lực gia đình
và tệ nạn xã hội với
phụ nữ quân đội
Thông qua nội dung truyền
thông đã chia sẻ kỹ năng, kinh
nghiệm trong công tác phòng,
chống bạo lực gia đình, các tệ
nạn xã hội và các kiến thức về vệ
sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt
là trong sản xuất, kinh doanh, chế

biến thực phẩm an toàn gắn với
các tiêu chí của Cuộc vận động
“Xây dựng gia đình 5 không, 3
sạch”. Chủ đề của Ngày Gia đình
Việt Nam 28/6 trong nhiều năm
nay không thay đổi, đó là “Bữa
cơm gia đình ấm áp yêu thương”
bởi đây là vấn đề rất quan trọng,
ý nghĩa đối với cuộc sống gia
đình hiện nay.
Thời gian qua, Ban Phụ nữ
quân đội đã tham mưu, chỉ đạo,
hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt
Phong trào thi đua “Phụ nữ Quân
đội tích cực học tập, lao động
sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ,
xây dựng gia đình hạnh phúc”
(giai đoạn 2011-2016); Phong
trào “Phụ nữ Quân đội đoàn kết,
sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm
vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc,
xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (giai
đoạn 2016-2021) gắn với Phong
trào Thi đua Quyết thắng của mỗi
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cơ quan, đơn vị và các phong
trào, các cuộc vận động do Đảng,
Nhà nước, Quân đội và các tổ
chức đoàn thể phát động. Cùng
với đó đã triển khai thực hiện
hiệu quả tiêu chí “bốn tốt” (sức
khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên
môn tốt, xây dựng gia đình tốt),
rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin,
tự trọng, trung hậu, đảm đang”
đối với phụ nữ toàn quân; đẩy
mạnh các cuộc vận động: “Xây
dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,
“Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh
tế”…; xây dựng và nhân rộng các
mô hình: “Tổ phụ nữ ba tốt”, “Tổ
phụ nữ mẫu mực về điều lệnh,
chính quy”; Câu lạc bộ: “Phụ nữ
ba đẹp”, “Cán bộ hội ba biết”;
Phong trào “Phụ nữ Quân đội làm
theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp
nhau giảm nghèo bền vững”...
TS tổng hợp (theo hanoimoi.
com.vn và baovanhoa.com.vn)
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Tranh Đặng Ngọc Trân
trong “mắt xanh” người nước ngoài
NGUYỄN THANH ĐẠM

V

ừa qua, họa sĩ Đặng
Ngọc Trân đến Hội
VHNT Lâm Đồng, hào
hứng báo tin với tôi:
Tháng 4/2017, ông Pierre Mironer
- nhà thơ và nhà giáo người Pháp
đến nhà mình bỏ ra 8 ngày tìm
hiểu, nghiên cứu tranh của tôi. Về
Pháp, ông viết thư cho Bảo tàng
Rennes xin tài trợ cho tôi triển lãm
tại Pháp với lý do: “Tháng tư này
tôi đã phát hiện một số tác phẩm
cực kỳ lý thú của họa sĩ Đặng Ngọc
Trân ở Việt Nam. Tất cả những
tranh sơn dầu acrylic có kích cỡ lớn
được đóng khung đàng hoàng chỉ
còn chờ chúng ta phát hiện, hoàn
toàn xứng đáng cho một triển lãm
tầm cỡ quốc gia”... Vào tuổi 90 thì
anh bảo cũng khó mà theo đuổi
cuộc “mang chuông”... xuất dương.
Ông Pierre Mironer lại gợi ý hay là
“triển lãm chuyên về tranh bút đen
(tranh bút bi) để chuyên chở nhẹ
nhàng hơn”, song tôi cũng đành từ
chối trước thịnh tình này. Không
thực hiện được dự định, tác giả
đã viết và xuất bản cuốn sách giới
thiệu tranh Đặng Ngọc Trân bằng
tiếng Pháp, phát hành ở châu Âu,
gồm 72 trang.
Say sưa trò chuyện rồi “lão” họa
sĩ cho tôi xem bức thư của Pierre
Mironer viết ngày 1/5/2017 được
ông dịch sang tiếng Việt: “Không
có gì đáng nghi ngờ, khi đã vào
phòng tranh của ông trên đường
Nguyễn Công Trứ và có một số ấn
tượng về người họa sĩ ngoại hạng
này, gần hơn (với cách nhìn thuần
túy Á Châu để so sánh với các bậc
thầy hiện đại là một việc làm không
dễ) đó là những cố gắng tìm tòi cái
mới trong hội họa ngày nay...”.
Tập sách viết về họa sĩ Đặng
Ngọc Trân gồm những nhận xét
và cảm nghĩ của Pierre Mironer
trước một số tranh từ hai dòng
chảy trong sáng tạo nghệ thuật về
“Hiện thực truyền thống” và “Hiện
thực liên tưởng”. Với loại tranh
hiện thực truyền thống phần tranh
hoa của Đặng Ngọc Trân, tác giả
có trích dịch bài thơ “Người say
vẽ hoa giữa phố hoa” của nhà thơ
Trần Ngọc Trác. Từ những bức
tranh hoa, Pierre Mironer xúc cảm
và viết 4 bài thơ ngẫu hứng. Sau
phần tranh hoa, cuốn sách đề cập
đến “tranh bút bi” đã làm nên sự
nghiệp hội họa của Đặng Ngọc
Trân. Phần này được minh họa
bằng ảnh chụp một số tác phẩm
hội họa, có dành riêng 1 trang cho
bức “Trong công viên Tao Đàn”
(kích cỡ 90 cm x 110 cm).
Phần thứ hai cuốn sách là phần
thơ của tác giả được ghi chú “Đề tài
bắt nguồn từ cảm xúc trước những
bức tranh vẽ cây cỡ lớn của Đặng
Ngọc Trân, một họa sĩ có tên tuổi
ở Đà Lạt - Việt Nam”. Những năm
gần đây, họa sĩ Đặng Ngọc Trân
dày công nghiên cứu và viết sách
về một khuynh hướng sáng tác gọi
là “Hiện thực liên tưởng”. Theo họa
sĩ: “Hiện thực liên tưởng” là một

Tác phẩm của họa sĩ Đặng Ngọc Trân.

khái niệm nghệ thuật bắt nguồn từ
những cái mà mọi người không ai
chú ý. Victor Hugo khi bị lưu đày
ra đảo Guernesey đã nhặt nhạnh
những mảnh giấy loang lổ nét mực
hay bã cà phê, thêm thắt một vài nét
cho thấy hình ảnh một con tàu đang
cưỡi những con sóng dữ của trùng
dương. Những di vật này thỉnh
thoảng được trưng bày để người
hậu thế chiêm ngưỡng. Sự liên
tưởng đã tồn tại trong nhận thức
con người có từ xa xưa... Từ một
chiếc áo đi mưa màu xanh, tôi đã vẽ
“Thung lũng pha lê”, từ vỏ cây già
tạo ra bức “trùng trùng điệp điệp”
của một cảnh núi non hùng vĩ, từ
địa y vẽ bức “một vùng hoa trắng”.
Tháng 10/2008, đi dự trại sáng tác ở
biển, tôi làm thơ và vẽ bức “Nghinh
phong”. Tranh treo ở phòng khách,
khách đến chơi, có người thấy
giống khói thuốc, có người lại nói
giống đầu sư tử. Còn tôi lại thấy đó
là một kiều nữ uyển chuyển thướt
tha. Từ đó, tôi quyết định hệ thống
các ý tưởng nói trên và khởi xướng
“Hiện thức liên tưởng”... Trong
sách, Pierre Mironer có nhận xét:
“Với Đặng Ngọc Trân, “Hiện thực
liên tưởng” có thể tóm tắt bằng mấy
chữ: Khám phá - chọn lọc - phối
hợp liên tưởng với kỹ năng chính
xác - Tôn trọng người xem. Đó
là cánh cửa của “Hiện thực liên
tưởng”. Với loạt tranh “Hiện thực
liên tưởng” của Đặng Ngọc Trân,
Pierre Mironer viết: “Ông Trân
thích dạo chơi ở những nơi có nhiều
cây cối. Những chỗ đó dành cho
ông sự trầm tư mặc tưởng thâm
thúy và bàn tay ông làm nhiệm vụ
của con mắt thứ ba! Vỏ cây, sỏi
đá, hoa cỏ trong vườn được những
ngón tay điêu luyện tạo cho chúng
nên cao thượng tuyệt vời, có nhiều
thứ trong lúc tình cờ bắt gặp. Chúng
ta phải chùng bước né tránh thì chỉ
có “thánh mới biết” tại sao có thể
hấp dẫn ông ngắm nghía, và chính

TẠP VĂN
ĐÀO ĐỨC TUẤN
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hi gió nam bắt đầu về, ấy là
mùa của những cánh diều
và trời cao lồng lộng...
Chắc nhiều người cũng biết,
chuyện chơi diều trước đây đa
phần ở các miền quê đất rộng đồng
xa. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây,
người phố, cả lớn và nhỏ đã thấy
chơi diều khá nhiều tại các đô thị
đông dân cư. Ngày trước ở quê,
diều chơi chủ yếu làm bằng giấy.
Có thể bạn tự tìm tòi hoặc nhờ anh
chị, cha mẹ làm giúp. Chỉ việc cắt
dán miếng giấy lên khung tre nhỏ,
cùng với vài cái đuôi duyên dáng,
thế là có được một chiếc diều thả
bay theo gió.
À quên, muốn diều bay được và
không bay mất thì phải có một cuộn
chỉ, cước hoặc dây nhợ buộc vào
thân diều; nói như mấy nhà lý luận
nghệ thuật, cảm xúc có bay bổng
đến đâu cũng phải có sợi dây buộc
vào mặt đất hiện thực, để diều khỏi
bay mất. Tuy nhiên, muốn diều
không bị chao lắc mà bay bổng dễ
dàng trong gió thì bạn phải làm sao
cho chiếc diều cân đối, dây buộc
phải ở khoảng một phần ba thân
diều, cùng một số kỹ thuật nhỏ mà

HỒ SƠ TƯ LIỆU

THƠM QUANG
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Bìa sách giới thiệu họa sĩ Đặng Ngọc Trân.

