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TUẦN
CON SỐ

Hiện Lâm Đồng có hơn 20.000
hộ gia đình hội viên Hội Nông
dân ký hợp đồng liên kết tiêu thụ
nông sản với doanh nghiệp. Tỷ lệ
nông sản tiêu thụ qua hợp đồng

30%

, chủ yếu trên
đạt khoảng
lĩnh vực rau, hoa.

Nguồn: Hội Nông dân tỉnh

Tác phẩm hội họa do nhóm nghệ sĩ Phố Bên Đồi thực hiện.

TRANG 6

VẤN ĐỀ CUỐI TUẦN

Quyết tâm và hành động trong công tác nâng cao
chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Đ

ó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường
trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực
tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng
giải quyết thủ tục hành chính vừa được tổ chức.
Theo đánh giá của Chính phủ, trong những năm
vừa qua, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt
được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được
triển khai và được xem như là giải pháp quan trọng,
góp phần tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất
lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết
thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, góp phần
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước.
Tuy nhiên, công tác giải quyết thủ tục hành chính
ở nhiều địa phương, đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại,
hạn chế. Vẫn còn tình trạng người dân phản ánh,
phàn nàn về trình độ cán bộ chưa đáp ứng được

yêu cầu, thái độ phục vụ của nhân viên cơ quan giải
quyết thủ tục hành chính chưa tốt, nhiều trường hợp
còn chậm trễ.
Với chủ trương, quan điểm chuyển từ Chính phủ
quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân,
doanh nghiệp làm trung tâm; nhằm bao quát toàn
diện, bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết thủ
tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước
từ trung ương đến địa phương, khắc phục những hạn
chế, tồn tại, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Nghị định đã tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng
phạm vi và đối tượng áp dụng tại các bộ, cơ quan
ngang bộ thay vì chỉ ở địa phương như trước đây;
hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của bộ
phận một cửa các cấp; quy định rõ toàn bộ quy trình
giải quyết thủ tục hành chính;...
XEM TIẾP TRANG 2

LIÊN KẾT DU LỊCH TÂY NGUYÊN:

Con đường xanh gập ghềnh
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Hội thảo góp ý 4 dự án luật
Vừa qua, Đoàn Đại biểu
Quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh
Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo
góp ý kiến dự thảo 4 dự án
luật gồm: “Luật Trồng trọt”,
“Luật Chăn nuôi”, “Luật Cảnh
sát biển Việt Nam” và “Luật
Đặc xá” (sửa đổi).
Chủ trì Hội thảo, ông
Nguyễn Tạo - Phó Trưởng
đoàn chuyên trách Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
lãnh đạo các sở, ban, ngành
liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, Công an tỉnh, Học viện
Lục quân…, thành viên Nhóm
Chuyên gia và Tổ tư vấn Chính
sách - pháp luật của Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia
hội thảo.
Các đại biểu đã đóng góp gần
20 lượt ý kiến trực tiếp tại hội
thảo (và góp ý bằng văn bản)

đối với dự thảo từng bộ luật.
Đối với Dự thảo “Luật
Trồng trọt” và “Luật Chăn
nuôi”, đa số đại biểu thống
nhất như dự thảo và cho rằng,
đây là 2 bộ luật chuyên ngành
trong ngành nông nghiệp. Dù
2 lĩnh vực này không mới; tuy
nhiên, trong bối cảnh ngành
nông nghiệp nước ta đang
trong xu thế hội nhập và phát
triển; việc áp dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt, chăn
nuôi, chế biến, bảo quản thực
phẩm, sản phẩm, xuất khẩu,
nhập khẩu; việc sản xuất, chăn
nuôi trang trại, chăn nuôi hộ
gia đình; phân bón, vấn đề an
toàn thực phẩm, bảo vệ môi
trường…phải hết sức quan
tâm. Liên quan lĩnh vực chăn
nuôi, đã có Luật Thú y nên cần
tránh các nội dung trùng lặp.

Nhìn chung, Luật Trồng trọt
và Luật Chăn nuôi được nâng
lên từ Pháp lệnh của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội nên có
nhiều điều, khoản, điểm được
đại biểu tham gia nhiều ý kiến.
Về bố cục, đa số các đại biểu
đề nghị viết ngắn gọn bằng
việc gộp một số nội dung, gộp
các điều, khoản… để Luật súc
tích, dễ triển khai.
Đối với “Luật Cảnh sát biển
Việt Nam” và “Luật Đặc xá”
(sửa đổi), đa số các ý kiến
thống nhất cao với dự thảo và
cho rằng 2 luật này tương đối
ngắn, gọn, đã nêu rõ các nội
dung và mục đích hướng tới.
Về Dự thảo Luật Cảnh sát biển
Việt Nam, có đại biểu đề nghị
bổ sung thêm các quy định về
sử dụng công cụ hỗ trợ trong
hoạt động; mối quan hệ trong

công tác giữa lực lượng Cảnh
sát biển với các lực lượng
khác liên quan.
Riêng Luật Đặc xá (sửa
đổi), được nhiều đại biểu
quan tâm góp ý; đề nghị bổ
sung thêm một số đối tượng
được đề nghị đặc xá thể hiện
tính công bằng trong thực
hiện chính sách nhân đạo của
Đảng và Nhà nước ta; bổ sung
hình thức, thời gian công bố
quyết định đặc xá, niêm yết
quyết định đặc xá; quy định
về nghĩa vụ của người sau khi
được đặc xá…
Sau hội thảo, Văn phòng
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Lâm Đồng sẽ tổng hợp, chỉnh
lý 4 dự thảo luật này để trình
Quốc hội, tại kỳ họp lần thứ 6
vào tháng 10 tới.

THANH HỒNG

công tác bảo vệ môi trường,
có khả năng truyền tải thông
tin, giữ gìn, bảo vệ môi trường
đến cộng đồng.
Bên cạnh đó, các học viên
được nắm bắt những nội dung
như: vấn đề về nông thôn

Quyết tâm và hành động... 
... đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong
giải quyết thủ tục hành chính
thông qua việc thiết lập Cổng
Dịch vụ công quốc gia và xây
dựng Cổng Dịch vụ công,
Hệ thống thông tin một cửa
điện tử tập trung, thống nhất
cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối,
chia sẻ dữ liệu giữa các hệ
thống thông tin này với nhau
và với các cơ sở dữ liệu quốc
gia, chuyên ngành; quy định
việc đánh giá chất lượng giải
quyết thủ tục hành chính của
cơ quan hành chính nhà nước
để đánh giá chính xác, khoa
học, công khai.
Chủ trương nhất quán của
Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ về thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính
đã được cụ thể hóa thành các
quy định và ngày càng hoàn

Điều chỉnh hành trình xe buýt
hướng vào trung tâm Đà Lạt

Trung ương
Hội LHPN
Việt Nam
tập huấn
truyền thông
bảo vệ
môi trường
cho gần 100
tuyên truyền
viên cơ sở tỉnh
Lâm Đồng.

xã, phường thuộc đề án đảm
bảo phù hợp, phát huy vai trò,
trách nhiệm của các đơn vị
trong việc thực hiện mô hình.
Bên cạnh đó, nhằm xây dựng
đội ngũ tuyên truyền viên là
những cá nhân nhiệt huyết với

thiện, góp phần nâng cao chất
lượng giải quyết thủ tục hành
chính, sự hài lòng của người
dân và doanh nghiệp.
Để nâng cao chất lượng giải
quyết thủ tục hành chính, cần
tập trung vào một số nhóm
giải pháp như hoàn thiện thể
chế với việc tập trung ban
hành một số văn bản hướng
dẫn, bảo đảm thực hiện Nghị
định như các thông tư hướng
dẫn, quy định chi tiết một số
điều của Nghị định 61/NĐCP, Thông tư hướng dẫn về
chế độ, chính sách đối với cán
bộ, công chức, viên chức làm
việc tại Bộ phận một cửa…
Nhóm giải pháp về kiện
toàn tổ chức, trụ sở, trang
thiết bị cho bộ phận một cửa
các cấp. Ban hành quy trình
nội bộ, quy trình điện tử trong
giải quyết hành chính tại bộ
phận một cửa theo hướng

8 tháng đầu năm 2018, huyện Đức Trọng
thực hiện gần 545 tỷ đồng thu ngân sách,
đạt 66% dự toán và tăng 10% so với cùng
kỳ. Trong đó, thu ngân sách do huyện Đức
Trọng quản lý đạt lần lượt các tỷ lệ này là
70% và 21%. Riêng giải ngân vốn đầu tư
xây dựng cơ bản, huyện Đức Trọng đạt
61% kế hoạch, cao hơn mức bình quân
chung trên toàn tỉnh Lâm Đồng.
Những tháng còn lại của năm 2018,
huyện Đức Trọng phấn đấu tiếp tục đạt
chỉ tiêu tăng 10% thu ngân sách so với
dự toán được giao; đồng thời giải ngân
vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 100%
kế hoạch.
Huyện Đức Trọng xác định các giải
pháp trọng tâm để tăng thu ngân sách
nói trên là: quyết liệt xử lý, thu hồi nợ
đọng thuế; thực hiện hiệu quả Đề án thu
thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động
sản; vận tải; chuyển nhượng dự án; kinh
doanh xăng dầu; dịch vụ lưu trú, ăn uống
trên địa bàn…
MẠC KHẢI

Truyền thông Đề án của Chính phủ về thí điểm, nhân rộng mô hình
bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Từ ngày 11-13/9, tại tỉnh
Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo
Trung ương Hội LHPN Việt
Nam tổ chức các hoạt động
truyền thông, khảo sát và tọa
đàm về công tác bảo vệ môi
trường theo Đề án thí điểm
hoàn thiện và nhân rộng mô
hình bảo vệ môi trường trong
xây dựng nông thôn mới tại
các xã khó khăn, biên giới, hải
đảo theo hướng xã hội hóa, giai
đoạn 2017-2020 của Chính phủ
(tại Quyết định phê duyệt số
712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017).
Theo đó, chương trình được
chia thành 2 lớp đã tập huấn
cho gần 100 tuyên truyền viên
là cán bộ Hội phụ nữ cơ sở
của thành phố Đà Lạt, huyện
Lạc Dương và Đức Trọng. Với
mục đích cụ thể hóa các nội
dung mô hình tuyên truyền
viên bảo vệ môi trường tại các

Đức Trọng thu ngân sách
tăng 10%

hiện nay; những chính sách,
pháp luật bảo vệ môi trường;
thực trạng môi trường của địa
phương, những vấn đề đặt ra và
các giải pháp bảo vệ môi trường
trong giai đoạn hiện nay.

THỦY NGUYỄN

Để giảm ùn tắc giao thông khu vực trung
tâm thành phố Đà Lạt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã thông báo điều
chỉnh hành trình các tuyến xe buýt hướng
vào trung tâm thành phố Đà Lạt.
Cụ thể, lộ trình xe buýt đi vào trung
tâm thành phố Đà Lạt đang thực hiện,
tính từ đường Trần Phú - đường 3/2 - Khu
Hòa Bình Đà Lạt - đường Lê Đại Hành đường Trần Quốc Toản - đường Đinh Tiên
Hoàng - đường Phù Đổng Thiên Vương
- Bến xe buýt Mai Anh Đào kể từ ngày
1/9/2018 được điều chỉnh chạy theo hành
trình đường Trần Phú - đường 3/2 - đường
Nguyễn Văn Cừ - đường Lê Đại Hành
- Khu Hòa Bình Đà Lạt - đường Lê Đại
Hành - đường Trần Quốc Toản - đường
Đinh Tiên Hoàng - đường Phù Đổng
Thiên Vương - Bến xe buýt Mai Anh Đào.
Theo đó, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh
Lâm Đồng đã đề nghị các đơn vị kinh
doanh vận tải nghiêm túc chấp hành
việc xây dựng lại và triển khai thực hiện
phương án chạy xe để phù hợp với hành
trình mới.
VĂN TRỌNG

TIẾP TRANG 1

nâng tỷ lệ giải quyết “4 tại
chỗ”, phát huy cao nhất hiệu
quả làm việc của cán bộ, công
chức được cử làm việc.
Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin đáp ứng yêu
cầu thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính.
Trong đó, thiết lập cổng dịch
vụ công quốc gia và đưa
vào vận hành năm 2019, xây
dựng hoặc nâng cấp cổng
dịch vụ công, hệ thống thông
tin một cửa điện tử cấp bộ,
cấp tỉnh; bảo đảm mỗi bộ,
ngành, địa phương chỉ có một
cổng dịch vụ công, hệ thống
thông tin một cửa thống nhất,
kết nối, liên thông các hệ
thống thông tin này với các
cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư, đăng ký kinh doanh
và cổng thanh toán tập trung
quốc gia để hỗ trợ xác thực

thông tin người dân, doanh
nghiệp, có thể thanh toán phí,
lệ phí trực tuyến.
Cần tổ chức quán triệt, tập
huấn, triển khai tuyên truyền,
phổ biến và kiểm tra, đôn đốc
việc triển khai Nghị định số
61/2018/NĐ-CP của Chính
phủ và Kế hoạch thực hiện
Nghị định này trong năm
2018 và hằng năm.
Trong quá trình toàn cầu
hóa ngày càng sâu rộng với
sự phát triển nhanh chóng
của khoa học công nghệ và
trình độ dân trí càng được
nâng cao thì việc hoàn thiện
bộ máy phục vụ nhân dân,
nâng cao chất lượng phục
vụ, đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin, nhất là trong
các giao dịch giữa người
dân và cơ quan nhà nước là
nhiệm vụ cấp thiết.

LAN HỒ

Tập huấn sơ cứu ban đầu cho
hơn 200 nhân viên y tế thôn bản
Tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh, 204
nhân viên y tế thôn bản trên địa bàn huyện
Di Linh vừa được các bác sĩ của Trung
tâm Y tế huyện Di Linh hướng dẫn các kỹ
năng sơ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân
khi có tai nạn thương tích xảy ra.
Tại đây, các nhân viên y tế thôn bản
được hướng dẫn các kỹ năng như hô hấp
nhân tạo, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, kỹ
thuật cố định xương (đùi, tay, cẳng tay)
khi bị gãy... Ngoài ra, các bác sĩ của Trung
tâm Y tế huyện Di Linh còn hướng dẫn
đội ngũ y tế thôn bản các kỹ năng sơ cứu
khi bị bỏng, bị rắn cắn, hoặc ngộ độc hóa
chất, hóc dị vật...
Theo một đại diện của Trung tâm Y tế
huyện Di Linh, lớp tập huấn nhằm nâng
cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y
tế thôn bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
T.ĐỒNG
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Bơ Mỹ bạc tỷ trên Đồi Tàu
VĂN VIỆT

K

ết quả trang trại bơ Mỹ trên khu
Đồi Tàu của ông Nguyễn Đức
Thống cũng vừa được Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm
Đồng công nhận gần 180 cây đầu dòng.
Trong đó, gồm các loại giống Hass (99
cây), Pinkerton (27 cây), Zutano (27 cây)
và reed (17 cây).

