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Trên
tỷ đồng là nguồn
kinh phí vừa được UBND tỉnh
phê duyệt để thực hiện đề án
phát triển chăn nuôi bò sữa tại
Lâm Đồng.
Nguồn: UBND tỉnh
Hoa Đà Lạt xuất khẩu. Ảnh: Văn Báu
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Đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong
học tập và làm theo Bác
ua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy
đảng đã quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền,
quán triệt các văn bản triển khai thực hiện. Gắn thực
hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính
trị được giao và các phong trào thi đua yêu nước...
Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở có
nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo
mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều kết quả bước đầu
ghi nhận, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan
trọng vào thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nhiều mô
hình tiêu biểu để nhân rộng. Các tổ chức, cá nhân xây
dựng kế hoạch nêu gương, cấp trên làm trước để cấp
dưới làm theo. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa
phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải
quyết. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm,

Q

thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức được nâng lên. Các cấp,
các ngành, đoàn thể đã phát huy tinh thần chủ động,
sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung “làm
theo” tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành những
việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời
sống thường ngày.
Một trong những nét nổi bật qua thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW là toàn Đảng bộ tỉnh đã xác định
nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong
học tập và làm theo Bác. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ
quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc các
quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm
cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương
thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng
cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, xem đây là nội
dung đột phá ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tùy theo tình
hình và điều kiện cụ thể các địa phương,...
XEM TIẾP TRANG 2

Mạnh tay dẹp “cò” đặc sản Đà Lạt
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Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh
qua các thời kỳ
Chiều 3/7, đồng chí Nguyễn
Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị gặp
mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo
tỉnh qua các thời kỳ để thông báo
tình hình phát triển KT-XH, quốc
phòng - an ninh, công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng 6 tháng đầu năm
2018 trên địa bàn tỉnh.
Tham dự hội nghị có đồng chí
Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm
Đồng; đồng chí Trần Đức Quận Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh.
Tại hội nghị, đồng chí Trần
Đức Quận đã báo cáo khái quát
đến các đồng chí nguyên lãnh đạo
tỉnh một số tình hình phát triển
KT-XH 6 tháng đầu năm 2018.
Cụ thể, tổng sản phẩm GRDP
toàn tỉnh tăng 8,85% so với cùng
kỳ. Tổng mức đầu tư toàn xã hội
đạt 8.999 tỷ đồng. Tổng thu ngân
sách nhà nước đạt 3.712 tỷ đồng.
Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 315
triệu đô la Mỹ. Lượng khách du
lịch đạt gần 3,4 triệu lượt khách.
6 tháng đầu năm, Lâm Đồng cấp
giấy đăng ký kinh doanh cho
416 doanh nghiệp thành lập mới.
Giải quyết việc làm cho 19.500
lao động địa phương. Toàn tỉnh
có 78/117 xã đạt chuẩn nông thôn
mới. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc
gia gần 56%. Tỷ lệ dân số tham gia
BHYT đạt 79%. Tỷ lệ hộ nghèo
toàn tỉnh giảm còn 3,91%. Tình
hình an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.
Lãnh đạo Tỉnh ủy đã chỉ đạo nắm
chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn

Bồi dưỡng nghiệp vụ
cho cán bộ Hội

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời cảm ơn sâu sắc và ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp
của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

các hoạt động biểu tình, tụ tập
đông người, gây mất an ninh - trật
tự liên quan đến việc phản đối dự
án Luật Đơn vị hành chính - kinh
tế đặc khu, Luật An ninh mạng.
Riêng công tác xây dựng Đảng,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập
trung đẩy mạnh công tác giáo dục
chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng
viên, nhất là việc triển khai học
tập, quán triệt Nghị quyết Trung
ương 6 khóa XII. Thực hiện tốt
việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy
đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả gắn với thực hiện đề
án vị trí việc làm, cơ cấu lại đội
ngũ cán bộ, công chức và tinh giản
biên chế theo tinh thần Nghị quyết
39 của Bộ Chính trị. Công tác xây
dựng tổ chức Đảng, nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
tổ chức Đảng và chất lượng đảng
viên được nâng lên. Tính đến nay,
Đảng bộ tỉnh có 19 Đảng bộ trực
thuộc. 700 tổ chức cơ sở đảng,

3.417 chi bộ trực thuộc, 6 đảng bộ
bộ phận với 43.355 đảng viên. 6
tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã
kết nạp được 763 đảng viên mới…
Sau khi nghe khái quát tình hình
phát triển KT-XH địa phương,
các đồng chí nguyên lãnh đạo
tỉnh qua các thời kỳ đã ghi nhận
và phấn khởi với những kết quả
nổi bật mà tỉnh Lâm Đồng đã
đạt được trong 6 tháng qua. Tuy
nhiên, các đồng chí nguyên lãnh
đạo tỉnh cũng nêu lên 25 vấn đề
mà lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cần
chú ý, đó là vấn đề thu hút đầu tư
sao cho hiệu quả, giải pháp nào để
khắc phục tình trạng doanh nghiệp
ngưng hoạt động, quan tâm đầu tư
thêm cho lĩnh vực y tế, phục vụ tốt
nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân
dân, giải pháp ổn định đầu ra sản
phẩm cho người nông dân. Đồng
thời, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp
tục có những cơ chế, chính sách
để thu hút thêm nguồn lực đầu tư

xã hội, tạo bước đột phá trong phát
triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong đó, thu hút được các dự án
đầu tư lớn nhằm tăng nguồn thu
ngân sách và nâng thu nhập bình
quân đầu người. Chú trọng đến các
vấn đề đất đai, môi trường trong
thu hút đầu tư…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí
Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời
cảm ơn sâu sắc và ghi nhận, tiếp
thu những ý kiến đóng góp của các
đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua
các thời kỳ. Đồng chí Bí thư Tỉnh
ủy cho rằng, từ những ý kiến đóng
góp xác đáng của các đồng chí
nguyên lãnh đạo tỉnh sẽ giúp cho
lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận
kỹ lưỡng, đúc rút kinh nghiệm và
kịp thời có những giải pháp trong
chỉ đạo, điều hành để từ đó tiếp tục
phát huy và thúc đẩy phát triển KTXH địa phương Lâm Đồng ngày
càng phát triển.
N.NGÀ

cấp trung ương và địa phương.
Đánh giá chung cho biết: Các
đơn vị, cấp ngành trong tỉnh Lâm
Đồng đều thực hiện chi tiết kiệm,
theo đúng định mức và chế độ quy
định. Như chi đầu tư xây dựng cơ
bản đảm bảo thanh toán khối lượng

nghiệm thu; chi thường xuyên đạt
tiến độ chi bình quân của nguồn
thu ngân sách địa phương; các
khoản chi đột xuất đều được tiến
hành theo kết quả phê duyệt của
cấp có thẩm quyền…

Chi ngân sách bằng 42% dự toán
Thống kê 6 tháng đầu năm
2018, tổng nguồn chi tương ứng
với nguồn thu ngân sách tỉnh Lâm
Đồng khoảng 4.847 tỷ đồng, bằng
42% dự toán được giao.
Trong đó, chiếm phần lớn chi
thường xuyên (3.271 tỷ đồng)

và chi đầu tư phát triển (1.026 tỷ
đồng), đạt tỷ lệ từ 42% đến 53% dự
toán ngân sách trung ương và ngân
sách địa phương. Bên cạnh đó,
còn có các khoản chi quản lý hành
chính, hỗ trợ có mục tiêu của Chính
phủ, đạt từ 41% đến 42% dự toán 2

Đột phá tạo chuyển biến rõ nét... 
... đơn vị xác định nội dung đột
phá và xây dựng kế hoạch thực
hiện, nhất là đổi mới phong cách,
tác phong công tác gần dân, sát
dân, lắng nghe, đối thoại với nhân
dân; chống bệnh thành tích, hình
thức; nâng cao tinh thần trách
nhiệm trong công việc, nói đi đôi
với làm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy
đã xác định một số nội dung đột
phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét
trong giai đoạn 2016-2021 như:
Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức
đảng, trách nhiệm đảng viên trong
sinh hoạt Đảng để tổ chức đảng
thực sự là hạt nhân chính trị, trực
tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục,
rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng
viên; góp phần nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức đảng, đảng viên, nhất là tổ
chức đảng ở cơ sở; xây dựng bộ

máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở:
“Liêm chính, hành động, phục vụ
nhân dân”; cán bộ và công chức,
viên chức: Liêm chính, năng động,
sáng tạo, hết lòng vì nhân dân.
Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy
thoái về tư tưởng, chính trị, đạo
đức, lối sống, “tự chuyển biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy
mạnh thực hành tiết kiệm, chống
tham nhũng, lãng phí. Cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức
xây dựng lề lối, tác phong trong
công việc, gần dân, trọng dân, hiểu
dân, học dân, tận tụy phục vụ lợi
ích nhân dân; đạo đức, lối sống
trong sáng: Cần, kiệm, liêm, chính,
chí công, vô tư, đấu tranh chống
chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực
dụng, cục bộ. Xác định đây là trách
nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng,
cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng
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viên, trước hết là người đứng đầu.
Trong năm 2017, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy tập trung triển khai nội
dung đột phá: Chú trọng cải cách
hành chính, đấu tranh phòng chống
nhũng nhiễu, tham nhũng, gây khó
khăn cho doanh nghiệp, người dân,
hạn chế tối đa các vụ vi phạm lâm
luật, phá rừng... Thực hiện phương
châm “Đổi mới mạnh mẽ; chủ
động, sáng tạo; quyết liệt, hiệu quả;
4 hóa hệ thống”. Theo đó, các cấp
ủy đảng đổi mới phương thức lãnh
đạo; tăng cường củng cố tổ chức
bộ máy; nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở đảng và chất lượng hoạt động
của hệ thống chính trị; tăng cường
kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát
huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ
cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng
ngang tầm với nhiệm vụ...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW, thời gian tới các cấp
ủy đảng và chính quyền, MTTQ,
các đoàn thể tiếp tục chú trọng
xây dựng nội dung học tập, làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh sát hợp với
đặc điểm từng cơ quan, đơn vị.
Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/
TW với thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi
mới, sắp xếp tổ chức lại bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả...
Đồng thời, thực hiện tốt Nghị
quyết 33-NQ/TW và Chương
trình hành động số 89-Ctr/TU
của Tỉnh ủy về xây dựng và phát
triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững đất nước. 
LAN HỒ

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng
đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp
vụ công tác hội nông dân cho 150
cán bộ Hội cấp xã, phường, thị trấn
và cán bộ chi hội toàn tỉnh. Trong
lớp tập huấn, cán bộ làm công tác
hội sẽ được học kỹ năng nắm bắt,
phản ánh tâm tư, nguyện vọng của
hội viên nông dân và tổ chức hội
thi; công tác xây dựng tổ chức hội
cũng như kỹ năng tuyên truyền
miệng. Ngoài ra, các cán bộ hội cơ
sở còn tiếp cận Hướng dẫn thực
hiện Quy chế giám sát trong hệ
thống Hội, công tác hòa giải ở cơ
sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đây là lớp tập huấn nhằm cung cấp
kiến thức cho cán bộ hội cấp cơ sở,
giúp họ thực hiện tốt hơn vai trò
tập hợp hội viên nông dân.
D.Q

Xử phạt hơn 122 triệu đồng
về hành vi vận chuyển gỗ
trái phép
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban
hành Quyết định xử phạt vi phạm
hành chính đối với ông Nguyễn
Chí Âu, nghề nghiệp lái xe,
thường trú tại huyện Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng vì đã thực hiện hành vi
vận chuyển lâm sản trái pháp luật
với số tiền 25 triệu đồng (xử phạt
chính) và buộc nộp hơn 97,5 triệu
đồng (xử phạt bổ sung), tương
đương giá trị phương tiện xe ô tô
đã sử dụng vận chuyển. Hình thức
xử phạt bổ sung còn thi hành tịch
thu sung quỹ nhà nước 35 lóng
gỗ tròn thông ba lá (nhóm IV) có
tổng khối lượng 3,393 m3. Hành vi
vận chuyển lâm sản trái pháp luật
của ông Âu được Hạt Kiểm lâm
huyện Đức Trọng phát hiện và lập
biên bản quả tang trước đó.
ĐẠO PHAN

Đóng cửa mỏ cát
xây dựng Lộc Bảo
Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
cát xây dựng tại xã Lộc Bảo, Bảo
Lâm vừa được UBND tỉnh Lâm
Đồng phê duyệt, nhằm mục đích
giao đất cho UBND huyện Bảo
Lâm quản lý, tổ chức phục hồi
môi trường khai thác trong thời
gian hơn 2 năm tới.
Theo đó, với tổng kinh phí hơn
200 triệu đồng, Doanh nghiệp tư
nhân Hưng Uyên (Lộc Tân, Bảo
Lâm) thực hiện đề án đóng cửa
mỏ cát Lộc Bảo trên diện tích gần
6,6 ha. Trong đó, gồm 2 khu khai
trường với diện tích gần 6,3 ha và
diện tích mặt bằng sân công nghiệp
hơn 0,3 ha. Được biết, khu vực mỏ
cát ở xã Lộc Bảo được UBND tỉnh
Lâm Đồng cấp giấy phép khai thác
cho Doanh nghiệp tư nhân Hưng
Uyên từ giữa năm 2011.
Trong thời gian thực hiện đóng
cửa mỏ, Doanh nghiệp tư nhân
Hưng Uyên được phép thu hồi hơn
5.330 m3 cát xây dựng phát sinh,
đồng thời đảm bảo tuyệt đối an
toàn lao động, bảo vệ môi trường.
V.VIỆT
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Vai trò của khoa học công nghệ đối với
nông nghiệp hữu cơ
TS. PHẠM S
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

T

hống kê của Viện Nghiên
cứu Nông nghiệp hữu
cơ thế giới (FiBL), đến
năm 2017, trên thế giới
có khoảng 180 quốc gia sản xuất
nông nghiệp hữu cơ, với tổng diện
tích khoảng 51 triệu ha, tập trung
ở châu Úc, châu Âu, Hoa Kỳ, châu
Á và châu Phi; trong đó, lớn nhất
là châu Úc 22,8 triệu ha, chiếm
45%; châu Âu là 12,7 triệu ha,
chiếm 25%; châu Á gần 4,0 triệu
ha, chiếm 8,0% diện tích canh
tác nông nghiệp hữu cơ thế giới.
FiBL cũng phân tích loại cây trồng
hữu cơ cho thấy 2/3 đất sản xuất
nông nghiệp hữu cơ là đồng cỏ tự
nhiên, chiếm 33,1 ha, vùng trồng
trọt chỉ chiếm 14 triệu ha, trong
đó, 4 triệu ha là cây trồng lâu năm.
Tổng doanh thu nông nghiệp hữu
cơ trên toàn cầu đạt khoảng 90 tỷ
USD; tốc độ tăng trưởng khoảng
20%; thị phần nông nghiệp hữu
cơ chiếm khoảng 1,2%; tại một
số thị trường nhu cầu thực phẩm
hữu cơ cao như Hoa Kỳ và châu
Âu chiếm thị phần lớn, tương ứng
47% và 35%, châu Á là thị trường
tiêu thụ sản phẩm hữu cơ đứng thứ
ba trên thế giới.
Đối với Việt Nam, lịch sử canh
tác hữu cơ đã hình thành từ lâu,
song do cơ chế chính sách và thị
trường tiêu thụ, khả năng ứng
dụng các thành tựu khoa học
công nghệ vào sản xuất hữu cơ
còn hạn chế nhất định, do đó diện
tích nông nghiệp hữu cơ ở Việt
Nam còn khiêm tốn so với tiềm
năng. Theo Hiệp hội Nông nghiệp
hữu cơ Việt Nam, năm 2015 có
33/63 tỉnh, thành phố có mô hình
sản xuất nông nghiệp hữu cơ với
khoảng 76 ngàn ha, tăng gấp 3,6
lần so với năm 2010, tập trung
một số tỉnh, thành phố như: Bến
Tre, Hà Nội, Hòa Bình, Lâm
Đồng, thành phố Hồ Chí Minh,
Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam và
Ninh Thuận... Hiện nay, sản phẩm
hữu cơ tiêu thụ chủ yếu trong
nước và xuất khẩu đến thị trường
các nước như Nhật Bản, Anh,
Hàn Quốc, Singapore và Nga...
Đối với tỉnh Lâm Đồng, trên cơ
sở lợi thế so sánh, nông nghiệp
của tỉnh tiếp tục phát triển theo
hướng toàn diện, bền vững và
hiện đại, đặc biệt là lĩnh vực sản
xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao đã đạt được những kết
quả khả quan (tổng diện tích sản
xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao đạt 51.799 ha) chiếm
20% diện tích), doanh thu bình
quân trong sản xuất nông nghiệp
đến nay đạt khoảng 160 triệu
đồng/ha/năm); trong đó diện
tích rau ứng dụng công nghệ cao
đạt 400-500 triệu đồng/ha/năm
(cá biệt rau thủy canh đạt 8-9
tỷ đồng/ha/năm); hoa 800 triệu
-1,2 tỷ đồng/ha/năm; chè chất
lượng cao đạt 250 triệu đồng/

Theo Tổ chức Nông nghiệp Hữu cơ Quốc tế (IFOAM): Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống đồng bộ hướng
tới thực hiện các quá trình với kết quả bảo đảm hệ sinh thái bền vững, thực phẩm an toàn, dinh
dưỡng tốt, nhân đạo với động vật và công bằng xã hội, không sử dụng các hóa chất nông nghiệp
tổng hợp và các chất sinh trưởng phi hữu cơ, tạo điều kiện cho sự chuyển hóa khép kín trong hệ canh
tác, chỉ được sử dụng các nguồn hiện có trong nông trại và các vật tư theo tiêu chuẩn của quy trình
sản xuất; đồng thời, theo IFOAM, 4 nguyên tắc sản xuất chung nông nghiệp hữu cơ đó là: Sinh thái,
sức khỏe, cẩn trọng và công bằng.