những thứ tầm thường nhỏ nhặt
đó lại được ông đưa lên khung vải
một cách nâng niu trìu mến”. Pierre
Mironer bình luận: “Tranh của ông
Trân có độ chính xác cao gần như
khoa học, nhưng vẫn giữ được tính
hồn nhiên của tuổi thơ”, “những
mảng tối sáng được ông hoàn thiện
thật chu đáo”, “bố cục tranh chứng
tỏ rất vững vàng trong nghệ thuật
xúc giác (L’art du Toucher) và nghệ
thuật thị giác (L’art de voir), cách
phối màu của ông cũng đạt đến
trình độ thể hiện được tính tư tưởng
và cuối cùng là tính triết lý”. Trong
cuốn sách, tác giả còn trích dẫn
những quan niệm, in tác phẩm của
các danh họa châu Âu nổi tiếng và
bình phẩm, giải thích tại sao “khi
xem tranh của Đặng Ngọc Trân,

làm người ta nghĩ tới Rembrandt
(1606 - 1669), Turner (1775 - 1851)
và Albrecht Durer (1471 - 1528)...”.
Các tác giả trong nước và nước
ngoài đã viết nhiều về nhà giáo,
họa sĩ nổi tiếng Đặng Ngọc Trân
với nét đặc sắc nhất là thể loại
tranh bút bi mà ông bỏ gần cuộc
đời dâng hiến cho từng nét vẽ.
Tác phẩm cũng theo người đam
mê, nhà sưu tầm tranh đến nhiều
phương trời. Thế nhưng, tập sách
của Pierre Mironer giới thiệu về
tranh, về “hiện thực liên tưởng” của
Đặng Ngọc Trân có thể đây là món
quà quý, vinh dự đối với không
riêng “cây cọ” gạo cội đã bước vào
tuổi “cửu tuần” mà còn là niềm vui
đối với giới họa sĩ, công chúng mỹ
thuật Đà Lạt, Việt Nam.

à Triệu (chữ Hán: 趙婆),
còn được gọi là Triệu
Ẩu, Triệu Trinh Nương hay
Triệu Thị Trinh, sinh ngày mồng
2 tháng 10 năm Bính Ngọ (226)
tại miền núi Quân Yên, quận Cửu
Chân (nay thuộc thôn Cẩm Trướng,
xã Định Công, huyện Yên Định,
tỉnh Thanh Hóa). Là một người phụ
nữ nhưng Triệu Thị Trinh lại mang
khí phách hùng dũng của một đấng
nam nhi có chí khôi phục giang sơn
mãnh liệt.
Thuở nhỏ, Bà Triệu đã thể hiện là
người giàu lòng yêu nước, bà hằng
ngày chịu khó luyện tập võ nghệ.
Khi được hỏi về chí hướng mai
này, tuy còn ít tuổi, bà đã rắn rỏi
thưa: “Lớn lên con sẽ đi đánh giặc
như bà Trưng Trắc, Trưng Nhị!”.
Tương truyền ở thôn Cẩm Trướng
thuộc xã Định Công, có con voi
trắng một ngà rất hung dữ, thỉnh
thoảng lại về phá hoại mùa màng,
ai ai cũng phải sợ. Để trừ mối hại
cho dân, Bà Triệu đã rủ chúng bạn
đi vây bắt con voi ấy. Bà lùa voi
xuống vùng đầm lầy rồi dũng cảm
nhảy lên đầu voi, sau đó kiên nhẫn
tìm cách khuất phục. Con voi trắng
một ngà khét tiếng hung dữ rốt
cuộc cũng phải ngoan ngoãn vâng
theo lời Bà. Bởi thế, trong dân gian
còn lưu truyền bài ca:
Có Bà Triệu tướng
Vâng lệnh trời ra
Trị voi một ngà
Dựng cờ mở nước
Ở tuổi 19, với mong muốn “chém
cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân
Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô
lệ chứ không muốn khom lưng làm
tì thiếp cho người”, bà cùng anh trai
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Diều quê, diều phố...
khi chính tay mình chơi mới biết
được để chỉnh sửa phù hợp.
Nếu muốn chiếc diều thêm phần
lộng lẫy hấp dẫn thì có thể dùng
giấy màu xanh-đỏ-tím-vàng để làm
diều hoặc dán bồi thêm mảnh giấy
bóng, vẽ hình con có con chim lên
diều. Chiếc diều nào càng làm công
phu thì độ bay bổng và màu sắc,
dáng nét càng thêm phần mê tơi khi
hòa cùng nắng gió. Diều ở quê có
thể thả ngoài đồng, trên đường làng
hay những vùng đồi núi. Chiếc diều
no gió miền quê đã thành đề tài cho
biết bao bài viết, thơ nhạc, cả trong
những tác phẩm hội họa, nhiếp
ảnh,... Tuy nhiên, ấn tượng về cánh
diều sâu đậm nhất phải nói là trong
tâm hồn tuổi thơ của mỗi người; sau
những buổi chiều chơi diều, đêm về
nằm ngủ, trong mơ cánh diều vẫn
cứ lượn bay vời vợi,...
Ở quê bây giờ, diều giấy vẫn còn
nhưng việc mua diều vải để chơi
cũng đã có nhiều. Tuy nhiên, chơi
diều vải nhiều nhất bây giờ phải
nói là ở phố từ Nam chí Bắc. Mỗi
địa phương bây giờ đã có nhiều
điểm bán diều vải, cùng rất nhiều
người bán rong với những chiếc
xe treo những chiếc diều sặc sỡ đủ
màu, bay phất phơ trong gió, nhìn

thật đắm say, chỉ còn cách vòi ba
mẹ mua cho,... Và chỗ tuyệt đỉnh
của diều vẫn là bầu trời cao lồng
lộng, uốn lượn nhưng chiếc đuôi
mỹ miều, kiêu hãnh giữa không
trung như muốn với đến tận chỗ của
những vì sao,...
Như tôi biết thuở nhỏ, muốn có
chiếc diều giấy phải tự làm hoặc nhờ
dán giúp, chứ không có chuyện móc
tiền ra mua như với diều vải. Ở một
số nơi bây giờ, người ta đầu tư hẳn
hoi thành những cơ sở sản xuất diều,
với hàng chục đến hàng trăm nhân
công, mỗi ngày sản xuất ra hàng
ngàn chiếc diều vải. Nói về sự phong
phú của màu sắc, kiểu dáng của diều
vải thì có lẽ hơn đứt diều giấy thật,
bởi lẽ việc in màu, thiết kế tạo dáng
cho diều đã thành công nghệ mất
rồi! Từ những chiếc diều thuần dáng
như diều giấy bình thường, đến hình
con cá, con công, rồng, dơi, chim
phượng, lại còn có cả hình máy bay,
siêu nhân hay là những hình ảnh các
nhân vật mới nhất trong truyện tranh
nước ngoài. Giá diều vải bây giờ từ
vài ngàn đến cả trăm ngàn đồng đều
có tất, tùy theo kích cỡ và kiểu dáng
công phu, phức tạp của con diều. Và
rất nhiều cha mẹ, anh chị đã sẵn sàng
rút tiền mua những con diều to đẹp

UÔNG THÁI BIỂU

nhất để thả chúng lên trời uốn lượn
cùng gió từ sớm đến khuya.
Đừng nghĩ chuyện chơi diều chỉ là
độc mỗi tuổi chúng mình, đã có rất
nhiều người lớn bây giờ cũng chiều
chiều cầm cánh diều thả cùng con
nhỏ, hay nhiều khi là chỉ thả cho
mỗi mình thưởng thức, như là một
biện pháp thư giãn sau những giờ
lao động mệt nhọc, như muốn thả
theo những stress của phố phường,
cuộc đời. Người lớn hay trẻ em, trẻ
em hay người lớn, diều giấy hay
diều vải, diều vẫn là diều, tự do tung
trời nơi thanh cao, dưới ánh mắt dõi
theo ngưỡng mộ của biết bao người.
Từ chỗ diều góp mình làm nên nét
thơ mộng đồng quê, bây giờ diều đã
thành một phần hồn của phố. Nơi
nào có đất rộng trời cao, có những
con người giàu tình cảm thì nơi đó
diều dễ dàng bay lên, lượn uốn, múa
vui trong mắt bao người, chở theo
những ước mơ, khát vọng đã đi qua
hoặc chưa đến của con người. Diều
ơi bay lên cùng gió ngàn, bất kể đó
là gió đồng, gió biển hay gió núi,
gió rừng, gió phố phường, đường
bê tông nhựa,... Chỉ tiếc rằng, nhiều
không gian đáng ra dành cho diều
và trí tưởng tượng con người đã và
đang bị giết hại một cách vô tội vạ...

Hình tượng nữ anh hùng dân tộc Bà Triệu
Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã sinh ra không biết bao nhiêu người con ưu tú cho
đất nước, trong đó phụ nữ chiếm một phần đáng kể. Và khi nói đến gương anh hùng liệt nữ, đến truyền
thống đấu tranh xâm lược của ngoại bang, người Việt Nam qua nhiều thời đại không quên nhắc tới Bà
Triệu bên cạnh các gương liệt nữ khác như Hai Bà Trưng. Lâm Đồng cuối tuần xin giới thiệu “tượng đài”
Bà Triệu qua nguồn Di sản tư liệu quý - Mộc bản triều Nguyễn.

