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Lâm Đồng đã ban hành Bộ tiêu
chí công nhận “Tuyến du lịch
canh nông” và “Điểm du lịch canh
nông”, bước đầu xây dựng được

25 điểm du lịch canh nông.


Nguồn: Tỉnh ủy Lâm Đồng
Nắng thu. Ảnh: Lý Hoàng Long

VẤN ĐỀ CUỐI TUẦN

Phát triển nông nghiệp phải gắn với du lịch dịch vụ và bảo vệ môi trường Đà Lạt

Đ

ại hội XI Đảng bộ TP Đà Lạt (nhiệm kỳ
2015-2020) Quyết nghị 24 nhóm chỉ tiêu
chính và hệ thống 12 nhiệm vụ, giải pháp
phát triển trên 5 lĩnh vực: KT, XH; quản lý đô thị;
bảo đảm QP-AN; xây dựng Đảng và xây dựng hệ
thống chính trị. Đồng thời, xác định 5 khâu đột
phá: Phát triển dịch vụ - du lịch chất lượng cao;
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC);
Phát triển đồng bộ hạ tầng KT-XH; Phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao; Nâng cao chất
lượng công tác quản lý theo quy hoạch và 6 nhóm
công trình, dự án trọng điểm. Trong 3 năm qua,
BCH, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 5 nghị
quyết chuyên đề để lãnh đạo trên các lĩnh vực và đã
đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể có 21 trong 24
nhóm chỉ tiêu đảm bảo tiến độ, dự kiến đạt và vượt
kế hoạch. Do yếu tố khách quan, chủ quan nên vẫn
còn 3 nhóm chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ gồm:
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; số ngày lưu

trú bình quân khách du lịch; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi
suy dinh dưỡng.
Trong nhiều năm qua, Đà Lạt xác định nông
nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch - dịch
vụ không những là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn
là ngành kinh tế động lực cho sự phát triển chung.
Cùng với ngành du lịch - dịch vụ ngày càng tăng
tốc (chiếm tỷ trọng khoảng 65,5% cơ cấu kinh tế),
ngành nông nghiệp cũng có nhiều tiến bộ. Nông
nghiệp ứng dụng CNC đã chiếm tỷ trọng khoảng
17% cơ cấu kinh tế. Điều đáng lưu ý là sản xuất
NNCNC phát triển mạnh; theo hướng an toàn, bền
vững, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm và tập
trung phát triển các loại cây trồng chủ lực; gắn phát
triển nông nghiệp, các làng hoa với du lịch - dịch vụ;
củng cố chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu
thụ sản phẩm và kinh tế hợp tác; đẩy mạnh quảng bá
sản phẩm và thương hiệu nông sản Đà Lạt...
XEM TIẾP TRANG 2
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Chuẩn bị công bố Đề án “Xây dựng Đà Lạt trở thành
thành phố thông minh”
Chiều ngày 7/8, tại TP Đà Lạt, đã diễn ra
buổi làm việc nghe báo cáo về kế hoạch tổ
chức Hội nghị công bố Đề án “Xây dựng
Đà Lạt trở thành thành phố thông minh
giai đoạn 2018-2025”. Ông Đoàn Văn
Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm
Đồng, Trưởng ban điều hành triển khai Đề
án chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm
việc có ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Phó ban điều hành triển khai
Đề án cùng lãnh đạo TP Đà Lạt và lãnh
đạo các sở, ngành là thành viên Ban điều
hành triển khai Đề án.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Viết Vân
- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
đã báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị công
bố Đề án “Xây dựng Đà Lạt trở thành
thành phố thông minh giai đoạn 20182025”, dự kiến vào ngày 17/8 tới. Chương
trình tổ chức bao gồm phần lễ công bố
Đề án và khu trưng bày các sản phẩm xây
dựng thành phố thông minh với khoảng

10-15 gian hàng.
Mô hình xây dựng Đà Lạt trở thành
thành phố thông minh dựa trên 4 trụ cột
chính gồm quản trị, đời sống, môi trường
và kinh tế. 9 lĩnh vực được ưu tiên triển
khai đó là: chính quyền điện tử, quy hoạch
đô thị, nông nghiệp, du lịch, thành phố an
toàn, môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế,
giao thông và trung tâm điều hành thông
minh. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và
thành phố Đà Lạt cũng đã báo cáo tiến độ
triển khai các nội dung của đề án thuộc
lĩnh vực ngành mình phụ trách.
Việc xây dựng Đà Lạt trở thành thành
phố thông minh thông qua việc ứng dụng
công nghệ thông tin - viễn thông và các
phương tiện khác để nâng cao chất lượng
cuộc sống, cải thiện hoạt động của chính
quyền, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện
và bền vững. Trong đó, ở lĩnh vực du lịch,
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối
hợp với VNPT Lâm Đồng xây dựng Cổng

thông tin và ứng dụng du lịch thông minh
phục vụ du khách trên thiết bị di động.
Bên cạnh đó, những lĩnh vực có thể ưu
tiên triển khai trước như Lắp đặt hệ thống
camera giao thông trên địa bàn thành phố
Đà Lạt và một số điểm giao thông trọng
điểm trên Quốc lộ 20; Công bố quy hoạch
sử dụng đất đai TP Đà Lạt trên nền tảng
GIS; Quản lý nước thải, rác thải bảo vệ
môi trường… cũng được các ngành và
thành phố Đà Lạt nghiên cứu phương án
phù hợp.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND
tỉnh Đoàn Văn Việt cơ bản thống nhất với
kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Đề án
“Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố
thông minh giai đoạn 2018-2025”, đồng
thời đề nghị cần sớm thành lập ban tổ chức
triển khai đề án, phối hợp với thành phố Đà
Lạt là chủ thể thực hiện đề án, đồng thời
sớm trình đề án cụ thể trên từng lĩnh vực
để UBND tỉnh phê duyệt trong các giai
đoạn tiếp theo của đề án. DIỄM THƯƠNG

Hỗ trợ đến 25 triệu đồng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”
Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí
thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, mức hỗ trợ đối với Ủy ban
MTTQ các xã thuộc vùng khó khăn, xã
thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (khu vực
III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi và

thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu
vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu
số và miền núi giai đoạn 2016-2020 theo
các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
là 25 triệu đồng/năm/xã. Đối với Ủy ban
MTTQ xã, phường, thị trấn còn lại mức hỗ
trợ là 20 triệu đồng/năm/xã.
Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ đối
với Ban công tác Mặt trận Tổ quốc ở khu

thẩm định đối với 11 hồ sơ dự án và 49 hồ sơ
thiết kế - dự toán xây dựng công trình. Cùng
đó, Sở Xây dựng cũng đã thực hiện thẩm định
và cấp 83 giấy phép xây dựng cho các tổ chức,
so với cùng kỳ năm trước giảm 20 hồ sơ.
Cắt giảm chi phí là một trong những giải
pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí

dân cư có quy mô dân số đến 300 hộ là 5
triệu đồng/năm/khu dân cư và khu dân cư
có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân
thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/năm/khu
dân cư. Riêng đối với khu dân cư thuộc các
xã vùng khó khăn, các xã thuộc địa bàn đặc
biệt khó khăn, ngoài mức hỗ trợ theo quy
định còn được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/
năm/khu dân cư.
LHT

trong công tác cấp phép xây dựng, công tác
thẩm định và quản lý tài chính của các dự
án. Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: “Đến
nay, tại Sở Xây dựng chưa phát hiện vụ việc
tham nhũng, cũng như các phản ánh của cá
nhân, tổ chức về hành vi nhũng nhiễu của
cán bộ công chức cơ quan”.  ĐẠO PHAN

Phát triển nông nghiệp phải gắn với du lịch - dịch vụ... 
... Thành phố quan tâm triển khai dự
án hỗ trợ nông nghiệp theo cách tiếp
cận đa ngành và cải thiện môi trường
đầu tư; xây dựng kế hoạch phát triển,
quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh
kỳ diệu từ đất lành”; quan tâm công tác
bảo vệ môi trường. Tập trung hình thành
vùng NNCNC tại Vạn Thành - Phường
5, Lộc Quý - Xuân Thọ và Thái Phiên Phường 12. Đến nay, Đà Lạt có 5 làng
hoa đạt tiêu chí làng nghề truyền thống:
Hà Đông, Vạn Thành, Thái Phiên, Xuân
Thành, Đa Thiện. Diện tích sản xuất
nông nghiệp ứng dụng CNC có 5.737
ha, chiếm 54,6% tổng diện tích đất sản
xuất nông nghiệp và chiếm khoảng 70%
tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.
Thương hiệu rau, hoa Đà Lạt được tạo
lập, bảo hộ và phát triển (đã cấp quyền
sử dụng nhãn hiệu chứng nhận rau cho
100 đơn vị, cá nhân và quyền sử dụng
nhãn hiệu chứng nhận hoa cho 285 đơn
vị, cá nhân). Festival Hoa Đà Lạt lần thứ
5 - 2017, các sản phẩm rau, hoa, cà phê
Arabica, du lịch canh nông được cấp
chứng nhận độc quyền thương hiệu “Đà
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Các

cơ sở sản xuất NNCNC thu hút được du
khách trong và ngoài nước với loại hình
du lịch nông nghiệp (có 28 điểm du lịch
nông nghiệp). Thành phố đặc biệt chú
trọng đến hợp tác quốc tế (tổ chức JICA
- Nhật Bản; các quốc gia Israel, Hàn
Quốc, Hà Lan..; thành phố kết nghĩa
Chuncheon (Hàn Quốc) để phát triển
nông nghiệp.
Đạt một số kết quả quan trọng trên hai
lĩnh vực kinh tế mũi nhọn nhưng vấn đề
đặt ra với Đà Lạt là: Tăng trưởng kinh
tế chưa thực sự vững chắc. Sản phẩm
du lịch, dịch vụ chưa đa dạng, hấp dẫn,
chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu
cầu, còn thiếu dịch vụ - du lịch mang
đẳng cấp quốc gia và quốc tế. Trong sản
xuất nông nghiệp, việc gắn kết các khu
vực sản xuất NNCNC, các làng hoa với
tham quan du lịch còn hạn chế; đầu ra
sản phẩm nông nghiệp chưa ổn định,
tỷ trọng xuất khẩu ở mức độ thấp; ứng
dụng, chuyển giao KHCN chưa thật sự
đồng bộ, chưa phát huy hết tiềm năng
hiện có.
Với mục tiêu sớm đưa Đà Lạt trở
thành trung tâm nghiên cứu sản xuất

Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng
đồng tại Lâm Đồng đã tổ chức khám phát
hiện bệnh nhân tâm thần phân liệt và bệnh
nhân động kinh mới tại 6 xã của huyện Di
Linh và Đam Rông; nâng tổng số 135 xã,
phường điểm triển khai Dự án Bảo vệ sức
khỏe tâm thần cộng đồng tại 12 huyện,
thành phố trong tỉnh.
Đến nay, Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm
thần cộng đồng đang quản lý và điều trị
cho 1.446 bệnh nhân tâm thần phân liệt
tại địa phương. Trong đó có 41 bệnh nhân
phát hiện mới, 1.345 bệnh nhân tâm thần
phân liệt điều trị đều (đạt 93% so với kế
hoạch giao 90%). Có 1.329 bệnh nhân
tâm thần phân liệt được tái hòa nhập cộng
đồng (đạt 92% so với kế hoạch giao 90%).
Ngoài ra, Dự án hiện đang quản lý điều
trị cho 1.609 bệnh nhân động kinh, trong
đó có 43 bệnh nhân phát hiện mới, 1.520
bệnh nhân động kinh được điều trị đều (đạt
tỉ lệ là 94,3% so với kế hoạch giao 90%).
AN NHIÊN

CÁT TIÊN:

Cắt giảm chi phí sau thẩm định dự án khoảng 0,04%
Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Nguyễn
Long Tiến Hân cho biết, trong 6 tháng đầu
năm 2018, trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ cắt giảm
chi phí sau thẩm định dự án khoảng 0,04%
tổng mức đầu tư; tỷ lệ cắt giảm chi phí sau
thẩm định thiết kế - dự toán đạt 13,4% so với
dự toán trình thẩm định. Sở này đã thực hiện

135 xã, phường điểm triển khai
Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần
cộng đồng

TIẾP TRANG 1

NNCNC của cả nước và phát triển mạnh
công nghiệp chế biến các mặt hàng nông
sản, thời gian tới, cùng với quan tâm
công tác xúc tiến du lịch, thương mại,
quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc
thù và hình ảnh thành phố du lịch, văn
minh - thành phố Festival Hoa; tuyên
truyền, vận động các cơ sở tham gia
chương trình “Nhãn hiệu xanh”, “Điểm
mua sắm chất lượng cao”, “Điểm du lịch
NNCNC”, Đà Lạt cần đẩy mạnh phát
triển nông nghiệp gắn với sản xuất. Theo
đó, tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ phát
triển nông nghiệp theo cách tiếp cận đa
ngành và cải thiện môi trường đầu tư,
các dự án phát triển nông nghiệp năm
2018. Chú trọng phát triển mối liên kết
trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển kinh
tế hợp tác, HTX và triển khai thực hiện
chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và phát
triển doanh nghiệp. Thực hiện ứng dụng
đồng bộ KHCN trong sản xuất nông
nghiệp, gắn phát triển nông nghiệp với
du lịch - dịch vụ và bảo vệ môi trường;
phát triển thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh
kỳ diệu từ đất lành”. 
LAN HỒ

Tặng 50 suất quà “Tiếp sức
đến trường” cho học sinh
50 học sinh thuộc Trường Tiểu học
Phước Cát 2 và Trung học cơ sở Phước
Cát 2 tại huyện Cát Tiên vừa được Công
đoàn và Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận
tải Lâm Đồng phối hợp với Huyện Đoàn
Cát Tiên tặng 50 suất quà “Tiếp sức đến
trường”, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng
trong ngày 5/8 vừa qua.
Đây là những học sinh nghèo vượt khó,
hiếu học của xã, có thành tích học tập
trong năm học 2017-2018 vừa qua.
Phước Cát 2 là xã vùng sâu còn nhiều
khó khăn của huyện Cát Tiên. Hằng năm,
huyện thường phối hợp với các đoàn thể
trong huyện và ngoài tỉnh giúp đỡ các
học sinh nghèo, học sinh hiếu học có
hoàn cảnh gia đình khó khăn để các em
có thêm điều kiện đến trường trong năm
học mới sắp đến.
VT

Đà Lạt trồng bổ sung
rừng thông nội ô
Hạt Kiểm lâm Đà Lạt vừa được giao
làm chủ đầu tư trồng bổ sung rừng thông
3 lá già cỗi, thưa thớt trên diện tích 70 ha,
tọa lạc một phần các tiểu khu 155, 156B,
157, 157B, 158C, 226A thuộc Ban Quản
lý rừng Lâm Viên.
Theo đó, với tổng dự toán gần 2,8 tỷ
đồng từ nguồn vốn Quỹ Bảo vệ và phát
triển rừng, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt triển
khai trồng thông 3 lá hoàn thành đến cuối
tháng 8 năm 2018 với mật độ 200 cây/ha,
cây cách cây tối thiểu 3,5 m, trồng bằng
cây con có bầu tại các vị trí, đám, khoảng
đất trống dưới tán rừng thông 70 ha già
cỗi, thưa thớt nói trên.
Trong thời gian 4 năm sau khi trồng, Hạt
Kiểm lâm Đà Lạt triển khai các biện pháp
phòng chống cháy, phòng trừ sâu bệnh hại
cây rừng hiệu quả theo từng thời điểm. Cụ
thể, cây rừng trồng năm thứ 1 phải phát
thực bì, trồng thay thế những cây đã chết.
Năm thứ hai bón thúc 0,1 kg phân NPK/
cây. Năm thứ ba tỉa bớt cành nhánh thấp,
làm đường băng cản lửa. Năm thứ tư phát
thực bì đường kính 2 m xung quanh gốc…
VŨ VĂN
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Vươn lên từ nghèo khó
Ghi chép: DUY LƯU

T

ừ đường trục chính
cuối xã Đạ Pal thuộc
vùng sâu, xa nhất
huyện Đạ Tẻh, rẽ
vào một con ngõ rộng chừng
2 mét, uốn lượn ôm chân quả
đồi, mấy lần hỏi thăm tôi cũng
tới được nhà anh ở thôn Xuân
Phong. Trước mắt tôi bốn bề là
những ngọn núi cao ngất. Vùng
đất khỉ ho cò gáy này cách đây
20 năm nguyên là những cánh
rừng hoang sơ với lèo tèo vài nóc
nhà lọt thỏm giữa đại ngàn. Đó là
những hộ dân nghèo nhất trong
huyện liều mình vô dựng nhà
mưu sinh. Song, chính từ nơi heo
hút ấy, một gia đình trong số vài
hộ ít ỏi dấn thân sống nơi thâm
sơn cùng cốc đã trụ lại, cố gắng
vươn lên từ sự nghèo khó cùng
cực, để tới hôm nay trở thành
hộ sản xuất kinh doanh giỏi của
huyện Đạ Tẻh. Đó là gia đình tôi
đang có mặt - anh Nguyễn Văn
Quân, chị Nguyễn Thị Dân... Căn
nhà của anh chị được xây theo lối
kiến trúc cổ, mái lợp ngói. Một
căn nhà tằm, khu nhà ăn và nhà
vệ sinh với tổng diện tích chừng
400 mét vuông. Đang mải quan
sát thì chị Dân từ nhà tằm đi ra.
Thấy tôi, chị đon đả mời vô nhà.
Tính chị khá cởi mở nên cuộc
chuyện trò trở nên sôi nổi.