Phân loại lan vũ nữ tại Công ty TNHH Hoa Mặt Trời. Ảnh: Văn Báu

ha/năm; cà phê cao sản đạt 240
triệu đồng/ha/năm; đã có 20 sản
phẩm nông nghiệp được công
nhận nhãn hiệu chứng nhận và 9
doanh nghiệp được công nhận là
doanh nghiệp nông nghiệp công
nghệ cao (chiếm 32% cả nước);
trong chương trình hợp tác với
JICA, tỉnh đã hoàn thành việc xây
dựng phát triển thương hiệu “Đà
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”
với những sản phẩm chính gồm:
rau, hoa, cà phê arabica và du lịch
canh nông, tỉnh đầu tư ngân sách
giá trị khoảng 11 tỷ đồng.
Trong những năm gần đây, vấn
đề vệ sinh an toàn thực phẩm
luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo;
tổng diện tích sản xuất các sản
phẩm nông nghiệp áp dụng các
tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,
4C... của tỉnh Lâm Đồng đến nay
đạt 59.573 ha; cũng đã xây dựng
được 68 chuỗi an toàn thực phẩm
với tổng diện tích 3.813 ha và
tổng sản lượng 196.084 tấn/năm.
Phát triển sản xuất nông nghiệp
hữu cơ cũng đang được người sản
xuất và người tiêu dùng hướng
tới. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ
được coi là canh tác an toàn nông
sản có kiểm soát, không sử dụng
hóa chất, từ phân bón, thuốc trừ
sâu, chất diệt cỏ, chất kích thích
tăng trưởng. Mọi công đoạn từ
khâu làm đất đến thu hoạch đều
được ghi chép lại để truy xuất
nguồn gốc nếu có vấn đề khi
tiêu dùng… Lâm Đồng mặc dù

là tỉnh được đánh giá đa dạng về
chủng loại cây trồng, vật nuôi có
quy mô diện tích ứng dụng công
nghệ cao lớn, nhưng cho đến nay
chứng nhận hữu cơ cũng mới chỉ
được thực hiện trên cây chè, rau
và chăn nuôi bò sữa, điều này
cho thấy sản xuất nông nghiệp
hữu cơ là nhu cầu cực cao chuỗi
nông sản toàn cầu, song quy trình
thực hiện cực kỳ nghiêm ngặt
nên khả năng mở rộng quy mô rất
chậm, vì vậy, đến nay toàn tỉnh
có khoảng 202,4 ha cụ thể: trong
sản xuất chè có Công ty Chè
VINASUZUKY được tổ chức an
toàn thực phẩm của Đức chứng
nhận năm 2004, quy mô 124
ha; sản xuất rau hiện có 3 doanh
nghiệp đã được chứng nhận sản
xuất hữu cơ với diện tích 8,39 ha,
trong đó, Công ty TNHH Liên
Doanh Organic Đà Lạt là doanh
nghiệp đi đầu trong sản xuất rau
hữu cơ, với khoảng 150 chủng
loại rau, quả khác nhau, trên diện
tích 3,69 ha (năm 2014); Công ty
TNHH TM DV SX Tượng Sơn (2
ha) và Công ty TNHH Florama
Việt Nam (2,7 ha). Cả 3 doanh
nghiệp đều được tổ chức chứng
nhận Control Union Certifications
chứng nhận theo tiêu chuẩn
USDA của Hoa Kỳ; chăn nuôi
hữu cơ có Công ty Cổ phần Sữa
Việt Nam xây dựng Trang trại
Vinamilk Organic Đà Lạt quy mô
70 ha với 500 con bò sữa và đã
được chứng nhận tiêu chuẩn hữu

cơ châu Âu do Control Union (Hà
Lan) cấp năm 2017.
Sản phẩm sản xuất hữu cơ có
giá trị cao, tuy nhiên năng suất
thấp, giá thành cao, vì vậy có
giá bán cao hơn gấp nhiều lần so
với các sản phẩm sản xuất thông
thường. Cả 5 công ty được chứng
nhận đều có hệ thống sơ chế đóng
gói, bảo quản đã được cấp chứng
nhập ISO 2200, HACCP đạt tiêu
chuẩn châu Âu, nhằm đảm bảo
yêu cầu về chất lượng xuyên suốt
trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm của chính công ty mình.
Hiện tại, sản phẩm hữu cơ của các
doanh nghiệp được cung cấp chủ
yếu cho các đối tượng tiêu dùng
cao cấp như cho các bếp ăn gia
đình người nước ngoài hiện đang
sống và làm việc tại Việt Nam,
các khách sạn lớn, Công ty cổ
phần suất ăn hàng không của hãng
Pacific và một số khách hàng có
nhu cầu tiêu dùng cao cấp khác và
xuất khẩu.
Để đạt được những kết quả
như trên, trong những năm qua,
tỉnh Lâm Đồng đã tập trung một
số giải pháp trọng tâm để phát
triển sản xuất nông nghiệp theo
hướng bền vững, nâng cao năng
suất, chất lượng như: (1) Thực
hiện công tác quy hoạch với định
hướng nâng cao năng suất, đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và
phát triển bền vững; (2) Chỉ đạo
thực hiện quyết liệt chương trình
phát triển nông nghiệp ứng dụng

công nghệ cao; (3) Tập trung chỉ
đạo sản xuất nông sản quy mô
hàng hóa có chứng nhận theo tiêu
chuẩn; (4) Đầu tư ứng dụng khoa
học công nghệ trong sản xuất
nông nghiệp hữu cơ; (5) Triển
khai các dự án hỗ trợ phát triển
sản xuất; xúc tiến thương mại
mở rộng thị trường tiêu thụ; lồng
ghép các nguồn vốn để hỗ trợ ứng
dụng khoa học kỹ thuật, giống
mới, xây dựng thương hiệu,…
Tuy nhiên, bên cạnh những
kết quả đạt được, sản xuất nông
nghiệp hữu cơ ở Việt Nam cũng
như tỉnh Lâm Đồng cũng đối diện
với những khó khăn, thách thức
như: (1) Chưa có quy hoạch về
sản xuất hữu cơ, chưa có các cơ
chế, chính sách riêng hỗ trợ cho
sản xuất hữu cơ mà lồng ghép
thực hiện trong các chương trình,
dự án khác như chương trình phát
triển nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao, hỗ trợ liên kết sản xuất
tiêu thụ thông qua hợp đồng, …;
(2) Tại Việt Nam chưa có tổ chức
kiểm tra chứng nhận sản xuất hữu
cơ, việc chứng nhận hữu cơ phải
thuê các tổ chức nước ngoài nên
chi phí cao, khó thực hiện nhất là
với các doanh nghiệp nhỏ hoặc
các hộ dân; (3) Các quy trình sản
xuất nông nghiệp hữu cơ, tài liệu
tập huấn đào tạo về sản xuất hữu
cơ còn hạn chế, chưa phổ biến;
(4) Người tiêu dùng chưa tin
tưởng và khó phân biệt giữa sản
phẩm sản xuất hữu cơ và các sản
phẩm thông thường khác, chính
vì vậy, tuy nhu cầu thị trường cao
nhưng sản phẩm nông nghiệp hữu
cơ vẫn khó tiêu thụ, chỉ các tổ
chức cá nhân có hợp đồng trước,
với đầy đủ các chứng nhận hợp
lệ mới có thể đứng vững trên thị
trường; (5) Quy mô sản xuất còn
nhỏ lẻ nên khó khăn trong việc
sản xuất quy mô lớn dẫn đến chi
phí đầu tư còn cao; (6) Nguồn
nhân lực tinh thông sản xuất nông
nghiệp hữu cơ còn quá ít so với
yêu cầu; (7) Chưa xây dựng các
chương trình trọng điểm và đầu
tư nguồn lực tương xứng để tạo
đột phá nông nghiệp hữu cơ.
Để nông nghiệp hữu cơ Việt
Nam nói chung, nông nghiệp hữu
cơ tỉnh Lâm Đồng nói riêng tiếp
tục phát triển đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao tham gia chuỗi
nông sản toàn cầu, chúng tôi xin
đề xuất một số nội dung sau đây:
1/ Cần tiếp tục công tác thông
tin tuyên truyền về nông nghiệp
hữu cơ bằng nhiều hình thức
phù hợp, trong đó chú trọng khai
thác các điểm thông tin khoa học
công nghệ cơ sở để cập nhật các
thông tin mới, mô hình mới về
nông nghiệp hữu cơ để nhân rộng
trong sản xuất trong thời gian tới.
Trước mắt, cần nhân rộng các mô
hình nông nghiệp hữu cơ ở Việt
Nam và tỉnh Lâm Đồng với cây
trồng, vật nuôi có lợi thế, có tính
khả thi cao;..
XEM TIẾP TRANG 11
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Thực hiện hiệu quả các chính sách
an sinh xã hội
AN NHIÊN

Ô

ng Thanh cho biết, đề
tài này tập trung phân
tích thực trạng và đề
xuất một số giải pháp
chủ yếu, nhằm góp phần nâng
cao chất lượng việc triển khai hệ
thống chính sách ASXH ở huyện
Đơn Dương đã thực hiện trong
thời gian qua và tiếp tục áp dụng
trong thời gian tới. Đề cập một
số lĩnh vực: Chính sách thương
binh liệt sĩ (TBLS) và người có
công, bảo trợ xã hội (BTXH),
giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc
trẻ em, dạy nghề và giải quyết
việc làm. Các giải pháp phát huy
đầy đủ sức mạnh của thế kiềng 3
chân với phương châm 3 kết hợp
“Nhà nước, nhân dân, đối tượng
cùng làm”, đã tạo được sức mạnh
tổng hợp trong thực hiện chính
sách, nhằm từng bước nâng
cao mức sống người có công,
người nghèo, đối tượng BTXH
trên địa bàn huyện, giảm nghèo
bền vững, đảm bảo 100% số hộ
nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện
được vay vốn sản xuất, tiếp cận
được các nguồn lực và các dịch
vụ xã hội như: Y tế, giáo dục,
văn hóa, học nghề...
Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh
vượt kế hoạch đề ra. Theo điều
tra hộ nghèo cuối năm 2016,
toàn huyện Đơn Dương có 967
hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,19%,
trong đó hộ nghèo thuộc đồng
bào DTTS có 523 hộ, chiếm tỷ
lệ 8,46%. Kết quả tỷ lệ hộ nghèo
của huyện đến cuối năm 2017 còn
3,56%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo
là đồng bào DTTS còn 6,13%,
hạn chế hộ nghèo tái nghèo và hộ
nghèo phát sinh mới.
Về công tác chính sách TBLS
và người có công, toàn huyện có
1.325 gia đình chính sách, trong
đó 367 hộ người có công đang
hưởng trợ cấp hàng tháng. Đời
sống của người có công trên địa
bàn huyện ổn định, tập trung vào
sản xuất nông nghiệp là chính,
phần lớn có mức sống trung bình
trở lên, tỷ lệ hộ gia đình chính
sách thuộc hộ khá, giàu còn thấp.
Các đối tượng chính sách tuổi
cao, sức yếu, bị bệnh thường
xuyên, mất sức lao động, đời
sống hàng ngày chủ yếu nhờ vào
tiền trợ cấp hàng tháng của nhà
nước. Chất lượng cuộc sống của
các gia đình chính sách tuy ngày
một cải thiện nhưng nhìn chung
chất lượng cuộc sống của một số
gia đình chính sách còn thấp cần
phải có sự nỗ lực vươn lên của
chính gia đình họ và sự giúp đỡ
của Nhà nước và cộng đồng xã
hội. Một số gia đình chính sách
nhà ở còn khó khăn cần được hỗ
trợ kinh phí để xây dựng và sửa
chữa nhà ở.
Công tác thực hiện chính sách
BTXH, toàn huyện có 2.217 đối
tượng BTXH được trợ cấp hàng
tháng, trong đó trẻ em 54 em,

Đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
(ASXH) trên địa bàn huyện Đơn Dương” của tác giả Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) huyện Đơn Dương vừa được UBND tỉnh công nhận là giải pháp
hữu ích năm 2018.

Mô hình những người có công với cách mạng giúp nhau trong sản xuất rau, hoa ở Đơn Dương. Ảnh: A.Nhiên

người đơn thân nghèo đang nuôi
con 31 người, người cao tuổi
1.424 người, người khuyết tật
708 người. Đời sống vật chất tinh
thần của một số đối tượng BTXH
còn thấp, họ là những người
khuyết tật về thân thể, già cả, đau
ốm thường xuyên, hầu hết cư trú
ở những vùng khó khăn. Toàn
huyện có 30.594 trẻ em, trong
đó: trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ
397 em, trẻ em không nơi nương
tựa 3 em, trẻ em khuyết tật 342
em, trẻ em HIV/AIDS có 1 em.
Nhóm những giải pháp cụ thể
đối với công tác chính sách TBLS
và người có công: Trong thời
gian qua, phong trào chăm sóc
thương binh, gia đình liệt sĩ và
người có công với cách mạng ở
Đơn Dương đã phát triển thành
5 chương trình: Chương trình
xây dựng nhà tình nghĩa, chương
trình đền ơn đáp nghĩa, chương
trình sổ tiết kiệm tình nghĩa,
chương trình ổn định đời sống
thương binh nặng ở gia đình,
chương trình chăm sóc bà mẹ
liệt sĩ già yếu cô đơn và con liệt
sỹ mồ côi, các chương trình này
đã mang lại hiệu quả tốt. Phòng
LĐ-TBXH huyện tiếp tục tham
mưu cho UBND huyện trích từ
ngân sách huyện hỗ trợ kinh phí
cho các đối tượng chính sách và
đối tượng xã hội đang hưởng trợ
cấp hàng tháng mua bảo hiểm
sinh mạng, kinh phí hỗ trợ hơn
435 triệu đồng/năm. Phối hợp tổ
chức khám, chữa bệnh cho người
có công ở các xã, thị trấn. Duy
trì thường xuyên việc chăm sóc
sức khỏe tận nhà đối với thương,
bệnh binh nặng, bà mẹ VNAH.
Triển khai cho công chức đơn vị
tiến hành chi trả tận nhà người
có công kịp thời gian, đúng chế
độ, đối tượng, có 100% người có

công được chi trả trợ cấp tại nhà.
Giải pháp thực hiện chính sách
BTXH: Xây dựng hệ thống chỉ
tiêu theo dõi giám sát đánh giá
tình hình thực hiện chính sách
BTXH. Tăng cường công tác
tuyên truyền phổ biến giáo dục
về hoạt động BTXH, tổ chức trợ
giúp tư vấn, tham vấn tiếp cận các
dịch vụ trợ giúp. Thực hiện kịp
thời đầy đủ chính sách trợ giúp xã
hội đối với các đối tượng BTXH.
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
quản lý đối tượng hưởng chính
sách xã hội. Thường xuyên nâng
cao đời sống vật chất cho người
cao tuổi, tăng mức hỗ trợ tài
chính cho người già neo đơn lên
mức đủ sống, ít nhất cũng ngang
với mức lương tối thiểu do Nhà
nước quy định. Tiếp tục rà soát
giải quyết kịp thời các chính sách
BTXH hàng tháng cho người
cao tuổi; nghiên cứu sửa đổi, bổ
sung chính sách nhằm hỗ trợ cho
người cao tuổi đều được cấp thẻ
BHYT miễn phí.
Nhóm giải pháp giảm nghèo
bền vững bao gồm: Thực hiện
chính sách và giải pháp hỗ trợ
người nghèo phát triển sản xuất,
tăng thu nhập và chính sách tín
dụng ưu đãi đối với hộ nghèo.
Trong năm 2017, căn cứ vào tình
hình thực tế của địa phương, mức
sống của các hộ nghèo, Phòng
LĐ-TBXH đã tham mưu cho
UBND huyện trích ngân sách
của huyện 1 tỷ đồng, đầu tư cho
100 hộ nghèo, mỗi hộ 10 triệu
đồng để đầu tư trồng trọt và chăn
nuôi. Mặt khác, phối hợp với
các cơ quan, đơn vị lồng ghép
các chương trình phát triển kinh
tế - xã hội, Chương trình 135,
chương trình nông thôn mới, tạo
nên sức mạnh tổng hợp trong
công tác giảm nghèo.