Hình ảnh Bà Triệu cưỡi voi ra trận đánh giặc. Ảnh tư liệu

là Triệu Quốc Đạt tính kế, tập hợp
nhân dân chống lại quân Ngô.
Trung tâm tụ nghĩa là vùng núi
Tùng Sơn, Phú Điền (nay thuộc
huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).
Đây là một thung lũng nhỏ nằm
giữa hai dãy núi đá vôi thấp, dãy
phía bắc (Châu Lộc) là đoạn núi
chót ngăn cách hai tỉnh Thanh Hóa
và Ninh Bình cũ, dãy núi phía nam
(Tam Đa) là đoạn chót của dải núi
chạy dọc sông Mã. Chân phía bắc
núi Châu Lộc là sông Lèn, chân
phía nam núi Tam Đa là sông Âu,
xưa là một dòng sông lớn. Thung

lũng mở rộng cửa về phía đồng
bằng ven biển và bị chặn ngang
về phía tây bởi dòng sông Lèn. Từ
căn cứ này, ngược sông Lèn có thể
liên lạc với miền quê Bà Triệu. Là
địa điểm gần biển, lại là cửa ngõ
từ đồng bằng miền Bắc vào Thanh
Hóa, nên đây là một vị trí quân sự
hiểm yếu, thuận lợi cả công lẫn thủ.
Hưởng ứng lá cờ khởi nghĩa của
hai anh em Bà Triệu, nhân dân ở
Cửu Chân theo rất đông. Nghĩa
quân ngày đêm luyện tập, mài
gươm luyện võ, chờ ngày nổi dậy.
Nhân dân vùng Thanh Hóa còn
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truyền lại bài ca dao về khí thế nô
nức của nhân dân đi theo Bà Triệu:
Ru con con ngủ cho ngon
Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi
Muốn coi lên núi mà coi
Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi
đánh cồng.
Năm 248, nghĩa quân bắt đầu tấn
công quân Ngô. Cuộc khởi nghĩa
bắt đầu từ Cửu Chân rồi lan rộng
ra cả nước. Theo Mộc bản triều
Nguyễn, sách Đại Nam nhất thống
chí, quyển 17, mặt khắc 67 còn ghi
tả lại: “Khi ra trận bà thường mặc
áo gai màu vàng, đi guốc ngà, cưỡi
đầu voi để đánh nhau với địch”.
Sự oai phong lẫm liệt đó của bà
đã khiến cho quân Ngô kinh hồn bạt
vía phải thốt lên rằng:
Hoành qua đương hổ dị
Đối diện Bà vương nan
(Múa giáo đánh hổ dễ
Đối mặt vua Bà khó)
Trước khí thế tiến công mạnh mẽ
của quân ta, các thành ấp của giặc
ở Cửu Chân lần lượt bị hạ. Từ Thái
thú đến Huyện lệnh, Huyện trưởng,
kẻ bị giết, bị bắt sống, kẻ chạy
trốn trong cơn hoảng loạn. Từ Cửu
Chân, cuộc khởi nghĩa đã nhanh
chóng lan ra Giao Chỉ và vào tận
Cửu Đức, Nhật Nam.
Bấy giờ, ở phương Bắc nghe
tin thứ sử Giao Châu bị giết, Tôn
Quyền lập tức cử Đô úy Lục Dận
sang làm An Nam hiệu úy Thứ sử
Giao Châu...
XEM TIẾP TRANG 11

CHÙM THƠ VIẾT Ở NƯỚC NGA

Vĩnh cửu
Gió từ mặt sông thổi qua triền tháp
Chiều sắt se buồn như gốc sồi già
Bạch dương rì rào kể chuyện cũ nước Nga
Câu chuyện đã khác xưa và hình như con người cũng khác
Đại lộ tôi qua chưa kịp biết tên
Dòng người đi vội vã không quen
Nhưng Tử đinh hương vẫn trắng và Thanh lương trà đỏ
Phong cầm du dương trên phố cổ Arbat
Vẫn là giai điệu cũ
Tranh Levitan vẫn vàng thắm trời Nga
Trước tượng đài Người lính vô danh
Người lính Nga muốn mỉm cười với tôi nhưng đành lặng im
Bởi anh đang bồng súng nghiêm trang trên bục danh dự
Người lính ấy hay Hồng Quân xưa cũ
Tôi đã gặp trong trang sách Phadeev, Pholevoi hay Erenburg
Chuyện đã khác xưa rồi con người cũng khác xưa
Bạch dương vẫn xanh và lá phong vẫn đỏ
Đàn chim sẻ nô đùa bên cửa sổ
Những bức tường Kremlin loang lổ màu rêu
Cơn gió thổi mùi hương táo xanh táo đỏ
Chuông thánh đường Basil vẫn du dương
Hoang liêu
Khoảnh khắc ấy Matxcơva, tôi chợt hiểu
Chỉ một lần thắp lên
Ngọn lửa Vĩnh cửu không bao giờ tắt
Dù chuyện đã khác và hình như con người cũng khác

Ghi ở Hoàng Thôn
Thế giới dù chật chội
Vẫn đủ chỗ cho tình yêu, kiêu hãnh, nỗi đau và cái ác
Tôi đi trong mỹ cảm tươi nguyên
Những dòng thơ rỉ máu Puskin
Ngoại ô Sankt Peterburg chiều rấm rứt mưa
Đặt bàn chân lên thảm lá bạch dương sũng nước
Tôi bước ngược đường đạn kỵ binh d’Anthes
Đường đạn bay hướng trái tim thi nhân
Tiếng nổ xé rách những vần thơ Ký ức ở Hoàng Thôn) *
Mặt trời thi ca Nga vụt tắt
Bầu trời của 181 năm sau vẫn vần vũ đen
Như giông tố ngày 10 tháng 2 năm 1837 tối tăm chết chóc **…
Chiều ngoại ô Sankt Peterburg dạo gót Hoàng Thôn
Những chiếc lá nhói đau bởi vết đạn cứa trái tim thi sĩ
Câu thơ hấp hối trên đường thẳng của cái ác
Qua bao mùa tao loạn
Hồn đại thi hào vẫn chập chờn bay
Theo cánh chim vờn sóng về pháo đài Petro Pavlov
Trên bức tượng Puskin trước thánh đường Kazan
Đôi chim sẻ đùa mái tóc xoăn
Dạo chơi bình yên giữa mái đầu thi nhân
Người tận hiến cho tình yêu, thi ca và cái đẹp
Bầu trời hình như đã xanh
Puskin nắm tay nàng Natalia Goncharova
Rẽ mây bước xuống
Sau lưng họ là kỵ binh d’Anthes
Thế giới dù chật hẹp
Vẫn đủ chỗ cho tình yêu, kiêu hãnh, nỗi đau và cái ác
Vẫn đủ chỗ cho sự đố kỵ, đê tiện và cái chết
Thông điệp thi ca làm cái đẹp hồi sinh
Tôi đã ghi như thế ở Hoàng Thôn…
Matxcơva - Sankt Peterburg, 7/2017

…………………………
(*) Tác phẩm của Puskin
(**) Thi hào Puskin mất ngày 10 tháng 2 năm 1837,
sau buổi đấu súng với kỵ binh d’Anthes hai ngày.
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Chứng tích lịch sử Hải Vân Quan
NHẬT QUÂN

H

ải Vân là ngọn núi
hiểm trở nhất nước
ta. Từ xưa đã được
mô tả: Chân sát
biển, đỉnh chạm mây, là ranh
giới của hai xứ Thuận Hóa
(tức tỉnh Thừa Thiên Huế) và
Quảng Nam. Đèo Hải Vân (đèo
Ngãi) có chín khúc vòng, hai
bên cây lớn um tùm, người đi
như vượn leo, chim vượt, mất
hơn một ngày mới qua... Núi
cao nắng gắt, trèo đèo rất khó,
nên đi thuyền theo đường biển
tiện hơn. Nhưng đi thuyền theo
đường biển thì lại phải vượt
sóng to gió lớn vô cùng nguy
hiểm ngoài chân núi...
Chính vì là vùng rừng núi
hiểm trở, lại có địa thế hướng ra
biển Đông, nên các triều đại cổ
đều chú ý “lập đồn ải để canh
phòng”. Theo sử sách, Hải Vân
Quan được xây từ đời nhà Trần.
Đầu thế kỉ XIX, Phú Xuân - Huế
trở thành kinh đô của nước Việt,
đèo Hải Vân càng trở nên quan
trọng, là cửa ngõ đi vào vùng
kinh kỳ, cần phải tăng cường
phòng ngự. Vì thế, tháng 2 năm
Bính Tuất (1826), vua Minh
Mạng xuống chỉ cho xây một cửa
quan ở đỉnh núi Hải Vân.
Sách Đại Nam thực lục chính
biên chép rõ: “Phía trước, phía
sau đều đặt một cửa quan, ngạch
trước viết ba chữ “Hải Vân
Quan”, ngạch sau viết 6 chữ
“Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.
Cửa trước cao và dài đều 15
thước (khoảng 6 mét), ngang
17 thước 5 tấc; cửa sau cao 15
thước, dài 11 thước, ngang 18
thước 1 tấc; cửa tò vò đều cao 10
thước 8 tấc, ngang 8 thước 1 tấc.
Phía tả hữu cửa quan, xếp đá làm
tường, trước sau tiếp nhau.
Vua lại phái biền binh 4 đội
Hữu sai và 2 đội Ứng sai chở
súng ống đến để đấy (súng
quá sơn bằng đồng 5 cỗ, ống
phun lửa 200 ống, pháo thăng
thiên 100 cây và thuốc đạn theo
súng). Chuẩn định từ Hải Vân
trở ra Bắc thuộc quản hạt Thừa
Thiên, từ ngoài Hải Vân trở
vào Nam thuộc quản hạt Quảng
Nam”... Từ đó, Hải Vân Quan
trở thành tổ hợp công trình để
phòng thủ cho Kinh đô Huế,
cũng như giám sát các hoạt động
ở cửa biển Đà Nẵng.
Giữa năm 2005, hầm Hải Vân
được xây dựng xong, lượng xe
đi đèo Hải Vân giảm do ô tô chở
khách và ô tô con được phép lưu
thông trong đường hầm. Cùng
với thời gian và chiến tranh, Hải
Vân Quan trở nên hoang phế.
Mặc dù vậy, đèo Hải Vân và Hải
Vân Quan vẫn được du khách
chọn đi và dừng chân để thưởng
ngoạn phong cảnh; đặc biệt,
đèo Hải Vân và Hải Vân Quan
là một phần trong tour du lịch
“Còn đường di sản miền Trung”
mà du khách rất thích. Chúng
tôi giới thiệu đến bạn đọc những
hình ảnh của di tích Hải Vân
Quan trên đèo Hải Vân hiện nay.