Từ cuộc “phối ngẫu”
bơ Mỹ - Việt
Trong dịp diễn ra Festival Hoa Đà
Lạt lần thứ 7 vào cuối năm 2017, phóng
viên đã ghi nhiều tấm hình trong Hội
chợ thương mại Lâm Đồng về gian hàng
trưng bày các loại giống bơ Mỹ mang
thương hiệu Tiến Đạt đến từ xã Hòa
Trung, huyện Di Linh. Những trái bơ
căng đầy thớ thịt, bóc lớp vỏ xanh đậm
đã “lôi kéo” hết lượt khách này đến lượt
khách khác ghé lại tham quan, khám
phá và mua cây giống, ghi nhớ ngày vào
trang trại “thọ giáo” quy trình chăm sóc
theo tiêu chuẩn VietGAP.
Với phóng viên qua nhiều lần liên
lạc đã nhận được cuộc hẹn từ chủ trang
trại bơ Mỹ khi bắt đầu vụ thu hoạch
vào giữa tháng 8/2018. Bấy giờ mùa
mưa cao nguyên Di Linh dài ngày
khiến đất nâu đen bết dính, từ Ngã ba
Đinh Trang Hòa giáp Quốc lộ 20 rẽ vào
ôm mấy vòng sườn đồi mới lên tới đỉnh
Đồi Tàu dốc cao thẳng đứng. Đường
còn gập ghềnh nhưng nối theo phía sau
xe phóng viên là một chiếc ô tô bán tải
vẫn từ từ lăn bánh đến nơi. “Có phải
trang trại bơ Mỹ của thương hiệu Tiến
Đạt?”. Một người trong đoàn 5 người
bước ra từ chiếc ô tô bán tải hỏi và cho
biết họ đến từ vùng cây công nghiệp
dài ngày tỉnh Đắk Nông. Khi biết có
phóng viên đến, họ theo chân tham
quan cận cảnh từng cây bơ Mỹ đang
đeo từng chùm trái nặng trĩu trên cành.
“Tính ra khu vườn bơ Mỹ của Trang
trại Tiến Đạt chúng tôi có được ngày
hôm nay là thành quả của một quá trình
hơn mười năm hình thành ý tưởng, đầu
tư kiến thiết và hoàn chỉnh quy trình sản
xuất giống cây ghép, quy trình canh tác
đạt năng suất và chất lượng cao trên đất
Di Linh, Lâm Đồng…”, chủ trang trại
Nguyễn Đức Thống - năm nay 72 tuổi chia sẻ.
Theo lời ông Thống, từ các năm

Để xây dựng trang trại trồng các loại giống bơ Mỹ trên khu Đồi Tàu thuộc xã Hòa
Trung, huyện Di Linh, chủ nhân Nguyễn Đức Thống đã đầu tư một nguồn kinh phí
và công sức khá lớn để xuất ngoại trực tiếp qua vùng chuyên canh trồng bơ Mỹ ở
bang California tìm hiểu, học hỏi và di thực lần lượt về từng mầm cây giống, sau
đó ghép với gốc bơ bản địa Lâm Đồng đạt giá trị thu nhập hàng tỷ đồng trên mỗi
hecta.

Chủ nhân Nguyễn Đức Thống trong Trang trại bơ Mỹ mang thương hiệu Tiến Đạt
tại khu Đồi Tàu, xã Hòa Trung, Di Linh. Ảnh: V.V

2006, 2007, 2008, thương hiệu điện
tử Tiến Đạt của mình phải sắp xếp, bố
trí lại dây chuyền sản xuất phù hợp
với nhu cầu thị trường Việt Nam, dẫn
đến ông chuyển hướng một phần việc
sang mở trang trại nông nghiệp và đi
tìm chọn các diện tích đất ở vùng Tây
Nguyên. Lặn lội khắp nơi và tốn rất
nhiều thời gian, kết quả ông Thống đã
“gặp duyên” chuyển nhượng 5 ha đang
trồng thuần các giống bơ địa phương
Lâm Đồng trên khu Đồi Tàu, huyện
Di Linh. Ý tưởng ghép chồi giống bơ
Mỹ với gốc cây giống bơ địa phương
của ông Thống từ đây hình thành. Bởi
trước đó, ông Thống qua lại nhiều lần
vùng California của Mỹ và đã cuốn
theo “lực hấp dẫn” trước một trang
trại bơ giống bản quyền của thế giới
hàng chục hecta. Vì vậy, ngay sau
khi chuyển nhượng 5 ha vườn bơ địa
phương ở khu Đồi Tàu, Di Linh, ông

Thống liền lên lịch hẹn trở lại trang trại
bơ Mỹ ở California để hoàn thành các
thủ tục chứng từ xuất nhập khẩu mầm
chồi thuộc 7 giống bơ Mỹ đang có giá
trị cao trên thị trường quốc tế.

Đến doanh thu
5 tỷ đồng/ha/năm
Mùa mưa năm 2013, chủ trang trại
Nguyễn Đức Thống chính thức nhập
về 2.000 mầm chồi bơ Mỹ, thuê các
kỹ thuật viên ghép hàng đầu ở vùng
Bảo Lộc, Di Linh về “phối ngẫu” với
gốc bơ địa phương Lâm Đồng. Trong
đó chia ra 1.000 mầm chồi ghép với
gốc cây bơ thực sinh do một trung tâm
nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng
của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng
bán ra; 1.000 mầm chồi còn lại ghép
với khoảng 200 cây gốc bơ địa phương
đang sinh trưởng tại trang trại. Kết quả
sau 3 tháng theo dõi và chăm sóc, tỷ lệ

mầm ghép bơ Mỹ mới đạt sinh trưởng
khá tốt trên 80% cây gốc bơ thực sinh;
trong khi tỷ lệ này mới chỉ đạt hơn
30% ghép với gốc cây bơ địa phương
tại trang trại.
Các tỷ lệ ghép mầm chồi bơ Mỹ đạt
tỷ lệ 30% và 80% như vậy đối với chủ
trang trại Nguyễn Đức Thống là đã nằm
trong tiêu chí thành công. Điều quan
trọng qua kết quả này đã khẳng định
khả năng thích nghi của các loại giống
bơ Mỹ ngon “thượng hạng” thế giới tại
vùng đất Nam Tây Nguyên Lâm Đồng
nói chung, vùng đất Di Linh, Bảo Lộc
nói riêng. Đồng thời, ông Thống cũng
đã tìm ra kỹ thuật ghép mầm chồi bơ
Mỹ nhiều khác biệt so với ghép mầm
chồi các loại bơ đặc trưng khác của cả
vùng Tây Nguyên. Với đánh giá như
vậy, những năm sau đó, chủ trang trại
Nguyễn Đức Thống liên tục bay khứ hồi
Mỹ - Việt Nam chọn mua về hàng trăm
mầm chồi bơ Mỹ về ghép thay thế, bổ
sung trên các cành chính của cây gốc
ghép bị “lỗi” không phát triển được. Cứ
thế ghép và chăm chút hàng ngày, đến
hơn 1 năm sau, cuộc “phối ngẫu” giữa
gốc bơ địa phương Lâm Đồng với mầm
chồi bơ Mỹ lần lượt đơm hoa kết trái.
Năm đầu tiên thu bói khoảng 10 - 20 kg/
cây; năm thứ 2 tăng lên 30 - 50 kg/cây;
năm thứ 3, thứ 4 trở đi đạt năng suất
trên dưới 100 kg/cây.
Nếu tính với giá bơ Mỹ vào tháng
8/2018 trung bình 100.000 đồng/kg thì
mỗi hecta với 500 cây bơ trồng thuần
năm thứ 4, năng suất 100 kg/cây, thành
tổng doanh thu lên đến 5 tỷ đồng.
Trong khi chi phí đầu tư và công lao
động mỗi năm trên mỗi hecta chỉ hơn
100 triệu đồng.
Đến nay, Trang trại bơ Tiến Đạt
ở xã Hòa Trung, Di Linh được Sở
NN&PTNT Lâm Đồng công nhận vườn
giống đầu dòng với gần 180 cây bơ Mỹ,
công suất khai thác mỗi năm khoảng
100.000 mầm chồi phân phối ưu tiên
những người đặt hàng trước chủ yếu
ở khu vực Tây Nguyên và miền Đông
Nam Bộ. Hy vọng từ nay đến cuối năm
2018, những nông gia đi trong chiếc xe
ô tô bán tải đến từ Đắk Nông với phóng
viên nói trên sẽ có cơ hội mua được số
lượng nhiều cây giống ghép hoặc mầm
chồi bơ Mỹ đầu dòng của Trang trại
Tiến Đạt về tái canh hiệu quả trên trang
trại bơ giống cũ của mình.

Đạ Huoai thu hơn 700 tỷ đồng từ vụ sầu riêng 2018

Cát Tiên triển khai quy hoạch sản xuất, chế biến rượu

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn huyện Đạ Huoai cho biết, đến
thời điểm hiện tại, người dân địa phương
đã cơ bản thu hoạch xong vụ sầu riêng năm
2018. Theo thống kê, toàn huyện Đạ Huoai
hiện có khoảng 2.500 ha sầu riêng các loại;
trong đó, có 1.720 ha đã cho thu hoạch.
Hiện, Hà Lâm là địa phương có diện tích
sầu riêng lớn nhất của toàn huyện, với hơn
1.050 ha; tiếp đến là thị trấn Đạ M’ri, với
hơn 330 ha; xã Phước Lộc 300 ha; xã Đạ
P’Loa 277 ha và xã Đạ M’ri 190 ha… Vụ
sầu riêng năm nay, tổng sản lượng sầu riêng
của toàn huyện ước đạt khoảng 19.040 tấn;
trong đó, sầu riêng ghép các giống Thái
Lan (Mong Thong, Ri6, Đô Na) đạt khoảng
13.676 tấn và sầu riêng hạt là 5.364 tấn;
năng suất bình quân đạt khoảng 10,8 tấn/ha.
So với năm 2017, sản lượng sầu toàn

Theo thống kê, trên địa bàn huyện
Cát Tiên hiện có trên 110 cơ sở sản
xuất rượu thủ công với sản lượng
khoảng 295.000 lít/năm. Các cơ sở sản
xuất, chế biến rượu thủ công chủ yếu
là các cơ sở nhỏ lẻ, sản xuất theo quy
mô gia đình để tận dụng bã rượu làm
thức ăn chăn nuôi. Hiện tại, trên địa
bàn huyện chưa có doanh nghiệp, hợp
tác xã hay tổ hợp tác sản xuất rượu
với quy mô công nghiệp nên chưa thu
hút các gia đình sản xuất rượu thủ
công vào sản xuất tập trung. Trang
thiết bị sản xuất rượu hiện còn thô sơ
và chưa đảm bảo về chất lượng cũng
như an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển
khai Quy hoạch chế biến rượu, nước
trái cây đặc trưng tỉnh Lâm Đồng đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

huyện tăng khoảng 8.800 tấn, với giá sầu
riêng ghép được thương lái thu mua từ 45 50 ngàn đồng/kg, sầu riêng hạt có giá từ 15 17 ngàn đồng/kg, ước tính năm 2018 cây sầu
riêng đã mang lại cho người dân Đạ Huoai
nguồn thu hơn 700 tỷ đồng. Trong đó, nhiều
hộ dân có mức thu nhập từ 2 - 4,5 tỷ đồng/hộ.
Xác định, sầu riêng là cây trồng chủ lực
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người
dân, huyện Đạ Huoai đã xây dựng vùng sản
xuất sầu riêng công nghệ cao theo hướng
VietGAP với tổng diện tích 300 ha. Trong
thời gian tới, Đạ Huoai sẽ hỗ trợ người dân
nhân rộng mô hình chăm sóc sầu riêng “3
trong 1” (bón phân, tưới nước và xịt thuốc
bằng hệ thống tự động); đồng thời, hỗ trợ
kỹ thuật, vận động người dân chằng néo cây
sầu riêng để phòng, chống gãy đổ trong mùa
KHÁNH PHÚC
mưa bão.

của UBND tỉnh Lâm Đồng, huyện Cát
Tiên đưa ra lộ trình từ nay đến năm
2025 sẽ kêu gọi, thu hút, hình thành
các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất
rượu theo hướng công nghiệp nhằm
sản xuất rượu có nhãn hiệu, đáp ứng
các yêu cầu chung của tỉnh về chất
lượng và sản lượng. Giai đoạn từ 2025
- 2030, tiếp tục kêu gọi đầu tư với
mục tiêu xây dựng một cơ sở chế biến
rượu công nghiệp với công suất từ
1 - 3 triệu lít/năm. Việc triển khai quy
hoạch sản xuất, chế biến rượu nhằm
giảm dần rượu do dân tự nấu, tăng dần
tỷ trọng rượu nấu công nghiệp, đáp
ứng nhu cầu rượu cao cấp, an toàn,
khống chế dần rượu dân tự nấu để tiến
tới kiểm soát thị trường rượu.

ĐÔNG ANH
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Khu Trung tâm Hòa Bình khởi công cuối năm 2018
Khu Trung tâm Hòa Bình (TTHB) là công trình trọng điểm, mang nhiều ý nghĩa quan trọng từ quy
hoạch đô thị đến phát triển kinh tế và văn hóa của tỉnh Lâm Đồng. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Lâm
Đồng, dự kiến chủ đầu tư sẽ khởi công một số hạng mục vào cuối năm 2018. Việc hoàn thiện hồ sơ
quy hoạch lần cuối để trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 15/9 như chỉ đạo mới đây của Chủ tịch
UBND tỉnh Đoàn Văn Việt là hết sức quan trọng.

Vị trí Khu Trung tâm Hòa Bình trong quy hoạch mới. Ảnh: M.Đạo
MINH ĐẠO

Đồ án và thiết kế
đã cơ bản
Khu TTHB do Công ty Cổ phần
Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là
chủ đầu tư, Công ty TNHH Kiến
trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự
là đơn vị tư vấn. Sau khi được
UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ
1/500 và thiết kế đô thị, Sở Xây
dựng và đơn vị tư vấn phối hợp với
địa phương Đà Lạt triển khai các
công việc. Theo Giám đốc Sở Xây
dựng Lê Quang Trung, bao gồm
hoàn thành khảo sát hiện trạng khu
vực quy hoạch; dự thảo đồ án; tổ
chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ
chức, cá nhân và cộng đồng dân
cư… Ông Trung cũng cho biết,
hiện đang phối hợp tiến hành triển
khai hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy
hoạch chi tiết TL 1/500, thiết kế đô
thị; tổ chức thẩm định; công bố,
công khai đồ án sau khi UBND
tỉnh phê duyệt...
Về lập Dự án đầu tư Trung tâm
thương mại Hòa Bình - Khách sạn
Đồi Dinh do Công ty Cổ phần Địa
ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu

tư, nhà đầu tư dự kiến có 3 khu
vực với tổng diện tích 56.307 m2,
chức năng là các khu công trình
hỗn hợp. Trong đó, khu vực I phục
vụ thương mại, dịch vụ, bãi đậu
xe, tổng diện tích 31.893 m2 (trong
đó đường giao thông 16.424 m2);
khu vực II chức năng thương mại,
dịch vụ, tổng diện tích 7.489 m2 và
khu vực III là khách sạn, dịch vụ,
tổng diện tích 16.925 m2. Hiện nay,
UBND thành phố Đà Lạt đang
tiến hành khảo sát, kiểm đếm hiện
trạng công trình trong khu vực dự
án. Theo đó, lập phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư. “Sau
khi đồ án quy hoạch chi tiết được
duyệt, Sở Xây dựng phối hợp, hỗ
trợ chủ đầu tư triển khai thực hiện
các hạng mục như: hạ tầng giao
thông, kỹ thuật; khu TTHB, Khách
sạn Đồi Dinh, Quảng trường
Hoa…”, ông Lê Quang Trung cho
biết. Theo đó, các nội dung sẽ thực
hiện như thẩm định thiết kế quy
hoạch, kiến trúc, cấp giấy phép xây
dựng… để triển khai xây dựng.