Những ngày đầu
tha hương cơ cực
Năm 1990, anh Quân vào thăm
gia đình người bà con ở khu kinh
tế mới, Thôn 13 xã Triệu Hải - Đạ
Tẻh (sau này tách xã, Thôn 13
được đổi thành thôn Xuân Phong,
thuộc xã Đạ Pal). Là người nông
dân, với bản chất cần cù, nhưng
ở quê không có đất canh tác nên
cuộc sống của gia đình rất khó
khăn. Trước cảnh rừng núi hoang
vu nhưng đất rẫy thì mênh mông,
cơn khát đất sản xuất đã giữ chân
anh ở lại.
Ngày ấy, một hộ gia đình vì
không chịu được cực khổ đã trở
về quê, bỏ lại toàn bộ đất rẫy,
anh Quân liền tiếp quản. Anh ở
nhờ nhà người quen, hàng ngày
đi làm thuê kiếm ăn và tranh thủ
phát rẫy làm vườn. Lủi thủi cực
nhọc nhưng anh lạc quan vì sẽ
có đất canh tác. Một năm vất vả,
anh có cho mình một héc ta đất
vườn sạch sẽ, mặc dù nó ở tận
trong chân núi cách xa khu dân
cư. Thời kỳ ấy, phong trào nuôi
tằm phát triển mạnh, một phần
đất anh trồng cây dâu, phần còn
lại trồng điều. Hoàn tất việc trồng
cây giống lại đi làm thuê không
nề hà từ xẻ gỗ, phụ hồ, hái cà
phê, đào mương thủy lợi… Khi
cây dâu xanh tốt, đủ lá nuôi tằm,
anh quyết định đưa vợ, con vào
vùng đất mới.
Ngày chị Dân đưa con vô cùng
chồng, vui đấy nhưng lo lắm.
Trước đó, một mình anh có thể
ở nhờ, nay cả gia đình thì không
thể, phải có nhà. Tiền không có,
anh chị vay người thân mấy chỉ
vàng mua 3 héc ta đất sát chân

Những ngày đầu đến vùng đất mới với sự nghèo khó cùng cực, song bằng sự nỗ lực, chịu khó, gia
đình anh Nguyễn Văn Quân đã vươn lên mạnh mẽ. Trải qua hơn hai thập kỷ vất vả, nay gia đình anh
đã trở thành một trong những hộ sản xuất - kinh doanh giỏi của huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng.

Anh Quân bên những nong tằm giống.

núi, cách khu dân cư gần cây số.
Nhờ mọi người giúp đỡ, một căn
nhà bằng cây rừng, thưng liếp
được dựng lên.
Có chỗ ở, anh chị bắt tay vào
cải tạo 2.000 mét vuông mặt nước
thành ao nuôi cá, làm chuồng nuôi
heo. Mua nong, né nuôi tằm. Hai
vợ chồng đầu tắt mặt tối từ sớm
tới khuya mong cải thiện kinh tế.
Anh Quân thường dậy từ 4 giờ
sáng đi làm với chiếc đèn pin đội
đầu. Hái đủ dâu cho tằm, 6 bao
cỏ cá lại lên rừng chặt chuối cho
heo. Chị tất bật với lũ tằm, làm cỏ
vườn. Rời tay khỏi vườn rẫy, dâu
tằm, chị lo nội trợ cơm nước, thêm
ba đứa con nheo nhóc mới 2-7 tuổi
nay ốm mai đau. Thi thoảng chị lại
bị sốt rét hành hạ, nhiều lúc tưởng
không gượng dậy được. Nhưng đã
vào thế đường cùng, hai vợ chồng
chỉ biết động viên nhau quyết tâm
vượt qua.
Khi có nguồn thu từ bán kén,
heo thịt và cá, tưởng chừng vơi
bớt khổ thì anh Quân đổ bệnh! Là
người khỏe mạnh, cân nặng 60
kg, chưa đầy một tháng đổ bệnh,
anh chỉ còn da bọc xương với
cân nặng 39 kg. Đi khám ở bệnh
viện huyện, bác sỹ kết luận: Suy
nhược cơ thể! Anh kiên trì uống
thuốc đều đặn theo toa bác sĩ kê
nhưng bệnh không thuyên giảm
mà ngày càng nặng hơn, sức
khỏe mỗi ngày một suy kiệt đến
độ không thể đi lại. Hai con mắt
bỗng lồi ra.
Chị Dân kể rằng, một bữa, đứa
cháu tới thăm, vào tới cửa nó hét
toáng lên: - Ma! Bác ơi nhà có
ma. Rồi hốt hoảng lao ra ngoài.
Khi hoàn hồn nó mới biết, đó là
hình ảnh anh Quân trong gương

tủ! Mọi người khuyên chị cho
anh đi bệnh viện tỉnh…
Khám xong, các bác sĩ bệnh
viện Đà Lạt kết luận: Anh bị
bướu cổ ác tính. Với anh khi ấy,
đất dưới chân như sụp xuống.
Song, bác sĩ khuyên không nên bi
quan, là bệnh hiểm nghèo nhưng
tuân thủ phác đồ điều trị, uống
thuốc đều đặn, bệnh sẽ được
khống chế. Vậy là anh phải đều
đặn mỗi tháng đi Đà Lạt một lần
khám và lấy thuốc. Tiền thuốc hết
500 ngàn (tương đương một chỉ
vàng). Gánh nặng tiền bạc lại đè
lên vai anh chị từ ấy.
Nghe tin con mắc bệnh hiểm
nghèo mẹ anh vào thăm, bà nhất
quyết bắt anh về Bắc. “Thằng
Quân có chết cũng được chết ở
quê, chết nơi rừng thiêng nước
độc, mối ăn mất xác”. Anh hứa
với mẹ: Nếu sức khỏe không cải
thiện, kinh tế không khắc phục
được, sẽ về. Không lẽ số phận
đày đọa mãi sao! Anh vẫn tin,
một ngày nào đó vận may sẽ mỉm
cười nếu luôn cố gắng.
Sau mấy tháng uống thuốc,
căn bệnh quái ác được khống
chế, sức khỏe dần hồi phục, anh
lại lao vào công việc. Để có tiền
cho anh uống thuốc, chị sắp xếp
công việc đi thành phố Hồ Chí
Minh lấy quần áo cũ về bán. Thu
nhập từ bán quần áo cũ giúp chị
có tiền trang trải và mua thuốc
cho anh. Giờ đây, mỗi khi nhắc
tới những năm cơ hàn ấy lại rơi
nước mắt - chị Dân nói vậy rồi kể
chuyện: Một hôm trong thôn có
đám hiếu, không có lấy một ngàn,
chị tới mấy nhà mong mượn được
20 ngàn để đi viếng nhưng không
ai cho. Họ sợ chị không có khả

năng trả, họ sợ lỡ anh Quân chết
thì tiền của họ cũng mất! Sau lần
ấy, chị cảm thấy danh dự bị tổn
thương và tự hứa quyết phấn đấu
để vươn lên bằng thiên hạ! Từ đó,
anh chị âm thầm lao động cật lực.
Có lẽ trời thương nên phù hộ.
Uống thuốc một năm, sức khỏe
của anh đã trở lại bình thường,
lượng thuốc uống đã giảm - 6
tháng uống một lần. Anh lại thức
khuya dậy sớm với công việc.
Những năm ấy, anh chị nuôi tằm
là chính. Mỗi lứa nuôi 2-3 hộp
và liên tục gối nhau. Giá kén khi
ấy khá cao nên thu nhập ổn định.
Có tiền dư lại mua đất, trồng
thêm dâu để mở rộng sản xuất.
Khi đủ lượng lá dâu nuôi 5-7 hộp
tằm, anh chị vui lắm, chắc mẩm
cuộc sống sẽ khá hơn. Ai ngờ, hy
vọng trở thành thất vọng. Liên
tục nhiều lứa tằm sau đó với bao
tiền bạc, công sức chăm bẵm, khi
tằm lên né thì đổ bệnh chết sạch.
Cán bộ kỹ thuật công ty dâu tằm
khẳng định: Do phòng tằm nền
đất, vách liếp, không bảo đảm
được vệ sinh, không thể nuôi
nhiều cùng lúc… Một lần nữa,
anh chị đánh liều vay tiền ngân
hàng, vay vàng của người quen,
xây nhà ở và nhà nuôi tằm thật
khang trang.
Niềm vui có được căn nhà xây
và nhà tằm đủ tiêu chuẩn nhưng
nợ thì quá nhiều, lãi mẹ đẻ lãi con,
rồi bao thứ tiền cần tiêu như: tiền
thuốc cho anh, tiền học cho các
con, tiền sinh hoạt hàng ngày nên
anh chị phải sống tằn tiện tối đa.

Vươn lên bằng chính
sức mình
Phòng nuôi tằm đã sạch sẽ, đã
nắm bắt được khoa học kỹ thuật,
lại lao vào nuôi tằm. Những lứa
tằm đã cho chất lượng tốt, song
số lượng vẫn chưa đạt. Chị nghe
nói, mỗi hộp tằm có thể đạt tới 50
kg kén, nhưng của chị chỉ được
30-40 kg. Qua tìm hiểu chị biết:
Nguyên nhân do băng trứng, số
lượng quân (con) được quá ít. Chị
quyết định không mua tằm băng
sẵn mà tự băng trứng. Được cán
bộ trung tâm nghiên cứu thực
nghiệm nông lâm nghiệp chuyển
giao kỹ thuật băng và nuôi tằm
giống, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Lứa tằm giống đầu tiên do chính
chị Dân băng trứng, mỗi hộp đã
đạt trên 50 kg kén khiến chị quá
đỗi vui mừng. Những lứa tiếp
theo cũng vậy, cả số lượng, chất
lượng đều tuyệt hảo.
Tiếng lành đồn xa, bà con trong
thôn biết, trứng tằm do chị Dân
băng có năng suất và chất lượng
kén rất cao. Nhiều hộ đã tới nhờ
chị băng giùm. Không nề hà, lập
tức chị giúp bà con. Những hộ
được chị băng tằm giống, khi xuất
bán, từ số lượng, chất lượng kén
đều rất cao. Từ đó, nhiều bà con
trong xã và những xã khác đến
nhờ chị băng trứng, mỗi hộp trứng

họ trả chị 200 ngàn đồng và số
lượng người đến nhờ ngày càng
đông. Nhận thấy vận may đã tới,
từ năm 2002 anh chị quyết định
không nuôi tằm, chuyển qua băng
tằm giống. Cho tới nay, trong nhà
anh Quân chị Dân luôn có sẵn 90100 hộp tằm giống, vậy mà vẫn
không đủ để phục vụ bà con trong
xã và cung cấp ra thị trường.
Cuộc trò chuyện giữa tôi và chị
liên tục bị ngắt quãng do chị bận
trả lời điện thoại của khách đặt
hàng từ Đồng Nai, Bình Phước,
và các huyện Di Linh, Đức
Trọng… Sau mỗi cuộc điện thoại
chị cười tươi, nói: Vui lắm nhưng
cũng mệt lắm chú ạ!
Đã nhiều năm, gia đình chị
tạo việc làm thường xuyên cho
từ 6-10 lao động, lương cứng từ
3-4 triệu đồng/người/tháng. Thu
nhập của gia đình sau chi phí mỗi
năm được trên 600 triệu đồng.
Đã có kinh tế, anh chị luôn giúp
đỡ những hộ còn khó khăn trong
thôn, xã như: giúp tiền làm nhà,
mua cây giống, con giống với số
tiền có lúc lên tới cả trăm triệu
không lấy lãi. Những hộ nghèo,
cận nghèo, khi mua tằm giống,
chị thường giảm giá, số tiền cũng
lên tới vài chục triệu đồng.
Đang chuyện trò cùng chị thì
anh Quân về, bộ đồ ướt sũng
nước mưa. Sau xe máy là 3 bó cỏ
cá khổng lồ. Thấy tôi, anh cười
thân thiện: “Chú thông cảm, tôi
cho cá ăn xong rồi tiếp chú”. Nói
rồi anh hì hục lôi những bao cỏ
quăng xuống ao. Cả mặt ao bỗng
xao động khi bầy cá giành ăn.
- Từng ấy cỏ, cá ăn được bao
nhiêu ngày?
Nghe tôi hỏi, anh cười vang, nói:
- Chỉ đủ cho chúng xơi 3 tiếng
đồng hồ là sạch chú ơi! Chú biết
dưới ao có bao nhiêu cá không?
Cả tấn đấy. Đa phần 1-2 ký.
Trắm, mè, tai tượng đủ cả nhưng
đặc biệt là chép ròn. Loại cá có
thịt rất thơm, dai và giòn...
Hoàng hôn dần buông, chị
làm dĩa mồi, tôi cùng anh nhâm
nhi ly rượu ngâm mật ong rừng
và những vị thuốc có trong rừng
mà anh kiếm được. Tôi hỏi anh:
- Cuộc sống của anh bữa nay
khá đủ đầy và hạnh phúc? Anh
cười sảng khoái, gật gù: - Khổ
nhiều rồi, không ai khổ bằng vợ
chồng tôi ở xã này. Cũng may
trời thương, đến nay con cái
trưởng thành, kinh tế ổn định,
đòi gì hơn hả chú? Hạnh phúc
quá đi chứ…!”.
Với đức tính cần cù, không đầu
hàng số phận và tấm lòng nhân
hậu, anh Quân chị Dân được bà
con yêu mến. Nhiều năm liền
gia đình anh chị đạt danh hiệu:
Gia đình văn hóa tiêu biểu được
UBND huyện, UBND tỉnh tặng
giấy khen. Năm 2013, được
UBND huyện và Chủ tịch UBND
tỉnh công nhận là: Hộ gia đình
sản xuất kinh doanh giỏi.
Sự vươn lên mạnh mẽ của gia
đình anh Quân chị Dân là hình
mẫu để các hộ trong thôn Xuân
Phong nói riêng, xã Đạ Pal nói
chung phấn đấu noi theo.
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Độc đáo nhạc cụ truyền thống của người Churu
THÁI AN

C

ó thể kể những nhạc
cụ của người Churu
như: kèn bầu, đàn tre,
sáo, trống, chiêng…
Trong quá trình chung sống dù
có sự tiếp biến, giao thoa văn hóa
giữa các dân tộc bản địa khác ở
Tây Nguyên, nhưng phương pháp
chế tác, cách thức trình tấu và
hoàn cảnh sử dụng các nhạc cụ
của người Churu lại mang bản sắc
riêng biệt.
Nhạc cụ đầu tiên phải kể đến là
cêng (chiêng). Khác với chiêng
của người K’Ho, Mạ là bộ chiêng
6 (mỗi cái chiêng ứng với 1 thang
âm thanh, khi diễn tấu phải cần một
dàn 6 người, mỗi người giữ một
thang âm); thì chiêng của người
Churu là bộ chiêng 3, có kích thước
khác nhau, được gắn cố định lên
một dàn làm bằng tre. Tên các
chiêng trong bộ chiêng 3 của người
Churu cũng mang đậm dấu ấn của
xã hội mẫu hệ - mỗi chiêng mang
tên đại diện những người đang làm
chủ gia đình hoặc tương lai sẽ là
chủ gia đình. Chiêng lớn nhất có
tên là Ana (chiêng mẹ), có âm tơlơ
(âm trầm nhất); chiêng kích thước
lớn thứ 2 tên Dra (có nghĩa là cô
gái), mang âm dìng (âm cao hơn
chiêng mẹ); chiếc nhỏ nhất có tên
là Anà (nghĩa là con), mang âm
ding (âm cao nhất). Không giống
như các dân tộc cùng là chủ nhân
của Di sản Không gian Văn hóa
Cồng chiêng Tây Nguyên, khi diễn
tấu bộ chiêng 3 chỉ cần một nghệ
nhân đứng trước dàn chiêng, cầm
dùi gõ vào từng chiêng theo giai
âm, làn điệu, cung bậc của từng
bài dân ca muốn thể hiện như cách
người ta gõ lên những phím đàn.
Người trình tấu phải hiểu, phải
thuộc từng bài chiêng để đánh
đúng cung bậc, tiết tấu, nhịp điệu
và thể hiện xúc cảm, tình cảm của
mỗi bài chiêng theo từng giai điệu.
Chiêng 3 thường diễn tấu hòa âm
cùng các nhạc cụ dân tộc truyền
thống khác của người Churu như
trống, kèn bầu, đàn tre, kèn môi,
sáo làm nhạc đệm cho các làn điệu
dân ca, dân vũ như Arya, Tamya,
Prơ pơl, T’run Pô, Lơgăr taptung,
Păgơnăng... Ngoài chiêng 3, người
Churu còn có chiêng đôi; chiêng
đôi không có bài cụ thể, người diễn
tấu được tự do sáng tạo ngẫu hứng;
tùy vào tâm trạng, hoàn cảnh, tình
cảm mà tiếng chiêng tấu lên những
âm thanh đắm say, nhẹ nhàng, sâu
lắng, buồn bã hay tưng bừng, rộn
rã, cuồng nhiệt, thể hiện rõ dấu ấn
cá nhân, nếu hay sẽ được cả cộng
đồng hưởng ứng.
Nhạc cụ truyền thống tiếp theo
có thể kể là Sơng gơr (trống); trống
của người Churu có 3 loại: trống to,
trống vừa và trống nhỏ. Trống to
thường được dùng trong các cuộc
đi săn của cộng đồng để làm hiệu
lệnh hoặc để gióng lên xua đuổi thú
dữ khi gặp chúng. Trống vừa và
trống nhỏ thường dùng diễn tấu với
các nhạc cụ khác trong các lễ hội,
sinh hoạt văn hóa tinh thần. Thân
trống thường được làm từ một thân
cây đục rỗng bên trong. Hai mặt
trống được bịt bằng da trâu rừng

Âm nhạc từ xa xưa đã là một phần thiết yếu trong cuộc sống của mọi dân tộc. Vì lẽ đó mà con người
luôn không ngừng sáng tạo ra các loại nhạc cụ để làm cho cuộc sống trở nên phong phú, hứng khởi,
nhiều màu sắc hơn. Và người Churu - một trong 3 dân tộc sinh sống lâu đời ở Lâm Đồng cũng đã sáng
tạo cho riêng mình nhiều loại nhạc cụ độc đáo.