Hải Vân Quan là một cụm di tích lịch sử về kiến trúc quân sự của triều Nguyễn. Ở độ cao 490 m so với mực nước biển. Cụm bố phòng
quân sự này có nhiều công trình gồm hệ thống thành lũy, nhà kho, trụ sự, pháo đài thần công... Nơi đây còn là một thắng cảnh nổi
tiếng. Ngày 14/4/2017, Hải Vân Quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc
gia, hiện đang được khai quật nhằm phục vụ cho dự án bảo tồn, trùng tu di tích này.

Hải Vân Quan nằm ở ranh giới giữa hai tỉnh Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế trên đèo Hải Vân. Ảnh: N.Q

Cửa quan nhìn về hướng Đà Nẵng. Ảnh: N.Q

Do để hoang phế quá lâu, Hải Vân Quan bị hư hại nghiêm trọng,
nhưng mỗi ngày vẫn thu hút hàng ngàn lượt du khách. Ảnh: N.Q

Từ Hải Vân Quan có thể nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, với những con đường uốn lượn,
có mây trời, rừng núi và biển xanh. Ảnh: N.Q

Thành phố Đà Nẵng nhìn từ đèo Hải Vân. Ảnh: N.Q

GIA ĐÌNH - ĐỜI SỐNG
CHUYÊN MỤC THANH NIÊN

ĐỨC TÚ

B

í thư Đoàn Thanh niên
xã Tà Nung, chị Cil
Múp K’Plơm thông tin:
Hiện nay, toàn xã có 257
thanh niên là hội viên Hội Liên
hiệp Thanh niên Việt Nam; trong
đó, có 117 đoàn viên, thanh niên
(ĐVTN) sinh hoạt tại các chi đoàn
trực thuộc Đoàn xã. Trước đây, đa
phần thanh niên ở địa phương làm
nương rẫy, làm thuê làm mướn,
nhưng giờ đây họ đã bước đầu tự
chủ về kinh tế, đầu tư nhà kính để
trồng hoa, rau, củ, quả...
Năm 2015, Cil Ha Điền (đoàn
viên Thôn 5) phá bỏ vườn cà phê
già cỗi để xây dựng nhà kính
trồng hoa đồng tiền với diện tích
1.200 mét vuông. Theo anh Cil
Ha Điền, với diện tích cà phê trên
thì thu nhập chỉ chừng 7 - 8 triệu
đồng/năm. Mọi chi tiêu trong gia
đình anh chỉ trông chờ vào khoản
tiền ấy nên khó khăn là điều
không thể tránh khỏi. Nhận thấy
việc trồng hoa đồng tiền mang
lại thu nhập cao, Cil Ha Điền đã
quyết tâm lập nghiệp, huy động
nguồn vốn để hình thành khu
vườn. Đến nay, kinh tế gia đình
anh đã có sự bứt phá đi lên, trừ
mọi chi phí mỗi tháng vườn hoa
đồng tiền mang về cho anh trên
10 triệu đồng.
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Khi thanh niên tiên phong lập nghiệp

Những năm gần đây, đội ngũ thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Tà Nung
(TP Đà Lạt) đã có ý thức hơn trong việc lập nghiệp. Và họ đã biến những triền đất sỏi đá, có giá trị
kinh tế thấp thành nơi tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Thành công với mô hình trồng
hoa đồng tiền nhưng chàng thanh
niên Cil Ha Điền không giữ điều
đó cho riêng mình. Nhiều thanh
niên địa phương đã được anh chia
sẻ kinh nghiệm để phát triển các
mô hình trồng hoa đồng tiền. Gia
đình chị Lơ Mu Ka Xôi (đoàn
viên Thôn 2) trước đây cũng canh
tác cà phê, nhưng kể từ khi được
Cil Ha Điền tư vấn, chia sẻ kinh
nghiệm chị đã quyết tâm đầu tư
nhà kính trồng hoa đồng tiền. Chị
Lơ Mu Ka Xôi chia sẻ: “Phần lớn
thanh niên đồng bào DTTS mình
không có điều kiện về kiến thức
hay nguồn vốn, chính vì vậy có
những mô hình làm ăn kinh tế hay
ở địa phương thì mình rất dễ để
học hỏi. Trồng hoa mang lại thu
nhập cao hơn cà phê, mặt khác thu
nhập cũng đến nhanh hơn, tháng
nào cũng có đồng ra đồng vào để
trang trải cho cuộc sống. Trước
đây, gia đình tôi chỉ trông chờ vào
nguồn thu từ cây cà phê, ăn uống,
con cái ăn học đều từ đây ra cả,
nhiều lúc túng thiếu lắm...”.
Có thể nói việc lập nghiệp trên
chính mảnh đất quê hương của
những thanh niên đồng bào DTTS

Mô hình trồng hoa đồng tiền của thanh niên ở xã Tà Nung. Ảnh: Đ.T

ở xã Tà Nung đã thổi một luồng
gió mới, thay đổi hẳn thói quen
canh tác của người dân nói chung
và thanh niên nói riêng. Nếu như
trước đây, trong tiềm thức của
những ĐVTN nơi đây thì chung
quy chỉ có canh tác cà phê và một
số cây trồng khác. Nhưng chỉ
trồng trọt theo kiểu “độc canh”
phụ thuộc vào thời tiết, còn việc
đầu tư nhà kính, sản xuất nông

nghiệp theo hướng ứng dụng công
nghệ cao thì chỉ thấy ở các địa
phương khác. Việc đầu tư và bước
đầu thành công của Cil Ha Điền,
Lơ Mu Ka Xôi đã đặt nền móng
cho nhiều mô hình thanh niên địa
phương dám nghĩ, dám làm, dám
lập nghiệp...
Anh Cil Lý Hoàng Thắng (đoàn
viên Thôn 2), trước đây canh tác
vài sào cà phê, thời gian rảnh rỗi

thì vác cuốc đi làm thuê làm mướn
đến nay anh đã sở hữu nhà kính
trồng ớt chuông, nguồn thu nhập
từ cây ớt chuông đã giúp gia đình
anh cải thiện được cuộc sống,
sắm được nhiều vật dụng đắt tiền
trong gia đình. Hay, anh Liêng
Hót The (Thôn 2) cũng mạnh dạn
vay mượn, huy động nguồn vốn
của gia đình để xây dựng nhà kính
trồng rau, củ, quả. Liêng Hót The
chia sẻ rằng, mình làm nhà kính để
trồng rau, củ, quả, vào những lúc
thu hoạch thì mình có thuê một số
nhân công là thanh niên trên địa
bàn; hy vọng rằng, tới đây cũng có
nhiều thanh niên đồng bào DTTS
mình lập nghiệp bằng hướng đi
mới này. Nhiều lúc trong khi làm
việc mình cũng chia sẻ nhiều kinh
nghiệm, để mai này những thanh
niên đó lập nghiệp bằng hướng đi
này thì cũng không khỏi bỡ ngỡ,
có một chút kinh nghiệm làm vốn.
Theo Bí thư Đoàn Thanh niên
xã Tà Nung thì số lượng thanh
niên lập nghiệp bằng việc xây
dựng nhà kính, ứng dụng công
nghệ cao vào sản xuất của đội ngũ
thanh niên trên địa bàn xã vẫn còn
giới hạn. Nhưng sự thành công
bước đầu của các thanh niên vùng
đồng bào DTTS đã khẳng định
rằng thói quen canh tác, suy nghĩ
và nhận thức của đội ngũ trẻ đã có
bước thay đổi rõ rệt.

Hệ thống thông tin giảm nghèo và bảo trợ xã hội

Thông tin minh bạch cho chính quyền 4.0
Dự án Tăng cường hệ thống trợ
giúp xã hội Việt Nam (SASSP)
đang triển khai thí điểm tại 4
tỉnh trên cả nước, trong đó có
Lâm Đồng đang thể hiện nhiều
tiến bộ trong thực hiện an sinh
xã hội.
DIỆP QUỲNH

T

rong đó, hệ thống thông tin
giảm nghèo và bảo trợ xã
hội được đánh giá là một
trong những thành quả tốt của dự
án, mang lại hiệu quả lâu dài với
những nhà quản lý và toàn cộng
đồng. Ông Nguyễn Văn Thanh,
Trưởng phòng Lao động huyện
Đơn Dương, một thành viên của
Dự án chia sẻ: “Cái được nhất của
dự án Tăng cường hệ thống trợ
giúp xã hội Việt Nam ngoài tiền
chính là phần mềm. Tiện lợi đủ
thứ cho người trực tiếp thực hiện
công tác trợ cấp xã hội như chúng
tôi”. Phần mềm theo lời ông Thanh
chia sẻ chính là Hệ thống thông tin
giảm nghèo và bảo trợ xã hội (MIS
POSASoft). Ý kiến của hầu hết
những người đang quản lý trong
lĩnh vực bảo trợ xã hội và giảm
nghèo cũng cho thấy phần mềm
thực sự hiệu quả cho cả nhà quản lý
và người thụ hưởng.
Ông Nguyễn Văn Thân, người
trực tiếp thực hiện MIS tại Dự án

Cán bộ xã hội thăm hỏi gia đình bà Păng Tinh Tư, người khuyết tật đặc biệt nặng tại TDP Bon Đưng 2, Lạc Dương.