Kết quả đánh giá về cơ bản các
chính sách ASXH trong những
năm qua, đặc biệt trong năm
2017 của huyện Đơn Dương triển
khai đạt được kết quả tốt, tạo sự
chuyển biến tích cực trong đời
sống nhân dân, nhất là tầng lớp
yếu thế, đang gặp phải những khó
khăn trong cuộc sống. Thực hiện
chính sách đa dạng, toàn diện, đa
tầng, linh hoạt, công bằng, bền
vững, nhằm không ngừng mở
rộng diện bao phủ và hiệu quả
của chính sách ASXH sao cho
không một người dân nào bị bỏ
lại phía sau trong quá trình thực
thi chính sách ASXH. Toàn huyện
có 100% gia đình người có công
với cách mạng có mức sống bằng
hoặc cao hơn mức sống trung
bình của cộng đồng dân cư nơi
cư trú, không có gia đình người
có công tái nghèo và phát sinh hộ
nghèo, 100% các gia đình chính
sách có nhà ở ổn định, không ở
nhà tạm bợ, dột nát. Nâng cao tỷ
lệ lao động qua đào tạo của huyện
đạt 40%, nâng cao chất lượng đội
ngũ lao động, đáp ứng nhu cầu
phát triển của nền kinh tế và góp
phần thực hiện thắng lợi chương
trình xây dựng nông thôn mới
của huyện. Chuyển dịch cơ cấu
lao động, cơ cấu kinh tế, xây
dựng nền nông nghiệp phát triển
theo hướng hiện đại, bền vững
phục vụ sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,
nông thôn. Hàng năm tạo việc
làm mới 1.000 - 1.200 lao động,
vượt kế hoạch đề ra.
Việc thực hiện hiệu quả các
chính sách ASXH đã góp phần
hoàn thành các tiêu chí về nhà ở,
giảm nghèo, việc làm, bảo hiểm y
tế, thu nhập bình quân của huyện
nông thôn mới Đơn Dương đều
đạt đã vượt so với quy định.

Truyện vui: Y NGUYÊN

T

ôi đến với bóng đá khá
muộn: Ba mươi mấy
tuổi mới biết thế nào
là cái hay của môn
“thể thao vua”. Còn trước đó, thú
thật, tôi nhìn bóng đá cũng chẳng
khác… mẹ tôi (có mỗi trái bóng
da mà tới hai mươi mấy đứa chạy,
giành. Chi mà nghèo dữ…).
Tôi từng tò mò hỏi thằng bạn
thân - thời khốn khó, mỗi mùa
Euro, World Cup chuyên môn lén
đu cửa sổ, coi cọp nhà các “đại
gia” có ti vi - bóng đá có gì mà mê
quá? Nó nhìn tôi, lạ lùng như nhìn
quái vật hành tinh: Bóng đá mà
không mê thì mê cái gì ông?
Sau này, khi đã thành dân ghiền
bóng đá chính hiệu, tôi mới hiểu
cái ý của bạn khi xưa. Đúng, bóng
đá mà không mê thì mê cái gì. Và,
lẽ đương nhiên, để “bù lỗ” cho cái
tình yêu bóng đá muộn màng phải
đợi mãi tới hôm nay, tôi yêu bóng
đá còn hơn bạn!
Giờ thì tôi không nghèo đến
mức phải đi đu cửa sổ như bạn tôi
ngày trước; nhưng tôi cũng chưa
giàu đến mức… mua vé máy bay
đến các sân vận động bên trời Tây
để xem bóng đá. Không sao, đã có
chiếc ti vi; và cho dù quê tôi ở mãi
tận một “vùng sâu” xa lắc xa lơ thì
tôi vẫn - hệt như các khán giả “đại
gia” chốn trung tâm - được đàng
hoàng hưởng cái thú hướng mắt
về sân cỏ (trên… ti vi) mà thưởng
thức trực tiếp bữa tiệc bóng đá
đúng giờ đúng giấc như ai, không
kém cạnh!
Mỗi kì World Cup với dân
ghiền chúng tôi đương nhiên là
lễ hội. Làm gì thì làm cũng phải
ráng thu xếp thời gian, sức lực mà
“phó hội” nhiều nhất tới mức có
thể. Ở vòng bảng, số lượng trận
đấu nhiều, các trận có lịch thi đấu
sớm (trước nửa đêm) không thiếu,

THEO DÒNG SỰ KIỆN

V

ượt qua hàng chục
đối thủ “nặng ký” với
nhiều loại nhạc cụ, ở
nhiều lứa tuổi khác, Trần Băng
Tâm - cô bé 7 tuổi đến từ Việt
Nam, thí sinh nhỏ tuổi thứ hai,
vừa đoạt giải nhất Cuộc thi
tài năng American Protege do
Carnegie tổ chức và được mời
biểu diễn tại Nhà hát Carnegie
(New York).
Để nhận được giải lớn của
cuộc thi, từ Việt Nam, Băng
Tâm đã gửi hai bài dự thi của
mình được thu vào đĩa đến Ban
tổ chức tại New York.
Khi được thông báo đoạt giải,
gia đình và cô giáo của em là
cô Khánh Linh đưa Băng Tâm
đến tham gia lễ trao giải và
biểu diễn ở đêm Gala cùng các
thí sinh đến từ nhiều quốc gia
trên thế giới như Trung Quốc,
Australia, Canada, Mỹ...
Hiện Băng Tâm là học sinh
Trường Phổ thông quốc tế
Newton. Em học đàn piano từ
năm 4 tuổi và đã đoạt được rất
nhiều giải thưởng trong nước
và quốc tế, tiêu biểu là giải
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Ghi ở công viên
Chim bay chấp chới trời xanh
Bao năm ươm giấc mộng lành hôm nay
Sóng dâng vời vợi sông đầy
Hồn chan tiếng trẻ ru ngày ríu ran.

Huyền hoặc
Dừa chen tắm ánh vàng huyền hoặc
Trời nghiêng lam, đất biếc xanh cây
Núi xa thiêm thiếp giấc mây
Làng bên đã dậy tiếng ngày ríu ran.

Nắng sớm ở nghĩa trang liệt sĩ
Minh họa:
Thanh Toàn

được tha hồ coi cũng không bị áp
lực gì lắm. Khổ cái càng vào vòng
trong số lượng các trận đấu ít dần,
lịch thi đấu bố trí càng lúc càng
khuya; cứ chong mắt quãng nửa
đêm về sáng mà coi bóng đá cầm
chắc sáng mai đường nào cũng
khật khưỡng “hồn một nơi xác
một nẻo”; không bị sếp cho ăn
“roi” ở cơ quan thì về nhà cũng bị
vợ rầy. Vậy nhưng bỏ xem thì…
tiếc. Vừa tiếc vừa tự ái với “đồng
đội” nữa mới gay (đường nào
thằng bạn chẳng nhìn tôi như quái
vật hành tinh mà hỏi tức: tiếng
dân ghiền bóng đá mà World Cup
không coi thì coi cái gì ông?).
Vắt óc nghĩ hoài mới ra được
một “đối sách” khả thi. Mùa World
cup ấy, cứ chiều về cơm nước
xong, sập tối là tôi canh sẵn chế
độ tự động mở (đúng giờ bóng đá)

cho cái ti vi. Xong, phi lên giường
ngủ. Lí thuyết: ngủ từ đầu hôm
cho tới giờ có bóng đá là xem như
tạm đủ giấc, có thể thức dậy, tha
hồ coi mà sáng vẫn đi làm được!
Ngủ sớm không quen; nhưng
trăn trở hoài rồi cái thân xác mỏi
nhừ vì suốt ngày công việc cũng
phải chập chờn thiếp đi. Đúng giờ
hẹn, ti vi bật mở. Thức giấc miễn
cưỡng, mắt cay xè nhưng cũng
đành lồm cồm dậy, đi rửa mặt mũi
cho tỉnh hồn mà “vào tiệc”…
Mùa World Cup muỗi nhiều
hơn trấu. Ngồi bên quạt máy chạy
đùng đùng hết số kèm thêm cây
vợt bắt muỗi quơ lia mà vẫn bị
châm nhoi nhói thót ruột thót gan,
tôi quyết định… mang luôn cái ti
vi 14 inch cả dây nhợ lòng thòng
chui vào mùng. Ngồi mùng coi lâu
cũng mỏi; chợt nghĩ: Sẵn gối sẵn

Bé gái Việt 7 tuổi giành giải nhất
cuộc thi piano quốc tế ở New York

giường sao ta không nằm dài ra
mà coi cho đỡ đau lưng?
Nói là làm. Chà chà, cảm giác
được coi kiểu “ngay lưng” quả là
khoan khoái! Có điều cái khoan
khoái ấy khiến cho tôi bắt đầu
thấy díp mắt, thiu thiu. Tự trấn an
mình: Không đâu, sao ngủ được,
World Cup 4 năm mới có một lần
mà… Câu “thần chú” World Cup
4 năm mới có một lần mà… giúp
tôi choàng khỏi cơn chập chờn
được một lúc. Rồi lại chập chờn.
Lại đọc “thần chú”. Lại tỉnh ra. Và
tôi nhớ mình vẫn theo dõi suốt từ
đầu đến cuối trận đấu nảy lửa của
vòng chung kết World Cup năm
ấy không sót mất một pha…
Có điều, sáng ra, đánh chết tôi
cũng không thể nào nhớ tỉ số trận
đấu mà tôi coi đêm qua, suốt từ
đầu chí cuối!!!

nhất Cuộc thi âm nhạc Grand
Virtuso Prize tại Rome, Italia,
năm 2017; giải ba Cuộc thi piano
Rising Star 2018 tại Berlin, Đức;
giải nhất Cuộc thi âm nhạc Grand
Virtuso Prize 2018 tại Vienna,
Áo và giải nhất Cuộc thi âm nhạc
Golden Classical Music tại New
York năm 2018.

American Protege là cuộc thi
dành cho các nhạc sỹ, ca sỹ, vũ
công, diễn viên trẻ, được tổ chức
hằng năm tại Nhà hát huyền thoại
Carnegie Hall. Đây còn được coi
là nơi đem đến những cơ hội chưa
từng có để những nghệ sỹ có thể
phát triển sự nghiệp lên một tầm
cao mới.

Ảnh: Hà Hữu Nết

3.000 người tham gia xếp hình cờ Tổ quốc tại Tuần lễ Văn hóa
- Du lịch Lý Sơn
Với chủ đề “Lý Sơn - Một
truyền thống, một bản sắc”, Tuần
lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn lần
thứ nhất - năm 2018 vừa được khai
mạc tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng
Ngãi). Ðiểm nhấn của chương
trình là triển lãm trưng bày các
hình ảnh, hiện vật về “Lý Sơn - Di
sản văn hóa biển, đảo”, xếp hình
cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, liên hoan
phượt Lý Sơn 2018 và giải đua
thuyền truyền thống tứ linh...

Trần Băng Tâm (giữa) tại một buổi trao giải.

Nắng như khói tỏa vòm cây
Áo em nhuộm nắng đầu ngày mà hương
Tươi non, rộn nhịp tới trường
Khắc ghi nặng trĩu máu xương bao người.

3.000 bạn trẻ lập kỷ lục xếp hình cờ Tổ quốc, hát Quốc ca trên bãi biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng
trên internet
Cuộc thi “Tìm hiểu Di sản thiên
nhiên thế giới Vườn Quốc gia
Phong Nha trên internet” bắt đầu
từ ngày 1/7 đến 31/12/2018.
Đây là một trong những hoạt
động kỷ niệm 15 năm Vườn Quốc
gia Phong Nha - Kẻ Bàng được
công nhận là Di sản sản thiên
nhiên thế giới (2003 - 2018).

Theo đó, đối tượng tham gia
cuộc thi là tất cả công dân Việt
Nam và người nước ngoài trong
độ tuổi từ 14 đến 70 tuổi. Sau khi
truy cập vào địa chỉ: http://www.
phongnhakebang.vn/cuocthi.
phongnhakebang.vn, người dự
thi khai báo thông tin, trả lời các
câu hỏi chính vào đáp án và câu

hỏi phụ bằng cách điền số thích
hợp và nhập mật mã để xác nhận.
Cuộc thi gồm 128 giải thưởng,
trong đó giải đặc biệt là một
chuyến thám hiểm hang lớn nhất
thế giới - Sơn Đoòng dành cho
hai người, trị giá 136 triệu đồng.

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

CUỐI TUẦN

BIÊN TẬP VIÊN LÊ MỸ ÁI:

Cứ yêu nghề đi, rồi nghề yêu mình
lại khiến tình hình sách khoa giáo tự
viết trong nước của chúng ta hầu hết
là chưa khởi sắc.

Ngoài 30, Lê Mỹ Ái đã sở hữu
nhiều giải thưởng chất lượng
về sách mà bất cứ biên tập viên
(BTV) nào cũng mơ ước như một
minh chứng hùng hồn nhất
cho “đẳng cấp” của mình trong
nghề. Sách của Ái góp phần làm
ra, không chỉ thuyết phục được
giới chuyên môn mà còn chiều
lòng được đông đảo thị hiếu độc
giả ngày càng kén chọn.
VÕ THU HƯƠNG

Nghề sẽ yêu bạn, khi...
- Gia đình chị có truyền thống
nghề nhà giáo, chị được định hướng
làm một cô giáo dạy văn, tại sao
lại “nhảy bổ” vào nghề biên tập được xem là nghề đứng sau thành
công của người khác, nhưng khi có
“họa” thì đa số biên tập lại phải
chịu trách nhiệm, bị rút thẻ… Nghĩ
lại có khi nào chị nuối tiếc hay cảm
giác chạnh lòng?!
- Tôi được sinh ra trong một gia
đình mà hai bên nội ngoại mấy đời
làm nghề nhà giáo. Với một truyền
thống gia đình như vậy, bố mẹ dù
không ép buộc gì nhưng vẫn mong
tôi tiếp tục theo nghề dạy học này.
Chỉ có điều, sau khi ra trường, tôi
thấy không phù hợp với vai một cô
giáo hiền. Từ bé đến lớn tôi đã đọc
rất nhiều sách, và có ước ao được
gần gũi với những con chữ, gần gũi
với sự sáng tạo. Có lẽ là một mối
duyên trời định nào đó, tôi đã “nhảy
bổ” vào nghề biên tập sách, vật vã
với nó, yêu nó đến tận ngày hôm
nay và không hề có ý định chuyển
sang công việc khác.
Nghề biên tập sách không phải
là nghề “dễ nhằn”, đòi hỏi có sự
tích lũy kiến thức văn hóa rộng, cần
sự chỉn chu, trau chuốt từng câu
chữ, lại phải biết phát hiện đề tài và
thuyết phục các cộng tác viên. Biên
tập viên như một bà đỡ cho các tác
phẩm, lúc thành công thì người ta
chỉ biết đến tác giả, khi có bất kì
lỗi gì xảy ra trong sách, người ta sẽ
nhắc ngay đến biên tập viên, và biên
tập viên sẽ là người lãnh trách nhiệm
nhiều nhất. Tuy nhiên, những điều
đó có nghĩa lý gì đâu. Nghề biên
tập viên cho tôi được gặp gỡ những
chuyên gia hàng đầu ở các lĩnh vực,
những học giả uyên thâm. Nhiều
lúc đi đặt các cộng tác viên viết tác
phẩm theo ý tưởng của mình, nhưng
tôi lại vỡ ra được nhiều đề tài mới,
có khi bị tác giả xoay vần theo ý
của họ, rồi nhận ra, ồ, phải thế chứ,
cách của họ mới là chuẩn nhất. Thú
vị lắm, khi được tiếp xúc với nhiều
người giỏi. Rồi mình lại chắp cánh
cho những điều hay đó bằng cách
trau chuốt cho những tác phẩm được
đến tay độc giả.
Tôi hay nói hài hước rằng, cứ yêu
nghề đi, rồi nghề sẽ yêu mình.
- Chị rất mát tay với những cuốn
sách được cả thị trường đón nhận và
giới chuyên môn đánh giá cao. Bằng
chứng là không ít cuốn sách của chị

BTV Lê Mỹ Ái.