Trai gái người Churu trình diễn dân vũ Arya trên nền các nhạc cụ dân tộc. Ảnh: T.An

phơi khô, được cố định bằng dây
mây quấn quanh thân trống xiết
chặt, rồi căng ra bởi những chiếc
đinh làm bằng tre già gim chặt vào
thân trống. Cùng với bộ chiêng
3, trong dàn hòa tấu các nhạc cụ,
trống có vai trò giữ nhịp làm cho
lời dân ca thêm ngọt ngào, những
vũ điệu dân vũ Arya thêm uyển
chuyển, nhịp nhàng, cồng chiêng
thêm trầm hùng, máu lửa.
Nhạc cụ thứ ba chúng tôi muốn
nhắc tới là lơker (kèn bầu) - nhạc
cụ bộ hơi tiêu biểu của người
Churu. Kèn bầu được làm từ vỏ trái
bầu hồ lô phơi khô gắn với 6 ống
nứa dài ngắn khác nhau có đục lỗ,
mỗi ống nứa ứng với một nốt nhạc.
Muốn có một chiếc kèn bầu đủ
hay, chuẩn về âm thanh thì người
nghệ nhân chế tác phải chọn quả
bầu già, tròn đều, phơi khô, các ống
nứa cũng già đủ độ đẹp, bền. Nghệ
nhân phải khéo léo đục lỗ trái bầu
vừa khít đặt 6 ống nứa vào, rồi trét
sáp ong gắn chặt, cố định các ống
nứa dính chặt với trái bầu vừa đảm
bảo mỹ thuật và kỹ thuật. Khi diễn
tấu, nghệ nhân đưa phần cuống trái
bầu lên miệng thổi, đồng thời dùng
những ngón tay của cả hai bàn tay
đặt vào các lỗ đã khoét trên 6 ống
nứa. Các ngón tay sẽ điều khiển
thanh âm theo giai điệu, nhịp điệu
trình tấu. Kèn bầu có thể độc tấu,
có thể nhiều kèn bầu cùng hợp
tấu, có thể hòa tấu với các nhạc cụ
khác như chiêng, trống các lễ hội
của buôn làng. Vào các dịp sinh
hoạt văn hóa cộng đồng, người
con gái, con trai Churu biết thổi
kèn bầu thường gây được sự chú ý
của người khác, bởi bên cạnh đòi
hỏi sự am hiểu âm luật thì phong
cách diễn tấu kèn bầu là cả một sự
duyên dáng cuốn hút, những ngón
tay như múa, toàn thân đung đưa,
lắc lư theo nhịp... Ngoài ra, kèn bầu
còn được sử dụng trong sinh hoạt
đời thường, nam nữ thanh niên
trong làng trổ tài vào các buổi tối đi
chơi nhóm hoặc thổ lộ tình cảm với
nhau, mượn tiếng tu tù tu để nói lên
tâm sự trong lòng.
Tơ lía (sáo) của người Churu

cũng là nhạc cụ bộ hơi được làm từ
ống nứa, dài ngắn tùy vào sở thích
của người chế tác, thường có độ
dài dưới 1m. Có 2 loại sáo gồm sáo
3 lỗ và sáo 2 lỗ. Ống nứa dùng để
làm sáo phải đủ kích thước, không
to, không nhỏ, đủ độ già để đảm
bảo bền, đẹp, khi gõ phải phát ra
tiếng vang lách cách. Việc khoét
2 - 3 lỗ trên ống sáo hoặc làm bóng
thân sáo đòi hỏi công phu, riêng
làm phần đầu thổi phải dồn nhiều
tâm sức nhất. Đầu thổi được đặt
ngay sát đốt ống nứa, được đẽo vát
bên dưới nghiêng một góc 60o, phía
trên gọt vát mỏng được gắn thêm
một thanh nứa, hai bên của đốt ống
nứa được khoét lỗ để tạo âm. Khi
trình tấu, nghệ nhân sẽ đưa đầu thổi
vào miệng, các đầu ngón tay đặt
vào 3 lỗ trên thân cây sáo để điều
khiển âm thanh, giai điệu. Riêng
sáo 2 lỗ, người thổi sẽ đặt đầu thoát
âm vào các vật dụng hỗ trợ như
bình gốm nhỏ, lọ gốm tạo ra âm
thanh trầm ấm, dìu dặt hơn…
Đàn tre là nhạc cụ thuộc bộ dây
duy nhất trong nhạc cụ truyền thống
của người Churu, gần giống với
cây đàn Chapi của người Raglai
(nhạc cụ đã trở nên nổi tiếng qua
bài hát Giấc mơ Chapi của Trần
Tiến). Độc đáo bởi thân đàn và dây
đàn là một ống tre không tách rời,
các dây của đàn được làm từ chính
phần vỏ của thân ống tre. Để chế
tác, nghệ nhân đã chọn một ống
tre nằm giữa 2 đốt đủ dài, đủ dày,
đủ già, đủ lớn; rồi khéo léo dùng
mũi dao sắc nhọn tách lớp vỏ ống
tre, sau đó phân chia, gọt tỉa, trau
truốt thành những dây đàn; mỗi dây
mảnh bằng nửa cây tăm cách đều
nhau từ 1 - 2 cm xung quanh ống
tre. Sau đó dùng những miếng tre
nhỏ chèn vào đầu của mỗi sợi dây
tạo khoảng cách giữa thân ống tre
và dây đàn, làm cho mỗi dây có độ
căng - chùng khác nhau để định âm
cho từng dây. Ống tre cũng chính là
bộ phận cộng hưởng âm thanh của
đàn, được làm nhẵn và tạo lỗ tiếp
âm ở trên thân đàn hoặc ở hai đầu
đảm bảo thẩm mỹ. Đàn tre được sử
dụng mọi lúc mọi nơi, có thể mang

đi chơi, đi lao động sản xuất, làm
ruộng, bắt cá, hái rau rừng… Khi
gẩy đàn phát ra âm thanh bập bưng,
trầm bổng rất vui tai.
Từ xưa, khi chưa có bất cứ loại
hình nghệ thuật giải trí nào, vào
những lễ hội truyền thống, đồng
bào Churu quần tụ bên đống lửa,
nhà sàn, rơm rạ; sau khi các nhạc
cụ được tấu lên thực hiện nghi lễ
truyền thống, người Churu lại cùng
truyền tay nhau các nhạc cụ để trổ
tài, thi thố, người chơi nhạc, người
hát, người nhảy múa đến thâu đêm
suốt sáng. Không chỉ đánh giá con
người qua việc chăm chỉ lao động
sản xuất, người Churu còn đặt nặng
giá trị tinh thần trong đời sống của
người đó. Trai gái Churu chơi các
nhạc cụ giỏi, hát, múa giỏi đều là
người “đắt” vợ, “đắt” chồng; đến
khi già thường là người có uy tín,
được cộng đồng nể trọng. Chính
vì thế, các già làng của cộng đồng
người Churu thường là những
người nắm giữ các giá trị văn hóa
phi vật thể, trong đó có âm nhạc; họ
là những người giỏi chế tác, diễn
tấu các nhạc cụ của dân tộc mình.
Cùng với sự phát triển, các sinh
hoạt văn hóa truyền thống, các
nghi thức mùa màng, lễ hội của
người Churu cũng dần thay đổi,
vì thế các nhạc cụ dân tộc cũng ít
có dịp sử dụng và đang dần bị mai
một. Đặc biệt là các nghệ nhân biết
chế tác các nhạc cụ chỉ còn đếm
được trên đầu ngón tay. Tuy nhiên,
với nỗ lực gìn giữ và phát huy
Không gian Văn hóa Cồng chiêng
Tây Nguyên, trong đó có các nhạc
cụ đi kèm với cồng chiêng, ngành
Văn hóa Lâm Đồng đã thực hiện
kiểm kê di sản, tổ chức, phục dựng
các lễ hội, truyền dạy cồng chiêng,
thành lập các đội, nhóm CLB cồng
chiêng tại các buôn làng. Nhờ vậy,
các nhạc cụ như chiêng, trống, kèn
bầu của người Churu vẫn thường
xuyên trình diễn trên các sân khấu
liên hoan ca múa nhạc trong và
ngoài tỉnh, vừa là môi trường
“sống” của các nhạc cụ, vừa làm
phong phú thêm đời sống tinh thần
của đồng bào.

Truyện ngắn: HOÀNG KIM

hành công của mỗi con
người là cả một câu
chuyện dài và thú vị.
Có người sinh ra đã
được thừa hưởng từ gia tài và cơ
nghiệp đồ sộ của gia đình, nhưng
cũng có người đi lên, trưởng thành
từ con số “không”, chính từ sự
vượt khó, cần cù của bản thân. Đó
mới thực sự là những con người
đáng quý và rất đáng khâm phục.
Nguyễn Quốc Thanh là một
con người như vậy. Cách đây gần
20 năm, sau khi tốt nghiệp xuất
sắc Đại học Nông nghiệp thành
phố Hồ Chí Minh, từ chối cơ hội
trở thành giảng viên của trường,
Thanh đã trở về quê nhà, để từ đó
có điều kiện chăm sóc ba má đã
già yếu và tiếp tục duy trì, phát
triển hãng trà Quốc Thanh, vốn đã
nổi tiếng từ trước 1975, và đã trở
thành một doanh nghiệp lớn mạnh
của xứ trà B’Lao của Lâm Đồng.
Là chủ một doanh nghiệp lớn
của tỉnh, ngoài việc phải quan hệ
với nhiều đối tác trong và ngoài
nước, thỉnh thoảng Thanh vẫn
phải lên làm việc với Sở Thương
nghiệp của tỉnh. Sau mỗi ngày làm
việc vào buổi chiều, Thanh đều
thả bộ dọc theo những trục đường
dẫn vào chợ Đà Lạt để quan sát
tình hình buôn bán ở đây. Lần ấy,
khi đang ngồi nhâm nhi ly sữa đậu
nành ngay bậc cấp cầu thang chợ
Đà Lạt, Thanh chợt thấy một đám
trẻ vừa đánh giày, vừa bán vé số…
đang tụ tập mời chào khách. Thanh
chợt chú ý đến một cậu bé có dáng
người gầy gò, mảnh khảnh tay
đang cầm một tấm biển nhỏ, thay
vì hộp đánh giày hay tập vé số như
những đứa trẻ khác, thì lại cầm tấm
bảng giơ cao. Thanh chú ý quan sát
thì thấy tấm bảng, mặt trước ghi 2
chữ “đánh giày”, mặt còn lại ghi
khá rõ: “Con muốn trở thành một
người đánh giày, xin hãy giúp con
có một hộp đánh giày”.
Tò mò vì sự khác biệt ấy, Thanh
gọi cậu bé đến cùng uống sữa và
hỏi chuyện.
Được biết cậu bé đang học lớp
9, hàng ngày sau khi tan học, cậu
phải giúp ba mẹ làm vườn, tuy
vậy, thành tích học tập của cậu
luôn đứng trong top 5 của lớp. Nhà
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THEO DÒNG SỰ KIỆN
ội dung Dự thảo vừa
được Cục Nghệ thuật
biểu diễn (NTBD),
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du
lịch (VHTTDL) lấy ý kiến
lãnh đạo các sở, ngành, đơn
vị tổ chức biểu diễn... trong cả
nước về dự thảo Nghị định quy
định về hoạt động nghệ thuật
biểu diễn. Trong đó, có những
yếu tố được quan tâm như: bất
cập phát sinh trong đời sống
biểu diễn nghệ thuật như quy
định về ca sĩ hải ngoại về Việt
Nam biểu diễn; người đẹp,
người mẫu ra nước ngoài dự
thi; phổ biến bản ghi âm, ghi
hình, tác phẩm sáng tác trước
năm 1975... được chờ đợi điều
chỉnh, bổ sung, thay đổi phù
hợp với thực tiễn đời sống.
Dự thảo Nghị định biểu diễn
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Bản hợp đồng đặc biệt
nghèo, ba mẹ làm vườn thu nhập
không đủ ăn, nên cậu muốn tranh
thủ lúc rảnh và nhất là trong những
ngày nghỉ hè, kiếm ít tiền để đóng
học phí và mua sắm sách vở.
Thanh nhìn cậu bé với ánh mắt
khâm phục và hỏi:
- Con đánh giày mà không có
hộp đồ nghề là sao?
Rất tự tin, cậu bé trả lời:
- Dạ, thưa chú, nếu có khách thì
con lấy giày đưa cho bạn có hộp
đồ nghề làm, mỗi lần như vậy con
được bạn trả công cho hai ngàn.
- Vậy con cần bao nhiêu tiền để có
thể sở hữu được một hộp đồ nghề?
- Dạ, thưa chú, con cần khoảng
chín trăm ngàn đồng. Với số tiền
đó con mới mua được một hộp
đánh giày chuyên dụng, có ghế xếp
nhỏ, dầu bóng, khăn nhung và gần
10 loại xi đánh giày khác nhau.
- Thế con đã có bao nhiên rồi?
Cậu bé ấp úng, vẻ tự tin ban đầu
đã biến mất:
- Dạ! Dạ! Thưa chú, con chỉ mới
có được 300 ngàn ạ, con còn thiếu
đến 600 ngàn nữa chú ơi!
Thanh quan sát kỹ cậu bé, và
bằng linh cảm của một con người
đã từng trải trên thương trường,
anh tin vào những điều cậu bé vừa
thổ lộ. Không ngần ngại Thanh
vừa rút ví vừa nói chậm rãi, đầy
quyết đoán: “600 đồng này, chú
đưa cho con, coi như chú đầu tư
vào một công việc, nhưng con
phải làm theo điều kiện này. Nghĩa
là sau khi nhận tiền, coi như giữa
chúng ta hình thành một hợp đồng
kinh tế. Đúng một tháng sau, vào
giờ này và cũng tại địa điểm này,
con không những phải trả đủ 600
ngàn mà còn phải trả thêm một
đồng tiền lãi, nếu đồng ý, chú sẽ
đưa cho con số tiền này”.
Nghe nói thế, cậu bé vui sướng
nhìn Thanh gật đầu.
Nhận tiền, cậu bé chạy vội vào
chợ, chỉ ít phút sau, Thanh đã
thấy cậu bé đeo hộp đánh giày với
khuôn mặt rạng rỡ và trong tâm
thế sẵn sàng bắt tay ngay vào công
việc. Thấy vậy, Thanh lắc đầu nói:
“Là người hợp tác với con, chú có

trách nhiệm nhắc nhở con về địa
điểm làm ăn sao cho hợp lý và để
có thể đạt hiệu quả cao. Đà Lạt là
một thành phố mà hàng ngày có
rất nhiều du khách đến tham quan
và nghỉ dưỡng, đó là những đối
tượng rất phù hợp với công việc
của con”.
Cậu bé suy nghĩ một lát rồi nói:
“Thế thì con sẽ đến các khách sạn
và nhà hàng được không chú?”.
Thanh vui vẻ gật đầu.
Vậy là, cậu bé đeo hộp đánh
giày đến ngay khách sạn đối diện,
đứng gần lối ra vào. Thấy chưa có
đông du khách, cậu bé vui vẻ nói
với Thanh: “Ồ! Sao chú không là
người khách đầu tiên mở hàng cho
con. Biết đâu, đây sẽ là một khởi
đầu đẹp, vả lại, cũng là dịp để chú
kiểm tra tay nghề của con chứ ạ!”
Thanh cười vui vẻ, quả là một
cậu bé tinh khôn. Nói rồi, anh liền
ngồi lên chiếc ghế để làm khách
hàng đầu tiên của cậu bé: “Nếu
con làm không tốt, điều đó cũng có
nghĩa là con nói xạo nhé, và chú

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH BIỂU DIỄN:

Cởi mở và trách nhiệm

Minh họa: Phan Nhân

Theo Dự thảo
Nghị định
biểu diễn,
ca sĩ hải ngoại
sẽ được cấp
phép trực tiếp
khi về nước
biểu diễn.

lần này có nhiều thay đổi được
đánh giá sát thực tế, tạo điều
kiện, có tính chất mở đối với các
cá nhân, tổ chức biểu diễn nghệ
thuật, đơn vị quản lý.
Hiện nay, có những ý kiến băn

khoăn về việc có nên bỏ cấp giấy
phép biểu diễn nghệ thuật đối với
âm nhạc, tạp kĩ hay không? Yêu
cầu phúc khảo đối với chương trình,
yếu tố hậu kiểm, vai trò cơ quan
chức năng các sở địa phương…

coi như đã đầu tư làm ăn cho một
người không thành thật. Chuyện
này coi như chú thất bại”. Cậu
bé lắc đầu nói ngay: “Chú cứ yên
tâm. Để đến với công việc này, con
luyện tay nghề cũng đã khá lâu, và
chú ý quan sát các bạn đang hành
nghề mỗi khi có khách”.
Chỉ một thoáng sau, nhìn đôi
giày đã sáng bóng, Thanh vui vẻ
gật đầu hài lòng: “Chú tin rằng,
với kỹ năng đánh giày như thế này
và đức tính thật thà, vui vẻ, nhất
định con sẽ thành công. Hẹn con
đúng 1 tháng sau nhé!”…
Đúng hẹn, hôm ấy sau khi xong
việc với Sở Thương nghiệp, Thanh
lại thả bộ đến gánh sữa đậu nành,
nơi đã hẹn gặp lại cậu bé đánh
giày ngày nào. Đã hơn 20 phút trôi
qua mà vẫn chưa thấy cậu bé đánh
giày xuất hiện, Thanh bắt đầu có
những suy nghĩ mông lung…
Là người đã từng chứng kiến
toàn bộ sự việc từ trước, bà bán
sữa nói một cách khẳng định:
“Thôi chú đừng chờ vô ích, tụi

Nội dung dự thảo Nghị định
mới trên cơ sở kế thừa và phát huy
NĐ 79/2012/NĐ-CP và Nghị định
số 15/2016/NĐ-CP, được đánh
giá cao, sát thực tế, thay đổi theo
hướng có lợi, thông thoáng cho
cá nhân, đơn vị tổ chức biểu diễn.
Các quy định cấm tại Điều 6, NĐ
79/2012/NĐ-CP được thể chế bằng
chính sách quản lý ràng buộc trách
nhiệm của tổ chức, cá nhân tham
gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
Việc cấp phép trực tiếp cho cá
nhân là người Việt Nam định cư
ở nước ngoài không phải qua đơn
vị tổ chức, doanh nghiệp. Điều
này làm đơn giản hóa điều kiện
kinh doanh, thủ tục hành chính,
hoạt động biểu diễn nghệ thuật của
nghệ sĩ.

nhỏ bây giờ tinh ranh lắm…”.
Chưa nói xong câu, từ xa, Thanh
đã thấy cậu bé đang hối hả chạy
đến. Cậu nói trong hơi thở: “Con
biết có lẽ chú đang tìm con, vì đã
quá giờ hẹn gần 30 phút rồi còn
gì”. Sau khi gọi cho mình một ly
sữa nóng, cậu bé rút tiền thanh
toán cả hai ly sữa mà kiên quyết
không để cho Thanh trả. Và rồi
vừa chậm rãi, cậu bé mở thùng
đánh giày, lấy ra một phong bì đưa
cho Thanh bằng cả hai tay: “Con
xin gửi lại chú số tiền mà chú đã
cho con mượn. Một lần nữa con
rất biết ơn đến sự giúp đỡ của
chú”. Thanh xúc động: “Số tiền
chú đầu tư cho con là không lớn,
việc con đến đây gặp chú đúng
hẹn, không những thế, con còn trả
lại tiền cho chú nữa, quả là chú đã
nghĩ rất đúng về con. Con xứng
đáng được thưởng phần quà nhỏ
nhoi này. Chú tin rằng sau này con
sẽ thành đạt”. Nói rồi, Thanh đưa
lại chiếc phong bì cho cậu bé.
Cậu bé thấy vậy mà rất sâu sắc.