SASSP tại Lâm Đồng cho biết,
MIS là hệ thống thông tin quản lý
giảm nghèo và bảo trợ xã hội, hai
đối tượng cơ bản của hệ thống an
sinh xã hội. Tất cả các đối tượng
từ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng
bảo trợ xã hội đều được quản lý
theo hộ gia đình bao gồm tất cả
các chính sách họ được thụ hưởng.
Ông Thân cho biết: “Dữ liệu đầu
vào của phần mềm được cung cấp
do khảo sát toàn tỉnh năm 2015 về
các đối tượng nghèo, cận nghèo và
bảo trợ xã hội. Đây là đợt khảo sát
rất rộng rãi, thu được dữ liệu gốc
làm chuẩn để làm cơ sở cho phần
mềm hoạt động”.
Với phần mềm MIS, mọi hoạt
động liên quan tới hoạt động an

sinh xã hội đều được quản lý
nhanh chóng, hiệu quả và minh
bạch. Từ việc chi trả, theo dõi tình
hình của đối tượng, theo dõi luồng
tiền ra-vào, thay đổi của thành
viên trong từng hộ gia đình… đều
được thể hiện rất rõ ràng và minh
bạch. Ông Nguyễn Văn Thanh
nhận xét: “Phần mềm đã tích hợp
toàn bộ các chế độ cho một hộ gia
đình, rất thuận lợi cho việc quản
lý của chúng tôi. Trước đây, chúng
tôi sử dụng các bảng excel để quản
lý từng đối tượng, khá mất công
và dễ trùng lặp. Nay chỉ cần một
phần mềm là có thể quản lý rất dễ
dàng. Hàng tháng thông tin biến
động được cập nhật và việc này
thực hiện cũng rất nhanh chóng,

minh bạch”.
Điểm đặc biệt của MIS là quản
lý phân tầng, tiếp cận thông tin
theo phân cấp quản lý. Hệ thống
MIS POSASoft toàn quốc được
quản lý tập trung, thống nhất tại
Trung tâm tích hợp dữ liệu của
Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội, đảm bảo quy định về bí
mật nhà nước. Với mỗi phân tầng
như xã, huyện, tỉnh được tiếp cận
thông tin riêng của địa phương,
phù hợp với tầng quản lý của
mình. Cụ thể như cấp tỉnh, Lâm
Đồng đang quản lý 33.365 đối
tượng bảo trợ xã hội và 26.067
hộ nghèo, cận nghèo; với huyện
Đức Trọng đang quản lý 4.496 đối
tượng; huyện Đơn Dương 3.161

đối tượng. Ngồi tại bất cứ đâu, chỉ
cần một vài thao tác đơn giản, hộ
gia đình được trình bày rõ ràng
từng thành viên, tên tuổi, nhu cầu,
các chính sách được thụ hưởng...
và các biến động. Ông Nguyễn
Văn Thân cho biết: “Hệ thống MIS
POSASoft giúp công tác chi trả rất
thuận lợi, minh bạch và rõ ràng, dễ
kiểm soát. Ngoài ra, dựa trên hệ
thống, các nhà quản lý có thể dự
toán ngân sách và hoạch định các
chính sách phục vụ an sinh xã hội
hiệu quả, chính xác”. Ví dụ như
nhà quản lý sẽ nắm được số lượng
người hưởng trợ cấp để quyết định
ngân sách sắp tới, nắm được nhu
cầu của hộ nghèo theo chuẩn đa
chiều để hoạch định việc đầu tư hạ
tầng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát
triển... Điều đặc biệt, hệ thống đã
chuẩn hóa theo mã định danh quốc
gia, là một phần của hệ thống thông
tin dữ liệu quốc gia. Với quản lý
nhà nước 4.0 trong tương lai gần,
việc hình thành hệ thống thông tin
dữ liệu quốc gia là yêu cầu thiết
yếu để phục vụ cho hoạt động quản
lý an sinh xã hội toàn quốc”.
Với tư cách là một trong 4 tỉnh
thực hiện thí điểm Dự án Tăng
cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt
Nam, Lâm Đồng đã cho thấy hiệu
quả của Hệ thống thông tin giảm
nghèo và bảo trợ xã hội trong việc
thực hiện an sinh xã hội và giảm
nghèo, hướng tới một xã hội được
quản lý minh bạch từ thông tin mở.
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Cảnh báo nạn cá độ bóng đá mùa World Cup
HẢI ĐƯỜNG

Nghiêm cấm dưới
mọi hình thức
Tại Việt Nam, cá độ bóng
đá dưới mọi hình thức đều là
hành vi đánh bạc bị pháp luật
nghiêm cấm. Tuy nhiên, để dụ
“cá cắn câu”, một số website như
bongdaso.com, bongdatv.net,…
còn ngang nhiên treo banner
quảng cáo, đường link liên kết cá
độ M88, W88, 188Bet, dafabet.
com… Theo Công an TP Bảo
Lộc, cá độ bóng đá về bản chất là
hình thức cờ bạc để lại rất nhiều
hệ lụy. Trong thời đại công nghệ
số, nhiều thông tin lan tràn trên
mạng khiến không ít người đam
mê “đỏ đen” bị nhiễu loạn, không
đủ tỉnh táo nên đã sa vào bẫy của
bọn tội phạm cá độ. Bởi lẽ, trên
thực tế, dù có thắng hay thua thì
người chơi đều mất tiền cho “nhà
cái”. Từ đó, một dòng tiền rất lớn
chảy ra nước ngoài rơi vào túi
những nhà cái. Khi cá độ thua thì
sẽ tự đưa mình dính vào nợ nần
và dẫn đến nhiều hành vi phạm
tội khác như trộm cắp, cướp giật
và thậm chí bán nhà cửa, xe cộ và
đường cùng có thể tự mình tìm
đến cái chết.
Để phòng chống tội phạm lợi
dụng mùa Word Cup tổ chức đánh
bạc dưới hình thức cá độ bóng
đá, Công an TP Bảo Lộc đã tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền các
cấp huy động sức mạnh tổng hợp
của quần chúng để đấu tranh, lên
án hành vi cá độ bóng đá; đồng
thời, xây dựng kế hoạch phối
hợp với công an các xã, phường
tuyên truyền về tác hại, hậu quả
của tệ nạn cờ bạc này. Cùng với
đó, trong suốt thời gian Word
Cup diễn ra, nhằm tạo tính răn
đe, phòng ngừa chung, Công an
TP Bảo Lộc bố trí lực lượng nắm
tình hình các tụ điểm, quán cà phê,
các điểm tường thuật bóng đá tập
trung đông người; đưa các nhóm
cho vay nặng lãi “tín dụng đen”
vào tầm ngắm để kịp thời ngăn
chặn các hành vi cưỡng đoạt tài
sản, bắt người trái pháp luật; chủ
động đấu tranh phòng chống các
loại tội phạm phát sinh như trộm
cắp, cướp giật, gây rối trật tự công
cộng… nhằm đảm bảo trật tự an
toàn xã hội tại địa phương.

Trái bóng World Cup đã và đang lăn trên các sân cỏ nước Nga. Đây cũng là thời gian, hàng triệu
người Việt Nam hâm mộ môn túc cầu đang dõi theo sự kiện đỉnh cao của bóng đá thế giới 4 năm
mới có một lần. Và đây cũng là thời gian để những người có máu cá cược bóng đá tìm kiếm cho mình
những “kèo” trên các trang mạng internet để ăn thua.

Các tiệm cầm đồ luôn nhộn nhịp trong mùa World Cup. Ảnh: H.Đ

Căn cứ theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào,
được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng (hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng
từng bị xử phạt vi phạm hành chính hành vi này hoặc bị kết án về tội này) sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến
3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật đánh
bạc trị giá trên 50 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Còn tội “tổ chức đánh
bạc hoặc gá bạc” (sử dụng địa điểm do mình quản lý cho người khác đánh bạc thu tiền) sẽ bị phạt tiền từ 50
triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi
bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Những hệ lụy
Hiện nay, cá độ bóng đá đã trở
thành một vấn nạn xã hội. Qua tìm
hiểu của chúng tôi, hiện nay, tại
TP Bảo Lộc và một số địa phương
lân cận thì người tham gia chơi cá
độ bóng đá ở mọi cấp độ.
Ở cấp độ nhẹ, gồm những nhóm
người ham mê bóng đá, tập hợp
nhau lại tại một địa điểm nhất định
để cá cược với nhau, không có
người đứng ra tổ chức. Hình thức
cá độ này thường không lớn, mang
tính sát phạt không cao. Đa phần
họ là thanh niên, công nhân viên
chức, người lao động. Đối với cấp
độ lớn hơn khi chủ các nghề kinh
doanh dịch vụ như cà phê, giải
khát, quán ăn, khách sạn hay các

công ty, doanh nghiệp… đứng ra
tập hợp những người chơi để tổ
chức cá cược. Hoặc các đối tượng
cờ bạc chuyên nghiệp đứng ra tổ
chức cá cược tại nhà riêng. Đây là
loại hình tổ chức cá độ phổ biến
nhất hiện nay. Các đối tượng tổ
chức thường ghi phơi cá độ như
ghi số đề theo tỷ lệ ăn thua qua
“kèo”, tài xỉu và bắt tỷ số dựa vào
các trang mạng.
Đặc biệt, hình thức cá độ bóng
đá trực tiếp qua các trang mạng
trực tuyến đang nở rộ. Các con bạc
chỉ cần ngồi ở nhà, quán cà phê
hay bất cứ đâu, sử dụng máy tính
xách tay hoặc điện thoại thông
minh có kết nối internet, đăng
nhập vào một trang web cá cược

ĐÀ LẠT:

Di Linh phát triển diện tích trồng xen lên 5.330 ha
Theo thống kê, hiện trên địa
bàn huyện Di Linh nhiều diện
tích cà phê già cỗi, năng suất
thấp đã được người dân chuyển
đổi bằng phương pháp ghép cải
tạo, tái canh; một số diện tích
chuyển sang trồng hoa lan, hồng
môn… (với khoảng 25 ha); trồng
xen gần 5.330 ha các loại cây có
giá trị kinh tế cao như: sầu riêng,
bơ, hồ tiêu, mắc ca… Theo đó,
đến nay đã có khoảng 1.500 ha
cho kinh doanh với sản lượng
ước đạt gần 11 nghìn tấn. Do giá
cả thị trường của các loại cây

Trồng hơn 20 nghìn cây xanh phân tán

Gia đình ông
Vũ Văn Bằng
thu nhập cao
từ sầu riêng.