Tiếp tục hoàn thiện
để sớm thẩm định
Cuối tháng 8 vừa qua, Chủ tịch

UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn
Việt đã chủ trì buổi làm việc có
sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Tiến, đại diện lãnh
đạo HĐND tỉnh, các sở, ngành, địa
phương và đơn vị liên quan như
Hội Kiến trúc sư tỉnh, tư vấn, chủ
đầu tư… Ông Đoàn Văn Việt ghi
nhận: “Đến nay, đồ án quy hoạch
đã được hoàn thiện, bám sát nhiệm
vụ quy hoạch được phê duyệt,
phương án giao thông đáp ứng
được các yêu cầu và công năng
cần thiết của khu vực trung tâm, đề
xuất hướng chỉnh trang trong khu
vực sẽ làm tăng mỹ quan các tuyến
phố, phát huy được giá trị vị trí của
khu vực trung tâm thành phố Đà
Lạt, phù hợp với định hướng của
đồ án điều chỉnh quy hoạch chung
thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050 đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt tại Quyết định số
704/QĐ-TTg ngày 15/2/2014”.
Tiếp tục hoàn thiện lần cuối về
đồ án quy hoạch để sớm thẩm định,
phê duyệt, làm cơ sở triển khai các
bước tiếp theo, Chủ tịch UBND
tỉnh đã đề nghị nhà đầu tư, các sở,
ngành và UBND thành phố Đà

Lạt tập trung thực hiện một số nội
dung cụ thể. Đối với khu vực đại
lộ Hòa Bình, thống nhất phạm vi,
vị trí của 2 khu vực thực hiện công
trình trung tâm thương mại (Ngã
ba đường Phan Bội Châu - Nguyễn
Văn Trỗi và gần Ngã ba Lê Đại
Hành - Nguyễn Chí Thanh); cải
tạo tuyến giao thông, phố đi bộ từ
Ngã ba Phan Bội Châu - Nguyễn
Văn Trỗi đến giáp dự án Đà Lạt
Center. Chủ tịch UBND tỉnh cũng
đề nghị nghiên cứu các phương án
thiết kế đô thị, kết nối giao thông
hợp lý tại khu vực giữa Đồi Dinh
và đường Phan Bội Châu; cùng đó
hướng dẫn, khuyến khích người
dân khu vực này tự chỉnh trang nhà
cửa, công trình kiến trúc phù hợp
thiết kế đô thị và cảnh quan tổng
thể cả khu vực và có thể kết hợp
một số dịch vụ thương mại. Công
trình Dinh Tỉnh trưởng cần có sự
kết nối hài hòa với công trình mới,
đảm bảo vừa khai thác tốt giữa dịch
vụ du lịch và yếu tố lịch sử… Đối
với khu vực chợ và quảng trường,
UBND tỉnh thống nhất phương
án đường hầm kết nối từ đường
Lê Thị Hồng Gấm đi qua khu đất
Khách sạn TTC đến với bãi đỗ
xe ngầm của quảng trường. Cùng
đó, nghiên cứu hoàn thiện phương
án khai thác tầng hầm của quảng
trường (để xe, thương mại…) và
các kết nối liên hoàn nội bộ trong
các tầng hầm với nhau cũng như
liên thông ra xung quanh bên ngoài
tầng hầm, ví dụ quảng trường, hệ
thống giao thông…
Về hạ tầng kỹ thuật, bao gồm
hệ thống cấp điện, nước, thoát
nước, điện lực, viễn thông,… đảm
bảo đồng bộ, hợp lý với hệ thống
đường giao thông. Trong đó, hệ
thống cấp điện, viễn thông được
thiết kế ngầm, hệ thống thoát nước
thải sinh hoạt phải được đấu nối
vào hệ thống thoát nước thải của
thành phố Đà Lạt, hệ thống thoát
nước mặt phù hợp với địa hình và
không chảy vào hồ Xuân Hương…
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn
Việt cũng giao những nhiệm vụ
liên quan đến UBND thành phố Đà
Lạt, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và
Đầu tư… để thực hiện chủ động,
có hiệu quả như tiếp tục kiểm
tra, rà soát; công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng, tái định cư;
phương án và hình thức đầu tư…

ĐÀ LẠT: Trên 79 tỷ đồng đầu tư nâng cấp 19 tuyến đường nội đô
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại
của nhân dân và du khách, đồng
thời chỉnh trang đô thị phục vụ
Lễ kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình
thành và phát triển, UBND tỉnh
Lâm Đồng vừa phê duyệt dự án
đầu tư nâng cấp 19 tuyến đường
nội đô TP Đà Lạt… Theo đó, các
tuyến đường được đầu tư nâng
cấp, gồm: Lê Hồng Phong (745
m); Trần Quốc Toản (đoạn từ Cầu
Ông Đạo đến Ngã ba Đinh Tiên
Hoàng, dài 520 m); Nam Kỳ Khởi
Nghĩa (430 m); Phan Như Thạch
(450 m); Phan Chu Trinh (980 m);
Đinh Tiên Hoàng (1.900 m); Gio

An (650 m); An Dương Vương
(640 m); Chu Văn An (350 m); Hồ
Xuân Hương (1.250 m); Lữ Gia
(1.000 m); Nguyễn Chí Thanh (620
m); Nguyễn Trãi (310 m); Nguyễn
Văn Trỗi (1.120 m); Quang Trung
(1.350 m); Tô Hiến Thành (350 m);
Trần Lê (450 m); khu Chi Lăng
(150 m); Mê Linh (từ đường Chi
Lăng đến cầu Mê Linh, dài 700 m).
Được biết, tổng mức đầu tư nâng
cấp, thảm nhựa, bắc điện chiếu sáng
và sửa chữa vỉa hè cho 19 tuyến
đường trên (với tổng chiều dài gần
14.000 m) là hơn 79 tỷ đồng từ vốn
ngân sách của tỉnh.
T.TRANG

Đường Trần Quốc Toản sẽ được đầu tư nâng cấp, thảm nhựa trong những ngày tới.

Truyện ngắn:
NGUYỄN THANH ĐẠM

L

ên Đà Lạt theo lời
mời thỉnh giảng của
Trường Đại học Yersin
dạy cho sinh viên
Khoa Kiến trúc năm thứ ba, tôi
sực nhớ đến họa sĩ Thanh - từ thời
sinh viên Trường Mỹ thuật Sài
Gòn đã là “fan” cuồng nhiệt các
bậc danh họa Leona de Vinci, Van
Goch, Picasso... Ra trường cũng
vậy, có thể suốt ngày thao thao về
các trường phái hội họa: Tân cổ
điển, Lãng mạn, Ấn tượng, Hậu
ấn tượng, Dã thú, Nghệ thuật nhận
luận... khiến người mới gặp vội
nghĩ gã “tẩu hỏa nhập ma”. Mê
mỹ thuật châu Âu song Thanh
cũng có kiến văn rất sâu về hội
họa Trung Hoa cổ. Theo hắn thời
nhà Hán và Lục Triều thường chia
làm năm loại chính: Bình, Sách,
Quyển, Trục, Phiến. Đơn cử như
Quyển (hand-scroll) là loại tranh
cuộn theo chiều ngang vốn do
gốc tích từ những thanh tre hoặc
gỗ nối với nhau thành một chuỗi.
Tranh Quyển mở từ phải sang trái
vì người Trung Hoa đọc từ trên
xuống dưới, phải sang trái nên
khi xem một họa Quyển, người
ta tuân thủ theo thứ tự đó. Chiều
dài Quyển không giới hạn có
khi chỉ một mảnh nhưng có khi
rất dài. Nhiều họa sĩ ghi lại cảnh
vật của sông Dương Tử hay Vạn
Lý Trường Thành trên cùng một
Quyển chiều dài hàng trăm thước.
Có thể coi đó là một bức tranh
hoặc nhiều bức tranh cộng lại...
Lập dị trong thường nhật, được cái
tranh thể nghiệm các trường phái
vẫn được khách Tây, ta tìm mua.
Có tiền lại ưa phiêu bạt ra Bắc vào
Nam thăm thú, giúp đỡ bằng hữu,
có bận rủ bạn lặn hơn tháng trời
sang Campuchia nghiên cứu mỹ
thuật Ăng-co. Tiền vào tay hắn
như gió vào nhà trống. Không ở
nhà cha mẹ, lên phố thuê nhà trọ...
Đã vài năm chưa gặp. May điện
thoại vẫn lưu số Thanh.
- Helo, “bôi sĩ” nghe đây!
- Ồ, chưa li nào hay sao mà
giọng vẫn trong veo!
- Trời, ông lên đúng lúc quá!

THEO DÒNG SỰ KIỆN

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện
đã ký Quyết định số 3325/QĐBVHTTDL về việc công bố Danh
mục Di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia (đợt 23).

T

heo đó, trong đợt này,
có 8 di sản được công
nhận là di sản văn hóa
phi vật thể cấp quốc gia. Những
di sản này thuộc địa bàn các
tỉnh/thành phố: Hà Giang, Hải
Phòng, Nghệ An, Phú Thọ,
Phú Yên, Tây Ninh, Thái Bình,
Thanh Hóa.
Cụ thể, các di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia được công
nhận lần này bao gồm:
1/ Kỹ thuật làm giấy bản
của người Dao đỏ (thị trấn
Việt Quang, huyện Bắc

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

Hãy nghiêng
đời xuống...
Mấy tháng nay bớt “Zô, zô” rồi.
Chuẩn bị... “anh đưa nàng về
dinh”. Khà, khà... Nhưng trưa nay
sẽ phá lệ...
Ngẩn người mừng thầm cho
thằng bạn gần ngũ tuần, cũng có
mấy cuộc tình vắt vai nhưng các
nàng có người làm thơ, người là
doanh nhân mến mộ, say đắm
cũng chỉ đôi năm rồi thất vọng
chia tay “hãy coi em như người em
gái” trước chàng lãng tử khoáng
đạt, ham chơi, ham vẽ, tôi reo lên:
- Chà chà, tin động trời đấy! Mừng
đã “một cõi đi về”. Mình đang ở
Cà phê Forget mi not Phù Đổng
Thiên Vương, Ngã năm Đại học!
Vẫn đôi mắt sáng ngời sự thông
minh sau cặp kính dày cộp. Tóc
muối tiêu bồng bềnh lòa xòa chấm
bờ vai. Bộ đồ jean bạc phếch lem
nhem vết sơn dầu xanh đỏ, Thanh
lôi trong túi áo ngực ra bình rượu
dẹt bằng i nốc bọc da nâu thường
là vật bất ly thân của giới văn
nghệ. Gã vẫy cô chủ quán ra hiệu
lấy cho 2 chiếc ly. Rót rượu, nheo
mắt nhìn tôi qua ly màu hổ phách
nâng ngang mày, hào hứng: - Nào
mừng đã nhớ đến mình! Chúc
“moa” (tôi - tiếng Pháp) có chốn
neo đậu... Lai rai chút rồi về nhà,
bà xã tương lai đang xào nấu!
Cạch. Khẽ khà sau ngụm rượu
mạnh, tôi bắt tay Thanh, tò mò: Ngựa bất kham cũng chịu khoác
yên cương à? Chắc ý trung nhân
phải cao tay...?
Gương mặt trái xoan trắng trẻo
thư sinh ửng hồng chẳng hay vì
rượu hay e thẹn, Thanh trầm ấm
trả lời: - Dài dòng lắm nhưng cũng
mới mấy tháng nay thôi!- Nhấp
ngụm rượu, vẩy zippo rít sâu hơi
thuốc lá, ánh mắt mơ màng theo
sợi khói vương tỏa, gã bất chợt hỏi
tôi - Này ông nhớ chuyện Tái Ông
mất ngựa chứ. Kể ra so sánh hơi

Minh họa: Phan Nhân

khập khiễng song vận vào mình
đúng lắm?
- Phần đầu chuyện hay phần cuối?
Thanh nháy mắt, gật đầu: Phần đầu.
Tôi cao hứng nhẩn nha: Chuyện kể xưa kia ở vùng biên
cương nước Tàu gần láng giềng
người Hồ, có ông lão tên Tái Ông.
Sống lạc quan, bao dung, bởi vậy
được rất nhiều người mến mộ.
Ông sống bằng nghề chăn ngựa.
Một hôm, con ngựa của ông bỏ đi
mất. Hàng xóm biết chuyện, nghĩ
ông rất buồn nên sang thăm hỏi,
an ủi. Lạ thay Tái Ông không tỏ ra
nuối tiếc, bình thản trả lời: “Ngựa
mất, đương nhiên là chuyện xấu,
nhưng ai biết đâu nó sẽ mang lại
kết quả tốt? Không sao đâu”...
Quả nhiên mấy tháng sau, con
ngựa kia trở về và dẫn theo một
con tuấn mã... Ồ, lan man rồi, cha
nội. Ông vào đề đi!
***
Chiều hạ nắng vàng hanh hao,
Hiếu - bạn trung học Trần Hưng
Đạo sau 1975, cùng là hậu duệ các
“cụ” thuộc tốp 35 cư dân những
làng hoa nổi tiếng ven hồ Tây:

Quảng Bá, Nghi Tàm, Ngọc Hà,
Vạn Phúc... (Hà Đông) năm 1938
theo chỉ dụ của Tổng đốc Hà Nội
Hoàng Trọng Phu lên tàu hỏa và
có cụ còn lo xa đã mang khoảng
2.000 củ giống hoa lay-dơn vào Đà
Lạt canh nông phục vụ khu nghỉ
dưỡng mệnh danh “petitte Paris”
của người Pháp trên cao nguyên,
hối hả: “Nhậu nghe. Có bình Lan
gấm, đồng bào K’Ho mang từ Tà
Nung ra cho ngâm đã hơn năm...
Loại này “thần dược” nhưng e với
mày thì hơi phí... Không sao. Quán
suối Cam Ly đấy!”. Hai thằng ngồi
gật gù chẳng mấy chốc đã cạn chai
Lavi 1 lít. Hiếu líu lưỡi: - Sáng nay,
chân phải bước ra cổng. Vớ mấy
cuốc taxi về Cầu Đất, thác Prenn
nên “đạn” vẫn rủng rỉnh. Lên quán
Nướng Phan Bội Châu thêm chầu
nữa cho đã!
Lừng xừng nhưng cả nể bạn
“nối khố”, Thanh gật đầu OK.
Tia nắng mai rọi làm chói mắt,
Thanh tỉnh giấc. Hắn ngơ ngác
ngó căn phòng bừa bộn giá vẽ,
tranh, quần áo vắt lung tung trên
thành ghế... Ơ, khuya qua về bằng
cách gì... Đi taxi... Muộn rồi. Vội

Cả nước có thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Một góc thủy đình phường múa rối Nguyên Xá (Thái Bình).