Cậu bé đã tìm hiểu và biết Thanh
là giám đốc của một hãng trà nổi
tiếng ở Bảo Lộc… Bất chợt, có
người gọi đánh giày, cậu bé vội xin
phép và chìa bàn tay nhỏ còn dính
xi đánh giày ra bắt tay Thanh. Hai
chú cháu nắm chặt lấy tay nhau
một cách vui vẻ, trước sự cười tươi
của bà bán sữa đậu nành nóng…
Thời gian thấm thoắt trôi qua,
Thanh cũng không còn nghĩ đến
cậu bé đánh giày của gần 20 năm
về trước nữa. Hôm nay, Thanh
đang đau đầu vì công việc. Đó
là doanh nghiệp trà của anh vừa
bị đối tác Đài Loan trả lại một lô
hàng lớn, vì họ nói rằng sản phẩm
trà của công ty Thanh được sản
xuất từ vùng nguyên liệu đã bị
nhiễm chất độc hóa học từ thời
chiến tranh. Họ còn ra điều kiện là
sẽ chỉ tiếp tục làm ăn với Doanh
nghiệp trà Quốc Thanh sau khi có
giấy xác định về mức độ an toàn,
do một cơ quan kiểm định uy tín
của nước ngoài cấp. Sự việc xảy ra
quá bất ngờ, nếu giải quyết xong
theo yêu cầu của đối tác, thì phải
mất khá nhiều thời gian. Thanh
lúng túng trước việc cần phải có
tiền để mua nguyên liệu sản xuất
và trả tiền lời cho ngân hàng vừa
đến kỳ đáo hạn. Nguy cơ phá
sản doanh nghiệp gần kề. Đang
loay hoay gọi điện thoại đi nhiều
nơi để nhờ giúp đỡ, thì người
thư ký bước vào nói: “Có một
người khách còn trẻ mời ông trưa
nay dùng cơm tại nhà hàng Tâm
Châu”. Vừa cúi đầu liên tục bấm
số điện thoại, không kịp ngẩng
đầu lên, Thanh hỏi vội: “Là ai vậy
cô?”. Người thư ký lấy vội trong
túi một cái móc chìa khóa ra rồi
nhẹ nhàng để trên bàn làm việc
của Thanh. Thanh ngẩn người,
chiếc móc khóa có gắn một chú
gấu trúc nhỏ xinh xắn làm bằng
mica, trên ngực có khắc rõ nét 3
chữ: “Người giỏi nhất”.
Bao kỷ niệm của gần 20 năm
trước với cậu bé đánh giày chợt ùa
về. Lúc chia tay bên gánh sữa đậu
nành ở phía trước cầu thang chợ
XEM TIẾP TRANG 11
Đà Lạt,...

Show thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” lập cú đúp
kỷ lục Guinness Việt Nam
Trải qua 10 năm dàn dựng và
thực hiện, Tinh hoa Bắc Bộ là sân
khấu thực cảnh đầu tiên tại Việt
Nam. Trong đó, các yếu tố dân
gian truyền thống được thể hiện
theo phong cách hiện đại, thể hiện
những ấn tượng cuộc sống và con
người vùng châu thổ sông Hồng.
Tổ chức Kỷ lục Guinness Việt
Nam vừa trao cho vở diễn “Tinh
hoa Bắc Bộ” 2 kỷ lục là “Show
diễn có sân khấu mặt nước lớn
nhất Việt Nam” và “Show diễn
có số lượng diễn viên là nông dân
đông nhất Việt Nam”.
Sân khấu “Tinh hoa Bắc Bộ”
nằm ngay dưới chân núi Thầy
(xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội),
trên hồ nước diện tích 4.300 m2,

nơi đạo diễn Hoàng Nhật Nam
dẫn dắt du khách bước vào câu
chuyện kể về thiên nhiên, đời
sống tinh thần phong phú của
con người đất Việt.
Ngoài ra, “tinh hoa” mà đạo
diễn Hoàng Nhật Nam muốn
gửi gắm đến khán giả chính
là người nông dân Việt Nam.
Dàn diễn viên hùng hậu với
250 diễn viên, trong đó có tới
150 người nông dân tham gia
vào vở diễn cũng góp phần đưa
vở thực cảnh “Tinh hoa Bắc
Bộ” lập kỷ lục “Show diễn có
số lượng diễn viên là nông dân
đông nhất Việt Nam”.

TS tổng hợp
(theo baovanhoa.com.vn)
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CUỐI TUẦN

Phạm Quốc Ca
và những góc nhìn văn chương

TẢN VĂN
NGUYỄN NGỌC PHÚ

LTS: Tập tiểu luận “Thơ và mấy vấn đề văn học” (NXB Hội Nhà văn, Hà
Nội, 2016) của tiến sĩ - nhà thơ Phạm Quốc Ca (nguyên Chủ tịch Hội VHNT
Lâm Đồng khóa V) vừa được Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật
Trung ương trao tặng thưởng loại C (2016-2017). Báo Lâm Đồng Cuối tuần
trân trọng giới thiệu cuốn sách này qua bài viết của tác giả Tư Hương.

Tập tiểu luận Thơ và mấy vấn đề văn học
của Phạm Quốc Ca, NXB Hội Nhà văn 2016.
TƯ HƯƠNG

àm thơ từ khi còn trong
quân ngũ, nhà thơ Phạm
Quốc Ca đã có hơn bốn
mươi năm gắn bó với
thơ. Không chỉ là người nghiên
cứu, giảng dạy về thơ mà ông còn
sáng tác thơ, dịch thơ tiếng Nga,
thơ Đường... Năm tập thơ và một
chuyên luận về thơ là những đóng
góp của ông đối với nền thơ Việt
Nam hiện đại. Trên hành trình trải
nghiệm thơ ca đầy say mê và thủy
chung, mới đây, ông cho in tập
tiểu luận Thơ và mấy vấn đề văn
học. Sách do Nxb Hội Nhà văn ấn
hành cuối năm 2016, dày ngót 300
trang, tập hợp 37 tiểu luận được
viết trong thời gian từ sau Đổi mới
1986 đến nay.
Với Thơ và mấy vấn đề văn học,
Phạm Quốc Ca mang đến những
góc nhìn đa dạng về văn học. Ấn
tượng chung của người đọc đối
với tập tiểu luận này là tác giả đã
đề cập đến một phạm vi rất rộng
với nhiều vấn đề phức tạp của văn
chương: Từ thơ thể hiện qua các
tiểu luận “Bàn thêm về tứ thơ”,
“Thơ hay cho hôm nay” đến văn
xuôi “Một cuốn tiểu thuyết đáng
được tìm đọc”. Và, từ văn học
Việt Nam như “Thơ trữ tình công
dân sau 1975”, “Xu hướng thơ
hiện đại trong nền thơ Việt Nam
đổi mới”, đến văn học nước ngoài
“Chất thơ độc đáo của tứ tuyệt
Đường thi”, “Một bài thơ hay của
Vasili Fyodorov”; kể cả văn học
đối với đối tượng độc giả người
lớn từ văn học người lớn “Mấy
vấn đề thi pháp thơ Việt Nam giai
đoạn 1986-2000”, đến văn học
thiếu nhi “Mấy vấn đề về thơ cho
thiếu nhi”. Hay từ tiến trình văn
học “Đặc điểm mang tính quy
luật trong quá trình đổi mới văn
học Việt Nam”, “Thơ trữ tình cá
nhân sau 1975”, “Đặc điểm giọng
điệu thơ sau 1975”... đến những
hiện tượng tác giả, tác phẩm văn
học cụ thể như “Thơ Tương Phố
trong giai đoạn văn học giao thời
1900-1930”, “về Bài ca chúc Tết
thanh niên của Phan Bội Châu”.
Ở địa hạt lí luận có: “Thơ như tôi
quan niệm”, “Bàn thêm về tứ thơ”;

L

Tiến sĩ - nhà thơ
Phạm Quốc Ca.

phê bình có: “Ý thức mới về Thơ
mới”, “Một nét phong cách đáng
quý của nhà thơ Hữu Thỉnh”; thực
tiễn văn học thì có “Ảnh hưởng
của các trào lưu văn học Pháp đến
văn học Việt Nam trước 1945”;
còn văn học trong nhà trường
được tác giả đề cập trong “Trao
đổi thêm về việc giảng dạy bài
thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình
Thi”; hoặc văn học địa phương
đấy là “Bức tranh chấm phá về
văn học viết ở Lâm Đồng”... Là
người hoạt động “đa năng” trong
lĩnh vực văn học nghệ thuật (sáng
tác, dịch thuật, nghiên cứu, giảng
dạy, quản lí), Phạm Quốc Ca có
điều kiện bao quát nhiều vấn đề
rộng lớn của văn học. Thơ và mấy
vấn đề văn học của ông thể hiện rõ
điều này.
Không chỉ dừng lại ở bề rộng,
Thơ và mấy vấn đề văn học còn
chiếu những góc nhìn hướng vào
chiều sâu, những phát hiện mới
mẻ. Điều này thể hiện rõ qua
những phân tích ngọn ngành,
những kiến giải, nhận định sâu
sắc, những phát hiện bất ngờ, thú
vị với các tiểu luận được triển khai
khá công phu, giàu hàm lượng
khoa học, đầy tính mới mẻ. Ở
những tiểu luận về tứ thơ, giá trị
thơ, thơ Việt Nam sau năm 1975
(như Bàn thêm về tứ thơ, Giao lưu
văn học và tích hợp các giá trị thơ,
Đặc điểm ngôn ngữ thơ sau 1975,
Đặc điểm giọng điệu thơ sau
1975, Mấy nhận xét về thể thơ sau
1975...), Phạm Quốc Ca mang đến
những góc nhìn đầy tính hàn lâm,
học thuật. Trong khi đó, với các
tiểu luận Thơ như tôi quan niệm,
Thơ hay cho hôm nay, Mấy vấn đề
về thơ cho thiếu nhi, Ý thức mới
về Thơ mới..., tác giả khiến người
đọc phải bất ngờ, thích thú với
những phát hiện mới mẻ, độc đáo
mang đậm dấu ấn cá nhân người

viết. Chẳng hạn, ở tiểu luận Mấy
vấn đề về thơ cho thiếu nhi, ông
chỉ ra nhiều “hạt sạn” trong những
bài thơ viết cho thiếu nhi đã được
xem là hay như trường hợp bài thơ
Con chim chiền chiện (Huy Cận)
được đưa vào sách giáo khoa:
“Bài thơ có những câu tuyệt hay:
“Bay cao, cao vút/ Chim biến mất
rồi/ Chỉ còn tiếng hót/ làm xanh
da trời...”. Tài năng cỡ Huy Cận
mới có những câu xuất thần như
vậy. Thật tiếc là bên cạnh đó lại
có những câu không một chút trẻ
thơ: “Chim ơi, chim nói/ Chuyện
chi, chuyện chi?/ Lòng vui bối
rối/ Đời vui đến thì” (trang 61).
Nếu như với chuyên luận Mấy
vấn đề về thơ Việt Nam 1975 2000 (NXB Hội Nhà văn, 2003),
người đọc biết đến Phạm Quốc
Ca như là một trong những nhà
nghiên cứu hàng đầu về thơ Việt
Nam sau 1975, thì ở tập tiểu luận
Thơ và mấy vấn đề văn học, độc
giả lại biết đến một Phạm Quốc
Ca với nhiều gương mặt phong
phú hơn. Ta nhận ra ở ông chân
dung một nhà nghiên cứu chuyên
sâu qua những tiểu luận về thơ nói
chung và những giai đoạn, trường
phái, hiện tượng cụ thể; một nhà
phê bình sắc sảo qua các tiểu luận
về Lê Đình Kỵ, Hữu Thỉnh, Hà
Linh Chi; một nhà giáo đầy tâm
huyết qua những tiểu luận về các
vấn đề dạy học liên quan đến
những tác phẩm trong nhà trường
như Vội vàng, Đất nước; và cả
một nhà quản lí văn nghệ nhiều
kinh nghiệm qua những tiểu luận
về văn học Lâm Đồng. Có thể nói,
chính những gương mặt đa dạng
trong thống nhất với các góc nhìn
phong phú, mới mẻ của tác giả đã
góp phần làm nên sự thành công,
độc đáo của tập tiểu luận.
Chính sự thống nhất trong
đa dạng của những gương mặt,

những góc nhìn này đã mang
đến cho Thơ và mấy vấn đề văn
học những phẩm chất riêng. Con
người nghiên cứu mang đến cái
nhìn uyên bác, chuyên sâu. Con
người quản lí mang đến cái nhìn
chặt chẽ, bao quát. Con người thơ
mang đến những trang viết bay
bổng, say mê. Và con người dạy
học lại mang đến cái nhìn tỉnh táo,
mực thước. Nhưng trên hết là tính
khoa học vẫn được tác giả đề cao
hơn cả. Nổi bật trong phong cách
của tác giả là cái nhìn đa diện,
đối thoại và cởi mở. Tất cả tổng
hòa làm nên một cuốn sách với
nội dung đa dạng, gợi mở nhiều
hướng tiếp cận, giá trị ở nhiều
phương diện, có những đóng góp
đáng quý.
Đúng như nhận định của GS.
Huỳnh Như Phương trong bài mở
đầu sách, trọng tâm và nổi bật
trong cả tập tiểu luận là những
vấn đề về thơ. “Chủ đề thơ ca
chiếm hầu hết số trang của cuốn
sách. Khi bàn đến những vấn đề
chung của văn học, tác giả có đề
cập đến tiểu thuyết, nhưng thường
hơn vẫn là liên hệ đến thực tiễn
sáng tác thơ ca” (tr. 6). Dù đến với
văn chương bằng nhiều góc nhìn
khác nhau nhưng thơ ca vẫn là
điều tâm huyết nhất đối với Phạm
Quốc Ca. Người thơ trong ông
đã sống trọn vẹn với thơ, không
chỉ trong sáng tác, dịch thuật mà
cả trong nghiên cứu, phê bình.
Thơ và mấy vấn đề văn học nói
thay điều đó. Và dĩ nhiên, dù tập
tiểu luận đã đạt được nhiều thành
công nhưng đây chưa phải là điểm
dừng trên hành trình trải nghiệm
thơ ca của tác giả. Yêu thơ và
chung thủy với thơ, “ngòi bút phê
bình của Phạm Quốc Ca chắc hẳn
cũng không dừng lại mà sẽ tiếp
tục chiêm nghiệm trên con đường
đi tới của văn học” (tr. 7).

ừ hạ vào thu là khoảnh khắc
giao mùa, sang mùa. Cái cánh
cửa của thời gian của thiên
nhiên lật từ hạ sang thu có bao bí ẩn.
Đó chính là vẻ đẹp của tạo hóa. Cái
ranh giới không rõ rệt có vẻ như mơ
hồ mà nhà thơ Hữu Thỉnh trong cái
khoảnh khắc “Sang thu” bất chợt
nhận ra: “Có đám mây mùa hạ/ Vắt
nửa mình sang thu”. Hạ thì nồng
nhiệt, nồng nàn cháy bùng. Thu thì
điềm tĩnh, dềnh dàng và sương khói.
Cái độ hạ vào thu cũng giống như
đời người từ tuổi thanh niên sang
tuổi trung niên.
Một sáng mai ra bờ sông ta bỗng
thảng thốt như thi sỹ tài hoa và nhạy
cảm Hữu Thỉnh bất chợt: “Sông
được lúc dềnh dàng/ Chim bắt đầu
vội vã”. Cái động thái chậm và tiết
tấu nhanh cùng trong một thời khắc
đã lắng lại trong ta bao phù sa thấm
đậm và nghĩ ngợi khi chớm se se
cái cảm giác heo may đang dần đến
với bao ấm lạnh cuộc đời. Hình như
mùa hạ tưng bừng đã đốt hết, nở
hết, dâng hiến hết mình những nồng
nàn, nồng nhiệt ánh nắng rỡ ràng
bung hết mọi cánh hoa khoe sắc...
Nắng như là một hồi quang bày tỏ
chân thành, như là một sự hiện diện
khao khát hồi sinh để hút nhựa trời,
râm ran nhựa đất, đầu cành cuối rễ
mà tụ thành quả mọng chưng cất
nên vị ngọt...
Có một loại quả mà khi thu về
ai cũng nhớ đó là quả hồng. Hồng
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(TIẾP THEO VÀ HẾT)
PHAN QUANG

Chúng tôi đã tìm đọc lại bài báo
của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện in lần
đầu trên tạp chí Pháp La Pensée, xin
tóm lược dưới đây những ý lớn.

Paul Mus và
Nguyễn Khắc Viện
Tại hồi ký Ước mơ và Hoài niệm
(NXB Đà Nẵng, 2003), bác sĩ
Nguyễn Khắc Viện kể: Nhân một
buổi tranh luận với nhà văn Albert
Camus về quan hệ giữa Nho giáo
và học thuyết Mác tại Việt Nam,
ông có đưa ra mấy luận điểm của
mình. Những luận điểm ấy sau đó
được ông viết thành bài, gửi đăng
tạp chí La Pensée, và được dư luận
quốc tế và nước ta chú ý vì cách đặt
vấn đề không mang tính giáo điều
như nhiều người vẫn hay làm thời
đó. Bài báo của Nguyễn Khắc Viện
được dịch sang nhiều thứ tiếng trên
thế giới, Nhà Xuất bản Sự thật, Hà
Nội cũng có dịch ra tiếng Việt, in
thành tập sách mỏng.
Lần ấy, nhà văn Albert Camus
trao đổi với bác sĩ Nguyễn Khắc
Viện như sau: Hòa bình thế giới có
thể được bảo vệ nếu những người
có thiện chí trên thế giới cùng nhau
lập ra một hội đoàn quốc tế theo
cách làm của các sĩ phu Nho học và
dựa trên học thuyết của Khổng tử.
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Mùa thu
chưa xa
Mùa thu chưa xa
Khuất sau tà áo
Hai vạt áo hoa
Vàng như độ nọ!
Ta đợi thu về
Cắn ngang cọng cỏ
Mùa thu nho nhỏ
Tóc thề vân vê
Mùa thu chưa xa
Gầy cơn gió nhớ
Lá thu trót lỡ
Nhuộm trong nắng tà?