trồng nói trên khá ổn định, đã góp
phần tích cực trong việc nâng cao

là có thể thoải mái “đỏ đen”. Đây
là nạn cá độ online ở cấp độ nặng
và tinh vi nhất, rất khó khăn cho
lực lượng chức năng trong công
tác phát hiện, đấu tranh triệt phá.
Ở hình thức này, nhà cái thành lập
các “chân rết” cá độ thường thiết
lập hệ thống “cò”, “thư ký” nhận
bảng, phơi cá độ. Ngoài ra, bọn
chúng còn thiết lập cả đường dây
cá độ liên tỉnh và ra cả nước ngoài.
Theo cơ quan chức năng, dù
tham gia cá độ ở hình thức nào
thì dù thắng hay thua, người chơi
cũng phải mất tiền phần trăm cho
nhà cái. Một người tham gia cá độ
tên T (ngụ tại phường Lộc Phát,
TP Bảo Lộc) cho hay: “Tôi không
hề thích bóng đá, nên cứ căn cứ

vào kèo trên mạng để cầu may rủi.
Từ đầu mùa World Cup đến nay,
tôi đã “chơi” 6 trận và nằm hết kèo
trên; trong đó, chỉ thắng đúng 1
trận nhưng thua tới 5 trận mất hơn
150 triệu đồng. Giờ cũng muốn
chơi tiếp để gỡ gạc, nhưng xoay
không ra tiền nên bỏ mất mấy trận
rồi, tiếc quá”.
Trong khi đó, ông T.N.S (ngụ
tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc)
cũng vì ham mê “đỏ đen” lao
vào những cuộc cá độ một cách
không phanh khiến nợ nần bao
vây, phải bán xe, bán nhà nhưng
vẫn không đủ tiền trả cho chủ nợ.
Cách đây đúng 1 tuần, lâm vào
đường cùng nên ông S đã chọn
cách uống thuốc diệt cỏ để tìm
đến cái chết. Ngay sau đó, được
người nhà phát hiện đưa đi Bệnh
viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp
cứu. Hiện tại, do không thể cứu
chữa nên ông S được bệnh viện
trả về nằm chờ chết.
Còn tại các tiệm cầm đồ, trước
giờ bóng lăn, chúng tôi chứng
kiến rất đông người tìm đến cầm
cố xe máy, ô tô, điện thoại, nhẫn,
dây chuyền vàng và cả sổ đỏ để
cầu may rủi vào các trận túc cầu.
Trong đó, có không ít người mất
xe, mất vàng và mất luôn cả sổ đất
khi kết thúc trận đấu và biết mình
thua độ. Trong lúc túng quẫn,
nhiều người mà đặc biệt là thanh
thiếu niên đã sa vào các tệ nạn như
trộm cắp, cướp giật rồi vướng vào
vòng lao lý.
Theo Công an Bảo Lộc, trong
mùa World Cup chắc chắn các tệ
nạn trộm cắp, cướp giật sẽ phát
sinh nhiều. Vì vậy, mọi người dân
hãy nêu cao tinh thần cảnh giác để
phòng, chống các loại tội phạm, tự
bảo vệ tính mạng, tài sản của mình
và người thân.
World Cup là ngày hội bóng
đá đỉnh cao của thế giới, sau mỗi
trận đấu là những nụ cười chiến
thắng hay những giọt nước mắt
thất bại đều dựa trên một tình
yêu: Đó là tình yêu với trái bóng
và tình yêu thể thao chân chính.
Cá độ bóng đá về bản chất là
hình thức cờ bạc để lại rất nhiều
hệ lụy. Đừng để mùa World Cup
phải chứa chan những giọt nước
mắt nợ nần, dẫn đến nhà tan cửa
nát… thì tự mỗi người hãy nêu
cao tinh thần cảnh giác.

thu nhập cho nhiều hộ dân tại địa
NDONG BRỪM
phương.

UBND thành phố Đà Lạt cho biết, đã phê duyệt dự toán và giao cho
Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt triển khai thực hiện dự án trồng 20.768
cây xanh phân tán năm 2018 trên các tuyến đường giao thông, khuôn
viên công sở, các trường học, cơ sở tôn giáo, các khu dân cư, dự án du
lịch, đất trồng nhỏ lẻ bị lấn chiếm thu hồi trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
Với tổng dự toán đầu tư 1 tỷ đồng, chủng loại cây xanh phân tán trồng
đợt này gồm 9.000 cây thông ba lá, 10.768 cây mai anh đào và 1.000 cây
phượng nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, thay thế những cây già cỗi,
tăng độ che phủ trên địa bàn thành phố Đà Lạt, giảm thiểu hiệu ứng nhà
kính, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, bảo vệ các
công trình hạ tầng, vườn cây, chống xói mòn. Nâng cao nhận thức của
người dân về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây, gây rừng, góp phần
bảo vệ môi trường sinh thái.

TIẾN DÂN

NHÌN RA BỐN PHƯƠNG

CUỐI TUẦN

Công chúa Nhật Bản cưới thường dân, từ bỏ hoàng tộc

Kính thưa vợ hai...
... Bà ấy không nói gì, chỉ òa khóc.
Hôm ấy chủ nhật, bố tôi đến phiên trực
bảo vệ cơ quan, tôi lên nhà cô Miên. Kể cho
cô nghe xong, cô nói phải thế mới được, bố
mày từ khi có vợ hai, có coi con cái, anh em
ruột thịt ra cái gì đâu.
Tối, bố tôi về, thấy cô Hòa sưng mọng
cặp mắt, ông gạ hỏi vì sao em khóc? Cô
Hòa lắc đầu nói là bị bụi vào mắt nhiều
quá. Thằng em tôi, con của cô Hòa với bố
tôi, gần 6 tuổi, nó nói câu được câu chăng
đại ý là anh Hiền cái mẹ (cãi mẹ). Nhưng
cô Hòa gạt đi, không phải đâu. Tôi đứng
ngoài thềm nghe rất rõ. Rồi cửa mở và
tiếng cô Hòa nhỏ nhẹ:
- Con về rồi à, vào tắm đi còn ăn cơm
chứ.
Cô Hòa đấy, vẫn ngọt ngào! Ai mà ngọt
ngào là nguy hiểm, là nhiều âm mưu lắm.
Cô Miên vẫn nói thế.
***
Rồi tôi vào đại học, tôi đã có xe máy,
nhưng không phải loại “Phiu trờ” tôi thích
mà là xe Sanda Hàn Quốc. Đích thân bố tôi
đưa đi mua, rồi điện thoại thông minh, cả
hai loại đều rẻ tiền, dù là mới đập hộp. Tôi
oán hận dì ghẻ, chỉ có bà ta xui bố tôi mà
thôi, cho nên tôi tỏ ý không thích, không
thèm hai thứ đó, thì bố quát to:
- Biến mẹ mày đi, không học nữa, ở nhà
mà bốc cứt. Nhà nghèo mà thích xài sang.
Thế là tôi “ngậm đắng nuốt cay” nhận hai
thứ đó. Hai tháng sau vào đại học, tôi lại
đòi mua cái vi tính xách tay. Cũng được
mua ngay.
… Ra trường tôi xin được việc làm ở một
công ty nước ngoài, không theo ngành mình
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dọn đồ đạc, giục vợ đi ngay trưa đó. Bà Hòa
chạy ra giữ chúng tôi lại:
- Thôi thôi, cho bố mẹ xin... Tôi quát:
- Không mẹ con gì hết. Biến!
***
Cả một năm sau đó, tôi không liên lạc
về nhà, bố tôi cũng không liên lạc với tôi.
Chỉ có em gái tôi đang học đại học năm
thứ 2 thường liên lạc về nhà rồi thông báo
lại cho tôi. Tôi thề không bao giờ trở về
cái nhà ấy nữa.
Hơn một năm trời, tôi như quên hết ở quê
nhà. Cô Miên nhân dịp này lại tha hồ thêu
dệt xấu về cô Hòa, và điện thoại kích động
tôi. Cho đến một hôm, em gái tôi điện cho
tôi, đại ý: Nó tranh thủ từ trường về nhà 3
ngày, mẹ Hòa bị tai nạn gãy ống chân phải
đã bó bột, hiện nằm một chỗ, thằng út phải
hầu hạ mẹ. Mẹ Hòa bảo em nhắc anh chú ý
giữ ấm cổ, ngực cho hai đứa con của anh, vì
mùa đông đến rồi. Cả anh nữa, cẩn thận giữ
ấm cơ thể, cẩn thận khi đi xe máy…
Nó nói thêm, mẹ bị mười lăm ngày rồi,
không dám gọi cho anh và em, mẹ sợ anh
em ta còn mắc công việc. Đúng, tôi mới
được bổ nhiệm phó phòng 6 tháng nay, áp
lực công việc quá lớn. Làm với người nước
ngoài không thể lơ mơ về thời gian. Vợ tôi
cũng vậy. Chúng tôi có thuê người giúp
việc, nhưng buổi tối vẫn vất vả lo cho hai
đứa con. Lúc chúng sổ mũi, nhức đầu, tôi lại
nhớ lúc bố tôi chưa lấy vợ hai, ông chăm lo
cho hai anh em tôi hơn 4 năm trời, biết bao
khó nhọc. Lại cô Hòa nữa, nếu không quá
lứa lỡ thì, ai người ta lấy người đã có 2 con,
trong khi cô cũng xinh đẹp. Tôi vụt dậy. Ra
ngay bến ô tô…

… Tôi lao vào phòng mẹ Hòa. Mẹ nằm
đấy, cặp mắt mở to nhìn lên trần nhà, bất
động như suy nghĩ điều gì.
Tôi đến bên mẹ, chỉ gọi mỗi một câu
“Mẹ”! Mẹ tôi hỏi khẽ: Con về đấy à, vợ
và con có khỏe không? Hãy cho hai đứa
về đây, mẹ trông cho. Mẹ biết hai vợ
chồng con làm cho công ty nước ngoài là
vất vả lắm.
Tôi òa khóc như trẻ con. Mẹ bảo là bố rồi,
ai lại khóc nhè. Năm xung tháng hạn của mẹ
thôi mà. Mẹ không sao đâu.
Ngồi bên mẹ rất lâu, tôi không nói được
câu gì, mặc dù trong đầu đã nghĩ ra những
lời sẽ nói với mẹ nhưng trước mẹ, lưỡi tôi
như đóng băng. Tôi muốn nói: Mẹ ơi, con
đã hiểu sai về mẹ, cũng chỉ vì người ta kích
động, và cũng vì con ích kỷ, không thương
đến bố nên mới có chuyện con hỗn láo với
mẹ hơn chục năm qua. Mẹ tha lỗi cho con.
Tôi lại nhớ bao nhiêu lần cô Miên nói với
tôi: Mồ côi cha thì ăn cơm cá, mồ côi mẹ
nhặt lá ngoài đường. Không ai tốt bằng mẹ
đẻ. Nhưng, nghĩ lại thì thấy rằng, mẹ Hòa đã
lo cho anh em tôi ăn, học, may mặc suốt từ
năm em tôi 7 tuổi, tôi 11 tuổi đến khi tôi lấy
vợ, sinh con, em tôi lại vào đại học. Vậy mà
tôi thật ích kỷ suy nghĩ nông cạn. Thế là, tôi
lấy hết can đảm đỡ mẹ ngồi dậy, sau đó tôi
quỳ xuống chắp tay xin lỗi mẹ. Mẹ Hòa nói,
con đứng lên đi, ai cũng có sai xót. Sai thì
sửa. Đứng lên, con trai của mẹ.
Hai hôm sau, vào ngày chủ nhật, bố tôi
nghỉ ở nhà, tôi về thành phố, hai vợ chồng
xin nghỉ một tháng không lương, rồi đưa hai
con chúng tôi về với ông bà nội.
Tháng 6 năm 2018

H

Công chúa Mako và bạn trai
thường dân.