được giải Sách Việt Nam, tái bản
nhiều lần, có số lượng in hàng vạn
bản - là con số đáng mơ ước với bất
kì nhà làm sách nào. Chị có bí quyết
gì để có thành công này không?
- Càng nhiều năm trong nghề biên
tập sách, tôi càng thấy câu “Học hỏi
không bao giờ là thừa” luôn đúng.
Tôi học nghề từ những biên tập viên
kì cựu của thế hệ trước, họ có kinh
nghiệm và sự chuẩn mực trong câu
chữ. Tôi học các cộng tác viên của
tôi những kiến thức vô cùng uyên
thâm và phong phú. Ở tác giả, họ
có một lượng kiến thức khổng lồ. Ở
dịch giả, đó là khả năng ngoại ngữ
rất tốt, họ có thể phát hiện và giới
thiệu đến mình những cuốn sách
rất hay của các nước. Tôi còn học
bằng cách nắm bắt thị hiếu độc giả
và phân tích thị trường sách. Cuốn
sách “Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản”
mà tôi biên tập là được một cộng tác
viên tiếng Nhật giới thiệu, đã xuất
bản ở Nhật đến 3 triệu bản, chỉ trong
năm đầu tiên xuất bản ở Việt Nam,
cuốn sách đã có số lượng bản in
khổng lồ, tạo thành một cơn sốt làm
sách nuôi dạy con của Nhật, một
loạt các đơn vị xuất bản khác tham
gia khai thác.
Theo tôi, mấu chốt để thành công
khi làm sách đó là phải nắm được
nhu cầu của độc giả. Và việc của
biên tập viên là cung cấp những
sản phẩm chất lượng tốt nhất đến
người đọc.
- Chị nghĩ sao khi bản thân những
người làm sách khoa giáo Việt vẫn
luôn nỗ lực tạo ra những cuốn sách
hay cho độc giả, nhưng sách khoa
giáo Việt vẫn luôn bị đánh giá “vừa
thiếu vừa yếu”; những cuốn sách
đáng nhớ với đa số độc giả vẫn là
sách dịch “dạy con kiểu Nhật”,
“dạy con kiểu Mỹ”…?
- Có thể nói, thị trường sách Việt
Nam chưa bao giờ nở rộ rực rỡ như
thời điểm này. Hàng trăm đơn vị
xuất bản nhà nước và tư nhân cùng
nhảy vào lĩnh vực làm sách. Đã có
lúc người ta lo ngại công nghệ và
lối sống hiện đại sẽ giết chết ngành
sách, nhưng sự thực đã không phải
vậy. Lượng người đọc trẻ ngày
một tăng lên. Sách phục vụ giới trẻ
cũng tăng lên. Những tác phẩm lớn
của thế giới lần lượt được mua bản
quyền và xuất bản ở Việt Nam. Đó

Lê Mỹ Ái hiện là BTV NXB Kim Đồng.
Chị là BTV của những cuốn sách nổi
tiếng: Truyện kể hằng đêm dành cho
các cô bé cá tính (NXB Kim Đồng,
hiện đang là sách best seller, cháy
hàng trên Tiki sau chưa đầy một tuần
phát hành), 68 ngộ nhận và giác ngộ
về Nuôi con bằng sữa mẹ, Nuôi dạy
con kiểu Nhật Bản, Con gái Bà Triệu
thế kỷ 21... Nhiều sách do chị biên tập
đoạt giải thưởng uy tín Giải thưởng
sách Việt Nam, có số lượng in lên tới
hàng vạn bản.

quả là một niềm vui lớn cho ngành
xuất bản, và đối tượng hưởng lợi
cuối cùng là độc giả.
Tuy nhiên, cũng phải nói một
điều rằng, chất lượng sách hiện nay
không đồng đều. Vẫn có rất nhiều
đầu sách xuất bản dễ dãi, đáp ứng
thị hiếu nhất thời của độc giả, ít
mang lại giá trị tri thức.
Sách khoa học, giáo dục và đời
sống của các tác giả Việt Nam hiện
nay vẫn chưa nhiều, và chưa thực
sự nổi bật so với làng sách thế giới.
Với các kiến thức khoa giáo, nếu
vẫn dùng lối diễn đạt cũ, hình thức
sách không nổi bật, cứ đều đều từ
đầu chí cuối cuốn sách thì độc giả
rất dễ nhàm chán, hoặc từ chối ngay
từ đầu. Cách thể hiện đó làm sao
địch được với những cuốn sách của
các nhà xuất bản tầm cỡ của nước
ngoài, kiến thức mới, hình thức đẹp
mắt, cách trình bày có điểm nhấn
nhá bằng hình ảnh, khung, bảng…
Có mấy vấn đề dẫn đến việc này:
Đó là các chuyên gia Việt Nam họ
có thể rất giỏi chuyên môn, nhưng
họ không có nhiều thời gian để viết.
Và khi viết, họ không có sự chắp
cánh của nhiều yếu tố khác như nhà
xuất bản chưa đầu tư đủ tài chính để
nâng tầm chất lượng cuốn sách bằng
cách thuê họa sĩ thể hiện minh họa...
Để đầu tư một cuốn sách khoa giáo
tốt nội dung, đẹp hình thức cần rất
nhiều công của, trong khi một cuốn
sách in ra khoảng 1.500 - 2.000
bản mà không được tái bản thì
chỉ đủ hòa vốn, có khi còn lỗ. Mà
sách khoa giáo rất khó để trở thành
những cuốn sách “hot” để bán được
hàng vạn bản. Cứ như vậy, “cái khó
bó cái khôn”, nhiều yếu tố tập hợp

- Bền bỉ gần 15 năm làm mảng
sách khoa giáo cho mẹ và bé, điều
gì gắn kết chị với mảng sách được
coi là khá khô khan này?
- Mảng sách khoa học - giáo dục
và đời sống phong phú từ đề tài đến
cách thể hiện, nó đủ cho tôi thỏa sức
thể hiện đam mê với nghề biên tập
viên sách này. Một may mắn của tôi
là tôi khởi đầu nghề biên tập ở mảng
sách Khoa học - giáo dục và đời
sống của Nhà Xuất bản Phụ nữ, một
đơn vị rất chú trọng đến nhiệm vụ
xuất bản sách phục vụ gia đình, phụ
nữ và trẻ em.
Có thể nói làm sách phục vụ đời
sống là dễ nhất mà cũng khó nhất.
Dễ ở chỗ luôn luôn có đối tượng độc
giả, khó là làm thế nào cho độc giả
chọn sách của mình trong một biển
sách mênh mông. Tôi thích những
mảng mới hoặc cách làm mới mẻ
mà mảng sách này thường có. Một
thú vị của nghề biên tập sách khoa
học đời sống nữa đó là tôi được
tham gia rất nhiều buổi ra mắt sách,
hay những cuộc nói chuyện chia sẻ
kinh nghiệm cuộc sống giữa chuyên
gia và người đọc. Đó cũng là một
không gian rất tập trung để có thể
quan sát độc giả, tìm hiểu được
người đọc cần gì, đánh giá như thế
nào về một cuốn sách hay một vấn
đề nào đó. Từ đó, tôi có thể tiếp tục
tổ chức những đề tài phù hợp hơn.

Giá trị quan trọng nhất
của cuộc sống
là Hạnh Phúc
- Từ cuộc sống của mình, và kinh
nghiệm rút ra từ những năm chuyên
làm sách về phụ nữ, chị nghĩ phụ
nữ mạnh mẽ, sướng hay khổ? Phụ
nữ sống với tiêu chí “hãy yêu lấy
mình” như của nhiều bạn trẻ hiện
đại hay “hãy biết sẻ chia, biết hy
sinh” như cách nghĩ nhiều đời nay
tốt hơn?
- Với nghề biên tập sách cho phụ
nữ, gia đình và trẻ em, có nhiều năm
làm việc ở Nhà Xuất bản Phụ nữ,
và giờ là Nhà Xuất bản Kim Đồng,
hai môi trường công việc đó cho
tôi được tiếp cận với nhiều tầng lớp
phụ nữ Việt Nam, ở các vùng miền,
ở nhiều ngành nghề khác nhau.
Sướng hay khổ là quan niệm của
mỗi người, không có một tiêu chí
chung nào có thể thỏa mãn tuyệt đối
được. Tuy nhiên, tôi đã được gặp
những người phụ nữ tự tin, tự trọng,
độc lập trong tư duy.
Trong cuốn sách “Con gái Bà
Triệu thế kỉ 21 - Chuyện về những
người phụ nữ Việt Nam ghi dấu
ấn” (phiên bản tiếng Việt và phiên
bản tiếng Anh) của hai tác giả Irene
Ohler và Đỗ Thùy Dương mà tôi
biên tập, có 20 nhân vật phụ nữ Việt
Nam được chọn để cho vào sách.
Những nhân vật được chọn có sự
đa dạng về ngành nghề và trải nhiều
thế hệ, từ phụ nữ sinh ra và lớn lên
trong chiến tranh, đến lớp những
người phụ nữ 7x, 8x và có cả những
cô gái 9x tài năng. Họ là chính

khách như bà Tôn Nữ Thị Ninh, là
nhà kinh tế như Phạm Chi Lan, là
Tổng giám đốc tổ chức kiểm toán
quốc tế Hà Thị Thu Thanh, là doanh
nhân, nhà báo, nghệ sĩ, công chức...
Ở họ đều có tố chất của sự chịu khó
học hỏi không ngừng, sự tự tin tự
trọng, và sự cống hiến cho xã hội.
Chúng tôi muốn qua cuốn sách
truyền cảm hứng đến đông đảo độc
giả biết rằng, phụ nữ có thể làm
được nhiều điều, và họ xứng đáng
được yêu thương, trân trọng, ghi
nhận. Chúng tôi cũng nhắm đến một
lượng độc giả là những người phụ
nữ, dù họ ở lứa tuổi nào, làm ngành
nghề gì, về một niềm tin rằng sẽ
đọng lại trong họ những hy vọng và
ý tưởng về giá trị bản thân, lối sống,
cách sống. Giá trị của cuộc sống
hạnh phúc không phải đong đếm
bằng tiền bạc, mà là những đóng
góp cho xã hội, cho gia đình và cho
chính bản thân mỗi người phụ nữ.
Mạnh mẽ hay yếu đuối đôi khi chỉ là
sự đánh giá về biểu hiện bên ngoài,
còn giá trị họ mang đến cho cuộc
sống của chính họ hay của gia đình,
cộng đồng mới là điều quan trọng.
- Mẫu phụ nữ hiện đại, theo chị
bao gồm những tố chất nào?
- Thời gian trước đây, những tố
chất của phụ nữ Việt Nam được ca
ngợi là “Anh hùng, bất khuất, trung
hậu, đảm đang”. Còn ngày nay, phụ
nữ Việt Nam hiện đại được tuyên
truyền để phát huy tốt các tố chất
“Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm
đang”. Chỉ với mấy điểm đó thôi,
cũng đủ cho phụ nữ phải cố gắng và
cố gắng rất nhiều rồi.
- Cảm ơn chị đã chia sẻ!

HỒ SƠ TƯ LIỆU
PHAN QUANG

I. CUỐN SÁCH CỦA HAI
THẦY TRÒ PHÁP, MỸ

Một tác phẩm dày công
Thầy là Paul Mus, người Pháp
sinh năm 1902, thành viên Trường
Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà
Nội từ năm 1926, Giáo sư Trường
Đại học Collège de France, Paris
từ 1946, đồng thời là giáo sư thỉnh
giảng Trường Đại học Yale, Mỹ từ
1949 đến 1969 năm ông qua đời.
Trò là John McAlister Jr., người Mỹ
sinh năm 1936, giáo sư Trường Đại
học Princeton rồi Đại học Stanford.
Xuất thân sĩ quan Hải quân Mỹ,
ông được coi như một chuyên gia
thành thạo về Việt Nam, nổi tiếng
với thái độ cực lực phản đối chủ
trương của mấy đời tổng thống Mỹ
trong chiến tranh Việt Nam. Ông
qua đời ngày 20 tháng 5 năm 2016.
Sách có nhan đề Người Việt Nam
và cuộc cách mạng của họ (nguyên
bản tiếng Anh The Vietnamese của
their revolution, bản dịch tiếng
Pháp in lần đầu năm 1972 Les
Vietnamiens et leur révolution).

ỹ
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Bồng bềnh sương trắng thông xanh
ĐỨC CƯỜNG

Đ

à Lạt được mệnh danh là xứ
sở ngàn hoa với muôn hoa
khoe sắc, dâng hương cho
đời, làm say lòng lữ khách. Đà Lạt
còn là thành phố của thi ca và hội
họa với những tác phẩm làm mê
đắm lòng người… Hồn viễn khách
dạt dào cảm xúc khi lên xứ hoa đào
mộng mơ.
Trong những ngày rong ruổi trên
cao nguyên Lâm Viên, tôi đã “diện
kiến” thung lũng mờ sương, tựa
hồ lạc vào miền hư ảo, ngỡ đất trời
còn chìm trong giấc ngủ đầy mộng
mị. Những tia nắng đầu ngày mỏng
manh mơn trớn màn sương bao phủ
dưới thung lũng, lãng đãng bên non
cao. Sương trắng bồng bềnh trong
nắng mai, vấn vít cây lá. Sương
như mây, như khói vuốt ve, xoắn
lấy những cội thông già vươn thẳng
lên nền trời xanh mơ màng trong
nắng sớm. Những cành lá thông
xanh vươn lên khỏi màn sương vi
vu như đang tự tình với gió phiêu
bồng và phóng đãng. Cảnh vật
chìm - nổi trong sương, ngỡ như
lạc bước nơi tiên giới, thoát khỏi
đường trần xuôi - ngược với bao
nỗi nhọc nhằn. Bao toan tính đời
thường tan vào hư vô trước vẻ đẹp
diệu kỳ của thiên nhiên.
Ẩn hiện trong màn sương là
những vườn rau và hoa trái, sản
vật đặc trưng nơi xứ lạnh. Rau tươi
non mơn mởn, mịn màng như làn
da thiếu nữ. Những chùm dâu tây
đỏ thắm như son, buông lơi dưới
tán lá nõn nà. Cánh hoa đẫm sương
phô vẻ đẹp rạng ngời, thoảng
hương giữa trời se lạnh. Và đẹp
thay, những bông hoa còn phong
nhụy như muốn dâng trọn hương
sắc cho nắng vàng vén màn sương

Sương trắng bồng bềnh xoắn ngàn thông nơi thung lũng.

mờ ảo sưởi ấm cỏ cây nơi trần thế.
Những nông phu nhẹ bước giữa
làn sương, bóng hình thoắt ẩn hiện
trong khu vườn đầy hoa trái. Chợt
nhớ câu thơ: “…Ở đây sương khói
mờ nhân ảnh…” của thi sĩ Hàn
Mặc Tử miêu tả thôn Vĩ Dạ nơi
vùng đất cố đô.

Đà Lạt còn được mệnh danh là
thành phố thông reo với âm thanh
trầm bổng du dương như khúc
tình ca của đất trời. Đồi thông soi
bóng bên mặt hồ xanh thẳm, sương
mờ giăng giăng mỗi sớm - chiều
làm cho khung cảnh thêm huyền
ảo. Thông xanh cùng sương trắng
hiện diện trên phố nhộn nhịp bước
chân qua. Sớm mai, phố xá như
chìm trong giấc ngủ yên lành trong
sương mờ. Sương la đà trên phố,
thông vi vu với gió như cung đàn
dìu dặt, đưa hồn người vào miền
mơ tưởng. Lòng chợt lâng lâng vui
sướng khi thả bước tản bộ trên phố
tĩnh lặng vào buổi sớm mai, chưa
hiện diện bóng người. Những cung
đường uốn lượn, trườn qua những
ngọn đồi nhấp nhô như sóng biển.
Đêm vừa tàn, ánh đèn vàng còn
vương trên cây lá, đậu vào những
mảng tường rêu phong, hắt vào
những ô cửa sổ căn gác trọ nằm im
lìm nơi phố núi. Những giọt sương
mỏng manh đậu trên tóc, vương
trên tà áo như sơn nữ yêu kiều
với đôi tay ngọc ngà lả lơi âu yếm
khách lãng du.
Đà Lạt với khung cảnh mộng mơ
và nhuốm màu huyền thoại làm mê
đắm bao người. Ôi! Thành phố mờ
sương, chìm trong hư ảo giữa miền
cao nguyên se lạnh khiến cho lòng
lữ khách lưu luyến khi chia xa.