Nắng thu.
Ảnh: Lý Hoàng Long

trứng, hồng ngâm... từ chát đến
ngọt, từ cứng đến mềm. Quả hồng
giống như một chiếc đèn lồng trung
thu tung tẩy trên cành mà thầm gieo
bao ước hẹn để chờ được bày cỗ
trung thu trăng rằm tháng 8. Bỗng
thức dậy trong ta một vị quà thu dân
dã mà cao sang, se sẽ mà sàng sảy
chắt lọc cái hương vị bùi bùi tinh
tế tẩm qua bao sương gió mang cả
hơi ấm của ngọn lửa rơm mùa màng
của tình người ấm áp. Đó là vị cốm.
Có loại đặc sản cốm Vòng mùa thu
gói trong lá sen ướp cả hương thu
đưa đẩy kết tinh vị đồng, vị ruộng
mà đầm đậm níu giữ vị quê. Nghe
tiếng chày giã cốm đã bung nở trong
mình bao nếm trải khi được thưởng
thức hương thu. Cốm Vòng với nải

chuối tiêu trứng cuốc, tất cả vun lên
đầy ắp nỗi nhớ không hoa lá mỹ
miều mà thực chất làm nên cái tinh
hoa hồn cốt người Việt. Rồi đối ẩm
trà sen-trà thu. Chỉ nhắc qua mấy
hương vị thế thôi cũng đủ cho ta biết
ơn mùa hạ nồng nhiệt vào thu bao
cung bậc nghĩa tình.
Từ hạ vào thu với bao hụt hẫng,
thu có rất nhiều cảm giác. Ta nghe
trong đêm thu tĩnh lặng ánh trăng
suông, trăng sương hòa với bao
tiếng côn trùng rả rích. Hợp âm thu
chính là hộp đàn của âm âm lòng
đất. Hương thu đã thấm đã ngấm
vào ta như thế. Như là một cội rễ
sinh thành. Như là một ân tình đền
đáp. Thu cho ta bao cảm giác độ
lượng và tin cậy. Tin từ một làn

Giấu mùa thu nhỏ
Trong từng câu thơ
Thương em áo đỏ
Về qua tình cờ

gió heo may, một làn mây phảng
phất. Tin từ một gợn sóng sông quê
cho giãn bao nếp nhăn thăng trầm
vầng trán. Và việc của lá thì xanh,
của mướp thì hoa vàng vấn vít quả
thõng xuống tay người gieo hạt.
Từ hạ vào thu ta được nếm hơi
thu. Một hơi thu mỏng mảnh khói
sương mơ hồ mà không ảo ảnh
nhạt nhòa. Không còn cái vỡ òa
của những cơn mưa rào, mưa bóng
mây nhưng sấm thì còn đấy. Sấm
non. Nhưng bây giờ: “Sấm cũng
bớt bất ngờ/ Trên hàng cây đứng
tuổi” (Hữu Thỉnh). Thu là thế, nhiều
chiêm nghiệm. Đây chính là độ chín
tin cậy của một đời người, của một
đời cây. Từ hạ vào thu cũng chính là
từ hoa đến quả.

Ta góp mùa thu
Trong tà áo nhớ
Con mắt mắc cỡ
Khuyết vầng trăng lu
Nụ cười nguyệt rạng
Khoe hàng cúc ngon
Mùi hương bảng lảng
Len vào áo ngoan...
Mùa thu chưa xa
Chưa xa mùa thu
Một hôm chiếc lá
Xuống thềm nằm ru!...

Ồ thu!
Ồ thu đã đến
Ngày gieo nắng!
Trời ướt lên màu
Xanh của mưa
Lấm tấm vườn ươm
Trưa lá biếc
Dậy thì chưa?
Một đóa hoa dưa?...

Lại thu
Vẫn biết là thu
Nghìn năm cũ
Mà em,
Còn khóc lá vàng
Rơi?
Nhịp bánh thời gian
Mòn lối phố.
Thu lại về
Ai mang cúc
Ra phơi?...

Lòng yêu nước Việt Nam đậm tính nhân văn
Nguyễn Khắc Viện hỏi: “Anh căn
cứ vào cơ sở nào để nghĩ rằng học
thuyết Nho giáo có thể phục vụ việc
thiết lập nền hòa bình thế giới ngày
nay”? Albert Camus trả lời: “Dựa
trên các văn bản của Khổng tử mà
tôi đọc được”.
Nguyễn Khắc Viện phản bác:
Ngày nay ở nước Việt Nam không
đâu dạy chữ Nho trong nhà trường.
Khi tôi còn bé, đến trường học, thầy
giáo dạy chúng tôi theo sách giáo
khoa Pháp, rằng “tổ tiên chúng ta là
người Gô-loa”. Dù vậy, áp lực chính
thống của Nho giáo luôn đè nặng
lên tuổi trẻ chúng tôi. Người ta nhân
danh Khổng Tử để ngăn cấm chúng
tôi nhiều điều, cũng như buộc chúng
tôi phải tuân theo nhiều thứ kỷ luật
(Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện ra đời
trong một gia đình Nho học. Thân
sinh ông là cụ Hoàng giáp Nguyễn
Khắc Niêm, một nhà nho xuất sắc,
người tỉnh Hà Tĩnh. Cụ từng làm
quyền Tổng đốc tỉnh Thanh Hóa.
Sau ngày Cách mạng tháng Tám
1945 thành công, cụ tham gia Hội
Liên Việt (Mặt trận Tổ quốc ngày
nay) tại Liên khu 4). Người ta chủ
trương hòa hay chiến, theo ai chống
ai đều xuất phát từ quan điểm Nho
giáo. Cuộc đấu tranh chống lại
những điều cổ hủ có nguồn gốc từ
Nho giáo chính thống, cũng như
việc tiếp thụ những mặt tích cực của
nó tại nước Việt Nam ngày nay là
một vấn đề thực tiễn chứ đâu phải

Lòng yêu nước biểu hiện qua từng hành động, việc làm hằng ngày của mỗi chúng ta.
Ảnh Internet

chỉ có chuyện qua sách vở.
Ông phân tích: Từ 1075 đến 1919,
qua gần 940 năm, cả nước Việt
Nam chỉ có hơn hai nghìn người đỗ
tiến sĩ. Ai trở thành ông Nghè khắc
được làm quan to. Do vậy tuổi trẻ
Việt Nam thời trước luôn tin tưởng
và ước mơ, cứ học hành thi cử cho
thành đạt, ta sẽ thoát khỏi thân phận
người dân thường và bước vào đẳng
cấp quan lại.
Nguyễn Khắc Viện cho rằng
“Khổng tử là một trong những
nhà tư tưởng đầu tiên của nhân
loại đã tập trung sự chú ý của con
người vào các vấn đề thuần túy con

người”. Dưới chế độ phong kiến,
các nho sĩ Việt Nam học rất nhiều
nhưng kiến thức họ lại hạn chế, vì
họ chỉ quan tâm đến khoa học nhân
văn mà hoàn toàn không chú ý
những gì thuộc về tự nhiên. Nguyễn
Trãi là một nhà nhân văn chủ nghĩa
đúng theo nghĩa ấy. Sau khi Việt
Nam chiến thắng quân Minh xâm
lược, Nguyễn Trãi đã nói lên với
một giọng đầy tự hào dân tộc, tự
hào của những con người mở ra một
thời đại mới: Việc nhân nghĩa cốt ở
yên dân/ Quân cứu nước trước cần
trừ bạo/ Xét như Đại Việt ta/ Thật
là một nước văn hiến (Bình Ngô đại

cáo, 1428). Như vậy, Nho giáo của
Nguyễn Trãi khác xa Nho giáo đã
hấp dẫn Albert Camus, một thứ Nho
giáo “bỏ qua luật pháp và thiết chế,
chối từ mọi cải cách”.
Đại đa số những trí thức theo đạo
Nho ở Việt Nam ngày trước đều
có xu hướng bảo vệ chế độ truyền
thống một cách hữu thức hoặc vô
thức. Tuy nhiên nhiều nhà nho lớn
hằng ngày sống gần gũi nhân dân,
họ không thể không nhìn thấy mặt
trái của xã hội. Đối với những nho
sĩ nổi loạn, hay mới là gắn bó với
nông dân mà họ là những cố vấn
trong cuộc sống thường ngày, thì ý
nghĩa về Hoàng đế, về thời thái bình
thịnh trị của vua Nghiêu vua Thuấn
bên Tàu thuở xa xưa toàn là chuyện
trong tưởng tượng. Trong dân gian
Việt Nam có câu thành ngữ: “Được
làm vua, thua làm giặc”. Đối lập
với mỗi châm ngôn của Nho giáo
cổ điển, người ta dễ dàng tìm thấy
một ngạn ngữ dân gian có nội dung
ngược lại. “Chèo”, loại hình sân
khấu dân gian rất được ưa chuộng
ở Việt Nam, chủ yếu thuộc thể
loại nghệ thuật trào phúng. Các vở
chèo hay đưa quan lại và kỳ hào
ra chế giễu. Vương triều và quan
lại coi chữ Hán là ngôn ngữ chính
thức, nho sĩ gần gũi với nhân dân
lại thích viết bằng chữ Nôm hơn,
để cho người dân dễ hiểu, dễ cảm
thông (mà Truyện Kiều và Lục Vân
Tiên là những thí dụ điển hình -

PQ). Phong trào nông dân Tây Sơn
thành công, có ý định đã chuẩn bị
dùng chữ Nôm làm chữ viết chính
thức, nhưng chỉ một thời gian sau,
Nguyễn Huệ bị Nguyễn Ánh đánh
bại. Vừa lên làm vua, Nguyễn Ánh
đã quyết định dùng chữ Hán làm
ngôn ngữ chính thống. Tại nước
Việt Nam các thế kỷ trước, thường
xuyên tồn tại song song hai luồng
tư tưởng Nho học, một luồng chính
thống, một luồng dân gian. “Thiếu
sót lớn nhất trong cuốn sách của
Paul Mus nghiên cứu về xã hội Việt
Nam là ông chỉ trình bày những tư
tưởng và tín ngưỡng của người Việt
dựa trên luồng Nho học chính thống
mà thôi”, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện
phân tích.
Nguyễn Khắc Viện viết: Kiến
thức của nhà nho so với chúng tôi
(những trí thức Tây học) còn bị hạn
chế nhiều, nhưng họ là những “Con
người”, những “Cây tre mọc thẳng”,
những “Cây thông đứng vững”
(“Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm
cây thông đứng giữa trời mà reo” Nguyễn Công Trứ). Chúng tôi học
vấn cao hơn nhưng chỉ là những
“cái túi kiến thức”, những “cây sậy
sẵn sàng rạp mình trước gió nhẹ” (Ý
của Blaise Pascal (1623-1662): Con
người là cây sậy biết suy nghĩ, cây
sậy rạp mình trước mọi làn gió nhẹ),
khi gặp gian khổ thì không thể nào
tin cậy...
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CUỐI TUẦN

Quê xứ, resort, và lời nhắc nhớ chân thật
Tùy bút: NGUYỄN HÀNG TÌNH

a biết resort sẽ rất buồn
nếu resort mọc lên ở
những chỗ không phải
là thắng cảnh. Ta biết
resort chỉ da diết với sự mát lành
hơn khô cằn. Ta biết resort sẽ cô
đơn nếu vắng như chùa bà đanh.
Ta biết resort sẽ tự sát nếu không
sang và đẹp.
*
Đẹp và Sang trở thành lý do để
resort mọc lên bên những mặt hồ
long lanh nhất, bờ biển thơm tho
nhất, hòn đảo xinh đẹp nhất, di tích
quốc gia danh tiếng nhất. Resort
cần “View” như cầu thủ cần sân
bóng, thiếu nữ cần son môi, trẻ em
cần kẹo, “tuổi teen” thị dân cần
trà sữa. Từ rừng núi đến biển dã,
đồng bằng, phố thị, thôn quê, resort
bỗng một ngày tuôn xuống như
mưa trên cánh đồng du lịch của đất
nước còn nghèo và bước ra từ nông
thôn, nông nghiệp này. Resort rộn
rã, du lịch tưng bừng, kích, thúc,
kéo, vỗ nhau. Mười hai triệu khách
đến năm rồi ai mà chẳng mừng vui.
Tuyệt vời du lịch.
Nhưng cũng thật lòng với nhau
rằng, chỗ nào đẹp nhất cũng là chỗ
đắc địa nhất, dễ sinh lợi, đầu tư ít
tốn kém, và đi lại thuận tiện nhất.
Những khối giá trị tích hợp ngàn
năm từ mặt nước, bãi cát, cánh
rừng, màu xanh, di sản của quê
xứ, cộng đồng là dinh dưỡng cho
du lịch, che chở cho resort. Resort
sống vui và khỏe.
Con dân cày, ngư phủ bị dạt
một cách rất tự nhiên ra bên ngoài
không gian resort, dù nó mọc lên
trên giá trị thiên nhiên, văn hóa,
tình cảm của quê nhà. Hiểu biết
trong đầu, kỹ năng trên tay, và cảm
xúc trong lòng của họ không đủ
để họ đáp ứng được sự lành nghề,
“chuyên nghiệp” cho một lĩnh
vực kinh tế đòi hỏi nhiều kỹ năng
và còn quá mới mẻ - họ quen với
đánh cá và cày ruộng từ cha ông
hơn. Ngư dân, ngư phủ làm sao
khéo ăn khéo nói, khéo cười, khéo
thỏa mãn du khách, mà toàn khách
thượng lưu, hệ nhu cầu khác hẳn
người bình thường. Đã resort là nụ
cười cũng “chuyên nghiệp”, được
đào tạo, chứ đừng nói bàn tay cho
cái bình hoa, buồng phòng, ẩm
thực để họ ăn và nhìn, và thư giãn.

T

Rồi một ngày, đất nước tôi đã tràn ngập resort. Vì là mô hình đầu tư - kiến trúc - quản lý - khai thác
- kinh doanh dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng mới mẻ “nhập khẩu” từ phương Tây, nên những năm qua,
resort cũng theo đó hiện lên những vấn đề cần giải mã và thấu hiểu, ngõ hầu đảm bảo cho sự phát
triển đạt đến tính hài hòa, mọi thành phần trong xã hội đều có thể vừa lòng...

InterContinental
Danang Sun
Peninsula Resort,
Đà Nẵng
3 năm liên tiếp
được World Travel
Awards vinh danh
“Khu nghỉ dưỡng
sang trọng nhất
thế giới”.
Ảnh: Internet

Tất cả là kỹ năng, trường lớp, chính
qui, thậm chí nhập khẩu, thuê hẳn
“công nghệ du lịch” Thụy Sĩ, Ý,
Pháp để vận hành resort. Nên có
khu resort nào dùng người bản địa,
con dân cày, ngư phủ bao giờ.
*
Ta vui khi resort xuất hiện,
nhưng cũng đứt ruột vì không còn
được tự do tự tình, lang thang trên
đó. Có resort nào mà không dựng
nên bức tường hữu hình hoặc vô
hình nơi mặt đất, và không có lực
lượng hùng hậu bảo vệ đâu. Resort
hẳn hàng ngày thấy bà con đứng
ngoài bờ rào nhìn trộm vào con hồ,
bãi biển, cánh rừng quê hương ở
bên trong. Resort bứt cô bác chân
chất ra khỏi mặt hồ, bãi biển, di
sản. Resort có tính “cát cứ”, nhưng
cát cứ của resort giúp phát triển du
lịch. Có những khuôn mặt không
giống nhau trên một cơ thể, giữa
hân hoan và buồn bã, đông đúc và
lạc lõng, cơ hội và thất vận, phát
triển và chơi vơi, giàu có và câm
lặng. Chính sách về đất đai, về cái
nhìn đối với người kinh doanh, tư
bản, tư sản, con buôn, giúp resort,
sân golf xuất hiện điềm nhiên trên
quê hương - điều mà hai mươi năm
trước không thể có. Xuất hiện
khái niệm “nhà đầu tư” là một
vấn đề lịch sử kinh tế (và cả lịch
sử xã hội) trên quê hương này.
Resort dĩ nhiên mọc lên hợp pháp,
nhưng lòng dân ta nhiều khi không
khuyên nhủ được cảm xúc mình.
Cảm xúc nó có quyền rộn rã bên

trong. Không có cái gì đo được
năng lượng tâm hồn và tình yêu
quê xứ trong lòng người.
Con người tồn tại được nhờ niềm
vui sống, mà ai bảo thứ vui đó nó
không đậu quả từ những gì gần gụi
nhất, như bờ cây, mặt nước, thảm
cỏ, hoặc di tích kiến trúc nào đó dù
rêu phong. Giá mà resort, và cả sân
golf nữa, biết những lối đi, bến bãi
ra biển, mặt hồ, cánh rừng, ngọn
núi ấy cộng đồng bản địa đã trao
đổi chất với nó, từ thế hệ kia đến
thế hệ này, là thân thể của làng, vì
con người tồn tại được không phải
chỉ 2.200 calories mỗi ngày nạp
vào cơ thể.
Giá mà resort biết hàm ơn những
mặt nước, rặng cây, bãi cát nơi
mình đứng. Giá mà rerort biết quỹ
giá trị đó không tự nhiên mà có,
cũng chẳng phải từ sự ban phát nào
mà từ ông cha cộng đồng nơi đó
để lại cho họ, chứ không phải cho
“chúng ta”. “Chúng ta” bất ngờ đến
(và có thể một lúc nào đó bất ngờ
“chúng ta” ra đi - nếu không thích
nữa). Nhưng họ thì ở lại. Giá mà
resort nghĩ mình không phải một
thực thể nghênh ngang được bảo
hộ. Giá mà resort xem đồng tiền
không phải quyền uy, lạnh lùng với
địa văn hóa và tâm hồn người. Giá
mà resort khám phá được ký ức của
nơi mình đang tọa. Giá mà resort
nghe được tiếng thầm thì của cư
dân. Giá mà resort thành tâm với
nguồn sữa đang nuôi mình...
Là khi, resort sẽ phải dùng con