Đại học Quốc tế Josai ở tỉnh Chiba và nhận
bằng thạc sĩ chuyên ngành phúc lợi xã hội
vào năm 2016. Hiện Công chúa Ayako đang
làm việc với vai trò nghiên cứu tại Khoa
Nghiên cứu Công tác Xã hội tại Đại học
Quốc tế Josai.
Các nguồn tin cho biết, Công chúa
Takamodo đã quen biết cha mẹ của Kei
Moriya qua một dự án của bà với một tổ
chức phi chính phủ địa phương. Bà đã giới
thiệu Moriya với con gái mình với hy vọng
công chúa trẻ sẽ được truyền cảm hứng bởi
các hoạt động phúc lợi xã hội toàn cầu. Tuy
nhiên sau đó, cặp đôi đã nhận ra rằng họ có
nhiều điểm chung hơn thế. Cả hai đều thích
trượt tuyết, đọc sách và du lịch.
Theo luật hoàng gia Nhật Bản, công chúa
sẽ phải rời hoàng tộc ngay khi trao lời thề
nguyện với Moriya. Tuy nhiên, cô vẫn nhận
được một khoản tiền hồi môn, được cho là
trị giá khoảng 1 triệu USD.
Aayako không phải là công chúa đầu tiên
trong thế hệ của cô định rời Hoàng gia Nhật.
Tháng 5 năm ngoái, người em họ của cô
và là cháu út của Nhật hoàng, Công chúa
Mako cũng thông báo kết hôn với vị hôn phu

Hình tượng...

11

... và dẫn ngay một vạn quân sang đàn
áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu. Bà Triệu
và anh trai đã cử tướng đem quân lên biên
giới chặn giặc. Nhưng do thế giặc mạnh
cùng sự mưu mô của Lục Dận, nghĩa quân
đã bị đẩy lui.
Trong lúc đang tìm cách đối phó với giặc
Ngô thì anh trai Triệu Quốc Đạt bị bệnh
nặng qua đời. Quân lính tôn bà lên làm
chỉ huy tối cao. Nén đau thương, bà quyết
tâm chỉ huy nghĩa quân chiến đấu với giặc.
Nghĩa quân của bà đã chiến đấu rất kiên
cường, đánh địch trên 30 trận trong vòng
hai tháng. Nhiều lần, nghĩa quân đã nhấn
chìm giặc xuống dòng sông Mã bằng cách
lăn đá và cây cối từ trên núi xuống.
Sau một thời gian cầm cự, Lục Dận vừa
dùng mưu mô xảo quyệt lấy vàng bạc
mua chuộc, chia rẽ đội ngũ lãnh đạo của
nghĩa quân, vừa điều thêm quân lính bao
vây căn cứ khiến cho cuộc khởi nghĩa
ngày càng lâm vào tình thế khó. Bà Triệu
cùng quân sỹ ra sức củng cố lực lượng
chống quân Ngô, song cũng chỉ kéo dài
được nửa năm do lực lượng non trẻ, binh
ít, thế cô. Và trong một trận huyết chiến
với giặc tại khu căn cứ Bồ Điền, Bà đã
anh dũng ngã xuống trong sự tiếc thương,
kính phục của nhân dân, đó là ngày 21
tháng 2 năm 248.
Nhớ đến công lao của bà, hoàng đế Tự
Đức đã có lời phê rằng: “Con gái nước ta,
nhiều người hùng dũng khác thường. Bà
Triệu Ẩu cũng là người sánh vai được với
Hai Bà Trưng”.
Có thể nói, cuộc khởi nghĩa Bà Triệu tuy
thất bại, nhưng hình ảnh người con gái
kiên trinh bất khuất, quyết nối chí Hai Bà
Trưng “giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ”
mãi mãi không phai mờ trong tâm trí phụ
nữ và dân tộc Việt Nam.
Tùng Sơn nắng quyện mây trời,
Dấu chân Bà Triệu rạng ngời sử xanh.

Công chúa Ayako đã trở thành công
chúa Nhật Bản thứ hai thông báo sẽ kết
hôn với một thường dân chỉ trong vòng
2 năm trở lại đây. Cô chấp nhận từ bỏ
mọi tước vị hoàng tộc để đi theo tiếng
gọi của tình yêu.
oàng gia Nhật Bản ngày 26/6 thông
báo Công chúa Ayako, con út của
Hoàng tử quá cố Takamado - em
họ Nhật hoàng Akihito, sẽ kết hôn với Kei
Moriya, nhân viên của hãng vận tải đường
biển NYK Line tại Tokyo vào ngày 29/10
năm nay.
Công chúa Ayako năm nay 27 tuổi, còn
bạn trai 32 tuổi. Cặp đôi gặp nhau lần đầu
tiên vào tháng 12 năm ngoái chính từ sự giới
thiệu của mẹ Ayako là Công chúa Takamodo.
Công chúa Ayako và bạn trai dự kiến sẽ công
bố thông tin chi tiết về mối quan hệ của họ
trong cuộc họp báo vào ngày 2/7 tới.
Công chúa Ayako và bạn trai Moriya sẽ
chính thức đính hôn trong một buổi lễ được
gọi là “Nosai no Gi”, dự kiến diễn ra vào ngày
12/8. Một loạt nghi lễ hoàng gia khác cũng sẽ
được tổ chức trước khi đám cưới của họ diễn
ra tại ngôi đền Meiji nổi tiếng tại Tokyo.
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu
Michiko cũng đã được thông báo về đám
cưới của Công chúa Ayako và bạn trai.
Thông thường đám cưới của một thành
viên nam trong Hoàng gia Nhật Bản cần
phải có sự chấp thuận của Hội đồng Nội
chính Hoàng gia do Thủ tướng dẫn đầu. Tuy
nhiên, nếu các thành viên trong Hoàng gia
Nhật Bản là nữ kết hôn, họ không cần phải
thông qua qua bước này.
Công chúa Ayako sinh ngày 15/9/1990 và
là con gái thứ ba của Hoàng tử Takamado người qua đời năm 2002. Ayako tốt nghiệp
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thường dân là Kei Komoro. Tuy nhiên, tháng
2 năm nay cặp đôi thông báo hoãn đám cưới
vì “chưa sẵn sàng cho hôn nhân”.
Nếu công chúa Mako và Ayako đều kết
hôn thường dân, con số thành viên Hoàng
gia Nhật Bản sẽ giảm xuống còn 17 người,
làm gia tăng trách nhiệm hoàng tộc lên mỗi
thành viên.
Hoàng gia Nhật hiện tại chỉ còn một
người chưa kết hôn, đó là Hoàng tử Hisahito
11 tuổi, cháu trai duy nhất của Nhật hoàng
Akihito. Tháng 6 năm ngoái, Hoàng gia
đã thông qua luật đặc biệt cho phép Nhật
hoàng Akihito, năm nay 84 tuổi, được phép
thoái vị vì tuổi cao, sức yếu. Một nghị
quyết cũng được bổ sung vào luật thoái vị
đã kêu gọi chính phủ đưa ra thảo luận các
vấn đề về kế vị, trong đó có việc cho phép
lập nhánh hoàng tộc mới sau khi các công
chúa kết hôn thường dân, cho phép các
thành viên mới tham gia gánh vác trách
nhiệm của hoàng tộc.
Dự kiến, Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị
vào ngày 30/4/2019 và con trai cả của ông,
Hoàng tử Naruhito sẽ kế vị ngai vàng.

TIẾP TRANG 5

đã học. Lương tháng 700 đô. Sau 7 tháng
làm việc, tôi lấy vợ, vợ tôi học trung cấp kế
toán, cũng làm ở công ty nước ngoài. Bố mẹ
vợ tôi buôn bán bất động sản, có nhiều tiền
gửi ngân hàng. Ông cho vợ chồng tôi căn
nhà cấp bốn, rộng 80m2, ở trong hẻm. Rồi
vợ tôi sinh hai đứa trong ba năm. Sinh vào
mùa hè, nên nghỉ hè, vợ hai của bố tôi lại
xuống hầu hạ vợ con tôi cả 3 tháng. Tôi vẫn
giữ khoảng cách với bà. Khi cần tôi chỉ khẽ
gọi “Thưa dì”. Chuyện của tôi với mẹ kế,
bố mẹ vợ, anh em nhà vợ, vợ tôi đều không
biết, họ còn đánh giá tôi là đứa hiếu thảo.
… Nhưng rồi, ly nước đầy quá cũng tràn
ra ngoài, khi mà, lúc con lớn tôi 4 tuổi, con
bé 2 tuổi rưỡi, tôi nghỉ phép một tháng, đưa
vợ và con từ thành phố về quê với bố đẻ tôi.
Suốt 3 tuần lễ, vợ tôi và tôi chỉ ngồi, đi ra
đi vào để mẹ kế tôi hầu hạ mọi chuyện. Mà
tiền thì tôi không đưa cho bà một xu. Bởi
tôi nghe cô Miên nói đã là mẹ kế thì phải lo
cho con chồng tất tần tật. Rồi, một hôm, vào
buổi trưa ăn xong, mẹ kế tôi gọi riêng tôi ra
sau nhà, nói với tôi:
- Mấy năm nay con làm ăn đã có tiền,
trước kia con đi học mẹ không nói, nhưng
có lương mà về tết, về phép, nhiều lần rồi,
con không đưa cho mẹ một xu, ăn tiêu tốn
nhiều quá con ạ. Vợ con thì không giúp gì
bếp núc cho mẹ.
Tôi nói, đó là chuyện của bà, bà không lo
được, đã có bố tôi lo. Bà lại khóc rấm rứt.
Đúng lúc ấy, không hiểu từ đâu, bố tôi lao
vào, một cú đấm như trời giáng vào mặt tôi,
kèm theo câu chửi:
- Thằng mất dạy. Thằng vô ơn bạc nghĩa!
Tôi lau máu trên mũi rồi đi nhanh vào nhà,
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CUỐI TUẦN