Lời hay - ý đẹp
Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng:
Tử tế khi người khác lâm hoạn nạn
và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.
A. Gordon

Du khách tạo dáng bên thung lũng mờ sương.

Lòng yêu nước Việt Nam đậm tính nhân văn
Giáo sư Paul Mus ra đời tại Pháp.
Lên năm, ông cùng bố mẹ sang Việt
Nam, sống trong lòng những người
dân Việt, học tiểu học rồi trung học
cùng với các học sinh người Việt tại
ngôi trường bố mẹ ông dạy. Cậu bé
nói sõi tiếng Việt, am tường phong
tục tập quán Việt Nam, nhờ vậy
tháng 3 năm 1945 Nhật đảo chính
Pháp, Paul Mus được sự giúp đỡ
của những người nông dân miền
Bắc, đã một mình từ Hà Nội băng
đồng vượt núi xuyên rừng qua 400
km, thoát sang bên kia biên giới
Việt Trung, gặp đội tàn quân Pháp
do tướng Alessandri chỉ huy cũng
vừa tháo chạy sang đây.
Trong chiến tranh thế giới thứ hai
1941-1945, Paul Mus bị động viên
vào quân đội, chiến đấu chống Đức.
Ông bị thương, được giải ngũ. Năm
1943, tướng De Gaulle dù đang
phải vong thân nơi đất khách quê
người, Tổng hành dinh còn phải
đóng tại châu Phi, vẫn nuôi ảo vọng
phục hồi “sự vĩ đại của nước Pháp”
tại Viễn Đông bằng cách áp đặt
trở lại chế độ thực dân Pháp lên ba
nước Việt Nam, Lào và Campuchia
mà họ cố tình gọi chung là Xứ

Đông Dương thuộc Pháp. Paul Mus
lại bị sung vào cơ quan tình báo
với quân hàm đại úy. Ông được
tướng De Gaulle phong làm đặc sứ,
có nhiệm vụ cùng Jean Sainteny,
Emile Bollaert sang Nam Trung
Hoa liên hệ với đội không quân Mỹ
đang đặt bản doanh tại thành phố
Côn Minh, tỉnh Vân Nam hỗ trợ
quân của Tưởng Giới Thạch chống
quân phiệt Nhật, cậy nhờ người Mỹ
giúp phương tiện nhảy dù xuống
nước ta, xây dựng cơ sở chuẩn bị
làm nội ứng cho “đạo quân viễn
chinh Pháp tại Đông Dương” sẽ
được phái đến biển Đông xâm lược
nước ta ngay sau ngày phát xít Nhật
ra tuyên bố đầu hàng vô điều kiện
(Về hoạt động của đội tình báo này,
Jean Sainteny kể tả tỉ mỉ, kèm nhiều
ảnh minh họa, trong hồi ký Histoire
d’une paix manquée, NXB Amiot
& Dumont, Paris 1952). Hiểu quá
rõ chất kiên cường và lòng yêu
nước của người Việt Nam, Paul
Mus sớm nhìn thấy trước thất bại
khó tránh khỏi của cuộc phiêu lưu
ấy. Có lần, được cấp trên tham khảo
ý kiến, ông trình bày quan điểm
của mình. Tường trình của bậc học

giả bị một sĩ quan cấp tá hạ bút phê
lên trang đầu: “Không quan trọng.
Chẳng có gì mới ngoài những ý
tưởng viển vông”.
Mãi đến cuối năm 1946, lúc này
Paul Mus đã là giáo sư Trường Đại
học Collège de France giảng dạy về
Việt Nam tại Khoa Đông phương
học, mới viết bản báo cáo gửi người
đứng đầu chính phủ Pháp hồi bấy
giờ là tướng De Gaulle, tại đó ông
quả quyết: “Chẳng thứ gì có thể
sống nổi tại Việt Nam ngoài những
thứ mọc lên từ nền đất nước ấy”. De
Gaulle cho mời Paul Mus đến trực
tiếp tường trình. Vị giáo sư uyên bác
cố gắng trình bày cặn kẽ với ngài
tướng lĩnh cao ngạo, rằng nếu các
lực lượng nước ngoài cố tình dùng
vũ lực, họ chẳng bao giờ giải quyết
nổi các vấn đề gắn bó với con người
và xã hội Việt Nam. Nhờ sự gắn kết
của toàn dân tộc, khởi đầu từ cộng
đồng làng xã, người Việt Nam đã
kiên trì chiến đấu và cuối cùng chiến
thắng phong kiến Trung Hoa sau
một ngàn năm Bắc thuộc. Tướng
De Gaulle chăm chú lắng nghe gần
một tiếng đồng hồ. Nghe xong, ông
tướng đứng bật dậy, vươn cao tấm

thân vốn đã cao quá cỡ, dõng dạc kết
thúc cuộc đối thoại: “Chúng ta sẽ trở
lại xứ Đông Dương, bởi chúng ta có
đủ sức mạnh”.
Qua công trình nổi tiếng, được
nhiều học giả nước ngoài, đặc biệt
châu Âu và Mỹ, coi như một cuốn
sách gối đầu giường cho bất cứ ai
muốn nghiên cứu vấn đề Việt Nam
trong kháng chiến chống Pháp cũng
như trong chiến tranh chống Mỹ,
nhan đề Viêt-Nam, Sociologie d’une
guerre xuất bản lần đầu năm 1952
(“Việt-Nam, xã hội học về một cuộc
chiến tranh”. Trong các tác phẩm
của Paul Mus, tên nước Việt Nam
bao giờ cũng được viết “Viêt-Nam”
có gạch nối như cách viết tiếng Việt
phổ biến thời bấy giờ dù tiếng Pháp
thiếu dấu nặng). Paul Mus trăn trở:
“Chúng ta bị đánh bại ngay cả trước
khi chúng ta khởi đầu cuộc chiến.
Biết đến bao giờ người ta mới chịu
nhìn thẳng vào sự thật ấy?”.
Giáo sư John McAlister Jr. thuộc
thế hệ những người Mỹ tham gia
chiến tranh Việt Nam, ông kém
thầy đến 34 tuổi. Ông là sĩ quan
Hải quân Mỹ được phái sang làm
cố vấn cho chính quyền Sài Gòn.

Ông từng trải qua hai năm công tác
tại đồng bằng sông Cửu Long trước
khi trở về nước làm nghiên cứu sinh
Trường Đại học Yale.
Thời gian này, Giáo sư Paul Mus
chuyên giảng dạy về “Các nền văn
minh Viễn Đông” tại Trường Đại
học Collège de France, đồng thời
làm giáo sư thỉnh giảng Trường Đại
học Yale, Mỹ. Đều đặn mỗi năm
sáu tháng, ông rời Paris sang bang
Connecticut dạy về các vấn đề Việt
Nam. Sinh viên theo học thầy Paul
Mus hầu hết là những người Mỹ
đã có ít nhiều trải nghiệm tại các
thành thị hoặc làng mạc nước ta
với tư cách viên chức dân sự, quân
sự, nhà báo, thành viên các đội hòa
bình Peace corps, v.v... Theo lời kể
của John McAlister, lúc đầu chỉ một
nhóm người tham dự các khóa học
với mục đích kiếm thêm chứng chỉ
hàn lâm academic credits, dần dà
số sinh viên ngày một đông lên với
những thanh niên Mỹ tin rằng sớm
hay muộn rồi cũng sẽ đến lượt mình
bị sung quân cầm súng sang chiến
đấu tại một đất nước xa xôi mà
không rõ chiến đấu chống ai và để
làm gì... 
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Mạnh tay dẹp “cò” đặc sản Đà Lạt
Công khai cơ sở
vi phạm
Động thái mới nhất cho thấy
thành phố Đà Lạt mạnh tay dẹp
“cò” đặc sản là việc lần đầu tiên
Công an thành phố Đà Lạt quyết
định công khai 7 cơ sở bán hàng
đặc sản từng nhiều lần thuê “cò”
chèo kéo, ép buộc du khách mua
hàng lên các phương tiện thông
tin, truyền thông.
Sáng ngày 4/7, trung tá Đỗ
Việt Hùng, Trưởng Đội xây dựng
Phong trào và Quản lý Bảo vệ
Dân phòng, Công an xã - Công
an thành phố Đà Lạt thông tin,
lãnh đạo UBND thành phố Đà
Lạt, Công an thành phố đã có
chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các
đội nghiệp vụ đơn vị tăng cường
kiểm tra, xử lý dứt điểm tình
trạng trên, đặc biệt trong dịp cao
điểm du lịch hè 2018.
“Một trong số biện pháp mạnh
của Công an thành phố Đà Lạt
là lập các tổ chốt trực liên tục
tuần tra khu vực các “cò” đặc
sản tụ tập chèo kéo du khách.
Thứ 2 là lần đầu tiên đơn vị cho
công khai địa chỉ, chủ cơ sở kinh
doanh nhiều lần vi phạm bị xử
lý hành chính liên quan tới việc
thuê “cò” tiếp thị, chèo kéo du
khách và kinh doanh hàng hóa
không rõ nguồn gốc, xuất xứ” ông Hùng nói và cho biết thêm
với các biện pháp nêu trên, đơn
vị tin tưởng sẽ kéo giảm tối đa
các hành vi vi phạm liên quan tới
vấn nạn nêu trên.
Trong sáng cùng ngày, ghi
nhận của chúng tôi tại các điểm
“nóng” mà cò đặc sản lộng
hành thời gian qua tại thành phố
Đà Lạt, như: khu vực đường
Nguyên Tử Lực, Phù Đổng
Thiên Vương, Mai Anh Đào,
Khu Du lịch (KDL) Thung lũng
Tình Yêu, Vườn hoa thành phố
Đà Lạt... tình trạng cò mồi tiếp
thị du khách mua đặc sản đã
tạm lắng. Tuy nhiên, tại khu vực
đường Mai Anh Đào nối đường
7 CƠ SỞ KINH DOANH
HÀNG ĐẶC SẢN
VI PHẠM NHIỀU LẦN
Theo Công an thành phố Đà Lạt,
7 cơ sở kinh doanh mứt, các loại
nông sản Đà Lạt vi phạm thuê
“cò” tiếp thị, chèo kéo khách du
lịch nhiều lần, gồm: cơ sở Tấn
Phát (437, đường Nguyên Tử
Lực, P.8; cơ sở Trung Thành (426
Nguyên Tử Lực, P.8); cơ sở Dâu
Rừng (423 Nguyên Tử Lực, P.8);
cơ sở Quỳnh My (82, đường Mai
Anh Đào, P.8); cơ sở Bảo Uyên
(82 Mai Anh Đào, P.8); cơ sở
Bảo Nghi (270 Phù Đổng Thiên
Vương, P.8); cơ sở Bảo Khanh
(190, Phù Đổng Thiên Vương).
Trong số 7 cơ sở trên, có nhiều
cơ sở bị xử phạt hành chính tới
12 lần (cơ sở Tấn Phát) và nhiều
cơ sở vừa nhiều lần thuê “cò”
tiếp thị chèo kéo khách vừa
kinh doanh hàng hóa không rõ
nguồn gốc, xuất xứ.

Lâu nay, nạn “cò” đặc sản Đà Lạt quấy nhiễu du khách đã ít nhiều làm xấu hình ảnh du lịch của thành
phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Để triệt phá, hạn chế tối đa loại “cò” đặc sản, thời gian gần đây, cơ
quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã mở nhiều đợt ra quân chấn chỉnh, lập lại an ninh - trật tự, khôi
phục uy tín thương hiệu du lịch Đà Lạt trong mắt du khách.

78 xe gắn máy của “cò” đặc sản bị Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ. Ảnh: C.T

Phù Đổng Thiên Vương (Phường
8), chúng tôi vẫn bắt gặp một số
“cò” chạy xe máy áp sát một số
du khách để đưa bưu thiếp.
Theo Đội điều tra tội phạm
kinh tế và chức vụ - Công an
thành phố Đà Lạt, số lượng “cò”
đi xe máy rà theo du khách chèo
kéo đã giảm rõ rệt so với thời
gian trước đó. Trong đó có một
số “cò” hoạt động di động, manh
mún, các trinh sát không thể
đeo bám, xử lý hết nhưng nhìn
chung, nhóm “cò” hoạt động
lâu nay không còn dám tụ tập,
chèo kéo khách công khai. Để
có được kết quả như trên, Công
an thành phố Đà Lạt đã lập hai
tổ túc trực (5 người 1 tổ) gồm
các trinh sát hình sự mặc thường
phục, chiến sỹ Đội điều tra tội
phạm kinh tế và chức vụ, kết hợp
với lực lượng CSGT thành phố
liên tục túc trực, rà soát xử lý các
đối tượng tại các KDL thường
xuyên, liên tục vào những giờ
cao điểm.
Số liệu mới nhất từ Đội điều
tra tội phạm kinh tế và chức vụ
cung cấp, từ cuối năm 2017 tới
nay, Công an thành phố đã xử lý
89 đối tượng “cò” đặc sản, tạm
giữ 78 xe gắn máy, xử phạt hành

Sáng ngày 4/7, chúng tôi ghi nhận các “cò” đặc sản vẫn hoạt động, chèo kéo du khách
rải rác trên đường Mai Anh Đào và Phù Đổng Thiên Vương. Ảnh: C.T

chính trên 108 triệu đồng; xử lý
42 cơ sở kinh doanh đặc sản Đà
Lạt có hành vi thuê “cò”, phạt

hành chính và tịch thu hàng hóa
không rõ nguồn gốc, xuất xứ với
trị giá trên 200 triệu đồng.

Lợi nhuận “30%”
Trung tá Phạm Văn Huấn, Phó
Trưởng đội Đội điều tra tội phạm
kinh tế và chức vụ - Công an
thành phố Đà Lạt, người trực tiếp
xử lý nhiều cơ sở kinh doanh, “cò”
đặc sản Đà Lạt thời gian qua cho
biết, lợi nhuận “khủng” chính là
yếu tố khiến vấn nạn “cò” đặc sản
diễn biến phức tạp thời gian qua.
Quá trình triệu tập, lấy lời khai
các đối tượng cho biết thường
được các chủ cơ sở kinh doanh
chia hoa hồng từ 20 tới 30% trên
hóa đơn du khách mua hàng đặc
sản Đà Lạt. Lợi nhuận quá cao
chính là một trong những yếu
tố chính khiến nạn “cò” đặc sản
chưa thể triệt phá triệt để.
Theo ông Huấn, các điểm kinh
doanh các mặt hàng đặc sản
thường đẩy giá lên cao so với giá
trị thực sản phẩm để kiếm lãi và
có chi phí chi trả hoa hồng cao
cho “cò” hay tài xế, hướng dẫn
viên xe khách... dẫn khách vào
cơ sở mua hàng. Ngoài hoa hồng,
các chủ cơ sở kinh doanh đặc sản
còn nuôi ăn uống hằng ngày nên
các “cò” chỉ cần chèo kéo khoảng
10 khách vào cửa hàng là có thể
kiếm tiền triệu mỗi ngày.
“Nhiều lần các trinh sát Công
an thành phố bắt quả tang “cò”
chèo kéo thì họ bỏ lại xe gắn máy
tháo chạy. Nhiều đối tượng bị giữ
xe, xử phạt hành chính 2 tới 3
triệu đồng nhưng lợi nhuận làm
“cò” cao nên lại tiếp tục vi phạm.
Trong hầu hết 78 xe gắn máy
“cò” sử dụng Công an thành phố
tạm giữ, các đối tượng gần như
không tới nộp phạt, chấp nhận
bỏ luôn xe” - ông Huấn thông tin
về khó khăn trong công tác đấu
tranh, xử lý các đối tượng.
“Ngoài “cò” đặc sản, chúng
tôi muốn nhấn mạnh nhiều tài
xế, hướng dẫn viên các tua du
lịch khi lên Đà Lạt trên thực tế
đều nhận phần trăm hoa hồng
khá cao khi khách mua hàng đặc
sản ở các cơ sở. Thậm chí các tài
xế, hướng dẫn viên chỉ cần dẫn
khách tới, chủ cơ sở sẽ chi ít nhất
500.000 đồng mỗi người. Trong
khi đó, với những giao dịch chi
hoa hồng dẫn khách ngầm như
trên chúng tôi gần như không có
cơ sở để xử lý, du khách vẫn là
người chịu thiệt thòi nhất” - ông
Huấn nhấn mạnh.