của dân cày, ngư phủ, thợ thuyền,
thường dân bản địa trong các resort,
và tìm cách đào tạo họ, làm đẹp
họ. Là resort biết làm cái khó khăn
này, để tạ ơn, thay vì thực dụng, “ăn
nhanh”, đưa nhân lực, công nghệ
tới. Resort cố là thực thể sống đi,
có trách nhiệm và lương tâm chứ
không phải một cỗ máy làm tiền, in
tiền - in trên không gian, quê hương
của người ta. Là resort để cư dân
coi mình là một phần của quê nhà
chứ không phải “khách”. Là đến
đây để cộng sinh chứ không phải để
làm “Ông chủ”. Là cả bãi biển ấy,
bán đảo ấy, mặt hồ ấy, cù lao, cánh
rừng ấy, cái bờ xôi ruộng mật ấy
cùng ngọt, cùng cười.
Đừng mãi thế mà, đừng có lăm
le những chỗ là báu vật, thắng
cảnh danh tiếng, để rỉ tai, chờ đâu
đó thu hồi để giao, để “gả”, hoặc
“chúng ta” đền bù một cục, rồi cư
dân mang cục ấy vung tiêu, hết
tiền, thất nghiệp, tha hương. Resort
dù sang, đẹp nhưng hình như cũng
nên biết cúi xuống, sẽ nhìn thấy tha
nhân, tình đời.
*
Mấy năm qua, bạn xuất hiện chỗ
nào là chỗ đó ồn ào lên quá, resort
ạ. Vì như đã nói, bạn toàn muốn
mình hiện hữu ở những nơi nhạy
cảm, cao quí, hơn người.
Và resort ơi, từ nay nếu có xuất
hiện ở nơi nào đó nữa thì cũng theo
qui hoạch và chịu sự phản biện
khoa học, để hợp lý, chứ đừng cái
“đùng”, hay lù lù, lại càng không

nên bằng những cuộc “rỉ tai” nhắm,
“gả” lờ mờ. Bởi quỹ thắng cảnh
trên đất nước này cũng không
nhiều nhặn gì, và nó còn là của để
dành thiêng liêng bao đời tổ tiên
người ta để lại. Chủ của resort cũng
có quê hương, thì cũng thương quê
hương người khác với. Ta biết, trên
quê hương mình, mọi người bận
rộn những việc khác, nên vẫn chưa
có qui hoạch tổng thể chiến lược về
resort, mà nó là những cuộc đầu tư
cảm tính, “linh hoạt”, tự quyền thiết
lập ở từng địa phương. Ai biết được
chỗ nào không thể trở thành resort
đâu, trên đất nước đây. Nên ta réo
gọi lương tâm từ bạn.
Rosrt phải là thực thể đáng yêu
chứ không nên là thực thể đáng
ghét; của ngay cư dân bản địa chứ
không phải chỉ khách thượng lưu
nơi xa bất chợt tạt qua.
Ước mơ đó có thể rất xa vời.
Nhưng đã sống thì phải ước mơ,
vì ước mơ bao giờ cũng miễn bill
(hóa đơn). Nếu không được, thì cứ
tiếp tục như chàng ngư phủ vui với
“hồn treo cột buồm” ngoài sóng cả,
hay bác dân cày lòng cứ luôn như
“cày xong thửa ruộng” trên đất quê,
và thường dân ta thì cứ mua vé vào
tham quan các resort, thắng cảnh
bỗng nhiên thành “của người”, trên
quê xứ mình. Có nhiều điều vượt
khỏi tầm tay dân cày, ngư phủ, thợ
thuyền, thường nhân.
Và gần đây, nơi này chỗ kia các
chủ resort đã bắt đầu “đòi” nhà
nước cho được bán những biệt thự,
khối nhà nghỉ dưỡng được họ xây
cất trong các resort như nhà cửa/đất
đai trong các khu qui hoạch dân cư,
nhà ở đô thị. Resort, vốn là cơ chế
du lịch, chịu sự quản lý, kiểm soát
đặc thù về đất đai - kinh tế - kinh
doanh, nhưng khi “tiến” được một
bước nữa thì muốn trở thành thứ
đất đai bình thường như mọi thứ
đất đai ở chốn chỗ bình thường
khác. Tinh ranh, thủ đoạn, và “cơ
hội” thế, resort, cứ như tóm hết túi
khôn trên đời của chúng sinh.
Có cánh rừng, trảng cỏ, ngọn núi,
mặt hồ, bãi biển nào đẹp thoát khỏi
resort đâu. Chúng sinh bỗng một
ngày nhìn quê hương mà thấy xa,
và lạ. Vì yêu thương quê hương,
xứ sở, mang ơn nguồn cội tổ tiên
ta, mà ta bắt đầu dị ứng, “ghét”
resort ở Việt Nam này. Ta nói thật
đấy, resort à.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre tiếp đoàn công tác xúc tiến du lịch của tỉnh Lâm Đồng
Ngày 7/8, tại thành phố Bến Tre
(tỉnh Bến Tre), Đoàn công tác xúc
tiến du lịch của tỉnh Lâm Đồng,
do ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó
Giám đốc phụ trách Trung tâm
XTĐTTM&DL tỉnh Lâm Đồng
làm Trưởng đoàn đã có buổi làm
việc, tiếp xúc với lãnh đạo Tỉnh
ủy, các sở, ngành và các doanh
nghiệp tỉnh Bến Tre.
Tại buổi làm việc, hai bên giới
thiệu đặc điểm và tiềm năng du
lịch của hai địa phương. Trong đó,
các vị khách là đại diện các công
ty lữ hành, điểm đến du lịch…
từ Lâm Đồng được biết những
thông tin thú vị: Bến Tre có diện

tích trồng dừa lớn nhất nước; ở hạ
nguồn sông Mê Kông, phân cách
với tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh
bởi sông Cổ Chiên, ranh giới với
tỉnh Tiền Giang bằng sông Tiền và
có con sông Hàm Luông chảy trọn
trong địa phận tỉnh; là nơi lưu giữ
những dấu ấn hào hùng của phong
trào Đồng Khởi; là vùng đất địa
linh nhân kiệt...
Chính vì vậy, du lịch Bến Tre
mang đặc trưng sông nước, vườn
cây ăn trái, cơ sở tâm linh, chứng
tích văn hóa - lịch sử, ẩm thực
miệt vườn và đặc biệt là các sản
phẩm từ dừa... Năm 2017, Bến
Tre thu hút 1,2 triệu lượt khách; 6

tháng đầu năm 2018, thu hút trên
800 ngàn lượt khách; hơn một
phần ba lượng khách đến Bến Tre
là du khách quốc tế. Bến Tre có 76
khu điểm du lịch, 27 homestay, 80
cơ sở lưu trú, 34 doanh nghiệp lữ
hành... Bến Tre đã ký liên kết hợp
tác du lịch với các tỉnh đồng bằng
Sông Cửu Long, thành phố Hồ
Chí Minh, Hà Nội...
Đại diện các doanh nghiệp Lâm
Đồng cảm nhận: Người Bến Tre rất
thân thiện và hiền lành, nhưng các
đoàn khách từ Lâm Đồng được các
công ty lữ hành đưa xuống miền
Tây thường đi du lịch trong ngày
và không lưu trú. Ông Nguyễn

Xuân Hùng mong sau chuyến công
tác này, với những lợi thế khác biệt,
hai bên có thể hình thành các tour
du lịch có lưu trú và trao đổi khách
giữa hai địa phương.
Ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre cho
biết, ông rất thích thú với thông
tin tỉnh Lâm Đồng đến Bến Tre
xúc tiến du lịch, nên cố tình tham
gia buổi làm việc kết nối giữa hai
địa phương. Ông cho biết thêm:
Trước đây, khi chưa xây các cây
cầu, Bến Tre rất mờ nhạt trong
bản đồ du lịch. Nhưng từ 10 năm
nay, khi 3 cây cầu: Rạch Miễu,
Hàm Luông và Cổ Chiên được

xây dựng, đã đưa Bến Tre dần
trở thành mắt xích thú vị trong
chuỗi du lịch đồng bằng Sông Cửu
Long. “Một điểm đến và nhiều giá
trị thu được” là điều du khách sẽ
nhận được khi đi du lịch Bến Tre.
Nhưng, Bến Tre chưa phát triển du
lịch bằng Lâm Đồng, nên có thể
vừa khai thác các tiềm năng khác
biệt, vừa học hỏi kinh nghiệm làm
du lịch của Lâm Đồng. Sắp tới,
Bến Tre sẽ xác định lại chiến lược
du lịch, theo hướng cộng đồng
và không khai thác theo số đông,
chắc chắn, các cơ hội hợp tác sẽ
mang lại lợi ích cho cả hai bên.

LÊ HOA

GIA ĐÌNH - ĐỜI SỐNG
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Giáo xứ Thánh Mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp”
Chung tay vì một môi trường
xanh, sạch và không ô nhiễm,
đó là trách nhiệm của mỗi
công dân mà người dân - đa
số theo đạo Thiên chúa giáo Giáo xứ Thánh Mẫu đã và đang
thực hiện.

rác từ rác thải sinh hoạt, rác thải
nông nghiệp như bao bì thuốc bảo
vệ thực vật riêng, nhưng khi thực
hiện thu gom rác hiện nay Công ty
Công trình Đô thị lại nhập chung
các loại rác lại khi các xe chuyên
dụng chuyển đi, khiến việc phân
loại rác của người dân mất dần ý
nghĩa. Đây cũng là vấn đề thành
phố Đà Lạt, Công ty Công trình
Đô thị cần nghiên cứu để có biện
pháp thu gom rác khoa học hơn.
Muốn xây dựng thành phố Đà
Lạt hướng đến bền vững về môi
trường thì cũng cần phải nghiên
cứu trong việc phân loại thu gom
rác và xử lý rác một cách khoa
học, bền vững hơn.
Với tình trạng ô nhiễm môi
trường như hiện nay thì muốn bảo
vệ môi trường cần có sự chung
tay giúp sức của tất cả mọi người.
Trên cơ sở phát động của Trung
ương MTTQ Việt Nam, của
UBMTTQ tỉnh về việc phát huy
vai trò của tôn giáo trong tham gia
bảo vệ môi trường, ứng phó với
biến đổi khí hậu, Phường 7 đã phát
huy tích cực vai trò, trách nhiệm,
nguồn lực của các tổ chức, chức
sắc, chức việc, nhà tu hành các
tôn giáo trong việc phối hợp bảo
vệ môi trường, góp phần nâng cao
chất lượng Cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”.
UBMTTQ Phường 7 đã tổ chức
phát động phong trào thi đua, đăng

ký, ký kết thi đua... kêu gọi cán
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên,
các vị chức sắc, người tiêu biểu
và các tầng lớp nhân dân; các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở
thờ tự đóng trên địa bàn hưởng
ứng tham gia thực hiện. Cụ thể,
vào dịp đầu tháng 6/2018, đã tổ
chức lễ phát động, ra mắt, ký kết,
tuyên truyền, vận động chức sắc,
chức việc, nhà tu hành, tín đồ và
các tầng lớp nhân dân triển khai
thực hiện xây dựng mô hình tại Tổ
dân phố 1, 2 Thánh Mẫu với mô
hình xây dựng “Giáo xứ an toàn,
sáng - xanh - sạch - đẹp”.
Ban Công tác Mặt trận tổ dân
phố tại Thánh Mẫu đã phối hợp
vận động nhân dân tích cực hưởng
ứng các hoạt động ra quân dọn dẹp
vệ sinh thu gom rác thải, xử lý các
điểm ô nhiễm môi trường, trồng
cây xanh bảo vệ rừng, nguồn nước;
vận động các gia đình thực hiện các
biện pháp thu gom, vận chuyển,
xử lý rác thải, chất thải, nước thải
đúng quy định... Các chức sắc tôn
giáo đã thường xuyên lồng ghép
tuyên truyền các chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước về bảo
vệ môi trường, về sự biến động,
tác hại của biến đổi khí hậu trong
các buổi sinh hoạt tôn giáo tại cơ
sở thờ tự; vận động chức sắc, chức
việc, nhà tu hành, tín đồ tích cực
tham gia các hoạt động bảo vệ môi
trường ở khu dân cư...

Tình nguyện luôn được xem là nhu cầu của tuổi trẻ. Và, “ngọn lửa” tình nguyện ấy của thanh niên Lâm
Đồng đã và đang được cháy mãi, để mang trí tuệ, sức trẻ đến với vùng khó khăn.

hiện những phần việc cao cả”. Chị
Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh
Đoàn Lâm Đồng chia sẻ: Trong
phong trào tình nguyện hiện nay,
các cấp bộ Đoàn, Hội luôn chú
trọng “tình nguyện tại chỗ”. Chính
sự vào cuộc của tổ chức Đoàn,
Hội và các bạn đoàn viên, thanh
niên địa phương đã tạo được nhiều
công trình dân sinh, sân chơi cho
thiếu nhi, nhà văn hóa thôn, bản...
Với tinh thần trách nhiệm cao, tuổi
trẻ Lâm Đồng sẵn sàng đóng góp
trí tuệ, sức trẻ cho quê hương, các
đội hình tình nguyện chú trọng tập
trung tổ chức hoạt động xây dựng
nông thôn mới, văn minh đô thị,
các công trình thanh niên, an sinh
xã hội cho người dân. Với các hoạt
động của mình, thanh niên tình
nguyện còn nhận được sự quan
tâm của các cấp ủy, chính quyền
địa phương, đoàn thanh niên cơ sở
giúp hoạt động tình nguyện hoạt
động hiệu quả. Để hoạt động tình
nguyện đi vào chiều sâu, trong thời
gian tới, các đội hình tình nguyện
tiếp tục duy trì và phát triển phong
trào, cần phải mở rộng quy mô,
nâng cao chất lượng hoạt động,
huy động được đông đảo đoàn
viên, thanh niên và các tầng lớp
nhân dân cùng vào cuộc để đóng
góp tài năng và sức trẻ cho sự
nghiệp xây dựng, phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh, khẳng định
“Đâu cần thanh niên có, đâu khó
có thanh niên”.

NGUYỆT THU

M

ặc dù mới nhận
nhiệm vụ và tiếp
quản Giáo xứ Thánh
Mẫu được hơn  năm
nay, nhưng Linh mục Nguyễn
Chu Truyền rất trăn trở về việc xử
lý chất thải, nước thải để giữ môi
trường xanh, xạch, đẹp. Ngoài
ra, Cha Truyền cũng băn khoăn
và trăn trở trong vấn đề quản lý,
bảo vệ rừng phòng hộ thuộc Giáo
xứ Thánh mẫu - với hơn hai mẫu
rừng thông được nhân dân trồng
trong khuôn viên nhà thờ từ nhiều
chục năm qua cần được bảo vệ
và Cha cũng ao ước về lâu dài sẽ
trở thành điểm đến về du lịch tâm
linh, nhằm đáp ứng mong đợi của
bà con và du khách.
Bà con giáo dân Thánh Mẫu
luôn thực hiện phương châm sống
“tốt đời - đẹp đạo” và luôn chấp
hành tốt chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước. Những năm gần đây, ý thức
giữ gìn môi trường, xây dựng giáo

Giáo xứ Thánh Mẫu được coi là một kiến trúc đẹp của thành phố Đà Lạt và ngày càng
xanh hơn nhờ bà con giáo dân trồng rừng, bảo vệ rừng và trồng cây xanh quanh nhà thờ.
Ảnh: N.Thu

xứ “An toàn - sáng - xanh - sạch đẹp” được nhân dân đồng thuận và
cùng chung tay thực hiện.
Việc giữ gìn môi trường được
nhân dân tạo dựng từ việc có ý
thức trong phân loại rác tại khu
dân cư. Bà con trong giáo xứ, tại
các tổ dân phố thực hiện bỏ rác
đúng giờ, đúng nơi quy định. Nhất

CHUYÊN MỤC THANH NIÊN

HOÀNG YÊN

N

hững năm qua, “Thanh
niên tình nguyện” trở
thành phong trào lớn. Hình
ảnh những chiếc áo xanh tình
nguyện đã trở nên quen thuộc với
người dân vùng sâu còn nhiều khó
khăn vào mỗi dịp hè. Hoạt động
tình nguyện năm 2018 của tuổi trẻ
Lâm Đồng với nhiều hoạt động:
Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành
quân xanh, Hoa phượng đỏ tại các
địa phương luôn được đánh giá có
ý nghĩa thiết thực với những công
trình có giá trị lâu dài, như: Xây
dựng đường bê tông, sân chơi cho
trẻ em, làm máy lọc nước…
Chiến dịch “Hành quân xanh”
của Đoàn Công an tỉnh với nhiều
phần việc giúp đồng bào khó khăn
xã Sơn Điền (Di Linh) như: Tuyên
truyền chủ trương, chính sách
của Đảng, phổ biến pháp luật về
ATGT, Luật An ninh mạng, các
vấn đề chính trị, xã hội mà quần
chúng, nhân dân quan tâm; trao
tặng công trình thắp sáng đường
quê, công trình nước sạch cho
Trường TH Sơn Điền, tặng xe đạp
và đồ dùng học tập cho các em
học sinh nghèo vượt khó, sửa chữa
một số hạng mục Nhà văn hóa
thôn Bơnơm; khám bệnh, tư vấn
sức khỏe và cấp thuốc miễn phí,
làm giấy chứng minh nhân dân lưu
động, tặng quà cho các gia đình
chính sách... đã góp phần giảm

là nông dân đã có ý thức thu gom
rác thải nông nghiệp riêng, nhằm
tránh gây độc hại, ô nhiễm môi
trường, ảnh hưởng đến sức khỏe
người dân tại khu dân cư.
Tuy nhiên, bất cập hiện nay theo
linh mục Nguyễn Chu Truyền đó
là: khi đã và đang từng bước tạo
ý thức cho nhân dân phân loại
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Giữ “lửa” tình nguyện

bớt những khó khăn, từng bước
ổn định và nâng cao đời sống của
người dân địa phương. Anh Phan
Văn Phú, Bí thư Đoàn Công an
tỉnh cho biết: Đây không phải là
lần đầu tiên Đoàn Công an tỉnh tổ
chức hoạt động tình nguyện hè tại
địa phương nghèo với nhiều hoạt
động thiết thực. Thông qua hoạt
động tình nguyện, mong muốn
nhất của Công an tỉnh là mang một
phần công sức của mình đến giúp
người dân còn nhiều khó khăn.
Hoạt động tình nguyện của
thanh niên hôm nay không chỉ
đơn thuần là thăm, tặng quà, là
khám bệnh phát thuốc mà cao
hơn nữa là tính bền vững với việc
để lại những công trình thanh
niên có giá trị lâu dài. Với chủ
đề “Tuổi trẻ Lâm Đồng sáng tạo,
tình nguyện vì cộng đồng, chung
tay xây dựng nông thôn mới và
đô thị văn minh”, chiến dịch tình
nguyện “Mùa hè xanh” năm 2018
có 8 đội hình với 133 tình nguyện
viên và các đội hình đối ứng tại
địa phương, đã tích cực triển khai
nhiều công trình trực tiếp phục vụ
người dân địa phương, như: Dọn
vệ sinh, thu gom rác thải, phát
quang hơn 20 km bụi rậm; nạo
vét khơi thông 12 km nội đồng; tu
sửa 21 km đường giao thông nông