Quang, Hà Giang).
2/ Hát đúm Thủy Nguyên (xã
Phục Lễ, xã Phả Lễ, xã Lập
Lễ, xã Tam Hưng, xã Ngũ Lão,

huyện Thủy Nguyên, thành phố
Hải Phòng).
3/ Lễ hội đền Quả Sơn (xã Bồi
Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

4/ Lễ hội đền Lăng Sương (xã
Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy,
Phú Thọ).
5/ Lễ cúng trưởng thành của
người Ê Đê (huyện Sông Hinh,
huyện Sơn Hòa, Phú Yên).
6/ Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh
Mẫu - Núi Bà Đen (thành phố
Tây Ninh, Tây Ninh).
7/ Nghệ thuật múa rối nước
ở Nguyên Xá và Đông Các (xã
Nguyên Xá, xã Đông Các, huyện
Đông Hưng, Thái Bình).
8/ Nghề đúc đồng cổ truyền làng
Chè Trà Đông (xã Thiệu Trung,
huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa).
Theo thống kê của Cục Di sản
Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch), hiện nay, có 257 di sản
văn hóa phi vật thể trên cả nước
đã được đưa vào Danh mục Di sản
văn hóa phi vật thể quốc gia.

vàng bấm máy, nghe giọng Hiếu
lào khào:
- A lô, gọi sớm thế!
- Dậy đi cha nội, mình ghé nhà
ông lấy xe máy nghe.
- Xe, xe nào...?
- Đêm qua, ông chở mình mà.
Nhậu xong, say khướt tôi phải
gọi taxi...
- Chà , chà... Để nghĩ... Đúng rồi,
ông lên taxi thì tôi lại có “độ” bạn
gọi tiếp. Vẫy taxi ngay cổng Trung
tâm Thương mại chợ Hòa Bình...
Cái mũ bảo hiểm của ông tôi mang
về nhà đây nè... - Chợt giọng Hiếu
luống cuống - Chết cha, gay đấy,
thôi cứ sang tôi rồi tính...
Gặp Hiếu, tâm trí cả hai đều
không thể mường tượng nổi trạng
thái sau chầu nhậu tăng hai ở quán
Nướng thế nào. Nó như một quãng
phim bị đứt đoạn không thể nào
chắp nối. Vậy dọt lên quán Nướng
xem có gửi lại xe không? Đến hỏi,
chủ quán quen biết Hiếu lắc đầu.
Có lẽ tao vội nên cứ để xe ở cửa
Trung tâm Thương mại mà tót lên
taxi. Đến đó hỏi, đảo lướt hết mấy
chục dãy xe máy gửi qua đêm
vẫn không thấy bóng dáng chiếc
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Angel+EZ110 màu đỏ của Thanh.
Gương mặt nhàu nhĩ, Thanh khẽ
thở dài, trấn an Hiếu: - Không sao,
tao sửa lại cái Cúp 70 chạy tàng
tàng. Nhưng phải nỗi thế nào cô
em gái nó chẳng mè nheo...
Quả vậy, chiếc xe Angel+ do cô
em gái mới trúng giá mùa hoa hồng
lên đời Honda Lead tay ga cho
Thanh tháng trước. Hay tin, cô xuýt
xoa như phải bỏng cằn nhằn: “Trời,
trời. Nhậu dữ vậy đến nỗi không
nhớ được để xe ở đâu... Tuổi 49
nên năm Mậu Tuất này anh bị sao
Thái Bạch chiếu, lại trúng tháng 5
cần kiêng kỵ... Thôi “của đi thay
người”. Gặp hạn nhưng sắp tới anh
Hai sẽ có quý nhân giúp đỡ”...
Nghe “bôi sĩ” kể thấy hấp dẫn
bởi giọng Thanh dịu dàng, ấm áp,
âm điệu bổng trầm chuẩn Hà Nội,
lại thêm bàn tay nhỏ nhắn, ngón
dài thanh mảnh thường lướt réo
rắt trên cây guitare những vũ khúc
flamenco vui tươi, rộn ràng, thi
thoảng lại vung vẩy phụ họa câu
chuyện. Thấy vẫn chưa vào trọng
tâm, tôi sốt ruột: - Mắc bệnh dài
dòng “trồng dâu, chăn tằm, ươm
tơ, dệt lụa,... cháy áo” rồi? Cuối
cùng thì sao?
- Vội thế. Đại khái thế ni: Khoảng
hơn tháng sau, em gái mừng quýnh
gọi điện giục lên Công an Phường
1 nhận xe. Hóa ra, khuya đó, thằng
Hiếu quá “xỉn” nên dựng xe trước
dãy phố Phan Bội Châu, nhảy taxi
đi nhậu tiếp. Sáng dân mở cửa thấy
xe đọng đầm sương và chìa khóa
vẫn cắm ổ, canh chừng đến gần trưa
không ai tới lấy mới lên đồn báo.
Đồn mang về kho chừng hai tuần
vẫn “bặt vô âm tín”, không ai cớ
mất, bèn tra biển số xe. Truy ra em
gái mình đứng tên song thời điểm
mua xe thường trú ở ấp Hà Đông,
Phường 8, hơn năm nay chuyển
khẩu về Phường 4 nên công an khu
vực các phường lần mãi mới tìm ra
khổ chủ...
- Chà... người chốn sương mù
quá hiền hòa và chân tình... Quả
xứng danh “thanh lịch, hiền hòa,
mến khách”. Xe vất qua đêm, nơi
khác không “bốc hơi” mới lạ... Xét
ra, chỉ cánh đệ tử “Lưu Linh” là
rách việc, hay gây phiền hà thôi...
XEM TIẾP TRANG 11

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” được phát hành ở Itali

Tác phẩm “Đường Kách mệnh”
của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tác
phẩm được công nhận Bảo vật quốc
gia Việt Nam năm 2012 mới đây đã
được dịch sang tiếng Italia và lưu
hành rộng rãi ở đất nước này.
Bản dịch tác phẩm “Đường Kách
mệnh” (La Via Della Rivoluzione)
do Nhà Xuất bản Anteo Edizioni
phối hợp với Lãnh sự danh dự Việt
Nam tại Turin, bà Sandra Scagliotti

cùng Hội Hữu nghị Italia - Việt
Nam thực hiện và phát hành.
Trong phần lời tựa, bà
Scagliotti, người đảm nhận công
việc biên tập tiếng Italia, đánh
giá, tác phẩm “Đường Kách
mệnh” đóng một vai trò nền
tảng trong việc truyền bá chủ
nghĩa Marx-Lenin ở Việt Nam
và có giá trị rất lớn cả về lý
thuyết lẫn thực tiễn.
Cũng theo bà Scagliotti, việc
phát hành tác phẩm “Đường
Kách mệnh” bằng tiếng Italia sẽ
giúp người dân Italia hiểu hơn
về đất nước cũng như lịch sử
Việt Nam. Ngoài ra, tác phẩm
còn giúp thu hẹp khoảng cách
giữa Italia so với các nước châu
Âu khác trong lĩnh vực nghiên
cứu và tìm hiểu về Việt Nam.

TS tổng hợp (theo TTXVN,
hanoimoi.com.vn)
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Phố Bên Đồi - Mang thời gian trở lại
Sau 2 mùa thành công, triển lãm nghệ thuật đương đại Phố Bên Đồi 2018 trở lại với một quy mô
lớn hơn và theo tính toán sẽ thu hút khoảng 45 ngàn lượt khách. Không gian chính là vùng Đồi chè
Cầu Đất (Cầu Đất Farm, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt), mở rộng vào vùng nội đô thành phố, diễn ra 3
tháng bắt đầu từ tháng 12/2018 và nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Đà Lạt 125 năm hình thành
và phát triển (1893-2018).

Chân dung ông Nguyễn Trung Hiền,
sáng lập Phố Bên Đồi.
PHƯỚC AN

rao đổi với Báo Lâm
Đồng, ông Nguyễn Trung
Hiền, người sáng lập Phố
Bên Đồi, nhấn mạnh:
Với chủ đề “Nhìn lại”, Phố Bên
Đồi 2018 sẽ góp một góc nhìn tích
cực “Bảo tồn giá trị di sản đô thị;
bảo vệ môi trường; phát triển bền
vững” và rộng hơn là câu chuyện
mang thời gian trở lại bằng nghệ
thuật đương đại.

T

Nghệ thuật
đa hình thái
Nhắc đến Phố Bên Đồi, giới
thưởng lãm nghệ thuật nghĩ đến
triển lãm tranh. Phố Bên Đồi 2018
được xác lập là chương trình nghệ
thuật “đa hình thái”. Xin ông nói
rõ hơn?
Phố Bên Đồi 2016 và 2017
tại Đà Lạt với quy mô triển lãm
tranh màu nước và tranh chất
liệu tổng hợp. Phố Bên Đồi 2018
“trưởng thành” hơn để trở thành
một chương trình nghệ thuật “đa
hình thái” bởi sự đóng góp nội
dung đa dạng, phong phú đến từ
các nghệ sĩ, chuyên gia và những
người yêu nghệ thuật đến từ trong
và ngoài nước.
Nói đến “đa hình thái” không
chỉ nói đến tranh mà còn kiến trúc,
nhiếp ảnh, phim, âm nhạc, múa...
nhằm tạo ra sự thú vị, đa dạng,
độc đáo, sáng tạo dành cho người
thưởng lãm và nghệ sĩ sáng tác,
biểu diễn.
Phố Bên Đồi 2018 đặc biệt vì
nội dung sáng tác, biểu diễn đa
dạng bám chặt những thăng trầm
của thành phố bên đồi Đà Lạt,
nhằm góp một nội dung “nhìn lại”
với nhiều biểu cảm tích cực, trân
trọng quá khứ, đón chờ sự phát
triển. Và đến lúc này, Phố Bên
Đồi 2018 được TP Đà Lạt chọn
trở thành một trong những sự kiện
chính của sự kiện 125 năm Đà Lạt,
đấy cũng là một điều đặc biệt.
Khối lượng sáng tác, biểu diễn,
triển lãm và lượng nghệ sĩ cùng
tham gia trong 3 tháng, từ tháng
12/2018 đến tháng 2/2019, có lẽ
rất lớn, thưa ông?
Tôi không dám nói lớn hay nhỏ,
nhiều hay ít bởi nhắc đến nghệ
thuật thì cái cần nhất vẫn là chất
lượng và thông điệp gửi lại sau các
chương trình. Sở dĩ, khoảng thời
gian diễn ra Phố Bên Đồi 2018
dài hơn khuôn khổ của sự kiện kỷ
niệm 125 năm hình thành và phát

Tác phẩm hội họa do nhóm nghệ sĩ Phố Bên Đồi thực hiện.

triển của TP Đà Lạt, là vì các nhóm
nghệ sĩ cần khoảng thời gian ấy để
chuyển tải hết những chắt chiu sáng
tạo. Sau những chương trình trước
đó, chúng tôi nhận ra công chúng,
không chỉ ở Đà Lạt, cũng cần ngần
ấy thời gian để tiếp cận, thưởng
lãm các tác phẩm. Thực tế, chúng
tôi đã bắt đầu sáng tác cho Phố Bên
Đồi 2018 trước khi có cuộc trao đổi
với Báo Lâm Đồng.
Lĩnh vực kiến trúc có thạc sĩ
kiến trúc Nguyễn Yến Phi (Đại
học Harvard, Mỹ), người điều
phối chung về chuyên môn. Các
khách mời gồm: tiến sĩ kiến trúc
Hoành Trần, tiến sĩ kiến trúc Archie
Pizzini (giảng viên Đại học RMIT),
tiến sĩ Caroline Herbelin (Đại học
Toulouse, Pháp), nhà nghiên cứu
Olivier Tessier (Viện Viễn Đông
bác cổ), kiến trúc sư Hoàng Thúc
Hào “giải thưởng SIA-GETZ cho
kiến trúc sư nổi bật ở châu Á năm
2016”, thạc sĩ kiến trúc Nguyễn
Hữu Vinh (giảng viên Đại học Kiến
trúc TP Hồ Chí Minh)...
Lĩnh vực hội họa dự kiến có
sự tham gia của Lê Kinh Tài,
Liêu Nguyễn Hướng Dương và
nhiều họa sĩ trẻ tài năng khắp cả
nước. Lĩnh vực âm nhạc có nghệ
sĩ Ngô Hồng Quang, nghệ sĩ
guitar Tuyên Đức, nhạc sĩ trẻ Bùi
Tuyến, Titanium...
Riêng lĩnh vực ký họa đô thị
sẽ do Urban Sketchers Vietnam
điều phối. Được sáng lập bởi kiến
trúc sư Vũ Đức Chiến, Urban
Sketchers Vietnam từng vẽ giao
lưu và triển lãm tại Thái Lan,
Malaysia, Philippines, Singapore,
Hong Kong, Việt Nam... Họ tạo
nhịp cầu kết nối, g iao lưu cho giới
kiến trúc sư, họa sĩ, sinh viên mỹ
thuật, những người yêu thích ký
họa tại Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng,
Hà Nội, Đà Lạt...
Ngoài ra, còn có hội thảo chuyên
đề về ký hoạ, màu nước, nhiếp

Chương trình nghệ thuật Phố Bên Đồi do ông Nguyễn Trung Hiền (sinh năm
1982 tại Đà Lạt) sáng lập, hoạt động chủ yếu tại Đà Lạt, với mục đích chính
là nâng cao nhận thức về việc giữ gìn và phát triển các công trình kiến trúc,
nghệ thuật, cảnh quan đô thị. Dự án bao gồm rất nhiều hoạt động, ngoài
triển lãm, vẽ ngoài trời, kiến trúc, hội thảo chuyên đề, múa, thiện nguyện,
đấu giá, còn phát triển các cách thức về bảo tồn di sản và không gian sống.
Tại Đà Lạt, Phố Bên Đồi đã tổ chức 2 đợt triển lãm tranh tạo được ấn tượng
tốt với nghệ sĩ trong và ngoài nước.

ảnh, h oạt động thiện nguyện trẻ em
vùng cao... Với chủ đề “Nhìn lại”,
Phố Bên Đồi 2018 muốn gợi ý một
không gian văn hóa - nghệ thuật
nơi hài hòa được giữa phát triển
tương lai và bản sắc của quá khứ.

Chuyện tương lai
trong “Nhìn lại”
Là một người Đà Lạt và đang
sống không gần Đà Lạt. Khoảng
cách có lẽ vừa đủ xa để nhớ và
vừa đủ gần để cảm. Tôi tin Phố
Bên Đồi được khai sinh từ những
cảm xúc chân thực gần - xa cá
nhân ấy. Tuy nhiên, về lý tính có
lẽ có nhiều điều liên quan đến bảo
tồn và phát triển đô thị Đà Lạt cần
bàn đến. Ông có thể nói rõ hơn
những trăn trở của mình vàPhố 
BênĐồi dành cho đô thị này?
Là người con của đất Đà Lạt và
từng làm việc ở nhiều nơi, va chạm
với nhiều lớp tầng văn hóa, tôi
nhận thấy được lợi thế đặc trưng về
khí hậu, kiến trúc của thành phố và
văn hoá sống đậm chất nghệ sĩ nơi
đây. Ở góc nhìn nghệ thuật thì nơi
đây chính là một không gian đặc
biệt tạo nên nguồn cảm hứng cho
những nghệ sĩ sáng tác, nghiên cứu,
trao đổi, chia sẻ...
Cùng với sự phát triển kinh tế
của đất nước, thành phố Đà Lạt
cũng đang có những thay đổi
chuyển mình để bắt nhịp với xu
hướng. Tuy nhiên, sự phát triển đô
thị đang thách thức và cuốn trôi
những g iá trị văn hóa, kiến trúc đô

thị cổ... Trong đó, sự biến mất của
các c ông trình kiến trúc, nghệ thuật
đặc trưng có thể nhìn thấy rõ hơn
cả. P
 hố Bên Đồi muốn được chung
tay lan tỏa hình ảnh Đà Lạt tới
cộng đồng, góp sức đưa thành phố
vượt lên chính mình thông qua lĩnh
vực văn hóa nghệ thuật, củng cố và
tạo ra hồn cốt mới dựa trên những
giá trị đặc chất Đà Lạt.
125 năm Đà Lạt là một hành
trình rất dài. Phố Bên Đồi 2018
lấy chủ đề “Nhìn lại”, tôi e đây là
đề tài quá lớn. Theo ông, các nghệ
sĩ sẽ khai thác đề tài sâu rộng này
như thế nào để đảm bảo chuyển
tải được thông điệp “Bảo tồn
giá trị di sản đô thị; bảo vệ môi
trường; phát triển bền vững”?
Các phương tiện truyền thông
cũng đã làm những thước phim
ký sự về TP Đà Lạt để tôn vinh vẻ
đẹp trường tồn với thời gian. Phố
Bên Đồi tự hào kết nối được với
nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực
nghệ thuật như hội họa, kiến trúc,
ký họa, âm nhạc, làm phim để có
những chia sẻ thú vị với người
tham dự chương trình. Có một câu
nói của Antoine De Saint-Exupery
(nhà văn - phi công người Pháp PV) rất hay: “Nếu bạn muốn xây
một con thuyền lớn, đừng nói với
mọi người tìm gỗ, chia việc và đưa
lệnh cho mọi người làm, thay vì
thế hãy để mọi người khao khát
biển cả”. Tôi tin rằng với thông
điệp “Bảo tồn giá trị di sản đô