C.THÀNH

2 trong 7 cơ sở kinh doanh hàng đặc sản vi phạm nhiều lần. Ảnh: C.T

GIA ĐÌNH - ĐỜI SỐNG
CHUYÊN MỤC THANH NIÊN
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húng tôi biết đến thiếu
tá Đặng Thị Ngọc Bích
trong lần gặp gỡ những
cá nhân tiêu biểu dịp
tuyên dương các điển hình tiên
tiến trong phong trào thi đua
“Công an nhân dân học tập, thực
hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn
2013 - 2018 và sơ kết 2 năm thực
hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về “đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” do Công an
tỉnh tổ chức. Thiếu tá Đặng Thị
Ngọc Bích là một trong 70 gương
điển hình của toàn lực lượng
được biểu dương. Chị cũng vinh
dự được nhận Bằng khen của Bộ
Công an vì đã có thành tích xuất
sắc trong hoạt động này.
Sinh năm 1979, tốt nghiệp Đại
học An ninh nhân dân (ANND)
năm 2002, Đặng Thị Ngọc Bích
được phân công về công tác tại
Đội ANND Công an huyện Đức
Trọng. “Được học và làm đúng
chuyên ngành được đào tạo với
tôi là niềm hạnh phúc lớn. Hơn
thế nữa, trong suốt 6 năm công
tác tại Đội, được các đồng nghiệp
đi trước hướng dẫn nhiệt tình tất
cả các nhiệm vụ từ đơn giản đến
phức tạp đã giúp một nữ chiến sỹ
trẻ mới vào nghề như tôi ngày ấy
vượt qua được những khó khăn
bỡ ngỡ” - thiếu tá Ngọc Bích chia
sẻ. Sau quá trình không ngừng rèn
luyện, phấn đấu và nỗ lực học tập,
Ngọc Bích đã được thủ trưởng ghi
nhận và Ban Chỉ huy Đội ANND
còn giao cho kiêm nhiệm thêm các
công tác tổng hợp của đội. “Đó là
quãng thời gian mình phải học rất
nhiều để có thể tự tin tiếp xúc với
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Mọi thứ đều cần có tình yêu

Không trực tiếp có mặt trên các trận tuyến như đồng nghiệp nam, những nữ chiến sĩ Công an nhân
dân như những con ong cần mẫn, âm thầm “làm mật ngọt cho đời”, góp phần không nhỏ vào thành
tích chung của lực lượng. Và trong hàng ngũ Công an huyện Đức Trọng, thiếu tá Đặng Thị Ngọc Bích
- Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp cũng vậy.

Thiếu tá Đặng Thị Ngọc Bích (thứ 3 từ trái qua) nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2017.

các đơn vị trên địa bàn trong quá
trình công tác mà không bị hụt
hẫng vì thiếu kiến thức hay kinh
nghiệm” - thiếu tá Bích nhớ lại.
Những năm tháng không ngừng
học tập đã giúp thiếu tá Ngọc Bích
có đủ hành trang khi nhận nhiệm
vụ Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp
vào năm 2009. Ở Đội Tổng hợp,
nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến
viết lách và thường xuyên tiếp xúc
với vụ việc ở nhiều lĩnh vực khác
nhau nên Bích lại tiếp tục cần mẫn
với việc học tập, nghiên cứu, tự
trau dồi để ngày càng hoàn thiện
và nâng cao chất lượng các văn
bản tham mưu. Ngọc Bích vẫn
nhớ như in lời dạy của người chỉ
huy đầu tiên khi chuyển qua nhận

nhiệm vụ ở Đội Tổng hợp rằng:
“Việc gì, bởi tại làm sao? Bao giờ,
ai biết, khi nào, ở đâu?”. Trả lời
được những vấn đề đó thì tức là
báo cáo đã cơ bản đầy đủ.
Đội Tổng hợp Công an huyện
Đức Trọng nơi chị Bích làm việc
liên tục phải cập nhật, tổng hợp
các báo cáo trong ngày từ các
đội chuyển về mỗi ngày và tham
mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân
dân huyện ban hành chỉ thị và các
kế hoạch về công tác đấu tranh
phòng, chống tội phạm hàng
năm. Bên cạnh đó, với vai trò là
Ủy viên BCH Đảng bộ Công an
huyện, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ
sở Công an huyện Đức Trọng,
thiếu tá Đặng Thị Ngọc Bích còn

chịu trách nhiệm tham mưu chính
cho các nhiệm vụ này. “Có nhiều
người đã từng đùa mình rằng,
trước một núi những văn bản đến
và đi liên tục đòi hỏi phải nhanh
chóng, chính xác như vậy mà
không bị choáng váng là thần kinh
thép đấy. Nhưng có lẽ làm lâu đã
thành quen, nhất là mỗi lần đưa
được những ý hay vào kế hoạch,
hay văn bản tham mưu được thủ
trưởng và anh em ghi nhận mình
vui lắm. Cũng nhờ vậy mà mình
có thêm động lực để làm việc. Và
hơn hết, tình yêu với công việc đã
giúp mình vượt qua hết mọi khó
khăn, mọi gian nan trong cuộc
sống gia đình” - thiếu tá Ngọc
Bích cười tâm sự.

Chồng của thiếu tá Đặng Thị
Ngọc Bích là bộ đội nên anh
thường xuyên đi công tác xa
nhà. Lúc hai con còn nhỏ cũng
là quãng thời gian mà chồng chị
đi xa nhà biền biệt. Bởi thế, thiếu
tá Bích “vừa là tiền tuyến, vừa là
hậu phương”, một mình vừa làm
cha, vừa làm mẹ để chồng yên
tâm công tác hoàn thành nhiệm
vụ khi ở xa nhà. Bà con lối xóm ở
thị trấn Liên Nghĩa nhiều lần thấy
chị Bích tất tả việc gia đình, đón
đưa chăm sóc con cái từ ăn ngủ
tới học hành, đã ái ngại cho hoàn
cảnh của chị, nhưng riêng với chị
Bích vẫn tự tin với suy nghĩ gắn
đời mình với màu áo lính như anh
chị và hoàn thành nhiệm vụ là trên
hết. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ
bé, sáng tinh mơ trong bộ quân
phục đưa hai con tới trường rồi lại
đến trụ sở công an huyện, dường
như đã quen thuộc với bà con ở thị
trấn Liên Nghĩa. Nhìn lại 16 năm
công tác và những sóng gió mà chị
đã trải qua để hôm nay vợ chồng
chị hạnh phúc nhìn hai con trưởng
thành, chị khẳng định: “Mọi thứ
đều cần có tình yêu. Yêu công việc
thì sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ và
yêu gia đình thì mọi khó khăn sẽ
vượt qua”.
Với nhiều thành tích xuất sắc
trong công tác chuyên môn cũng
như trong hoạt động đoàn, hội,
thiếu tá Đặng Thị Ngọc Bích đã
được khen thưởng ở nhiều cấp;
trong đó, có Bằng khen của Bộ
Công an về thành tích xuất sắc
trong phong tráo thi đua vì An
ninh Tổ quốc năm 2014 - 2015, 6
giấy khen của Giám đốc Công an
tỉnh và nhiều khen thưởng khác
của Hội LHPN tỉnh và UBND
huyện Đức Trọng.

Những đường quê thơm mùi hương sả
Xã Gia Lâm, xã nằm trong Vùng
Kinh tế mới Hà Nội xưa đang
chuyển mình hướng tới nông
thôn bền vững. Một trong
những nhiệm vụ của xã là giữ
gìn, bảo vệ môi trường, nhất
là những con đường quê thơm
mùi hương sả.
DIỆP QUỲNH
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hị Nguyễn Thị Thanh Hải,
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã dắt
chúng tôi đi thăm những
con đường xanh - sạch - đẹp do
phụ nữ trồng cây, trồng hoa dọc
các lối đi trong xã. Từ Thôn 5 tới
Thôn 6 Gia Lâm, một con đường
trên 1 km xanh mướt dậu hoa
chuỗi ngọc, loài hoa có thân xanh
và những bông hoa màu tím nhỏ
xinh, khi kết trái như chuỗi ngọc
vàng óng. Cây xanh bốn mùa, dù
không phải mùa hoa, mùa quả vẫn
cho vẻ đẹp non tơ. Hàng rào ven
đường thẳng tắp hàng chuỗi ngọc
xanh mát, tạo cho con đường nông
thôn vẻ đẹp và sự sạch sẽ. Không

chỉ có đường chuỗi ngọc, chị Hải
cho biết, tùy từng đường liên thôn,
chị em phụ nữ chọn trồng những
loài cây mình thích và phù hợp.
Có Thôn 3 chọn trồng cây lạc dại,
loại cây bò sát đất và có hoa vàng
quanh năm. Có Thôn 2 lại chọn
trồng cây sả, loài cây làm gia vị và
dược liệu. Không quy định buộc
phải trồng cây gì, chị em phụ nữ
từng thôn tự tính toán cây trồng
nào phù hợp và nhiều chi hội đã
chọn những loại cây mình thích,
trong đó cây sả được nhiều chị lựa
chọn. Chị Hải khoe: “Trồng con
đường sả rất hiệu quả, đường sạch,
đẹp mà lại có sả để dùng, thậm chí
đủ để bán. Cứ thu hoạch rồi cây
con lại lên, dễ chăm vì trồng một
lần là sống nhiều năm”.
Những rặng sả xanh thơm nức
tinh dầu được hình thành từ công
sức của những người phụ nữ
trong xã Gia Lâm. Hội Phụ nữ
xã có 766 hội viên, chị Minh Hải
chia sẻ việc trồng cây, trồng hoa
ven đường thôn, đường xóm đã
trở thành một trong những hoạt
động của các chị trong phong trào
“sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”,
xây dựng một môi trường sống tốt

Chị em phụ nữ Thôn 5 đang trồng và chăm sóc đường hoa xanh. Ảnh: D.Q

đẹp. Vì vậy, Hội đã vận động chị
em các chi hội chọn loài cây, loài
hoa mình thích để trồng ven nhà
và tiến tới trồng dọc đường thôn,
đường liên thôn trong xã. Chị
Nguyễn Thị Là, Chi hội trưởng
Chi hội Phụ nữ Thôn 3 chia sẻ:
“Ban đầu chị em phụ nữ chi hội
chủ động trồng ven rào của gia

đình, sau đó vận động các chị em
khác trồng tại nhà họ. Giống cây
thì tự nhân, chúng tôi trồng rồi
chia sẻ cho nhau. Việc vận động
phải từ từ, để cả cộng đồng hiểu,
chia sẻ và ủng hộ việc trồng cây,
trồng hoa của chị em phụ nữ”.
Có không ít khó khăn để một cái
cây, một rặng bông lên đẹp. Nếu

trồng trước cửa các gia đình còn
dễ, nhiều con đường chạy ven các
vườn cà phê, khi cây mới được
xuống giống, chưa rõ là cây gì,
nhiều chủ vườn không biết đã tiện
thể làm cỏ luôn, mất nhiều công
sức của chị em. Nhiều diện tích do
xa dân cư, thiếu nước, thiếu chăm
sóc nên mùa nắng cây, bông rụi
hết. Nhưng không ngại khó, không
nản lòng, dần dần những con
đường sả, đường lạc dại, đường
chuỗi ngọc đã hình thành, mang
đến cho nông thôn Gia Lâm một
chiếc áo mới, đầy màu xanh và rất
sạch sẽ.
Ông Đào Văn Hinh, Chủ tịch
UBND xã Gia Lâm chia sẻ, xã đã
đạt chuẩn nông thôn mới và mục
tiêu là giữ vững các tiêu chí, trong
đó có tiêu chí môi trường. Ông
cho biết, hoạt động của chị em phụ
nữ trồng cây xanh, hoa cảnh ven
đường xóm, đường thôn là hoạt
động rất hiệu quả bởi cây xanh,
hoa mọc tới đâu, rác thải sẽ mất
đi tới đó. Vì vậy, xã hết sức động
viên chị em tự làm đẹp cho cuộc
sống của gia đình, đồng thời làm
đẹp chung cho bộ mặt của thôn
xóm, làm đẹp cho xã.
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Nâng cao hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở
THÁI AN

T

rong thời đại công nghệ
số, đa dạng hóa các
phương tiện thông tin
truyền thông, nhưng
hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn
đóng vai trò là kênh thông tin
quan trọng chính thống, thiết
thực cho cuộc sống của người
dân. Hiện nay, toàn huyện Lâm
Hà có 16/16 xã, thị trấn được
trang bị trạm truyền thanh cơ
sở, 15/16 xã, thị trấn được bố
trí phòng làm việc riêng để làm
chương trình và phát những
thông tin cần thiết (trừ thị trấn
Đinh Văn được bố trí phòng làm
việc chung). Trong đó, 15 đài sử
dụng thiết bị truyền thanh không
dây (vô tuyến FM), 1 đài (xã
Mê Linh) sử dụng thiết bị truyền
thanh hữu tuyến. 186/188 thôn,
buôn, tổ dân phố, khu dân cư có
loa truyền thanh (99%), đảm bảo
phát sóng truyền thanh đến 70%
hộ gia đình. Tuy nhiên, nhiều
trang thiết bị thu, phát sóng ở các
trạm truyền thanh đã xuống cấp.
Hiện có 9 đài còn đảm bảo chất
lượng duy trì hoạt động thường
xuyên, 7 đài tại các xã Nam Hà,
Mê Linh, Liên Hà, Tân Thanh,
Nam Ban, Phi Tô, Phúc Thọ đã
trục trặc, hư hỏng; toàn huyện có
390 cụm loa, trong đó 252 cụm
loa hoạt động tốt, 138 cụm loa
hoạt động không tốt.
Cùng đó, nguồn nhân lực để
vận hành hệ thống truyền thanh
cơ sở trong huyện cũng gặp khó
khăn. Hiện nay, 16 trạm truyền
thanh xã, thị trấn đều có 16 cán
bộ làm công tác kiêm nhiệm và
không kiêm nhiệm. Hầu hết các
xã, thị trấn trong huyện đã phân

Cứ 5 giờ sáng hàng ngày, cụm loa truyền thanh đầu ngõ dạo tiếng nhạc quen thuộc, bà Nguyễn Thị
Diễn (Thôn 3, xã Mê Linh, Lâm Hà) lại thức dậy, vừa cho đàn gà ăn, nấu nồi cám heo, bà vừa lắng
nghe tin tức trong nước, trong huyện, trong xã. “Hôm nào đài không nói là thấy vắng lắm” - bà Diễn
bày tỏ.
công 1 phó chủ tịch UBND xã
hoặc cán bộ văn hóa làm trưởng
trạm kiêm phụ trách nội dung
và 1 cán bộ kỹ thuật. Trong đó,
3/16 người có trình độ đại học,
13 người có trình độ cao đẳng
và trung cấp, 5 người chưa qua
đào tạo chỉ có trình độ THPT
(tập trung ở đội ngũ vận hành
kỹ thuật). Có thể nhận thấy, đội
ngũ cán bộ làm công tác truyền
thanh cơ sở vừa thiếu vừa yếu,
chưa qua đào tạo cơ bản về trình
độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ
yếu chỉ được tập huấn qua các
lớp trang bị kiến thức ngắn hạn
ở huyện, ở tỉnh. Đối với cán bộ
kiêm nhiệm (phần lớn là công
chức phụ trách văn hóa - xã
hội của xã), ngoài mức lương
được hưởng từ ngân sách nhà
nước theo quy định, địa phương
chưa chi trả phụ trách kiêm
nhiệm hàng tháng. Đối với cán
bộ không chuyên trách, được
hưởng chế độ chi trả cho cán bộ
không chuyên trách theo quy
định của Chính phủ với 1 hệ
số lương, hiện nay là 1,3 triệu
đồng/tháng. Do phụ cấp thấp
lại không có chế độ bảo hiểm
xã hội nên phần lớn cán bộ
truyền thanh cơ sở làm việc cầm
chừng, thiếu tâm huyết, chưa đề
cao vai trò trách nhiệm; cán bộ
kiêm nhiệm phải làm nhiều việc
ở cơ sở nên không dành nhiều
thời gian tâm sức cho các hoạt
động của trạm phát thanh, dẫn

Chống bồi lắng và thu gom rác thải cho khu ĐanKia
Suối Vàng

Hiện tượng
bồi lắng
của hồ ĐanKia
Suối Vàng
ảnh hưởng đến
nguồn cung cấp
nước cho nhà máy.