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà
cho các gia đình chính sách tại xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm). Ảnh: H.Yên

thôn; sửa chữa 5 cây cầu giao
thông nông thôn với tổng kinh phí
70 triệu đồng; sửa chữa và làm
mới 27 km mương, cống thủy
lợi, 3,5 km đê đập thủy lợi với
tổng kinh phí trên 45 triệu đồng;
sửa chữa, xây dựng mới 14 nhà
tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình
chính sách; làm mới 30 sân chơi
cho thiếu nhi bằng lốp xe, các vật
dụng tái chế với tổng kinh phí gần
53 triệu đồng... Đặc biệt, thanh
niên đã tổ chức 15 lớp chuyển
giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về
trồng trọt và chăn nuôi cho 2.210
bà con nhân dân, góp phần giúp
người dân phát triển kinh tế, vươn

lên thoát nghèo.
Liên quan đến câu chuyện
“giữ lửa” trong hoạt động tình
nguyện, bạn Trần Nguyễn Lan
Anh, Trưởng CLB Thắp sáng trái
tim huyện Lâm Hà, trải lòng: “Có
nhiều chuyến tình nguyện xa cả
trăm cây số, đường rừng núi nguy
hiểm và có cả những đợt mang
hàng hóa vào vùng lũ ở miền
Trung... nhưng anh em vẫn quyết
tâm thực hiện bằng được. Với các
bạn trẻ, hoạt động tình nguyện
cứ như một niềm đam mê. Nhìn
nụ cười hạnh phúc của người dân
vùng khó khăn khi được giúp đỡ là
động lực để các bạn tiếp tục thực
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Gây ô nhiễm môi trường
bị phạt trên 4 triệu đồng
UBND thành phố Bảo Lộc
vừa ban hành Quyết định số
1999/QĐ-XPVPHC xử phạt
vi phạm hành chính đối với
ông Đoàn Hoài Nam (SN
1955, thường trú tại 12 Trần
Nguyên Hãn, Phường 2, TP
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) số
tiền 4,25 triệu đồng về hành
vi gây ô nhiễm môi trường.
Quyết định nêu rõ: Vào lúc
9 giờ 30 phút, ngày 25 tháng
6 năm 2018, tại Cơ sở ươm tơ
của ông Đoàn Hoài Nam (12
Trần Nguyên Hãn, Phường 2,
TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng),
Công an TP Bảo Lộc phối hợp
với Trung tâm Quan trắc tài
nguyên và môi trường tỉnh
Lâm Đồng tiến hành làm việc
với cơ sở ươm tơ liên quan đến
hoạt động chấp hành pháp luật
về bảo vệ môi trường, qua đó
ghi nhận các vi phạm: Cơ sở
ươm tơ “không có hệ thống
xử lý nước thải đạt quy chuẩn
kỹ thuật” và “không có bản kế
hoạch bảo vệ môi trường được
xác nhận theo quy định”.
Bên cạnh hình thức phạt
tiền, trong thời hạn 5 tháng kể
từ ngày ban hành Quyết định,
buộc ông Đoàn Hoài Nam phải
có biện pháp quản lý và xử lý
nước thải đạt quy chuẩn kỹ
thuật về chất thải; đồng thời
phải thực hiện các biện pháp
khắc phục tình trạng ô nhiễm
môi trường và báo cáo kết quả
khắc phục xong hậu quả vi
TỨ KIÊN
phạm.

Trộm xe máy bán
lấy tiền mua ma túy
TAND huyện Đạ Huoai vừa
mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên
phạt bị cáo Bùi Việt Hà (33
tuổi, ngụ thị trấn Mađaguôi,
huyện Đạ Huoai) 18 tháng tù
về tội trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ, khoảng 8 giờ
45’ ngày 24/3, lợi dụng sự sơ
hở của chị Tạ Thị Hảo (ngụ
thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ
Huoai) trong việc quản lý,
bảo vệ tài sản, Hà đã lấy trộm
của chị Hảo một chiếc xe máy
BKS: 49M3 - 3575 rồi đưa
xuống xã Phú An, huyện Tân
Phú (Đồng Nai) bán lại cho
anh Vũ Văn Bình với giá 1
triệu đồng. Sau đó, Hà dùng
số tiền này mua ma túy để sử
dụng và tiêu xài cá nhân. Theo
Hội đồng Thẩm định giá, chiếc
xe máy mà Hà lấy trộm của chị
Hảo có trị giá 7,6 triệu đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Hà thừa
nhận toàn bộ hành vi phạm tội
của mình. HĐXX xét thấy, Hà
từng có 1 tiền án 24 tháng tù
về tội tàng trữ trái phép chất
ma túy, 3 tiền sự về trộm cắp
tài sản. Do vậy, HĐXX đã
căn cứ tính chất, hành vi của
bị cáo cùng các tình tiết tăng
nặng, giảm nhẹ để tuyên phạt
Hà mức án như nêu trên.
T.ĐỒNG

Nông dân lâm nợ vì chơi tiền ảo
Ngay sau khi ông chủ của
Sky Mining, công ty tiền ảo
lớn nhất tại Việt Nam được
cho là đã bỏ trốn sang nước
ngoài, hàng ngàn nhà đầu
tư, trong đó có không ít
người dân tại địa bàn tỉnh
Lâm Đồng đang đứng trước
nguy cơ mất “cả chì lẫn chài”.

T

rước đó vào đầu tháng
6/2018, Báo Lâm Đồng
đã phản ánh thực trạng
nhiều người dân trên địa bàn
tỉnh gần như “mất trắng” vì
đầu tư vào đồng tiền ảo khác
nhau trên mạng Internet từ
cuối năm 2017 và đầu năm
2018. Vậy nhưng, câu chuyện
buồn là không ít nông dân tiếp
tục “sập bẫy” mua máy đào
tiền ảo, một loại biến tướng
đầu tư đa cấp tinh vi.

Lao đầu vào
“vết xe đổ”
Việc ông Lê Minh Tâm,
Tổng Giám đốc Sky Mining
(hay còn gọi là HTX Bầu trời
công nghệ) đột ngột “biến mất”
không lời giải thích, trong khi
cơ sở đặt máy đào Bitconin tại
TP Hồ Chí Minh cũng bị dọn
đi đâu không rõ, làm cả trăm
người “mất ăn mất ngủ”. Ông
Đoàn Văn Duy, một người
dân đầu tư “trâu cày” gần 300
triệu đồng vào hệ thống Sky
Mining (ngụ xã Đinh Trang
Hòa, huyện Di Linh) buồn bã
cho biết, hiện trên các group
kín về tiền ảo trong Facebook,
Zalo, các nhà đầu tư đã không
thể liên lạc được với ông Tâm,
đặc biệt là việc rút tiền lãi hơn
2 tuần qua (bắt đầu từ ngày
26/7).
“Buồn và xấu hổ với
mọi người quá. Năm trước
(cuối năm 2017), tôi chơi
Bitconnect coin (gọi tắt BCC)
mất gần 200 triệu, nên hai
tháng trước muốn gỡ lại tôi đã
bấm bụng đầu tư mua máy đào
Bitconin vì nghĩ an toàn hơn,
nhưng nói thật giờ tôi đã gần
như mất hết hi vọng” - ông
Duy cho biết và chia sẻ thêm
đã bỏ 280 triệu đồng vào Sky
Mining, trong khi mới nhận
được lãi trả từ công ty được
đúng 20 triệu đồng.
Tương tự như ông Duy,
theo ông T.D.H ngụ tại xã Lộc
Đức (huyện Bảo Lâm), tháng
2/2018, ông được một người
quen tên Sinh giới thiệu Sky
Mining là tổ chức khai thác
tiền ảo lớn nhất Việt Nam
(website của công ty này là
www.skymining.world).
Hệ thống này yêu cầu người
đầu tư chuyển tiền để mua máy
đào với giá thấp nhất là 1.000
USD, tương đương với 1 ví,
sau 1 tháng có thể lấy lại được
vốn. Trường hợp đầu tư trong
vòng 1 năm, mức vốn và lời
được hệ thống chi trả lên tới

Đầu tư vào máy đào của Công ty Sky Mining khiến cả ngàn nhà đầu tư, trong đó có nhiều người nông dân có nguy cơ mất trắng.
Ảnh: C.P

300%. Sau khi đóng tiền theo
gói và ví như trên, công ty sẽ
xuất máy cho người mua và sau
đó người mua ký gửi máy cho
cơ sở của công ty dưới TP Hồ
Chí Minh có địa chỉ cụ thể để
nhà đầu tư an tâm, bắt đầu việc
đào tiền ảo (coin).
“Họ hứa sau 15 - 18 tháng,
khi hoàn thành chu kỳ lợi nhuận
300% so với gói đào ban đầu,
chúng tôi sẽ trả máy lại cho
Sky Mining. Tôi được chỉ dẫn
như vậy nhưng cũng đầu tư tiền
thông qua anh Sinh. Khi biết
được thông tin giám đốc bỏ trốn
thì mới lãnh được vỏn vẹn 17
triệu tiền lãi trên tổng vốn bỏ
ra gần 150 triệu đồng” - ông H.
tiết lộ.
Theo ghi nhận của chúng
tôi, ông Duy, ông H. không
phải là những người duy nhất
lỗ nặng khi đầu tư vào máy
đào của Sky Mining. Mặc dù
gần như không rành về mạng
Internet, thậm chí có người
còn mù chữ, nhưng điểm
chung là người dân tại đây đã
nghe theo một số người trong
xã nói có thể thu lãi gấp 2-3
lần số tiền bỏ ra trong thời
gian ngắn, nên không ngần
ngại bán nông sản, vay nợ để
đưa cho “người quen” đầu tư
vào các gói tiền ảo.
Theo một lãnh đạo huyện
Bảo Lâm, UBND huyện từ đầu
năm 2018 đã chỉ đạo Công an
huyện nắm bắt tình hình, tuyên
truyền bằng nhiều hình thức tới
người dân trên địa bàn các xã
về nguy cơ từ các mô hình tiền
ảo biến tướng theo kiểu kinh
doanh đa cấp.
“Tại xã Lộc Đức và rải rác
các xã chúng tôi có nắm bắt
một số người dân chơi tiền ảo
cuối năm 2017, đầu năm 2018
nhưng chưa xảy ra vấn đề phức
tạp về tình hình an ninh trật tự.
Riêng về thông tin hệ thống Sky
Mining, giám đốc bỏ trốn gần
đây khiến nhiều người chơi vỡ

nợ, chúng tôi sẽ cho rà soát trên
địa bàn số người dân đầu tư vào
loại hình này để có kế hoạch
tuyên truyền, cảnh báo phù
hợp” - vị lãnh đạo huyện Bảo
Lâm cho biết.
Trong khi đó, Công an huyện
Di Linh nhận định: Rất khó
khăn để thống kê số lượng các
nhà đầu tư (người chơi) “máy
cày” vào Công ty Sky Mining
trên địa bàn vì gần như người
dân vỡ nợ đều không trình báo
tới chính quyền, công an xã vì
họ biết không có bất kỳ văn
bản, giấy tờ pháp lý nào chứng
minh việc mua bán. Trường hợp
người dân mua máy đào theo
hợp đồng, một cán bộ Công an
huyện cho biết, khi giám đốc
công ty có dấu hiệu bỏ trốn, tẩu
tán tài sản nhà đầu tư cần làm
đơn tới Cơ quan công an, nơi
công ty đăng ký kinh doanh tại
TP Hồ Chí Minh để được giải
quyết theo quy định pháp luật.

Còn chơi thì
còn mất trắng
Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội
khóa XIV diễn ra vào đầu
tháng 6 mới đây, trả lời các
câu hỏi lo ngại về đồng tiền ảo
gây ảnh hưởng tới nhiều người
dân của các đại biểu Quốc hội,
Phó Thủ tướng Vương Đình
Huệ khẳng định hiện nay luật
pháp Việt Nam chưa cho phép
lưu hành tiền ảo dưới mọi hình
thức tại Việt Nam. Phó Thủ
tướng cho biết khi có thông tin
liên quan đến việc nhiều người
dân mua máy về đào Bitcoin,
xảy ra nhiều vụ việc phức tạp,
xuất hiện thẻ cào để thanh toán
trên mạng, tiền ảo biến tướng
kinh doanh đa cấp,...đặc biệt
là vụ 32.000 người nghi bị lừa
thông qua mô hình đầu tư tiền
ảo iFan, Pincoin với số tiền lên
tới 15.000 tỷ đồng mà Bộ Công
an đã khởi tố; Thủ tướng đã
kịp thời có chỉ đạo, ban hành
đề án giao Bộ Tư pháp, Ngân

hàng Nhà nước, bộ, ngành liên
quan nghiên cứu khuôn khổ
quản lý tiền ảo.
Tuy nhiên, tình trạng nhập
máy đào Bitcoin vẫn còn sôi
động. Theo số liệu từ Bộ Tài
chính là 15.600 máy được nhập
về từ năm ngoái cho đến nay,
trong đó nhập về Hà Nội 6.000
máy, TPHCM là hơn 9.000,
còn lại là Đà Nẵng. Hiện, Bộ
Tài chính đã có đề xuất dừng
nhập những loại máy này, song
cũng cần phải xem xét kỹ thêm
cơ sở pháp lý.
Nhiều ý kiến chuyên gia cho
rằng, khi đồng tiền ảo Bitcoin
mất giá, việc đào Bitcoin sẽ
không còn đủ chi phí để trang
trải, dẫn đến việc các chủ công
ty máy đào bỏ trốn cũng là
điều hiển nhiên. Trên thực tế,
Sky Mining không phải là vụ
việc duy nhất mới đây mà đã
có nhiều hình thức biến tướng
sụp đổ như: Ai-fan “bốc hơi”
cùng 15.000 tỷ đồng, VNcoin
với hàng nghìn tỷ đồng hay
AOC, 3M, Questra.
Theo Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam nhận định, từ trước
đến nay, chưa có đồng tiền nào
trên thế giới mất giá nhanh
như đồng Bitcoin. Tiền ảo biến
mất, sàn giao dịch bỏ trốn, chỉ
còn người đầu tư phải gánh
chịu mọi hậu quả. Ngoài những
vụ việc đã được lên tiếng, hiện
còn có nhiều hoạt động biến
tướng tiền ảo bằng nhiều phiên
bản khác nhau mà giai đoạn
đầu đã có dấu hiệu lừa đảo.
Nhiều chuyên gia tài chính
đều khẳng định, trong khi
Chính phủ và các bộ, ngành
liên quan chưa đưa ra được
khung pháp lý chi tiết về tiền
ảo, các công ty kinh doanh
biến tướng thành mô hình đa
cấp tinh vi thì người chơi chịu
rủi ro rất cao, thậm chí nhiều
đồng tiền ảo người dân còn
chơi thì còn “mất trắng”.
C.PHONG

CUỐI TUẦN
Lòng yêu nước Việt Nam...
... Cũng như các quan lại
thời xưa, mấy ngàn trí thức
được đào tạo dưới thời thuộc
địa tại các trường đại học bên
Pháp hay tại Việt Nam ngày
nay hầu hết đều sống xa nhân
dân. Khi các nhà yêu nước
chống chế độ thực dân ra lời
kêu gọi, cả nước từ Nam ra
Bắc đều hưởng ứng, vì các
nhà nho sống ở làng quê, có
quan hệ mật thiết với nông
dân. Trí thức Tây học chúng
tôi bị chìm giữa đất nước bị
nước ngoài thống trị, không có
kim chỉ nam, không có gậy chỉ
đường. Giới trí thức Việt Nam
thời thuộc địa không thể nào
đóng vai trò như các nho sĩ
thời Nguyễn Trãi.
Từ phản biện luận điểm của
Paul Mus về ảnh hưởng của
Khổng giáo đối với nông dân,
Nguyễn Khắc Viện lý giải con
đường từ Nho giáo đến chủ
nghĩa Mác ở Việt Nam. Những
chiến sĩ Mác-xít đầu tiên ở
Việt Nam phần lớn là những
“trí thức nhỏ”, phải thôi học
trước khi đỗ tú tài để kiếm
sống. Là những “cu ly cầm
bút”, họ chia sẻ sự nghèo khó
với công nhân và nông dân,
họ cũng chịu tủi nhục, cũng
lo thất nghiệp. Chủ nghĩa Mác
đến với Việt Nam không phải
với tư cách một học thuyết
như mọi học thuyết khác mà
như một công cụ giải phóng
dân tộc.
Những quan lại lỗi thời của
triều Nguyễn, những nhà trí
thức đi làm chức sắc cho chế
độ bảo hộ của Pháp sớm hay
muộn rồi cũng sẽ trở thành
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những kẻ phục vụ chế độ thực
dân một cách điên cuồng.
Các nhà nho yêu nước lỗi lạc
như Phan Bội Châu, Huỳnh
Thúc Kháng lại có cảm tình
ngay với học thuyết Mác khi
nó vừa xuất hiện ở Việt Nam.
Căm thù chế độ thuộc địa, họ
cảm thấy gắn bó sâu sắc với
những chiến sĩ cách mạng
kiểu mới, hai bên gần gũi với
nhau trên lĩnh vực tư tưởng.
Chủ nghĩa Mác đến Việt
Nam không gặp nhiều khó
khăn như khi du nhập vào các
xã hội Hồi giáo hay Thiên
chúa giáo. Chủ nghĩa Mác
không làm cho các nho sĩ Việt
Nam thường xuyên gắn bó
với nhân dân ngỡ ngàng. Học
thuyết Mác coi con người là
tổng hòa của các quan hệ xã
hội thì các nho sĩ Việt Nam coi
mục đích cao cả của con người
là gánh vác những trách nhiệm
xã hội. Những chiến sĩ Mác-xít
sẵn sàng và biết cách vận dụng
đạo đức chính trị của Nho
giáo cho công việc của mình.
Chẳng hạn, ý thức rằng những
người lãnh đạo phải tuyệt đối
gương mẫu ăn rất sâu vào
truyền thống Nho giáo ở Việt
Nam, và những người Mác-xít
Việt Nam ngày nay, trong khi
tìm cho nó một ý nghĩa khác,
đã biết kế thừa truyền thống
của các nho sĩ thời xưa. Không
để cho tiền bạc làm hư hỏng
con người, không chịu cúi
đầu trước sức mạnh - những
châm ngôn ấy của Nho giáo
được những người Mác-xít
Việt Nam ca ngợi nhiều lần.
Bernard Fall, một học giả

chống cộng, tại một cuốn sách
viết về Việt Nam cũng buộc
lòng phải công nhận đạo đức
cao cả của những người cộng
sản Việt Nam. Ông có kể lại
trường hợp những cán bộ đi
thu thuế luôn mang theo bên
mình một số tiền lớn mà đành
chịu đói, không tiêu tiền của
tập thể dù chỉ một đồng.
Theo nhận thức của người
viết bài này, bác sĩ Nguyễn
Khắc Viện suốt đời chung thủy
với niềm tin: Nho giáo ở Việt
Nam vốn có hai luồng, một
luồng mang tính nhân văn,
một luồng của triều đình và
phong kiến (và đây là điểm
ông khác biệt với Paul Mus
về luận thuyết ảnh hưởng của
Nho giáo đối với xã hội Việt
Nam thời xưa cùng thời ông
sống - từ đầu thế kỷ XX đến
những năm thực dân Pháp
thất bại và đế quốc Mỹ ngụp
lặn trong đầm lầy chiến tranh
tại Việt Nam). Theo Nguyễn
Khắc Viện, Nho giáo và chủ
nghĩa Mác khác nhau nhưng
có điểm tương đồng là cùng
tập trung tư tưởng con người
vào việc đổi mới tổ chức xã
hội, xây dựng mối quan hệ
tốt giữa người và người. Bác
sĩ Nguyễn Khắc Viện là đảng
viên Đảng Cộng sản Pháp và
Đảng Cộng sản Việt Nam, ông
thuộc luồng Nho giáo mang
tính nhân văn, trong trước tác
cũng như hành xử hằng ngày,
trước sau ông đồ Tây học xứ
Nghệ vẫn là một “sĩ phu Việt
Nam hiện đại”.
Tháng 12 năm 2017
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 155/3 Nguyễn Công Trứ, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng
Chỗ ở hiện nay: 155/3 Nguyễn Công Trứ, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Danh sách công chứng viên (bao gồm cả Trưởng Văn phòng công chứng):
STT