thị; bảo vệ môi trường; phát triển
bền vững”, các nghệ sĩ tham gia
chương trình sẽ khai thác trên
chất liệu đa dạng để cộng đồng
cùng hòa mình vào không gian
nghệ thuật, ngắm nhìn, cảm nhận,
trải nghiệm những nét đẹp đúc
kết trong quá trình 125 năm của
Đà Lạt.
3 tháng để thực hiện chương
trình nghệ thuật đa hình thái.
Không gian tổ chức cũng không
gói gọn trong một khán phòng.
Phố Bên Đồi 2018 đang kỳ vọng
điều gì lớn hơn ngoài một chương
trình nghệ thuật hưởng ứng Đà
Lạt 125 năm, thưa ông?
Phố Bên Đồi không chỉ muốn có
những điểm độc, lạ, riêng mà trên
hết muốn đưa Đà Lạt thành điểm
đến văn hóa độc đáo của khu vực
Đông Nam Á. Phố Bên Đồi tự hào
là đơn vị tiên phong tạo ra sân chơi
văn hóa nghệ thuật đương đại tại
Đà Lạt liên tục kết nối, học hỏi,
chia sẻ đến cộng đồng thông qua
các hình thức nghệ thuật đương
đại, các hoạt động cộng đồng và
du lịch trong những năm qua.
Những nội dung trong chương trình
được tuyển kỹ lưỡng với năng lực
chuyên môn và sức sáng tạo của
các tổ chức và cá nhân uy tín, đa
lĩnh vực đến từ khắp nơi.
Tầm nhìn dài hạn của dự án Phố
Bên Đồi là dồn hết sức sáng tạo
với mong muốn Đà Lạt trở thành
điểm đến văn hóa độc đáo của
khu vực Đông Nam Á. Đà Lạt có
danh phận rạng rỡ và xứng đáng
để trở thành nơi dồn những nỗ
lực sáng tạo phát triển văn hóa.
Hiện nay, nghệ sĩ, các tổ chức, cá
nhân, người thưởng lãm quan tâm
tới Phố Bên Đồi có thể truy cập 
phobendoi.art hoặc theo dõi kênh
Facebook “Phố Bên Đồi” để biết
thêm thông tin về chương trình.

HỒ SƠ TƯ LIỆU
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Một sự kiện lịch sử đặc biệt
trong quan hệ ngoại giao hai
nước Việt Nam - Cuba là lãnh tụ
cách mạng Cuba Fidel Castro lần
đầu tiên sang thăm Việt Nam
và thăm vùng giải phóng miền
Nam vào tháng 9/1973.

dâ
xâ

Chuyến thăm lịch sử
Chuyến thăm diễn ra từ ngày 12
đến 17/9/1973.
Trong các ngày 13 và 16/9,
đồng chí Fidel làm việc với Tổng
Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch nước
Tôn Đức Thắng và Thủ tướng
Phạm Văn Đồng. Trong các cuộc
gặp gỡ, đồng chí Fidel bày tỏ
lòng biết ơn và sự cảm phục đối
với cuộc đấu tranh của Việt Nam,
đánh giá cao chủ nghĩa anh hùng
cách mạng của nhân dân Việt
Nam, đường lối chiến lược và
sách lược sáng suốt đúng đắn của
Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ
tịch Hồ Chí Minh; ý nghĩa lịch sử
và thời đại của thắng lợi của nhân
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10 kiệt tác văn chương thế giới
của các nhà văn nữ
BÙI ĐẾ YÊN

ừ thế kỷ thứ 19, khi nữ
giới bắt đầu tham gia
vào công việc sáng tác,
dù vẫn phải dùng bút
danh nam giới, họ đã góp thêm rất
nhiều tác phẩm xuất sắc vào kho
tàng lịch sử văn học nhân loại.
Dưới đây là 10 tác phẩm được yêu
thích nhất của 10 tác giả nữ tài
danh mà bạn không nên bỏ qua.
1. Kiêu hãnh và định kiến:
Tác giả Jane Auste
Nhắc đến những cây bút nữ, độc
giả thường dễ dàng liên tưởng đến
những tiểu thuyết tình cảm ngọt
ngào và người được coi như “nữ
hoàng” đầu tiên thống trị dòng văn
này chính là Jane Auste, tác giả
của tiểu thuyết kinh điển “Kiêu
hãnh và định kiến”. Ra đời từ năm
1813, câu chuyện tình yêu nồng
nàn, lãng mạn giữa Elizabeth
Bennet và Darcy được coi là một
tuyên ngôn đầy mạnh mẽ về tình
yêu của nữ giới giữa thế kỉ 18.
2. Đồi gió hú: Tác giả Emily
Bronte
Đồi gió hú là tiểu thuyết duy
nhất của nữ nhà văn tài hoa bạc
mệnh Emily Bronte, xuất bản
lần đầu năm 1847 (1 năm trước
khi tác giả qua đời). Nội dung kể
về chuyện tình bi thương giữa
hai nhân vật Heathcliff và Cathy
Earnshaw. Không được chào đón
ngay từ đầu nhưng càng ngày tình
yêu cuồng nhiệt, nghiệt ngã, tính
cách nhân vật kỳ dị, hoang dã
cũng như những ngọn đồi hoang
hun hút gió đầy ám ảnh trong Đồi
gió hú càng thu hút bạn đọc. Cuốn
sách được giới chuyên môn đánh
giá cao, được xếp vào 1 trong 10
tác phẩm đặc sắc nhất thế giới.
3. Jane Eyre: Tác giả

T

Charlotte Bronte
Nữ văn sỹ Charlotte Bronte
chính là chị cả của Emily
Bronte. Jane Eyre xuất bản cùng
năm với Đồi gió hú (1847). Tiểu
thuyết kể về Jane Eyre; một cô gia
sư tỉnh lẻ nghèo khó, lương thiện
đã phải vật lộn với số mệnh để
bảo vệ phẩm giá, khẳng định bản
thân và tìm kiếm hạnh phúc. Jane
Eyre được bình chọn là một trong
những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng
và có ảnh hưởng sâu sắc nhất của
nền văn học Anh.
4. Con hủi: Tác giả Helena
Mniszek
“Con hủi” được viết và xuất bản
cùng năm 1909. Câu chuyện tình
đẹp nhưng đầy bi kịch giữa chàng
công tử Waldemar Michorowski
với nàng Stefcia Rudecka tài sắc
vẹn toàn đã trở thành một hiện
tượng văn học làm náo động thị
trường xuất bản Ba Lan và toàn
thế giới. Tác phẩm đã nhiều lần
được chuyển thể thành phim điện
ảnh, phim truyền hình.
5. Cuốn theo chiều gió: Tác
giả Margaret Mitchell
Không có ai đam mê văn hóa
đọc mà lại chưa từng biết đến cái
tên “Cuốn theo chiều gió”. Xuất
bản lần đầu năm 1936, “Cuốn theo
chiều gió” với cốt truyện rõ ràng
logic, dễ đọc, dễ hiểu, đặc biệt khả
năng khắc họa tâm trạng, tính cách
nhân vật một cách tài tình đã làm
nên thành công ngoài sức tưởng
tượng cho “Cuốn theo chiều gió”.
Đây được coi là cuốn tiểu thuyết
vĩ đại nhất về chiến tranh Nam,
Bắc Mỹ (năm 1863). Tác phẩm
đã giành giải Pulitzer năm 1937,
được chuyển thể thành bộ phim
kinh điển của Hoa Kỳ ngay trong
năm đó. Hơn 80 năm qua sức thu
hút của “Cuốn theo chiều gió” vẫn
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không hề thay đổi.
6. Và rồi không còn ai: Tác giả
Agatha Christie
Tác phẩm còn được biết đến với
tên “Mười người da đen nhỏ” là
một trong những tác phẩm xuất
sắc và nổi tiếng nhất của nữ tác
giả chuyên viết truyện trinh thám
người Anh Agatha Christie. Được
xuất bản vào năm 1939, cuốn tiểu
thuyết kể về một loạt vụ án giết
người bí ẩn xảy ra trên một hòn
đảo. Theo sách kỷ lục Guiness,
“Và rồi không còn ai” là cuốn tiểu
thuyết thể loại trinh thám hình sự
bán chạy nhất trong lịch sử thế giới.
7. Thung lũng búp bê: Tác giả
Jacqueline Susann
“Thung lũng búp bê” ra mắt
độc giả năm 1966, là tiểu thuyết
của nữ văn sỹ kiêm diễn viên
Jacqueline Susann. Dù chỉ là một
cuốn tiểu thuyết diễm tình bình
dân nhưng câu chuyện về cuộc
sống của những người phụ nữ dấn
thân vào làng giải trí với những
tình tiết thu hút như thuốc phiện,
chuyện ái tình cùng nhiều bí mật
của giới thượng lưu đã khiến
“Thung lũng búp bê” trở thành
cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất thế
giới, vượt qua cả “Cuốn theo chiều
gió” và “Tiếng chim hót trong bụi
mận gai”.
8. Tiếng chim hót trong
bụi mận gai: Tác giả Colleen
McCullough
Cuốn sách này còn có một tên
khác là “Những con chim ẩn mình
chờ chết”. Xuất bản năm 1977,
ngay khi ra đời cuốn truyện đã gây
được tiếng vang lớn. “Tiếng chim
hót trong bụi mận gai” kể về câu
chuyện tình yêu ngang trái giữa
Meggie, một cô gái thôn quê bướng
bỉnh và Ralph, một cha xứ ngoan
đạo. Mặc dù không được giới phê

Lúa dâng sóng nhịp chân làng
Hạt mơm mớm sữa mơ màng hương đưa.
Biếc dài đuôi mắt kênh chưa
Ôm tròn vũ điệu nhặt thưa cánh cò.
Tôi và em tuổi học trò
Bạn bè từ nhỏ. Hẹn hò gì đâu!
Đồng làng cắt cỏ chăn trâu
Hồn nhiên hai đứa gặp nhau mỗi ngày!
Gió về gom lá tre bay
Sáo non rời tổ theo bầy sang sông.
Cúc vàng vào độ trổ bông
Vườn quê hương ổi hương hồng lan xa.
Em chăm giúp mẹ giúp bà
Tiếng thơm cô gái nết na dịu dàng.
Trâu thôi ăn cỏ đồng làng
Em thôi cắt cỏ. Ngỡ ngàng riêng tôi!
Thiên di theo cánh chim trời
Lòng còn thương nhớ đầy vơi chuyện làng.
Sang thu, hoa cúc trổ vàng
Hồn trôi về thuở tuổi đang học trò…

bình đánh giá cao nhưng cho đến
bây giờ tác phẩm vẫn là cái tên lọt
top những tiểu thuyết tình cảm lãng
mạn nhất mọi thời đại.
9. Harry Potter: Tác giả J. K.
Rowling
Chú bé phù thủy Harry Potter
của nữ nhà văn tỉ phú J. K.
Rowling là cái tên không thể
không nhắc tới trong số những
tác phẩm có sức sống mãnh liệt
và truyền cảm hứng cho nhiều thế
hệ người đọc. Bộ truyện 7 tập viết
về cuộc chiến chống chúa tể hắc
ám Voldemort của cậu bé phù thủy
Harry Potter. Xuất bản tập đầu
tiên vào năm 1997, những tập tiếp
theo của Harry Porter đều tạo lên
những cơn sốt lớn mỗi lần ra mắt.

Harry Porter hiện giờ vẫn là cuốn
sách bán chạy nhất mọi thời đại
và J.K. Rowling từ một bà mẹ đơn
thân nghèo khó đã trở thành nữ tỉ
phú kiếm tiền giỏi nhất thế giới.
Bà được ca ngợi là người phụ nữ
có ảnh hưởng nhất nước Anh, là
tác giả Anh vĩ đại nhất còn sống.
10. Chạng vạng: Tác giả
Stephenie Meyer
“Chạng vạng” là tác phẩm xuất
sắc của nữ văn sĩ Mỹ tài năng
Stephenie Meyer. Xuất bản lần
đầu năm 2005, tác phẩm viết về
tình yêu của một cô gái trẻ với một
ma cà rồng, ngay sau khi được
chuyển thể thành phim đã gây
được tiếng vang lớn thu hút rất
nhiều độc giả trẻ.

Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Cuba

ân Việt Nam chống chiến tranh
âm lược của đế quốc Mỹ.
Đồng chí Fidel nhấn mạnh, Việt
Nam đang bước sang thời kỳ xây
ựng lại đất nước trên đống đổ nát
ủa chiến tranh từ đó kêu gọi nhân
ân thế giới “hãy đoàn kết ủng hộ
Việt Nam trong nhiệm vụ mới hết
ức nặng nề”. Nhân dịp này, đồng
hí Fidel công bố quyết định của
Cuba tặng nhân dân Việt Nam 5
ông trình phục vụ cho phát triển
inh tế - xã hội ở miền Bắc và tiến
ới giải phóng miền Nam, thống
hất đất nước.
Sáng 14/9, đồng chí Fidel bắt
ầu cuộc hành trình về phía Nam.
Trên chuyến bay từ Hà Nội vào
Đồng Hới, đồng chí Fidel có dịp
hấy tận mắt cảnh tượng mà sau
ày đồng chí mô tả là “vùng đất
hía Nam này với hàng nghìn hố
om, nhà cửa bị tàn phá”. Cách thị
ã Đồng Hới khoảng 20 cây số về
hía Nam đồng chí cho đoàn xe
ủa mình dừng lại để giúp cấp cứu
một nữ thanh niên vừa bị thương
o vấp phải bom bi của Mỹ còn

người dân của đất nước này, mới
có thể đánh giá hết tầm vóc anh
hùng của nhân dân Việt Nam”.
Thăm vùng giải phóng ở Quảng
Trị chỉ vẻn vẹn 1 ngày, nhưng đồng
chí Fidel đã lưu mãi trong trí nhớ
của mọi người những hình ảnh ấn
tượng: một Fidel - người lính chiến
thắng - đạp lên nòng pháo 130 được
mệnh danh là “vua chiến trường
của Mỹ” nằm gục trên Dốc Miếu;
một Fidel - lãnh tụ, quây quần xung
quanh là các chiến sĩ quân giải
phóng, phất cao ngọn cờ truyền
thống gắn đầy huân chương của Sư
đoàn 304 Vinh Quang...
Chủ tịch Cuba Fidel Castro với các chiến sỹ đoàn Khe Sanh, Quân Giải phóng Trị Thiên Huế,
trong chuyến thăm vùng giải phóng Quảng Trị, ngày 15/9/1973. Ảnh tư liệu: TTXVN

vương lại. Ở Vĩnh Linh, đồng chí
gặp những người dân “đã bao năm
sống dưới lòng đất, đã lao động và
chiến đấu dưới bom đạn”... “những
chiến sĩ anh hùng và dung dị trên
các nẻo đường”... “những người
chỉ biết đánh trả chứ không chịu

khuất phục”. Từ trải nghiệm đó,
đồng chí đã khẳng định khi nói
chuyện với lãnh đạo và nhân dân
Vĩnh Linh: “Chỉ có đến tận nơi đây
người ta mới có thể hiểu được quy
mô khủng khiếp của những tội ác
mà bọn đế quốc gây ra chống lại

“Vì Việt Nam,
Cuba sẵn sàng hiến dâng
cả máu của mình!”
Việc đồng chí Fidel Castro yêu cầu
được thăm vùng giải phóng miền
Nam Việt Nam, bất chấp mọi hiểm
nguy về an ninh, cho thấy lãnh đạo
Cuba muốn dành cho Việt Nam, đặc
biệt là sự nghiệp giải phóng miền
Nam, sự ủng hộ cao nhất và hiệu
quả nhất trong tình hình mới, sau khi

Hiệp định Paris được ký kết.
Chuyến thăm một lần nữa khẳng
định vị trí tiên phong của Cuba
trong phong trào quốc tế đoàn kết
với Việt Nam. Với chuyến thăm lịch
sử này, Cuba là nước đầu tiên trên
thế giới có nguyên thủ quốc gia đến
thăm vùng giải phóng miền Nam
Việt Nam. Những hành động tiên
phong đó của Cuba không chỉ có ý
nghĩa tượng trưng mà đằng sau đó
là lập trường kiên định và ý chí của
Cuba luôn sẵn sàng ủng hộ cách
mạng miền Nam nói riêng và Việt
Nam nói chung trong mỗi thời khắc
lịch sử.
Chuyến thăm Việt Nam của lãnh
tụ cách mạng Cuba cách đây 45 năm
đã khẳng định mạnh mẽ tình đoàn
kết của Cuba đối với Việt Nam.
Đồng thời, để lại một di sản tinh thần
quý báu, một thông điệp vượt thời
gian nhắc nhở các thế hệ tương lai
của Việt Nam và Cuba hãy luôn trân
trọng, giữ gìn và phát triển hơn nữa
tình hữu nghị và hợp tác trong sáng
giữa hai dân tộc.