THỂ THAO

WORLD CUP VÀ NHỮNG TRẬN ĐẤU VÌ DANH DỰ
VIẾT TRỌNG

P

eru gặp Australia vào đêm thứ
ba (26/6) vừa rồi là một trận đấu
kiểu như vậy.
Cho đến trước trận đấu này, Peru trong
bảng C đã phải nếm 2 thất bại với cùng
một tỷ số tối thiểu, trước Đan Mạch với
tỷ số 0 - 1 và trước Pháp cũng chỉ với tỷ
số 0 - 1, cả 2 trận này họ không ghi được
bàn thắng nào.
Công bằng mà nói Peru cũng chơi
không đến nỗi nào, nếu không nói là họ
có khá nhiều cơ hội trong cả 2 trận đấu
nói trên. Trong tổng số 2 lượt trận này
họ đã tung ra 26 cú sút về cầu môn đối
phương, một kết quả không hề thua kém
đối phương. Nhưng vấn đề là các cầu thủ
Peru đã không tận dụng được những cơ
hội này, thần may mắn cũng chưa đứng
bên để mỉm cười với họ.
Như trong trận gặp Pháp chẳng hạn,
với đấu pháp rất khôn ngoan biết người
biết ta, họ hầu như cả trận đã vô hiệu hóa
hầu hết các chân sút nổi danh của đội
tuyển này, chỉ để thua đúng 1 bàn trong
một tình huống sơ suất bất cẩn. Tuy nhiên
danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu
này khi kết thúc trận đấu lại không phải
thuộc về Kylian Mbappe - cầu thủ trẻ ghi
bàn duy nhất quyết định cho tuyển Pháp
thắng cuộc mà chính là của một cầu thủ
của Peru, đó là Andre Carrillo, người
chơi xông xáo nhất trận.
Với 2 trận thua trên, coi như số phận
của Peru tại World Cup 2018 tại Nga
lần này đã an bài, họ sẽ phải thu xếp đồ
đạc về nước sớm, trận đấu còn lại với
Australia chỉ mang tính thủ tục.
So với Peru, Australia trước trận đấu
này lại có động lực hơn vì cơ hội đi tiếp
của đội bóng này vẫn còn dù hơi hẹp. Họ
đã có 1 trận thua, thua trước Pháp với
tỷ số 1- 2, trận tiếp họ cầm hòa 1 - 1 với
Đan Mạch. Có trong tay 1 điểm, Australia
chỉ cần thắng Peru và mong Pháp đánh
bại Đan Mạch là đủ để vào vòng trong.
Nhưng Peru không đến với World Cup
sau 36 năm chờ đợi chỉ để làm kẻ lót
đường. Lần gần đây nhất họ giành quyền
vào chơi World Cup là năm 1982, lần đó
họ chỉ đến hết vòng bảng là phải ra về.
Từng 2 lần lọt vào tứ kết World Cup vào
năm 1970 và 1978, nhưng những trận
đấu gần đây tại vòng chung kết FIFA Cúp
bóng đá thế giới này họ cứ thua dài dài,
không tìm lấy nổi một chiến thắng. Họ
phải làm gì đó để thay đổi điều này, họ
không đến đây để thăm nước Nga rồi ra
về với 2 bàn tay trắng, huống chi đi theo
họ đến Nga là cả nghìn cổ động viên nhà
bất chấp nghìn dặm xa xôi chỉ để cổ vũ
tinh thần cho đội nhà.
Vậy thì hà cớ gì Peru lại “buông” cho
Autralia đi tiếp nếu đội bóng xứ chuột túi
này không xứng đáng với chiến thắng đó.
Trái ngược Autralia với tâm lý cần phải
thắng nên khá nặng nề trong trận, những
đôi chân của Peru lại được cởi bỏ chuyện
thắng thua để họ quay về với thứ bóng đá
Nam Mỹ đầy tính ngẫu hứng nhưng cũng
không kém phần chặt chẽ với đấu pháp
hợp lý.
Và rồi hai bàn thắng đã đến với Peru
trong cả 2 hiệp đấu, mỗi hiệp 1 bàn do
công của 2 cầu thủ của mình là Carrillo

Rất nhiều trận đấu trong cuối vòng bảng World Cup tưởng chừng như là thủ tục
vì mọi thứ đã ngã ngũ, có đội đã phải chuẩn bị hành trang lên đường về nước.
Nhưng không, dù là thủ tục nhưng những đội bóng này lại vào trận cực hay với
một tâm thế đây là những trận đấu vì danh dự.

Niềm hân hoan của các cầu thủ khi được chơi ở World Cup.

và Guerrero trong sự bất lực của Australia
và nỗi vui mừng đến tột độ của các cầu
thủ lẫn các cổ động viên Peru trên sân.
Có cảm giác nhiều người phấn khích
như đội bóng của họ vừa ghi bàn trong
trận chung kết World Cup chứ không
phải trong một trận đấu mang tính thủ
tục như vậy. Peru sau trận đấu này đã có
thể ngẩng cao đầu về nước, biết đâu với
chiến thắng này họ sẽ được chào đón ở
quê nhà như những người anh hùng dù
vẫn chưa vượt qua được vòng bảng.
Và thật ra không chỉ Peru mà còn rất
nhiều đội khác cũng đã phải lâm vào tình
cảnh tương tự với các trận đấu thủ tục
tại World Cup lần này, những tưởng các
trận đấu này sẽ tẻ nhạt nhưng hoàn toàn
không phải như vậy.
Marốc cũng là một đội phải ra về sau 2
trận thua tối thiểu trước Iran và Bồ Đào
Nha với cùng tỷ số 0-1. Những ai xem
2 trận đấu này đều rất tiếc cho Marốc vì
đây là một đội bóng chơi rất hay, họ hoàn
toàn làm chủ thế trận khi gặp Iran nhưng
rồi phải thua tức tưởi vì bàn đá phản lưới
nhà của chính cầu thủ đội mình. Trận gặp
Bồ Đào Nha, họ cũng phung phí nhiều cơ
hội và bị chọc thủng lưới chỉ bởi Ronaldo
- một siêu sao.
Nhưng trận đấu đáng xem nhất của họ
lại là trận gặp Tây Ban Nha, một trận
đấu họ chơi cực hay dù có tỷ số hòa 2-2
nhưng họ đã làm cho đội bóng xứ bò tót
hàng đầu của châu Âu phải toát mồ hôi
lạnh. Công bằng mà nói, công nghệ VAR
đã góp phần tước đi chiến thắng ngay
trước mắt của Marốc khi chính trước đó,
vị trọng tài điều hành trận đấu đã không
công nhận bàn thắng của Iago Aspas - cầu
thủ Tây Ban Nha những phút chót trận
đấu vì cho rằng việt vị nhưng sau đó lại
thay đổi quyết định vì xem lại màn hình.
Nếu không vì điều này, Marốc đã làm nên
một chiến công rất đáng nhớ tại World
Cup lần này.

Vậy thì tại sao các đội bóng trong đó
có các đội bóng “nhỏ” đã chuẩn bị xách
gói về nước lại có những trận đấu vào
hàng thủ tục hay đến như vậy?
Đơn giản vì đây là World Cup, có
những đội mạnh vẫn thường xuyên có
mặt trên sân chơi này nhưng cũng có
những đại diện phải chờ đến vài mươi
năm mới có cơ hội. Để đến được đây

họ phải có một thế hệ đầy tài năng hay
ít nhất là có siêu sao bóng đá xuất hiện
(kiểu như Mohamed Salah của Ai Cập)
để vượt qua được một vòng loại châu lục
đầy cam go. Đến với World Cup, họ phải
gánh trên vai sức nặng của sự kỳ vọng từ
người hâm mộ quê nhà, liệu họ có xứng
đáng với sự kỳ vọng này hay không nếu
họ không chiến đấu hết mình vì danh dự
của đất nước họ?
Cũng có người cho rằng vì World
Cup là sân chơi lớn nhất hành tinh nên
các cầu thủ của hầu hết các đội bóng,
đặc biệt là các đội bóng từ các quốc gia
nghèo phải nỗ lực trổ hết tài trong mọi
trận đấu ở đây, để có cơ hội lọt vào tầm
ngắm của một tuyển trạch viên đội bóng
lớn ở châu Âu nào đó và rồi cơ hội đổi
đời sẽ đến. Trong thực tế, đã có không ít
những tài năng bóng đá nhờ World Cup
để đưa mình lên thành siêu sao, nhiều
tên tuổi ngủ một đêm đến sáng, chơi
một trận bóng và nổi tiếng khắp thế giới,
được săn đón khắp nơi với thù lao chơi
bóng hậu hĩnh.
Nhưng như Nordin Amrabat - một cầu
thủ của đội Marốc sau trận thua 0-1 trước
Bồ Đào Nha, khi biết ông trọng tài Mark
Geiger ngay trong lúc điều khiển trận
đấu này đã ngỏ ý xin áo đấu của Ronaldo
nên đã phản ứng rất mạnh. Không biết vị
trọng tài này vì hâm mộ Ronaldo và đội
tuyển Bồ Đào Nha hay không mà từ chối
cho Marốc được hưởng quả phạt 11 m và
cũng chẳng buồn xem lại công nghệ VAR
dù các cầu thủ Marốc khiếu nại. Chính vì
vậy cầu thủ này đã phải lớn tiếng sau trận
đấu: “Tôi không tin nổi là ông ta lại yêu
cầu điều đó, đây là World Cup chứ không
phải rạp xiếc”.
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