Họ và tên

Nơi cư trú

Công chứng viên hợp danh/Công
chứng viên làm việc theo chế độ hợp
đồng

01

Nguyễn Văn
Biềng

155/3 Nguyễn Công Trứ, Phường
2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

Công chứng viên hợp danh

Số 1B Phan Bội Châu, Phường
1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

Công chứng viên hợp danh

02

Võ Thị Mỹ
Nam

Giáo xứ Thánh Mẫu...
... Trong các buổi giảng
đạo, linh mục Nguyễn Chu
Truyền cũng đã kịp thời nhắc
nhở các hộ gia đình có hành
vi, việc làm gây ô nhiễm môi
trường; khuyến khích, động
viên những tập thể, cá nhân
tích cực tham gia bảo vệ môi
trường, giữ gìn đường làng,
ngõ phố sạch, đẹp.
Chủ tịch UBMTTQ
Phường 7 Thái Văn Nam
cho rằng: Mô hình Giáo xứ
Thánh Mẫu “An toàn, sáng xanh - sạch - đẹp” được coi
như là mô hình hạt nhân hiệu
quả bền vững của phường
cần tiếp tục phát triển, nhân
rộng trong toàn thành phố.
Ban Công tác Mặt trận tổ
dân phố trong thời gian tới
sẽ tiếp tục phát huy vai trò
trong thường xuyên phối
hợp với chức sắc tôn giáo để
tuyên truyền, vận động các
tầng lớp nhân dân nâng cao
ý thức bảo vệ môi trường,

Bản hợp đồng...
... Thanh đã nhét chiếc móc
khóa này vào túi cậu bé để làm
kỷ niệm. Ôi! Thời gian, mới
đó mà đã gần 20 năm.
Đến trưa, Thanh phóng vội
xe đến điểm hẹn và tiến về phía
chiếc bàn đã đặt trước. Một
chàng trai với khuôn mặt sáng
sủa, quần áo lịch sự từ trên
một chiếc xe con bóng loáng
bước xuống và tự tin đến chỗ
của Thanh. Anh đứng nghiêm
trang, kính cẩn cúi đầu chào
Thanh và nở nụ cười vui vẻ.
Từ nụ cười này, Thanh chợt
nhớ tới nét mặt trong trẻo,
ngây thơ của cậu bé đánh giày
ngày nào. Trong lúc ngồi nói
chuyện, chàng trai cho biết,
chính nhờ có chiếc hộp đánh
giày mà Thanh đã giúp cho
cậu, chỉ một thời gian sau, cậu
bé đã dần gây dựng cuộc sống
cho bản thân và có điều kiện để
học hành đến nơi đến chốn. Và
sau khi tốt nghiệp Khoa Cơ khí
của Trường Đại học Bách khoa
thành phố Hồ Chí Minh, cậu bé
đánh giày đã ngày càng thành
đạt. Được ba má đồng ý, cậu bé
đã quyết định lấy tên hãng trà
của ân nhân đã giúp đỡ mình
làm tên đệm cho doanh nghiệp
của hãng ô tô và bất động sản
nổi tiếng của Việt Nam “Doanh
nghiệp Nguyễn Quốc Thanh
Hải”. Cậu bé đánh giày ngày
nào bây giờ đã trở thành chủ
một doanh nghiệp nổi tiếng
trong cả nước. Tuy bận rộn
với công việc kinh doanh hàng
ngày nhưng Hải vẫn theo dõi
rất kỹ từng bước đi của doanh
nghiệp trà Quốc Thanh, người
đã giúp đỡ mình. Cũng chính
vì vậy mới có cuộc gặp mặt
hôm nay. Vừa kể cho Thanh
nghe về quá trình trưởng thành
của mình, chàng trai vừa lấy từ
trong cặp ra và trao cho Thanh
một tờ chi phiếu có giá trị 10 tỷ
đồng và nói là muốn đầu tư vào
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TIẾP TRANG 9

ứng phó với biến đổi khí
hậu. Phối hợp vận động
nhân dân tích cực hưởng
ứng các hoạt động ra quân
dọn dẹp vệ sinh, thu gom
rác thải, xử lý các tụ điểm
ô nhiễm môi trường, trồng
cây xanh bảo vệ rừng, nguồn
nước; Vận động các gia đình
thực hiện các biện pháp thu
gom, vận chuyển, xử lý rác
thải, chất thải, nước thải
đúng quy định... Đồng thời,
khen thưởng, khuyến khích,
động viên những tập thể, cá
nhân tích cực tham gia bảo
vệ môi trường, giữ gìn đường
làng, ngõ phố sạch đẹp trong
các buổi sinh hoạt tôn giáo
tại nhà thờ vào các ngày thứ
bảy, chủ nhật. Hướng đến
mục tiêu chung về bảo vệ
môi trường sống ngày càng
trong lành hơn, góp phần
xây dựng thành phố Đà Lạt
ngày càng văn minh, thân
thiện và sạch, đẹp hơn.

TIẾP TRANG 5

doanh nghiệp của Thanh trong
vòng 5 năm sẽ thu hồi cả vốn
lẫn lãi. Mười tỷ đồng, quả là
một sự bất ngờ, đúng là Thanh
đang rất cần số tiền này.
Chàng trai vui vẻ nhìn Thanh
rồi nói: “Trước đây chú đã dạy
cho con biết thế nào là đầu tư
làm ăn. Từng là một đứa trẻ
đánh giày, giờ đây con đã có
một công việc ổn định, một
doanh nghiệp với mức thu nhập
khá lớn. 10 tỷ này, con đầu tư
vào doanh nghiệp của chú, cũng
như chú ngày nào, con cũng có
quyền đòi hỏi một khoản lợi
nhuận nhất định chứ ạ!”.
Thanh hỏi chàng trai: “Vậy
lãi suất sẽ là bao nhiêu?”.
Không ngần ngại, chàng trai
trả một cách dứt khoát: “Một
đồng”.
Có thể đâu đó trong cuộc
đời, bạn cũng sẽ gặp một cậu
bé đánh giày và một doanh
nhân giống như câu chuyện
trên đây. Dẫu chỉ là một đứa
trẻ nghèo, có cuộc sống túng
thiếu, nhưng vẫn luôn giữ
vững niềm tin, giữ vững ý
chí vượt khó qua mọi nghịch
cảnh. Và vị doanh nhân có
tấm lòng hảo tâm, luôn quan
tâm chú ý đến những đứa bé,
những người có hoàn cảnh
khó khăn nay đã được đền bù
xứng đáng. Nhờ vậy, ông đã
tìm được một người bạn chân
thành, mà chính ông cũng
không thể nào ngờ tới, có thể
giúp ông vượt qua hoàn cảnh
khốn khó này.
Thành công không chỉ là bạn
có bao nhiêu tiền, quan trọng là
bạn đã giúp người khác được
cái gì, và đã có bao nhiêu người
vì bạn mà cảm động, vì bạn
mà trưởng thành. Tình người,
qua bản hợp đồng đặc biệt này
quả thật chính là món quà tuyệt
vời mà cuộc sống ban tặng cho
chúng ta.
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CUỐI TUẦN

THỂ THAO

NGOẠI HẠNG ANH MÙA BÓNG 2018 - 2019 BẮT ĐẦU
VIẾT TRỌNG

Mua sắm ào ạt
Mặc dù cuối tuần này Ngoại
hạng Anh mới chính thức khai mạc
trên sân cỏ nước Anh nhưng ngay
giữa tháng 6/2018, lịch thi đấu của
giải cho mùa giải mới 2018- 2019
đã sớm được công bố như là một
chiêu PR đầy hữu hiệu cho giải
đấu này. Bắt đầu từ chủ nhật 11/9,
giải sẽ kéo dài đến 12/5/2019.
Bóng chưa lăn nhưng hệ thống
truyền thông ở xứ sở sương mù,
như cách làm quen thuộc lâu nay,
vẫn theo dõi sát những bước đi của
các đội bóng trong mùa hè, đặc
biệt là chuyện mua sắm cầu thủ
của từng đội. Một lần nữa, các đội
bóng Ngoại hạng Anh lại tiếp tục
thiết lập nên những mốc mới về
chuyện chi tiêu.
Một ước tính, Ngoại hạng Anh
mùa 2018-2019 đến thời điểm này
đã đổ trên 1 tỷ bảng vào thị trường
chuyển nhượng cầu thủ. Để “tạo
điều kiện” cho các đội móc hầu
bao ra, kỳ chuyển nhượng hè của
Ngoại hạng Anh đã mở cửa từ
tháng 6, sớm hơn mọi năm, đóng
cửa vào 17 giờ thứ năm ngày 9/8
- chỉ một ngày trước khi mùa giải
mới bắt đầu. Tuy nhiên, các đội
vẫn có quyền bán bớt cầu thủ của
mình cho đến khi các thị trường
chuyển nhượng khác tại châu Âu
đóng cửa.
Om sòm nhất trong những ngày
này chính là vụ chuyển nhượng
thủ môn vào hàng kỷ lục của
Chelsea khi đội này mua Kepa
Arrizabalaga, 23 tuổi, từ Athletic
Bilbao của Tây Ban Nha với giá
72 triệu bảng. Với số tiền này,
đây sẽ là thủ môn đắt giá nhất
thế giới hiện nay, vượt qua kỷ lục
66,9 triệu bảng của một đội bóng
Ngoại hạng Anh khác là Liverpool
lập nên khi mua thủ môn Alisson
Becker trước đó.
Một thương vụ khác cũng
khá ầm ĩ trong hè chính là việc
Manchester City mua Riyad
Mahrez từ Leicester với giá 60
triệu bảng. “Man xanh” với ông
chủ dầu mỏ từ Trung Đông lâu nay
luôn là kẻ chịu chơi và chịu chi,
nhưng một đội khác - Liverpool 2
mùa vừa rồi cũng không kém. Thất
bại đầy cay đắng tại trận chung
kết Champions League vừa rồi,
Liverpool đang chi ra như nước
để tăng cường lực lượng với tổng
cộng gần 170 triệu bảng trong mùa
hè này.
Theo chân các đội trên, những
“ông lớn” trong tốp đầu Ngoại
hạng như Arsenal, Manchester
United cũng đâu chịu ngồi yên,
hàng loạt tên tuổi qua các cuộc
mua sắm đã có mặt trong đội hình
chờ ra quân ngày khai mạc. Ngay
các đội thấp hơn cũng đâu chịu
kém cạnh. Chẳng hạng như West

Sau một mùa hè với World Cup đầy sôi động, các giải bóng đá quốc gia châu Âu lại rục rịch bắt đầu
mùa giải mới, trong đó quả bóng của English Premier League - Ngoại hạng Anh - giải bóng đá hấp
dẫn nhất hành tinh hiện nay sẽ lăn vào cuối tuần này.

Các cầu thủ Fulham vui mừng khi đội nhà giành quyền vào chơi trận chung kết play-off tranh vé lên Premier League mùa giải 2018 - 2019.

Ham trong hè này chi mua cầu thủ
gần 90 triệu bảng, Brighton trên
56 triệu bảng, Southamton gần
55 triệu bảng. Gần đây nhất có
Bournemouth bỏ ra 25 triệu bảng mức phí chuyển nhượng kỷ lục của
đội này để đưa về tiền vệ Jefferson
Lerma - người Colombia, 23 tuổi,
từ đội Levante - Tây Ban Nha với
mức phí chuyển nhượng lên đến 25
triệu bảng.
Cần nói rằng cho đến trước khi
thị trường chuyển nhượng mùa
hè chính thức đóng cửa, các đội
bóng Ngoại hạng Anh có thể còn
nhiều kỷ lục nữa để lập, đơn giản
vì để đến giờ chót việc chốt giá
mới có vẻ thuận lợi hơn. Năm
ngoái, cũng vào hè như thế này,
Premier League đã từng đổ vào
mua sắm với một con số vào
hàng kỷ lục: 1,4 tỷ bảng.
Một trong những yếu tố giúp
các đội bóng tại Ngoại hạng Anh
có thể mạnh tay như thế chính
là từ việc bán các “khoảng đất
trống” trên áo đấu của mình.
Chỉ cần một thương hiệu nào đó
muốn có tên lên áo, họ phải chi
đậm và ngày càng đậm hơn cho
Ngoại hạng Anh. Chẳng hạn số
tiền này mùa giải năm nay đã đạt
mức 360 triệu bảng, hơn 50 triệu
bảng so với năm trước.
Một trong những đội bán áo
đấu vào hàng “nặng ký” nhất
chính là Manchester United, 47
triệu bảng cho mùa giải năm
nay với hãng xe Chevrolet.
Manchester City dù có nhẹ hơn
chút nhưng Etihad Airways phải
trả 45 triệu bảng cho mùa giải
năm nay, tăng 10 triệu bảng so
với năm ngoái. 3 đội xếp sau 2
đội trên gồm Arsenal, Chelsea và
Liverpool cũng thu về 40 triệu
bảng /mùa. Tuy nhiên, miếng

bánh áo đấu này chia không đều,
càng đứng thấp càng ít tiền tài
trợ; như Brighton (với American
Express ) và Huddersfield (với
Ope Sports) chỉ thu được vỏn vẹn
1, 5 triệu bảng, không bằng con
số lẻ của các đội lớn.
Cũng nói thêm một chút
về chiếc áo đấu này. Trong 20
thương hiệu trên áo của các đội
đã có 17 cái tên đến từ rất nhiều
quốc gia trên thế giới, chứng tỏ
sức hút của thương hiệu Ngoại
hạng Anh trên toàn cầu rất mạnh.
Trong 20 thương hiệu đó, có 9
thương hiệu đến từ các hãng cá
cược. Mùa giải này các đội bóng
lớn còn thu được tiền từ việc bán
tài trợ trên tay áo nữa.

Những khuôn mặt mới
Vẫn sẽ là sự tranh tài của những
khuôn mặt các đội quen thuộc từ
mùa giải năm ngoái, ngoại trừ 3
đội đã rớt hạng, thay thế bằng 3 đội
mới lên hạng.
3 đội mới thăng hạng này
gồm Wolverhampton, Cardiff
City và Fulham; thay thế cho 3
đội rớt hạng mùa giải vừa rồi là
West Bromwich, Stoke City và
Swansea City.
Wolverhampton - tên đầy đủ
là Wolverhampton Wanderers, là
một đội bóng đá có lịch sử lâu đời,
thành lập năm 1877 tại thành phố
Wolverhampton vùng Trung Tây
nước Anh. “Bầy sói”- biệt danh
của đội bóng này, đã từng vài lần

lên rồi rớt khỏi giải Ngoại hạng
trong khoảng 2 thập niên gần đây,
mùa giải năm nay họ đã thi đấu rất
ấn tượng, giành chức vô địch giải
hạng nhất Anh để đường hoàng trở
lại Premier League.
Cardiff City cũng là một đội
bóng có lịch sử lâu đời (thành lập
năm 1899) tại thành phố Cardiff,
xứ Wales. Đội bóng này mùa giải
2012 - 2013 đã lên Ngoại hạng
nhưng trụ lại chỉ đúng một mùa
giải, năm nay, với vị trí á quân
hạng nhất, Cardiff City đã vinh dự
quay trở lại
Riêng Fulham - một trong
những đội bóng chuyên nghiệp
vào hàng lâu đời nhất ở Anh tại
London, từng rất nhiều năm chinh
chiến trong giải Ngoại hạng này.
Mùa giải 2013- 2014 thi đấu bết
bát nên rớt xuống hạng nhất; 4
năm sau họ đã có mặt trở lại.
Trong 3 tân binh trên, có vẻ
Fulham là đội có nhiều kinh
nghiệm nhất với Ngoại hạng, tuy
nhiên cuộc chơi là không dễ dàng
gì cho các tân binh này. Cuộc đua
vô địch lâu nay tại Ngoại hạng
Anh dường như chỉ dành cho
những gã nhà giàu tốp đầu như
Man xanh, Man đỏ, Liverpool,
Tottenham hay Arsenal, trừ khi
xảy ra những đột biến gì lớn (như
kiểu Leicester đã làm trong hai
mùa giải trước). Nhiệm vụ của
những đội mới lên hạng này trước
mắt hay lâu dài đều phải chiến
đấu cật lực để trụ hạng. Trên
con đường trụ hạng này, họ sẽ
phải tự động viên rằng Brighton,
Newcastle và Huddershield những đội lên hạng mùa trước
đã trụ hạng được thì mình sao lại
không làm được trong năm nay?

Góc ảnh đẹp

Phố Đà Lạt lên đèn. Ảnh: Quý Sài Gòn
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