TS (Theo TCCSĐT)
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LIÊN KẾT DU LỊCH TÂY NGUYÊN:

Con đường xanh gập ghềnh
Nếu như miền Trung với “con đường di sản” mang đến cho du khách những bữa tiệc cảm xúc duyên
hải, thì Tây Nguyên sẽ là những trải nghiệm, khám phá độc đáo của văn hóa rừng. Đã có những ký kết,
đã đặt nhiều ý tưởng để kết nối một “Con đường xanh Tây Nguyên”. Thế nhưng, vẫn còn nhiều điều cần
phải tính toán để cho những giá trị thiên nhiên, lịch sử, văn hóa Tây Nguyên trở thành tài nguyên vô giá
cho ngành công nghiệp không khói toàn vùng phát triển.

Kỳ I: Sơn nữ còn ngái ngủ
UÔNG THÁI BIỂU
MAI VĂN BẢO

Tây Nguyên - miền đất huyền
thoại, là kho báu vô tận để
khai thác phát triển du lịch.
Thế nhưng, do nhiều điều kiện
khách quan và chủ quan, ngành
du lịch của khu vực này vẫn chưa
phát triển tương xứng với tiềm
năng, thế mạnh sẵn có.
Đánh thức không gian
đại ngàn
Giữa thập niên 90, cựu trung
tá đặc công Nguyễn Đức Phúc,
người có những năm tháng chiến
đấu dưới sự che chở của núi rừng
Tây Nguyên bỗng nảy ra ý tưởng
thiết kế một tour du lịch kết hợp
nhiều yếu tố liên quan đến rừng.
Từ Đà Lạt, ông Phúc dẫn du khách
đến với những địa danh một thời
là chiến khu; cho họ thăm những
buôn làng dân tộc bản địa, những
di tích, thắng cảnh; làm những
chiếc chòi lá trên ngọn cây cổ
thụ cho khách nghỉ ngơi; tổ chức
những đêm dân nhạc, dân vũ cho
khách thưởng lãm. Trên những
thớt voi xuyên rừng già, người cựu
binh vốn rành rừng núi, đã dẫn
khách vượt qua những khúc sông,
những triền núi, khám phá vẻ đẹp
hùng vĩ Tây Nguyên. Ông Phúc
không chỉ kinh doanh, ông còn về
rừng để trả nghĩa cho rừng. Người
dân ở những buôn làng trong vùng
dự án đã trở thành cộng sự của
ông và cuộc sống của họ được cải
thiện nhờ ông dẫn dắt làm du lịch.
Cũng như ý tưởng của tour du
lịch “đêm trong rừng vắng” của
ông cựu trung tá đặc công mê
rừng, những người làm du lịch các
tỉnh Tây Nguyên đã nghĩ đến một
“con đường xanh” trên hành trình
khám phá Việt Nam. Ông Phúc
chỉ là một doanh nghiệp tư nhân
với nguồn lực nhỏ bé nhưng đã
ít nhiều thành công bởi ý tưởng
độc đáo. Còn ngành du lịch các
tỉnh Tây Nguyên, tại sao không
liên kết để xây dựng thành công
một hành trình du lịch chung mà
điểm đến rất phong phú, dàn đều
trên khắp khu vực? Tiềm năng du
lịch đại ngàn được ví như vẻ đẹp
hoang dã của nàng sơn nữ, nhưng
có vẻ sơn nữ chỉ mới vừa được
đánh thức, hãy còn ngái ngủ.
Tây Nguyên, biết đến là một
khu vực cực kỳ giàu tiềm năng
để phát triển du lịch. Sức hút của
đại ngàn là những dòng sông,

Khách quốc tế đến với Tây Nguyên.

những thác nước, những cánh
rừng, những đỉnh núi; những tộc
người bản địa với hệ thống trầm
tích, lịch sử, di sản văn hóa vật thể
và phi vật thể; là dáng nét đặc thù
của một không gian cao nguyên.
Là những đô thị, buôn làng sơn
cước với sắc màu khác biệt. Ở
khu vực này có thể phát triển khá
nhiều loại hình du lịch như: sinh
thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, thể
thao, mạo hiểm, hội nghị, hội thảo,
canh nông... Cũng từ “Con đường
xanh Tây Nguyên”, có rất nhiều
cơ hội để mở ra các vùng du lịch
rộng lớn trong nước, quốc tế, đặc
biệt là các nước cận biên như Lào,
Campuchia, Thái Lan...

Đặc trưng chung,
độc đáo riêng
Trong không gian đại ngàn,
mỗi địa phương lại mang dấu
ấn một miền huyền thoại. Con
đường xanh, vì thế, càng đa dạng
sắc màu.
Tây Nguyên là một bình
nguyên trên cao. Qua hàng trăm
triệu năm kiến tạo địa chất đã
hình thành nên những quần
thể địa hình cảnh quan và tự
nhiên đặc biệt độc đáo. Đó là hệ
thống núi đồi, hang động, sông
ngòi, thác hồ dày đặc. Lên Tây
Nguyên, đến tỉnh nào cũng được
thưởng lãm những danh thắng
tuyệt vời. Đến Kon Tum gặp di
chỉ Lung Leng, đỉnh Ngọc Linh
với nguồn sâm quý, thác Yaly
hùng vĩ, Măng Đen hoang sơ
và kỳ thú Chư Mom Ray. Qua
Gia Lai vời vợi Biển Hồ, chiêm

Du lịch Tây Nguyên cần khai thác tối đa những bản sắc văn hóa riêng có.

Tôi cho rằng, đã đến lúc du lịch Tây Nguyên phải ngồi lại,
liên kết với nhau thông qua những việc làm, hành động cụ
thể, nếu không cứ mãi phát triển nhỏ lẻ, manh mún, chia cắt
theo kiểu địa phương nhỏ hẹp. Phát triển cục bộ sẽ dẫn đến
sự trùng lặp, đơn điệu sản phẩm du lịch...
PGS-TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya,
khám phá khu bảo tồn thiên nhiên
Kon Chư Răng trong công viên
địa chất toàn cầu. Đến Lâm Đồng
thả hồn giữa bát ngát rừng thông
và muôn vàn hồ, thác: những
Pongour, Prenn, Datanla, Xuân
Hương hay Tuyền Lâm. Về Đắk
Lắk cưỡi voi xuôi hồ Lắk, ngược
dòng Sêrêpôk và mãn nhãn
với những ngọn thác hùng vĩ
Draynur, Dray Sáp Thượng hay
mục kích những khu rừng nguyên
sinh trong Vườn Quốc gia Yok

Đôn, Chư Yang Sin; khu bảo tồn
thiên nhiên Ea Sô, Nam Ka. Hệ
thống hang động núi lửa Krông
Nô mới được phát hiện ở Đắk
Nông cũng làm phong phú thêm
di sản thiên nhiên...
Núi rừng Tây Nguyên là nơi lưu
giữ những dấu tích người Việt tiền
sử. Đặc biệt, đó là không gian sinh
tồn ngàn đời của đồng bào các sắc
tộc miền thượng. Trong không
gian ấy, từ bao đời nay đã góp
phần tạo nên hệ thống di sản văn
hóa cổ truyền vô cùng độc đáo mà

đỉnh cao là Không gian văn hóa
cồng chiêng Tây Nguyên. Khi nói
đến Tây Nguyên, là nói đến những
buôn làng cổ với sinh hoạt thường
ngày, các lễ hội “năm ăn tháng
uống”, là nhà rông, nhà dài, các
loại nhạc cụ, các bộ sử thi, các làn
điệu dân ca, dân vũ, nghề truyền
thống và ẩm thực độc đáo... Đó là
những thực hành văn hóa đã gắn
chặt máu thịt với không gian rừng
và thiết chế buôn làng.
Nói đến Tây Nguyên là nói đến
vùng đất bazan tươi tốt và một
bầu khí hậu trong lành phù hợp
với việc chuyên canh các loại
cây công nghiệp dài ngày và các
loại cây thực phẩm. Nói đến Tây
Nguyên là nói đến dấu vết người
tiền sử, là hệ thống di sản kiến
trúc từ thời hậu phong kiến và thời
thuộc địa, khi vùng đất này là một
trong những cái nôi của người Việt
cổ, là thủ phủ “Hoàng triều cương
thổ” và trung tâm của “Liên bang
Đông Dương”.
Trong cái nền đặc trưng chung
của không gian Tây Nguyên, mỗi
địa phương trong vùng lại mang
những dáng nét riêng. Lâm Đồng
được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu
mát mẻ quanh năm, đất đai màu
mỡ; hệ thống di sản kiến trúc độc
đáo, phong cảnh hữu tình; cùng
nền văn hóa đa dạng. Nhờ đó, địa
phương này có tiềm năng và lợi
thế phát triển du lịch - dịch vụ chất
lượng cao và đa dạng. Lâm Đồng
đang sở hữu nhiều văn hóa phi vật
thể, trong đó UNESCO đã công
nhận Không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên, Mộc bản
triều Nguyễn và Khu dự trữ sinh
quyển thế giới Langbiang. Đà Lạt
được Thủ tướng Chính phủ công
nhận là “Thành phố Festival Hoa”.
Gia Lai có vô số câu chuyện hấp
dẫn về văn hóa, lịch sử, văn học
như câu chuyện trong tác phẩm
“Đất nước đứng lên” gắn với Làng
kháng chiến Stơr và Anh hùng
Núp; những dấu tích về nhà Tây
Sơn, về đời sống tinh thần phong
phú của người bản địa mà đặc biệt
là văn hóa làng cổ Tây Nguyên.
Tiềm năng du lịch lớn của Đắk
Lắk là tài nguyên thiên nhiên và
nhân văn phong phú, thuận lợi
cho phát triển nhiều loại hình du
lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái,
tìm hiểu văn hóa, lịch sử, du lịch
mạo hiểm. Đắk Nông có nhiều thế
mạnh từ tài nguyên thiên nhiên,
các khu di tích lịch sử, sự đa dạng
văn hóa của hơn 40 dân tộc thiểu
số, bộ sử thi Ót N’rông của đồng
bào M’nông đã được công nhận...
XEM TIẾP TRANG 11
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Đình Nghệ Tĩnh - Ngôi đình ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn
Trong lịch sử 125 năm hình
thành và phát triển của Đà Lạt
có dấu ấn của những người con
từ xứ Nghệ đến đây lập làng
lập ấp từ những năm 20 của
thế kỷ trước. Ở đâu có đình, ở
đó có làng, có nước; đình Nghệ
Tĩnh được dựng lên là biểu
tượng tâm linh gắn kết cộng
đồng với miền đất lành và ẩn
chứa nhiều giá trị nhân văn.
QUỲNH UYỂN

Đ

ình Nghệ Tĩnh được
xây dựng từ năm 1941
trên khu đất bằng phẳng
ngay giữa tổ dân phố Nghệ Tĩnh
(Phường 8 - Đà Lạt). Ngôi đình là
căn nhà ba gian hai chái theo kiến
trúc truyền thống của người miền
Trung Bắc Bộ. Mặt trước đình là
ba cửa ra vào ở ba gian chính, hai
chái có hai cửa tò vò hình tròn với
khung sắt tạo ba vòng tròn đồng
tâm mang ý nghĩa “thiên thời,
địa lợi, nhân hòa”. Hai đầu hồi
thoáng mát với 6 cửa sổ (4 cửa
tròn, 2 cửa vuông) đối xứng từng
cặp với ý nghĩa mong cho mọi sự
vuông tròn. Mái đình uốn cong
bốn góc với phù điêu rồng mây
uốn lượn lên trời mong cầu thịnh
vượng. Giữa nóc mái là phù điêu
song long chầu nguyệt được tạo
tác công phu theo kiến trúc đình
chùa truyền thống. Cổng tam quan
bước vào sân đình là bốn trụ trên

gắn búp sen cách điệu, hai bên
tượng hai con nghê - vật thiêng
tín ngưỡng của người Việt tạo nên
vẻ uy nghiêm. Khoảng sân rộng ở
giữa có bức bình phong hình rồng
đắp nổi, hai bên có họa tiết cây
mai, cây trúc tượng trưng cho hai
mùa xuân - thu. Hai bên cửa chính
trước thềm có đôi câu đối bằng
tiếng Việt “Cây có gốc mới tốt
cành xanh lá/Nước có nguồn mới
bể cả sông sâu”.
Bước vào trong đình, sự thanh
tịnh, dấu thời gian đã in vào nét
chữ trên hoành phi, câu đối. Ba
ban thờ được đặt trang trọng với ba
cặp lọng thêu rồng phượng rực rỡ.
Ban thờ chính giữa với bức hoành
phi 4 chữ “Truy niệm tiền ân”; bốn
cột có hai cặp đôi câu đối mang
ý nghĩa cháu con đời đời ghi nhớ
công đức những bậc tiền nhân đã
có công khai sơn, phá thạch, mở
đất: “Tiên tổ sáng lập phương danh
lưu quốc sửu/ Tử tôn kính thành
tích học kế gia phong”, “Công đức
tổ tông tiền khai lưu vạn thế/ Ân
thâm tôn tử hậu thế tạc thiên thu”.
Hai cột chính giữa cạnh cửa chính
ra vào có đôi câu đối “Điện vũ huy
hoàng nhân kiệt địa linh thiên cổ
tích/ Thần uy hiệu đãng diên khang
vật phụ vạn niên xuân”. Hai ban
thờ hai bên, một bên thờ “phụng
nữ linh hương” vẽ chim phượng
ngậm sách bút nhằm tôn vinh đạo
học; một bên thờ “phụng nam linh
hương” vẽ cá chép và rồng mây
mang ý nghĩa nếu vượt qua gian
nan thử thách sẽ đạt được những
thành công như “cá chép vượt vũ