Ngày 3/7, thông tin từ
UBND huyện Lạc Dương cho
biết, UBND tỉnh đã chính
thức phê duyệt thiết kế bản
vẽ thi công và dự toán công
trình (hạng mục) hồ chống bồi
lắng, Nhà máy xử lý nước thải
khu ĐanKia Suối Vàng, giai
đoạn 1 với tổng dự toán hơn
71,3 tỷ đồng; trong đó chi phí
xây dựng và thiết bị hơn 54,3
tỷ đồng… Đây là nguồn vốn
từ ngân sách tỉnh, giai đoạn
2017-2020 bố trí 15 tỷ đồng; kế
hoạch năm 2018 là 7 tỷ đồng.
Hạng mục hồ chống bồi lắng

có quy mô xây dựng giai đoạn 1
với diện tích mặt nước khoảng
8 ha, trong đó 1,2 ha là mặt
bằng phục vụ công tác quản lý,
thu gom rác thải; dung tích hồ
hơn 400.000 m3; các hệ thống
có lưới chắn rác và chống bồi
lắng từ xa… Theo Phó Chủ tịch
UBND huyện Lạc Dương Sử
Thanh Hoài, công trình khi đưa
vào sử dụng sẽ góp phần quan
trọng giữ được nguồn nước
hồ ĐanKia Suối Vàng về khối
lượng lớn hơn và chất lượng
lượng nước tốt hơn.

M.ĐẠO

93% các thôn,tổ dân phố có nhà sinh hoạt
cộng đồng
Huyện Lâm Hà cho biết, đến nay, tất cả 16 xã, thị trấn trên địa bàn
đều có quỹ đất từ 7.000- 20.000 m2 để xây dựng nhà văn hóa và khu
hoạt động thể dục thể thao cho người dân địa phương. Với cấp thôn,
tổ dân phố, đã có 187/188 thôn, tổ dân phố có quỹ đất từ 300 - 2.000
m2 để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và cho các hoạt động thể dục
thể thao cơ sở.
Đến nay, Lâm Hà đã có 175/188 thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt
cộng đồng, đạt 93%, trong đó có nhiều nhà sinh hoạt cộng đồng đạt
chuẩn và tiệm cận chuẩn theo quy định. Ở cấp xã, tất cả 16 xã, thị trấn
tại huyện đều có nhà văn hóa, trong đó có 14 nhà văn hóa đã đạt chuẩn
và gần chuẩn, chỉ còn 2 nhà văn hóa của 2 xã Hoài Đức và Phi Tô cần
được sửa chữa nâng cấp lại.
Theo Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của
huyện; 16 xã, thị trấn và hầu hết các thôn, tổ dân phố trong huyện đến
nay đều có các đội văn nghệ, thể dục thể thao không chuyên duy trì
hoạt động tại cấp cơ sở. Huyện trong năm thường xuyên tổ chức các
hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cho cấp cơ sở từ cấp thôn, liên
thôn, cụm xã…
GIA KHÁNH

đến chất lượng hoạt động của
trạm thấp.
Theo quy định của UBND
huyện, mỗi ngày các trạm phát
thanh cơ sở thực hiện tiếp
phát sóng 3 giờ đồng hồ; buổi
sáng phát từ 5g30 - 7g, chiều
từ 17g30 - 19g. Nội dung phát
gồm: tiếp âm chương trình thời
sự của Đài Tiếng nói Việt Nam,
Đài PTTH tỉnh, Đài TTTH
huyện; phát các bản tin của xã,
thôn liên quan trực tiếp đến
việc tổ chức thực hiện nhiệm
vụ chính trị tại địa phương;

phát các văn bản, thông báo
phục vụ công tác quản lý, điều
hành của cấp ủy, chính quyền
và các tổ chức, đoàn thể tại cơ
sở. Ngoài việc tiếp âm, tiếp
sóng; có 10/16 trạm truyền
thanh cơ sở đã tự xây dựng
được 1 - 3 chương trình/tháng
để tuyên truyền về chủ trương,
đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước,
còn lại chủ yếu là đọc thông
báo.
Để đảm bảo hoạt động cho 16
trạm truyền thanh xã, thị trấn,

trong năm 2018, huyện Lâm
Hà đã bố trí 396 triệu đồng từ
ngân sách; bình quân mỗi trạm
là 24,75 triệu đồng. Ngoài ra,
bằng nhiều nguồn lực, các xã thị trấn đã đầu tư nâng cấp, sửa
chữa hệ thống truyền thanh cơ
sở; trong đó 12 trạm được đầu
tư theo chương trình mục tiêu
quốc gia về giảm nghèo, 1 trạm
được đầu tư từ ngân sách huyện
và 3 trạm được đầu tư từ các
nguồn lực khác. Điều đó cho
thấy sự quan tâm đến công tác
truyền thanh cơ sở của huyện
trong thời gian qua. Tuy nhiên,
hầu hết cơ sở vật chất, trang thiết
bị đã xuống cấp do lâu ngày, do
qua nhiều lần sửa chữa nên ảnh
hưởng đến chất lượng âm thanh,
độ phủ sóng, giảm công suất,
không đảm bảo việc tiếp âm, tiếp
sóng. Đội ngũ cán bộ chưa được
đào tạo cơ bản, thường xuyên
thay đổi, kiêm nhiệm nhiều việc,
thù lao chưa cao nên ảnh hưởng
đến hiệu quả hoạt động của các
trạm. Ông Đinh Đức Chí - Phó
Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà
khẳng định: Truyền thanh cơ sở,
tuyên truyền miệng luôn là hình
thức thông tin gần gũi người dân
nhất, đạt được hiệu quả tuyên
truyền cao. Trong thời gian tới,
Lâm Hà tiếp tục quan tâm nâng
cao hiệu quả hoạt động của hệ
thống trạm truyền thanh cơ sở;
kịp thời sửa chữa trang thiết bị
hư hỏng, thường xuyên giám sát
việc phát sóng, tăng cường bồi
dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật, biên
tập nội dung, nâng cao hiệu quả
tuyên truyền của hệ thống truyền
thanh cơ sở, phục vụ tốt cho
nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã
hội của địa phương.

Tăng cường công tác đấu tranh chống kinh doanh trái phép xì gà
Thực hiện chỉ đạo của Bộ
Công thương, Giám đốc Sở
Công thương đã có văn bản
chỉ đạo Chi cục Quản lý thị
trường tăng cường công tác
đấu tranh chống buôn lậu, vận
chuyển, kinh doanh trái phép
xì gà.
Theo đó, Chi cục Quản lý
thị trường cần xác định thuốc
lá, xì gà nhập lậu là mặt hàng
trọng điểm của công tác kiểm
tra, kiểm soát, phải thực hiện
thường xuyên, liên tục và hiệu
quả. Tăng cường quản lý địa
bàn, xây dựng mạng lưới thông

tin cơ sở, theo dõi diễn biến thị
trường, chủ động tổ chức thực
hiện kiểm tra, kiểm soát chống
buôn bán, vận chuyển, tàng trữ
xì gà nhập lậu, phát hiện và xử
lý nghiêm các hành vi vi phạm
theo quy định của pháp luật.
Chủ động phối hợp với lực
lượng công an rà soát, xác định
địa bàn, đối tượng trọng điểm,
tập trung đấu tranh, triệt phá
các đường dây, ổ nhóm buôn
lậu, vận chuyển, kinh doanh trái
phép xì gà.
Đồng thời, tăng cường công
tác tuyên truyền, vận động các

tổ chức, cá nhân hoạt động
thương mại trên địa bàn thực
hiện nghiêm việc cam kết không
kinh doanh, buôn bán, tàng trữ
thuốc lá điếu, xì gà nhập lậu.
Phối hợp với các cơ quan thông
tin, truyền thông trên địa bàn
thông tin đầy đủ, kịp thời về các
trường hợp xử lý vi phạm trong
kinh doanh thuốc lá điếu, xì
gà; và cảnh báo cho người tiêu
dùng các nguy cơ ảnh hưởng tới
sức khỏe từ thuốc lá điếu, xì gà
nhập lậu, không rõ nguồn gốc,
xuất xứ.

TỨ KIÊN

Phát hiện hơn 36 tỷ đồng sai phạm về đầu tư xây dựng
6 tháng đầu năm 2018, ngành
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát
hiện hơn 36 tỷ đồng sai phạm về
đầu tư xây dựng đối với 25 đơn
vị trên địa bàn. Trong đó đã thu
hồi gần 31 tỷ đồng, còn lại hơn 5
tỷ đồng giảm trừ thanh toán, thi
công bổ sung và xử lý khác.
Cụ thể, Thanh tra tỉnh Lâm
Đồng và Thanh tra thành phố

Bảo Lộc tiến hành từ 3 - 4 cuộc
thanh tra, phát hiện sai phạm và
xử lý thu hồi lần lượt gần 35 tỷ
đồng và 444 triệu đồng. Thanh
tra huyện Đức Trọng và Thanh
tra huyện Di Linh đều hoàn
thành 1 cuộc thanh tra, thu hồi từ
hơn 350 triệu đồng đến hơn 480
triệu đồng sai phạm.
Những hình thức sai phạm

chủ yếu gồm: nghiệm thu, thanh
quyết toán không đúng thực tế
thi công; chậm tiến độ thi công
theo hợp đồng ký kết; chấp hành
nghĩa vụ thuế chưa đầy đủ của
các nhà thầu… Ngành Thanh tra
Lâm Đồng còn kiến nghị xử lý
trách nhiệm đối với 9 tổ chức và
15 cá nhân liên quan về những
MẠC KHẢI
sai phạm này.

NHÌN RA BỐN PHƯƠNG

CUỐI TUẦN

THỨ BẢY 7 - 7 - 2018

11

Người Huế uống trà
Uống trà có chi phải cầu kỳ. Cứ
bỏ trà vào ấm, đổ nước sôi vào.
Sau đó, chế ra tách uống. Điều
đó có đúng không?
NGUYỄN VĂN TOÀN

T

rời nắng chang chang,
chờ mạ tôi mua chiếc
chiếu ở chợ Đông Ba đã
hai chục phút, tôi thấy
khát khô cổ họng dù đã dựng xe ở
chỗ có bóng râm. May thay! Một
o bán trà đá đi ngang. Tôi liền gọi
mua. Uống xong ly trà đá đỡ khát
hẳn. Mấy chú xích lô, xe thồ, bốc
vác và mấy mệ, mấy o tiểu thương
cũng rối rít kêu o bán trà đá lại để
mua. Trà đúng là “cứu tinh” cho
cơn khát.
Có lần, một người bạn thời đại
học hiện công tác ở Quảng Bình
mua vé tàu vào Huế có công
chuyện, tiện thể “í ới” điện thoại
gặp bạn bè. Thế là, nhà văn Lê
Vũ Trường Giang (hiện đang
công tác tại Tạp chí Sông Hương)
và tôi cùng lên Ga Huế đợi đón
tại một quán có bán nước trà
kèm mè xửng. Nhìn dòng người
qua lại trong cái lạnh cắt da cắt
thịt của đêm đông, hai chúng tôi
không ai bảo ai đều cầm tách trà
nóng trên tay. Nó như một cái
lò sưởi thu nhỏ. Tiện lợi hơn, nó
không những sưởi ấm được lòng
bàn tay mà khi uống vào còn sưởi
ấm cả thân người.
Cách đây không lâu, tôi ngồi
uống trà với chú Nguyễn Xuân
Hiển, hội viên Hội Nhà văn Thừa
Thiên Huế, tại tư gia của chú.
Lần đầu tiên, tôi được uống trà
trong một cái chén có hoa văn rất
đẹp. Nước trà còn ngâm thêm với
đọt trà non hái ngay trong vườn.
Cảm giác khác lạ trong văn hóa

Trà đạo của người Nhật. Ảnh: internet.

hiện rõ trong tôi. Không thể uống
nhanh được. Phải từng ngụm, từng
ngụm. Để thưởng thức như sợ mất
đi sự thanh cao.
Ở Huế, bán đồ ăn, thường kèm
theo ấm trà cho khách uống.
Như, ngày nắng nóng, quán bún
bò tôi thường ăn luôn có hai ấm
trà khác nhau. Ấm trà nóng và
ấm trà đá. Ngày mưa và lạnh, thì
lại là hai ấm trà nóng. Không chỉ
có thế, ở Huế, các quán bán cà
phê luôn mang ly nước trà cho
khách uống trước.
Trà nguyên là một vị thuốc.
Sau, nó trở thành thức uống giải
khát. Trà bắt nguồn từ Trung
Quốc như ghi chép trong cuốn
“Trà Kinh” của Lục Vũ. Rằng,
Thần Nông là “ông tổ” của cây
trà. Chuyện kể rằng: Một hôm,
Thần Nông cùng vợ con lên núi,
giữa chừng núi vua thấy khát
nước thì ngay lúc đó một chiếc lá
rơi xuống cạnh chân Ngài. Thần
Nông lượm lên và vò nát trong
tay mình, chất nhựa dính vào
ngón tay và Ngài đưa lên miệng

Vai trò của khoa học...
...
2/ Bộ Nông nghiệp và PTNT
cần sớm có khung pháp lý, các
chính sách về nông nghiệp hữu
cơ ở Việt Nam tương đồng tiêu
chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo rào
cản kỹ thuật thương mại WTO
(TBT và SPS); xây dựng đề án
phát triển nông nghiệp hữu cơ
giai đoạn 2018 - 2025 trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt nhằm
khai thác tiềm năng nông nghiệp
hữu cơ, tham gia chuỗi nông sản
toàn cầu;
3/ Xác định khoa học công nghệ
là then chốt trong phát triển nông
nghiệp hữu cơ, do đó đầu tư có
trọng tâm khoa học và công nghệ
trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ
như đào tạo nguồn nhân lực, các
đề tài khoa học có tính ứng dụng
cao như công nghệ sinh học trong
sản xuất hữu cơ; nghiên cứu quy
trình canh tác, chăn nuôi hữu cơ
phù hợp với từng loại cây trồng,
vật nuôi; nghiên cứu các sản phẩm
phân bón sinh học, thuốc bảo vệ
thực vật sinh học, thức ăn chăn
nuôi, nuôi trồng thủy sản hữu cơ.

nếm. Vị đăng đắng cho Thần
Nông biết nó có dược tính và cảm
thấy cơn khát mất đi. Thần Nông
bèn đem chiếc lá đó sắc lên, và
Ngài là người đầu tiên uống trà.
Lại có truyền thuyết nói Thần
Nông đun nước dưới một gốc
cây, lá cây này rụng và rơi vào
nồi. Nước trong nồi có màu vàng
xanh và mùi vị thơm ngon, uống
vào hết khát: đó là trà. Tuy nhiên,
nhiều tài liệu lại chứng minh rằng
trà có nguồn gốc từ Ấn Độ. Sau
đó, trà lan sang các nước khác
như Nhật Bản, Triều Tiên, Việt
Nam, Anh... Năm 1657, lần đầu
tiên trà được bán tại các quán cà
phê ở nước Anh và nó mau chóng
trở thành loại thức uống thông
dụng ở đảo quốc này.
Ở nước ta, sách “Vân Đài Loại
Ngữ” của Lê Quý Đôn (1726 1784) ghi ở mục IX về Phẩm vật:
“Trà là một loại cây quý ở Phương
Nam, cây như Qua lô, lá như chi
tử (dành-dành), hoa như tường
vi trắng (loại hoa hồng nhỏ), quả
như Tinh Biền Lư, nhị như đinh
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Nghiên cứu chọn tạo giống cây
trồng, vật nuôi mới có năng suất,
chất lượng cao, có khả năng chống
chịu với dịch hại tốt phù hợp với
quy trình canh tác hữu cơ và thích
ứng với biến đổi khí hậu;
4/ Cần thực hiện đa dạng hóa
các tổ chức chứng nhận nông
nghiệp hữu cơ cả trong nước và
quốc tế, đây là vấn đề bức xúc
trong thực tiễn sản xuất hiện nay.
Bộ Khoa học và Công nghệ phối
hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT
cần tiếp tục khảo sát thực tế về
tình hình sản xuất nông nghiệp
hữu cơ ở Việt Nam, điều chỉnh bổ
sung hoàn thiện tiêu chuẩn: TCVN
11041:2015 - Hướng dẫn sản xuất,
chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực
phẩm sản xuất theo phương pháp
nông nghiệp hữu cơ đáp ứng yêu
cầu thực tế toàn cầu và dự báo xu
thế thời đại phù hợp với tiêu chuẩn
quốc tế;
5/ Trong chỉ đạo sản xuất và
sản xuất nông nghiệp hữu cơ
đối với doanh nghiệp, trang trại
và nông hộ cần thay đổi nhận
thức nông nghiệp hữu cơ trước

yêu cầu mới đó là: nông nghiệp
hữu cơ ứng dụng công nghệ cao,
nông nghiệp thông minh 4.0 chứ
không phải nông nghiệp hữu cơ
chỉ là nông nghiệp quảng canh,
nông nghiệp tự nhiên, nông
nghiệp sinh thái... sử dụng phân
bón hữu cơ, thuốc thảo mộc
truyền thống mà là nghiệp hữu
cơ dựa trên thành quả trình độ
khoa học và công nghệ trên cơ
sở đảm bảo 4 nguyên tắc chung
sản xuất nông nghiệp hữu cơ; do
đó đẩy mạnh khởi nghiệp nông
nghiệp hữu cơ nói chung, nông
nghiệp hữu cơ ứng dụng công
nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ
thông minh 4.0 nói riêng đối với
một số nông sản có lợi thế, đặc
hữu từng địa phương, nhằm tạo
ra phẩm hữu cơ siêu chất lượng,
siêu an toàn thực phẩm tham gia
chuỗi giá trị toàn cầu;
Và cuối cùng, tăng cường hợp
tác quốc tế về nông nghiệp hữu cơ,
đặc biệt là Liên đoàn Nông nghiệp
Hữu cơ Quốc tế IFOAM để tiếp
cận tiêu chuẩn và tổ chức sản xuất
về nông nghiệp hữu cơ.