CHUYÊN MỤC THANH NIÊN

HẢI YẾN

Đẹp thêm
mùa hội trăng
Đối với anh Phan Thanh Sang Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh
niên tỉnh Lâm Đồng thì những
đêm trăng rằm tháng Tám Đà Lạt
thật đáng nhớ. Miền kí ức đó là
những ngày còn khó khăn, cậu
bé thèm bánh Trung thu nhưng
chỉ được nhấm nháp chút vị thơm
bánh nướng. Trung thu rộn ràng
ở khu phố nhỏ bởi tiếng trống lân
rộn rã do các tổ chức, đoàn thể
trong khu phố chung tay tổ chức
ngày hội trăng rằm cho thiếu niên,
nhi đồng. Lớn lên cùng những
mùa trăng thật đẹp, đến khi đảm
nhận công tác Đoàn ở khu phố,
anh Sang lại tiếp tục là hạt nhân
đem đến ngày hội vui tươi cho
các em nhỏ. Để rồi, khi đã trưởng
thành, đã có điều kiện kinh tế hơn,
Giám đốc Công ty YSA Orchid
Phan Thanh Sang lại càng hăng
hái tập trung đóng góp sức mình
thông qua những phần quà để
những mùa trăng thêm ý nghĩa với
tuổi thơ, nhất là tuổi thơ vùng khó
khăn vẫn khát khao vị bánh, thiếu
cuốn vở chào năm học mới như
cậu bé Sang thuở nhỏ...
Thành Đoàn Đà Lạt những ngày
này rộn ràng không khí chuẩn bị
cho mùa hội trăng. Để có thể đem

môn hóa rồng”. Hai ban thờ đều
dành thờ phụng những người dân
cả nam và nữ trong ấp đã sống ở
đây và qua đời ở đất này. Quanh
tường hàng trăm hình ảnh, kỷ vật
về ngôi đình qua nhiều thế hệ được
treo trang trọng. Quanh sân đình,
trồng hơn 20 cây liễu rủ, ra hoa đỏ
tía, tỏa bóng râm mát, tạo không
gian xanh, tĩnh lặng và bình yên.
Cụ Nguyễn Thái Huyền (92
tuổi) đến Đà Lạt khi 14 tuổi, là
người lớn lên ở ấp kể: Năm 1927,
ông Nguyễn Thái Hiến (quê Nghệ
An) và ông Nghiêm Trang (quê Hà
Tĩnh) vào Đà Lạt trồng cây cảnh
và lái xe cho Khách sạn Palace.
Sau khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh
(1930), người dân nổi dậy bị Pháp
quay lại đàn áp, biết tin có người
cùng quê ở Đà Lạt, một số người
tìm vào lánh nạn; trong đó có ông
Nguyễn Thái Điền mở đất làm
vườn trồng rau hoa tại ấp Xuân An.
Khi đồ án thiết kế xây dựng thị tứ
Đà Lạt được phê duyệt, người dân
các tỉnh miền Trung làm thợ xây,
làm đường ngày càng nhiều; hai
tỉnh Nghệ - Tĩnh, cha đưa con, anh
dẫn em vào Đà Lạt làm ăn sinh
sống ngày càng đông thành lập nên
hội “Hoan châu ái hữu” để đoàn
kết, tương thân tương ái giúp đỡ
nhau tìm việc làm, đùm bọc nhau
lúc ốm đau, hoạn nạn. Năm 1938,
Hội đã liên hệ với ông Phạm Khắc
Hòe (quê Hà Tĩnh) làm quản đạo
Đà Lạt lúc bấy giờ xin một vùng
đất để lập ấp và được chấp thuận
cho vùng đất rộng hơn 40 ha; năm
1940 dân ấp cùng nhau khai phá

và chia lô phân cho 70 hộ gia đình
với 400 khẩu, ra sức trồng rau,
hoa để sinh sống. Năm 1941, đình
Nghệ Tĩnh được bà con dựng lên
giữa ấp, là nơi tập hợp bà con trao
đổi cách làm ăn, nhớ về cội nguồn,
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, là
nơi tập hợp nhân dân đánh Nhật,
đuổi Tây.

Trong cuộc tổng khởi nghĩa
Cách mạng Tháng Tám
giành chính quyền, người
dân trong ấp tập trung tại
sân đình cùng cờ đỏ, vũ
khí thô sơ tiến lên Chợ Hòa
Bình hòa cùng dòng người
bao vây Dinh Tỉnh trưởng,
Dinh Tổng đốc, buộc Pháp
phải đầu hàng vào ngày
23/8/1945.
Khi người Pháp quay trở lại,
ban ngày ngôi đình là trường
học của trẻ con trong ấp, tối là
nơi hoạt động bí mật của những
thầy giáo - chiến sĩ; dân ấp nuôi
giấu cán bộ cách mạng và cùng
đóng góp mua thuốc men chuyển
vào chiến khu Tuyên Đức. Trong
kháng chiến chống Pháp, dân ấp
có 11 người hy sinh, 17 người bị
địch bắt tù đày; trong kháng chiến
chống Mỹ, có 4 người hy sinh, 7
người bị địch bắt giam, 16 người
vào chiến khu. Mỗi năm, người
dân ấp Nghệ Tĩnh làm lễ tế hai
lần tại đình vào mùa xuân và mùa

thu. Nghi lễ cúng tế trở thành một
nét đẹp trong văn hóa cộng đồng.
Với những giá trị lịch sử, văn
hóa, năm 2008 đình Nghệ Tĩnh
được UBND tỉnh Lâm Đồng xếp
hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp
tỉnh là niềm tự hào của người dân
ấp Nghệ Tĩnh - một trong những
nhóm cư dân đầu tiên của Đà Lạt.
Năm nay, Lễ tế Thu lần thứ 78
cũng diễn ra long trọng tại đình.
Từ sáng sớm, những người đàn
ông trong tổ dân phố đã đến dọn
dẹp trước sân, bày cỗ, những
người phụ nữ tất bật việc bếp núc
làm cỗ cúng tế. Người đổ về đình
mỗi lúc một đông, khoảng sân
rộng rộn rã tiếng cười, lời thăm
hỏi. Hơn 300 người, già trẻ, gái
trai quây quần, không gia đình nào
vắng mặt, nhiều người đi xa cũng
trở về. Các cụ thuộc thế hệ có
công khai phá lập làng lập ấp đã
về với đất, thế hệ đầu tiên sinh ra ở
Đà Lạt người còn, người mất vẫn
giữ tiếng quê nằng nặng, những
người trẻ tuổi qua hai đời đã pha
giọng Đà Lạt nhẹ nhàng. Nhưng
chẳng thể mất gốc, vì đình Nghệ
Tĩnh làm cho những nét đẹp quê
hương Xô Viết Nghệ Tĩnh: nghĩa
tình, chung thủy, chịu thương chịu
khó, cần cù lao động, coi trọng
đạo học vẫn tiếp tục chảy trong
máu các thế hệ tiếp nối. Vẻ đẹp đó
hòa chung với vẻ đẹp của cư dân
đến từ mọi vùng miền khác làm
nên phong cách con người Đà Lạt.
Và trong dòng chảy 125 năm ấy
của Đà Lạt có dấu ấn của những
người con Nghệ Tĩnh.

Cho em mùa hội trăng

Mùa trăng rằm tháng Tám náo nức với biết bao em nhỏ bởi lung linh lồng đèn và ngọt ngào vị bánh,
bởi tiếng trống lân rộn rã và náo nhiệt... Với các anh chị đoàn viên thanh niên (ĐVTN), việc chuẩn bị
những phần quà cho các em thiếu nhi đón chị Hằng chú Cuội cũng là thời khắc thú vị, để mùa trăng
thêm ngọt ngào với tuổi thơ của các em và các anh chị cũng như được sống lại kí ức của chính mình...
đến không khí vui tươi tới các em
nhỏ, dù đã có kinh nghiệm tổ chức
nhưng công tác chuẩn bị được
Thành Đoàn thực hiện kỹ lưỡng từ
hơn 1 tháng trước với các khâu lên
chương trình, xây dựng kế hoạch,
phân công thực hiện, vận động
tài trợ. Năm nay, Thành Đoàn tập
trung cho 4 nội dung lớn. Đó là tổ
chức hội thi làm lồng đèn tại khu
vực Quảng trường với sự tham dự
của các ĐVTN và các em thiếu
nhi đến từ 28 đơn vị phường, xã
cùng các trường học. Liên hoan
lân sư rồng cũng sẽ diễn ra tại
Quảng trường, với các tiết mục của
16 phường, xã và các câu lạc bộ
(CLB) của các huyện trong tỉnh.
Cùng đó, các suất quà được Thành
Đoàn Đà Lạt chuẩn bị trao tặng
đến các em thiếu nhi lớp học tình
thương còn nhiều thiệt thòi với sự
đồng hành của nhà tài trợ. Thành
Đoàn cũng vận động trao tặng lồng
đèn cho các em thiếu nhi đang gặp
hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, các
đơn vị có điều kiện sẽ chuyển lồng
đèn về Thành Đoàn để phân bổ
cho những em nhỏ đang chờ đợi
không khí đêm trăng rằm...

Các thành viên Thiện nguyện yêu thương đến với cậu bé Hoàng Vi Chúc
trong đêm trung thu ở bệnh viện. Ảnh: H.Yến

Trăng tròn cho tất cả
Hai năm về trước, trong đêm
trung thu năm 2016, lần đầu tiên
cậu bé Hoàng Vi Chúc (lúc đó vừa
ở tuổi lên 7) được ngắm cảnh múa
lân trên đường phố Đà Lạt. Tiếng
trống, đội lân như đem cả thế giới
tươi sáng đến với cậu bé bị bệnh
tan máu bẩm sinh đến từ xã Ninh
Gia, Đức Trọng, đang về điều trị

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Các
anh chị trong CLB Thiện nguyện
yêu thương ngoài việc đem đến
tận giường bệnh đèn trung thu,
bánh ngọt, đã mạnh dạn xin phép
bác sĩ được đưa em ra phố ngắm
ánh trăng, cảm nhận không khí
náo nức trong đêm hội tuổi thơ
như bao em nhỏ khác. Ánh mắt
của Chúc lúc ấy như sáng hơn cả

vầng trăng khiến các thành viên
Thiện nguyện yêu thương cũng
đong đầy hạnh phúc. Mấy tháng
sau, đoàn tiếp tục về gia đình cậu
bé người dân tộc Tày này để thăm
hỏi, tặng quà, hướng dẫn những
kiến thức chăm sóc người bệnh
cho người nhà của bé. Đến nay,
cũng như những bệnh nhân khác,
hàng tháng cậu bé đều đặn lên
bệnh viên truyền máu để kéo dài
sự sống.
Mùa trung thu năm nay, Thiện
nguyện yêu thương với các thành
viên là học sinh, sinh viên, công
chức, người kinh doanh... với
nguồn kinh phí có hạn lại tiếp tục
chắt chiu để nếu có những em
nhỏ đến bệnh viện truyền máu,
họ đã có những phần quà chứa
đầy yêu thương đưa đến các em.
Những phần quà ấy thật đặc biệt
bởi không chỉ là bánh, là lồng
đèn mà còn có những hộp thuốc
thải sắt được đặt mua từ TP Hồ
Chí Minh và cả những giọt máu
mà các thành viên “để dành” để
truyền cho các em khi cần thiết.
Hoài Nam - Chủ nhiệm CLB tâm
sự rằng dù CLB còn những khó
khăn từ cuộc sống mỗi thành viên,
từ kinh phí phải liên tục huy động
nhưng tình yêu trẻ là động lực, là
sợi dây kết nối, để mùa trăng được
tròn đầy và những cuộc đời bớt
phần hao khuyết...
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Dân đi lại khổ sở vì đường xuống cấp
Ông Phạm Quang Minh, Trưởng
Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật Trung
tâm Quản lý và Khai thác công
trình công cộng huyện Đam
Rông, chia sẻ: “Cái khó khăn
nhất hiện nay là thiếu nguồn
vốn đầu tư để đơn vị thi công
hoàn thiện”.
TRỊNH CHU - NDONG BRỪM

T

uyến đường trục chính
từ Ngã ba Bằng Lăng
đến Km 1.6 đường Liên
Hung - Đầm Ròn, huyện
Đam Rông hiện đang bị xuống
cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng
xấu đến cuộc sống và hoạt động
giao thông của người dân địa
phương. Ông Nguyễn Văn Tùng,
một người địa phương cho biết:
“Tuyến đường này, chiều dài chỉ
chưa tới 2 km nhưng mặt đường
xuất hiện chi chít “ổ voi, ổ gà”,
khiến việc đi lại của người dân
chúng tôi rất khó khăn. Mong
ngành giao thông, chính quyền
địa phương sớm quan tâm sửa
chữa, nâng cấp hoặc làm mới
tuyến đường cho người dân
chúng tôi đi lại đỡ khổ”. Một
người dân khác - ông Hoàng Văn
Cường - cũng có cùng mong ước
đó. Ông Cường nói về nỗi khổ
của người dân khi con đường
xuống cấp: “Nhà tôi ở gần đây và
hàng ngày tôi chứng kiến không
ít người tham gia giao thông bị
té ngã khi lưu thông qua đoạn
đường này, nhất là vào những
hôm mưa gió, nước ngập cả một
đoạn đường dài, người tham gia

Trên đường, nhiều “ổ voi, ổ gà” xuất hiện, gây cản trở việc đi lại của người dân.

giao thông không xác định được
chỗ nào có “ổ voi, ổ gà” nên rất
dễ xảy ra tai nạn. Còn ngày nắng,
mỗi lần có xe cộ đi qua thì bụi mù
mịt, gây ô nhiễm môi trường”.
Theo ghi nhận thực tế của
phóng viên, trên tuyến đường này,
nhiều đoạn đã bị xuống cấp, mặt
đường chỉ còn trơ đất đá, lỗ chỗ “ổ
voi, ổ gà”. Những hôm trời mưa
to, nước thoát không kịp đọng lại
thành những vũng lớn, nếu chẳng
may gặp xe ô tô hoặc xe tải cùng
lưu thông, thì người đi xe máy
và người đi bộ rất khổ sở vì phải
“lãnh” đủ những cú tạt nước tung
tóe từ các xe lớn. Nhiều người dễ
bị mất tay lái dẫn đến tai nạn.
Trao đổi với phóng viên, rất
nhiều người dân địa phương bày
tỏ, vì là tuyến đường trung tâm

của thị trấn Bằng Lăng, hàng
ngày có rất nhiều phương tiện
giao thông đi qua, làm cho đường
bị xuống cấp nhanh. Tình trạng
này đã diễn ra trong nhiều năm
nay nhưng chưa được cải tạo, sửa
chữa. “Đường xuống cấp, người
dân đi lại khổ sở đã đành, nhưng
nó còn là “bộ mặt” của thị trấn
nữa, thế nên ngành chức năng
cùng chính quyền các cấp cần sớm
có biện pháp xử lý để bảo đảm an
toàn giao thông và nâng cao chất
lượng cho nhân dân”, ông Trần
Văn Hùng, một người dân ở thị
trấn Bằng Lăng nói.
Trước mong mỏi chính đáng
của người dân, Trưởng Phòng Kế
hoạch - Kỹ thuật Trung tâm Quản
lý và Khai thác công trình công
cộng huyện Đam Rông Phạm

Quang Minh cho biết: Đường trục
chính Ngã ba Bằng Lăng đến Km
1.6 đường Liên Hung - Đầm Ròn
đã được UBND tỉnh Lâm Đồng
phê duyệt đầu tư xây dựng vào
tháng 3/2017, với tổng mức đầu
tư trên 35 tỷ đồng. Trong đó, ngân
sách tỉnh trên 30 tỷ đồng, ngân sách
huyện đối ứng 5 tỷ đồng. Tổng
chiều dài của tuyến đường này trên
1,7 km. Thời gian thực hiện dự
án trong vòng 3 năm, từ 2017 đến
2019.
Tuy nhiên, khi triển khai dự án
này, tổng mức đầu từ giảm xuống
còn 31,4 tỷ đồng. Trong số 31,4 tỷ
đồng, đơn vị thi công hiện đã giải
ngân được khoảng 16 tỷ đồng.
Theo ông Minh, khó khăn mà
đơn vị thi công đang gặp phải, là
theo văn bản của Sở Kế hoạch -