hương, vị rất hàn”.
Ở Huế, hiện có loại trà gọi là
Trà Cung đình. Người xưa kể rằng
để pha trà cho vua, vào buổi chiều
tối các thị nữ trong cung sẽ chèo
thuyền ra hồ Tịnh Tâm và cho trà
vào giữa những búp sen. Sáng
sớm hôm sau sẽ lại chèo thuyền
ra hồ sen để lấy trà ướp hương
sen để pha trà dâng lên vua. Bên
cạnh đó, dân gian còn lưu truyền
câu chuyện hứng sương trên lá sen
để lấy nước pha trà cho vua. Với
thành phần gồm nhiều loại thảo
dược như Cúc hoa, Cỏ ngọt, Hoài
sơn, Đẳng sâm, Đại táo, Hồng
táo, Hồi hoa, Cam thảo Bắc, Hoa
lài, Hoa hòe, Thảo quyết minh,
Khổ qua, Kỷ tử, Vối nụ, Tim sen;
Trà Cung đình có tác dụng bổ khí
huyết, thanh nhiệt, giảm độc, mát
gan rất tốt. Để thưởng thức loại
thức uống đế vương này du khách
có thể tìm đến quán cà phê Vĩ Dạ
Xưa, quán cà phê Nam Giao Hoài
Cổ hoặc quán cà phê Lầu Tứ
Phương Vô Sự bên trong Hoàng
Thành Huế... Du khách còn có
thể mua những gói trà Cung đình
về để sử dụng hằng ngày, có thể
uống với nước đá hoặc để tủ lạnh
uống dần trong những ngày hè
nắng nóng.
Uống trà theo kiểu cung đình
Huế thì phải có một bộ đồ trà đúng
kiểu. Không phải chỉ có một bộ
đồ trà dùng cho suốt cả 4 mùa mà
kiểu cách uống trà của Huế còn
thể hiện ở chỗ có bốn loại chén trà
dành cho bốn mùa Xuân, Hạ, Thu,
Đông. Và, nghệ nhân nghề thêu
Lê Văn Kinh (đường Phan Đăng
Lưu, thành phố Huế) hiện đang sở
hữu trên 50 bộ ấm trà khác nhau.
Trong đó quý nhất là ba bộ Thế
Đức, Lưu Bội, Mạnh Thần. Theo
ông Lê Văn Kinh, cách thưởng trà
của người Huế xưa cũng khác hẳn
so với cách thưởng trà của Trung

Lòng yêu nước Việt Nam...
... Họ cần có một ít hiểu biết
về xứ sở ấy. Ngoài ra, còn có
những người đến từ Campuchia,
Myanmar, Indonesia...
John McAlister bảo vệ thành
công luận văn tiến sĩ Ph. D. tại
Trường Đại học Yale. Ông lần
lượt dạy tại Trường Woodrow
Wilson School về các Vấn đề
công cộng và quốc tế, tham gia
Trung tâm nghiên cứu quốc tế
Trường Đại học Princeton trước
khi trở thành giáo sư Đại học
Stanford bang California. Năm
1969, ông xuất bản một công
trình nghiên cứu về cuộc Cách
mạng tháng Tám 1945 tại Việt
Nam, được dư luận Mỹ chú ý
(The Origins of Revolution,
Những cội nguồn của Cách
mạng). Năm 1994, ông sang thăm
nước ta, được gặp và phỏng vấn
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tin
báo Los Angeles Times ngày
9/1/1994). Cũng như thầy Paul
Mus thường xuyên trăn trở về
cuộc chiến tranh Pháp gây ra tại
Việt Nam để cuối cùng rước lấy
thảm bại, trò John Mc Alister

Quốc, Ấn Độ hay Nhật Bản... Nếu
người Trung Quốc khi uống một
tay cầm tách, một tay che miệng;
người Nhật dùng hai tay nâng xoa
tách trà thì người Việt Nam nói
chung và người Huế nói riêng lại
khác. Khi uống, tách trà thường
được nâng bằng tay phải, ngón trỏ
và ngón cái bên cạnh miệng tách,
ngón giữa đỡ dưới trôn, hai ngón
khác co lại. Lúc uống trà, cổ tay
xoay vào để mu bàn tay và tách trà
che miệng thể hiện sự lịch sự, tôn
trọng người đối diện.
Đặc biệt, uống trà ở Nhật Bản
được tôn lên là Trà đạo. Trà đạo
gắn liền với Thiền, có Trà thất
(phóng uống trà), Trà viên (sân
vườn) và đầy đủ nguyên liệu,
dụng cụ phục vụ việc uống trà.
Người chế biến trà và uống trà
cũng trở thành “Trà tượng”. Học
giả Nhật Bản Kakuzo Okakura
(1862-1913) đã viết cả sách “Trà
thư” để giới thiệu Trà đạo của
xứ Phù Tang đến thế giới. Các
geisha (nghệ sĩ vừa có tài ca múa
nhạc lại vừa có khả năng trò
chuyện) từ lúc nhỏ cũng được
huấn luyện bài bản về Trà đạo để
có thể chiều lòng khách. “Nhân
loại đã gặp nhau trong một chén
trà. Mặc dù, Kakuzo Okakura
từng khẳng định trong cuốn sách
của mình, rằng Đông là Đông,
Tây là Tây, không bao giờ gặp
nhau” - Thạc sĩ Phan Nguyễn
Phước Tiên (Khoa Ngữ văn, Đại
học Khoa học - Đại học Huế)
nhận định.
Tuy nhiên, Việt Nam không có
Trà đạo như Nhật Bản. Có thể mời
nhau bằng trà, nước lọc, cà phê…
đều được. “Hiện nay, người Việt
Nam nói chung và cả người Huế
nói riêng không câu nệ về điều
này. Cái quan trọng nhất vẫn là
tình cảm” - Thạc sĩ Phan Nguyễn
Phước Tiên nhận định thêm.
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luôn đau đáu trước câu hỏi:
“Người Mỹ tìm cách chinh phục
trí tuệ và tâm hồn người Việt
Nam. Nhưng chúng ta có biết
được cái gì hiện đang nung nấu
tâm hồn và trí tuệ của họ? Liệu
nước Mỹ có còn đủ thời gian (để
kịp khắc phục sai lầm ấy)? Các
nước phương Tây từ trước tới nay
vốn không biết cách giúp người
Việt Nam cũng như người các
nước châu Á nói chung tự hiện
đại hóa với tư cách những dân
tộc tự do; bao năm chiến tranh do
Pháp rồi Mỹ gây ra khiến ông Hồ
Chí Minh, người vẫn mong muốn
giải quyết mọi bất đồng bằng giải
pháp hòa bình, buộc phải khơi gợi
hận thù trong tâm hồn và trí tuệ
người Việt nhằm giành bằng được
độc lập cho đất nước. Liệu chúng
ta còn có đủ thời gian hướng dân
tộc Việt Nam từ bỏ mục tiêu của
họ tiến lên chủ nghĩa xã hội, mà
chính sự không khoan nhượng
của Mỹ là một động lực góp phần
thôi thúc họ phải nhanh chân theo
con đường ấy?”.
(CÒN NỮA)
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WORLD CUP 2018 VÀ NHỮNG TRẬN ĐẤU CỦA… THỦ MÔN
VIẾT TRỌNG

Thủ môn
trong đội bóng
Đã chơi bóng thì lẽ thường ai
cũng thích có bóng trong chân để
chơi, để có dịp lao lên sút tung lưới
đội bạn. Vậy nhưng trong đội có
người chơi bóng bằng chân nhưng
cũng thích chơi bóng bằng tay, đó
là thủ môn.
Thủ môn, đơn giản, là người
trấn giữ khung thành của đội nhà,
nhiệm vụ của anh là không cho
bóng lọt qua ranh giới cầu môn
của mình, bằng tay, bằng chân,
bằng đầu, bằng tất cả các bộ phận
trên cơ thể. Nhưng việc chơi bằng
tay này sẽ phải chấm dứt khi anh
lao ra khỏi vòng cấm địa, lúc đó
thủ môn cũng chỉ là một cầu thủ
bình thường, chỉ được chơi bóng
như mọi cầu thủ trên sân, cho đến
khi anh quay về cầu môn trở lại.
Có một điều thú vị trong lịch sử
bóng đá là trong giai đoạn đầu của
mình, ai ai trong đội cũng có thể
là thủ môn. Nghĩa là toàn bộ cầu
thủ có thể dâng lên tấn công, khi
lao về phòng thủ bất kỳ thành viên
nào trong đội cũng có thể nhào vào
cầu môn dùng tay để làm nhiệm vụ
ngăn bóng đối phương. Mãi đến
sau này, năm 1870, khi Luật Bóng
đá ra đời đã quy định rõ mỗi đội
phải có một thủ môn và chỉ có thủ
môn mới có quyền dùng tay chơi
bóng trong vòng cấm địa.
Năm 1992, FIFA đã có những
thay đổi trong Luật Bóng đá, trong
đó có vị trí thủ môn, cụ thể với
luật chuyền về, cấm thủ môn nhận
bóng bằng tay khi nhận đường
chuyền về của đồng đội khi người
đó thực hiện không phải bằng đầu,
vai hoặc ngực. Từ lúc đó, các thủ
môn bên cạnh đôi tay cũng phải
tập khống chế bóng bằng đôi chân
điệu nghệ của mình.
Sự phát triển rất nhanh của bóng
đá hiện đại hiện nay đã tác động
không ít đến vị trí thủ môn. Không
chỉ đơn thuần đảm bảo an toàn cho
cầu môn của mình, tạo niềm tin
cho đồng đội khi dâng cao cũng
như khi phòng thủ, các thủ môn
còn là một vị trí chiến lược trong
phát động tấn công bằng cách ném
hoặc đá bóng nhanh lên cho đồng
đội của mình phía trên khi cầu thủ
đội bạn chưa về kịp.
Nhưng khác với các đồng đội
của mình trong đội, một thủ môn
giỏi cần hội đủ rất nhiều điều
kiện và yêu cầu. Chẳng hạn phải
đáp ứng được chiều cao (phải đủ
cao để tranh bóng với cầu thủ đội
bạn, kiểm soát được khu vực cầu
môn, không bị uy hiếp bởi những
cái đầu cao của cầu thủ đội khách
trong vòng cấm địa, nhưng cũng
không cao quá dễ trở nên lóng
ngóng với các pha bóng tầm thấp);
không được quá ốm (dễ bị xô đẩy

Bắt đầu từ vòng 1/8 trở đi khi các trận đấu đi dần về phút cuối mà không có những bàn thắng vượt
lên thì chuyện thắng thua lại được giải quyết ngay chấm phạt đền. Trong loạt đấu súng cân não đó
chính những thủ môn là người quyết định đội mình có được đi tiếp hay không.

Akinfeev dùng chân ngăn quả luân lưu do Iago Aspas thực hiện.

trong lúc tranh bóng); không được
quá mập (kém linh hoạt); cần có
sức mạnh để tạo uy thế (không để
cầu thủ đối phương thấy nhỏ con
uy hiếp mình); nhanh nhẹn, có
phản xạ tốt (những cú sút của cầu
thủ đối phương nếu có lực thường
bóng đi rất nhanh, nếu không phản
xạ tốt thì chỉ có nước… vào lưới
nhặt bóng, thắng thua thường chỉ
trong tích tắc)…
Và một điều quan trọng, bên
cạnh yếu tố thể lực và kỹ thuật,
một thủ môn giỏi phải là người có
tâm lý thi đấu vững vàng trong bất
kỳ tình huống nào, phải chịu được
sức ép lớn, bình tĩnh, dũng cảm,
quyết đoán trong những tình huống
đối mặt với thử thách, không được
phép phạm sai lầm vì bất kỳ sai
lầm nào cũng phải trả giá rất đắt.
Một trong những thử thách cực
lớn với thủ môn đó chính là các cú
đá 11 m.

Những trận đấu
trên chấm 11 m
Cho đến thời điểm này khi
World Cup 2018 đi đến vòng tứ
kết, đã có rất nhiều trận đấu tại đây
phải giải quyết thắng thua bằng các
loạt đá trên chấm phạt đền.
Chính trong loạt đấu súng cân
não đó, đã có những cầu thủ bị
nêu danh như những “tội đồ” vì
sút hỏng đá phạt, nhưng cũng xuất
hiện những thủ môn vụt chói sáng
thành “cứu tinh” cho cả nền bóng
đá đất nước mình.
Jordan Pickford của đội tuyển
Anh là một cầu thủ như vậy. Sau
trận đấu khi Anh hòa 1- 1 với

Colombia và vượt qua đội tuyển
quốc gia này bằng loạt đá 11 m
để góp mặt vào tứ kết, báo chí xứ
sương mù đã tràn ngập hình ảnh về
thủ môn trẻ 24 tuổi này.
Cao 1,85 m, Pickford mới nổi lên
trong làng bóng đá Anh gần đây
và hiện đang là thủ môn của đội
Everton trong giải Ngoại hạng Anh.
Điểm mạnh của cầu thủ này chính
là tính cách mạnh mẽ và khả năng
kiểm soát tình huống rất tốt trong
khung thành. Tại Everton, Pickford
đã có những màn cứu thua ngoạn
mục, đặt biệt là các tình huống đối

mặt với cầu thủ đội khách trong các
pha đá 11 m. Chính nhờ khả năng
này, Pickford đã được HLV Gareth
Southgate chọn vào vị trí khung
gỗ để thay thế cho các bậc đàn anh
cựu trào và chính anh đã trở thành
người hùng của đội Anh khi cản
phá thành công cú sút của Carlos
Bacca - Colombia. Đây là lần đầu
tiên tại các kỳ World Cup Bóng
đá Anh với đôi tay tài năng của
Pickford đã góp phần không nhỏ để
họ vượt qua được các cuộc đấu 11
m đi tiếp.
Một thủ môn khác cũng rất đáng

vinh danh, đó là thủ môn Igor
Akinfeev của đội tuyển chủ nhà
Nga khi cầu thủ này trong loạt sút
luân lưu cân não với Tây Ban Nha
cuối trận đã đẩy được 2 quả penalty
để đưa đội tuyển nước mình vào
đến vòng tứ kết.
Thật ra với rất nhiều người am
hiểu về bóng đá Nga, thủ môn
Akinfeev không phải là một cái tên
xa lạ. Sinh năm 1986, cao 1,86 m,
Igor Akinfeev vốn đang chơi cho
CSKA Moscow nhiều lần bước lên
bục vinh quang cùng đội bóng này
và anh cũng từng có 104 lần khoác
áo đội tuyển Nga. Trong những
thời khắc quan trọng của mình,
bóng đá Nga thường có những
thủ môn cực kỳ xuất sắc như Lev
Yashin, Rinat Dassaev và hiện nay
biết đâu đó có thể là Igor Akinfeev.
Nhưng cũng cần nói đến 2 thủ
môn nữa trong bài viết này, đó là
những người đã cứu được đến 3
quả penalty trong một trận đấu:
Kasper Schmeichel của đội Đan
Mạch và Danijel Subasic của tuyển
Croatia. Trong trận 2 đội tuyển này
gặp nhau và phải giải quyết thắng
thua bằng 11 m, cả 2 đã trổ tài một
cách ngoạn mục, mỗi người đẩy
được đến 3 cú. Chỉ có điều đáng
tiếc là Kasper Schmeichel (con
trai của thủ thành vào hàng huyền
thoại Peter Schmeichel, hổ phụ
sinh hổ tử), cầu thủ đang chơi tại
Leicester của Ngoại hạng Anh đã
phải lên đường về nước còn thủ
thành Danijel Subasic – đang chơi
cho Monaco cùng đội tuyển quốc
gia Croatia của mình vẫn tiếp tục
hành trình.
World Cup đang đến hồi cực kỳ
hấp dẫn phía trước với các trận
đấu phải giải quyết bằng loạt đá 11
m, hãy chờ xem các thủ môn trổ
tài ra sao?

Góc ảnh đẹp
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