Đầu tư tỉnh Lâm Đồng gửi đơn vị
thi công về vốn đầu tư trung hạn,
đơn vị thi công mới được cấp có
10 tỷ đồng cộng thêm nguồn vốn
đối ứng của huyện Đam Rông là 5
tỷ đồng. Hiện tại, đơn vị thi công
đã giải ngân hết số vốn đầu tư trên.
Khối lượng công việc mới chỉ
thực hiện được khoảng 30%. “Cái
khó khăn nhất hiện nay là không
đủ nguồn vốn đầu tư để đơn vị
thi công hoàn thiện. Một cái mới
vướng mắc nữa, là vấn đề đền bù
giải phóng mặt bằng. Hiện, một số
hộ dân nơi có tuyến đường đi qua
đã đồng ý hiến đất và cây trồng,
bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi
công. Chúng tôi đang trình thủ tục
đo đạc lên Sở Tài nguyên - Môi
trường tỉnh Lâm Đồng để thẩm
định. Nhưng một số hộ dân khác
vẫn chưa đồng ý, gây cản trở cho
vấn đề giải phóng mặt bằng. Do
đó, chúng tôi một mặt phối hợp với
các ban, ngành, đoàn thể của huyện
Đam Rông tiếp tục công tác dân
vận, vận động bà con hiến đất, bàn
giao mặt bằng cho đơn vị thi công
và mặt khác trình tỉnh bổ sung vốn
để chi trả bồi thường giải phóng
mặt bằng cho người dân”, ông
Minh nói.
Trưởng Phòng Kế hoạch - Kỹ
thuật Trung tâm Quản lý và Khai
thác công trình công cộng huyện
Đam Rông Phạm Quang Minh
khẳng định thêm: Mặc dù đang
gặp những khó khăn nhất định,
nhưng đơn vị thi công cố gắng
hoàn thiện đoạn từ Ngã ba giao
lộ Quốc lộ 27 đến Ngã ba Trung
tâm Hành chính huyện Đam
Rông, để giải quyết việc đi lại
trước mắt cho người dân.

Nước thải từ Chợ nông sản ảnh hưởng tới đời sống sản xuất
Nước thải từ việc sơ chế các loại
rau, củ quả tại Chợ nông sản Đà
Lạt lâu nay gần như đổ thẳng
ra con suối hạ nguồn thuộc Tổ
Đa Phước 1 và 2 (Phường 11,
TP Đà Lạt) làm ảnh hưởng đến
đời sống và hoạt động sản xuất
nông nghiệp của nhiều hộ dân.
C.PHONG

S

áng ngày 11/9, có mặt tại
Tổ Đa Phước 2, Phường 11,
ông Trương Quang Hồng,
một hộ dân nằm phía trước Chợ
nông sản Đà Lạt cho biết: Đường
ống dẫn nước thải của chợ đi
ngầm phía dưới đất của một số hộ
dân, nhưng có đoạn hở lộ thiên
do không được đấu nối liên tục.
Như tại điểm có chênh lệch độ cao
khoảng 1,8 m trước gia đình ông
Hồng, các ống cống không liền
mạch, tạo khoảng hở lớn ngay hố
ga. “Khi có mưa lớn, áp lực nước
mạch tại vị trí hố ga không thoát
kịp chảy tràn cả vào nhà. Trời nắng
thì nước cộng rác thải chưa qua
xử lý chảy qua bốc mùi hôi khó
chịu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh
hưởng không nhỏ tới cuộc sống

Nguồn nước suối đục ngầu, bốc mùi hôi do nguồn nước thải từ Chợ nông sản Đà Lạt
đổ xuống. Ảnh: C.P

gia đình” - ông Hồng nói.
Để khắc phục một phần ảnh
hưởng, ông Hồng cho xây bít kín
đoạn hở hố ga bằng bê tông để
tránh mùi hôi bốc ra, nhưng không
hiệu quả, trong thời điểm trời mưa
lớn, áp lực nước tăng cao làm nước
tiếp tục tràn vào nhà.
Tương tự, dưới nhà ông Hồng
khoảng 50 m là gia đình ông
Nguyễn Văn Thu (65 tuổi, ngụ số
1/1 Tổ Đa Phước 2) cũng bị nước

thải chưa qua xử lý từ đường cống
của chợ nông sản tắc nghẽn làm
chảy tràn vào nhà nhiều lần. Theo
ông Thu, Chợ nông sản Đà Lạt
nằm phía trên cao, nước thải rau,
củ, quả chưa qua xử lý bốc mùi
đổ thẳng xuống đường ống chảy
xuống phía dưới. Trong khi nhà
dân xây dựng nằm dọc đường nước
thải phải thường xuyên chịu trận
vì ống cống nhỏ, chỉ cần bị tắc do
rác thải là nước dồn ứ tràn lên phía

trên.
Điều đáng quan tâm là nước
thải từ chợ nông sản đã trực tiếp
ảnh hưởng tới nguồn nước tưới
tiêu của nhiều hộ trồng rau tại Tổ
Đa Phước 1 và 2 thuộc Phường
11. Theo ghi nhận của chúng tôi
sáng ngày 11/9, có khoảng 100
hộ dân canh tác nông nghiệp giáp
con suối (dài gần 4 km) cần nước
tưới tiêu hằng ngày. Tuy nhiên,
do nước đục ngầu, ô nhiễm mấy
năm nay (đặc biệt là vào mùa
khô) nên nhiều người dân đã
chọn giải pháp đào giếng ngầm
hoặc đào hồ lắng lấy nước sạch
phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Ông Đào Danh Dũng, Tổ
trưởng Tổ phụ trách Ban Quản
lý Chợ nông sản Đà Lạt thông
tin: Hiện nay, nước thải sản xuất
và nước mưa chảy tràn qua mặt
bằng chợ được xử lý sơ bộ qua
bể tự hoại và bể lắng ngang nằm
trong khuôn viên chợ trước khi
đổ ra suối tự nhiên của người dân.
Ngoài ra, theo ông Dũng một số
người dân quanh khu vực chợ
cũng thải nước thải sinh hoạt vào
đường cống chung của chợ nên
không thể tránh phát sinh mùi hôi
như người dân phản ánh.
Ông Dũng cũng xác nhận 2 bể

lắng của chợ có chức năng chính là
lắng các cặn, về chất lượng nước
thải đầu ra chưa đạt các yêu cầu.
Điều này thể hiện rất rõ về mặt
chỉ số qua Bản báo cáo giám sát
môi trường định kỳ các năm 2016,
2017, các chất thải rắn lơ lửng, hữu
cơ… thải ra tự nhiên vượt ngưỡng
cho phép nhiều lần so với quy
chuẩn hiện hành. Trong khi đó, hệ
thống đường ống nước thải đổ ra
suối đã xuống cấp, nâng cấp, bảo
trì rất khó khăn. Khi trời mưa lớn,
ống cống thường bị tắc do rác nên
nước tràn lên phía trên, ảnh hưởng
tới sinh hoạt của một số hộ dân
nhưng chưa có các giải pháp tháo
gỡ hiệu quả.
Trước thực tế nêu trên, Ban Quản
lý Chợ Đà Lạt cho biết, mới đây,
UBND TP Đà Lạt đã đồng ý giải
pháp đầu tư, xây dựng hệ thống xử
lý nước thải mới thay thế hệ thống
cũ đã xuống cấp, không bảo đảm
chất lượng. “Chúng tôi đã thuê đơn
vị thiết kế hệ thống nước thải mới
và đang trong quá trình họp các bên
liên quan để thống nhất nguồn vốn
đầu tư trình UBND TP Đà Lạt xem
xét trước khi xây dựng chính thức”
- một lãnh đạo Ban quản lý chợ Đà
Lạt (đơn vị chủ quản Chợ Nông
sản Đà Lạt) thông tin.

CUỐI TUẦN
Hãy nghiêng đời xuống… 
... À, bà xã tương lai cũng dân
Đà Lạt?
- Ừ, tên Loan. Chính hiệu “Đà
Lạt gốc Thông”, các cụ dân
“thần kinh” xứ Huế gần 80 năm
trước vào lập ấp trồng rau hoa ở
Thái Phiên. Nhà Loan gần đây,
trên phố Phan Bội Châu... Này
cũng đến giờ về nhà rồi.
Gương mặt rạng rỡ nụ cười
chan chứa hạnh phúc, trên đường
dạo bộ ven sân golf đồi Cù về nhà
Loan, Thanh vắn tắt: Loan kém
anh 9 tuổi. Gốc Huế gia giáo,
thùy mị, điển hình “nữ công gia
chánh”. Bà nội xưa thợ thêu cung
đình nhà Nguyễn nên Loan thừa
hưởng nét tài hoa, thêu thùa rất
khéo, có hồn. Cũng hơn 10 năm
dạy Văn Trường THPT Bùi Thị
Xuân - ngôi trường nữ trung học
công lập khoác áo màu hồng một
thời đầu thập niên 60 thế kỷ XX
nhà văn Nguyễn Thị Hoàng gây
nổi sóng khen chê trên văn đàn, dư
luận xã hội bởi tác phẩm “Vòng
tay học trò”. Gần 2 năm nay,
Loan nghỉ dạy ở nhà đan búp-bê
len, áo len, nhận thêu hoa trên áo
dài, mở quầy bán hàng souvenir
cho khách du lịch... Duyên số lạ
kỳ, đời Thanh ngỡ tuyệt đối theo
chủ nghĩa độc thân, bất chợt bẻ
ghi dừng trú ở một sân ga yên
bình. Nói bình yên vậy thôi chứ
tâm trí “bôi sĩ” đang nôn nóng
với ngổn ngang bao dự tính. Nào
sau đám cưới trong tháng 9 này,
sẽ cải tạo căn nhà hẹp mặt phố
Phan Bội Châu thành Gallery,
souvenir shop. Sẽ sáng tác những
mẫu búp-bê len tính thẩm mỹ
cao, độc đáo cho nhóm nghệ nhân
của Loan thực hiện. Sẽ lập trang
Website quảng bá và bán tranh,
búp-bê qua mạng... Trút bỏ tấm
áo choàng mơ màng, lãng tử phớt
đời Thanh nay thực sự dấn thân
vào cuộc sống mới, hăm hở gầy
dựng một địa chỉ thưởng lãm văn

hóa phố núi độc đáo, tạo “sân
chơi” cho khách du, văn nghệ sĩ
bốn phương. Gã tâm sự: Loanh
quanh với các trường phái hội họa
phương Tây là để giác ngộ cái
thần, cái tinh túy của nước ngoài,
vận dụng thể hiện tốt bản sắc văn
hóa, tư duy mỹ thuật dân tộc mới
là hướng đi đúng đắn, chứ không
sẽ như lạc lối vào rừng thẳm.
Văn hóa truyền thống là “tấm hộ
chiếu” của từng quốc gia, không
thể đánh mất, càng phải làm nổi
bật trong thời hội nhập. Đến họa
sĩ Tây sang và vẽ về nước mình
cũng có bất di bất dịch cứ Lập thể
hay Trìu tượng đâu... Tiếp thu ảnh
hưởng mỹ thuật châu Âu song
các “mét” (maitre - thầy: tiếng
Pháp) nước nhà lại thành danh
bởi những tác phẩm tả chân, ăm
ắp đời sống hiện thực. Hai bộ tứ
huyền thoại làm rạng rỡ nền mỹ
thuật Việt Nam đã minh chứng.
Đó là lớp sinh viên Trường Mỹ
thuật Đông Dương đầu thế kỷ XX
nổi danh “Nhất Trí, nhì Vân, tam
Lân, tứ Cẩn” (Nguyễn Gia Trí,
Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường
Lân, Trần Văn Cẩn). Lớp sau nổi
lên bộ “Nhất Sáng, nhì Liên, tam
Nghiêm, tứ Phái” (Nguyễn Sáng,
Dương Bích Liên, Nguyễn Tư
Nghiêm, Bùi Xuân Phái). Càng
lao vào Trừu tượng, Ấn tượng
hay Siêu thực càng rắm rối... tốt
nhất hãy trở về với những điều
giản dị mới là vĩnh cửu.
- Này, trở lại “Tái Ông thất
mã”, câu chuyện chỉ đơn giản
thế ư? - Tôi sực nhớ nội dung
hàn huyên vẫn chưa liền mạch,
vội thắc mắc. Thanh khựng
người, mỉm cười rồi thân tình
khoác vai tôi: - Ừ nhỉ. Có phần
đầu mà chưa có phần kết...
***
Mấy ngày sau khi nhận xe,
cô em hỏi đã đi tìm và cảm
ơn người báo công an chưa,

Liên kết du lịch Tây Nguyên...
... là Di sản văn hóa phi vật
thể cấp quốc gia. Kon Tum có
di chỉ Lung Leng, có đỉnh núi
Ngọc Linh...
Tất cả những gì đang có ở Tây
Nguyên đều có thể biến thành kho
báu vô tận cho ngành du lịch. Nếu
chúng ta biết phối, kết hợp các thế
mạnh lại với nhau sẽ tạo nên một
con đường xanh riêng biệt.

Chưa tương xứng
tiềm năng
Lâm Đồng có nền du lịch phát
triển cao nhất Tây Nguyên. Hiện
địa phương có 59 doanh nghiệp
kinh doanh lữ hành - vận chuyển
du lịch nội địa và quốc tế; 1.244
cơ sở lưu trú với tổng số 18.689
phòng. Giai đoạn 2011 - 2015,
tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 20
triệu lượt khách, trong đó có 1
triệu lượt khách quốc tế, lượng
khách du lịch tăng bình quân
hơn 9,6%/năm. Riêng năm 2017
là 5,9 triệu lượt, tăng 8,7% so
năm 2016. Phó Giám đốc Sở
VH-TT&DL Lâm Đồng Nguyễn
Thị Bích Ngọc cho biết, sắp tới,

sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu
và phát huy thế mạnh về du lịch
tại một số địa phương khác trong
tỉnh, nhằm mở rộng phạm vi cho
du lịch Đà Lạt, tăng cường mở
thêm nhiều điểm du lịch sinh
thái, canh nông, tìm hiểu văn hóa
đồng bào bản địa...
Các tỉnh khác tại Tây Nguyên
ngành du lịch phát triển chưa
cao. Tổng lượt khách đến Gia
Lai năm 2017 chỉ đạt 500 ngàn
lượt với tổng doanh thu 245 tỷ
đồng. Trong giai đoạn 20122017, tỉnh Đắk Lắk đã thu hút
được gần ba nghìn tỷ đồng các
nguồn vốn khác nhau đầu tư
phát triển du lịch. Năm 2017
tổng lượt khách đến Đắk Lắk
đạt cao hơn trước với 703 nghìn
lượt và doanh thu từ du lịch đạt
610 tỷ đồng. Còn Đắk Nông,
năm 2017 lượng khách đến là
300 ngàn lượt, doanh thu đạt
300 tỷ đồng. Tại Kon Tum, ông
Phan Văn Hoàng - Phó Giám
đốc Sở VH-TT&DL tỉnh nói:
“Hiện nay đa phần các điểm du
lịch còn rất hoang sơ, chưa hình
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Thanh mới lúng búng “Ôi, thật
vô tâm, anh sẽ đi ngay”. “Anh
còn nhớ số nhà không?”. “À,
à...” - Thanh gãi đầu: “Để anh
lên Công an phường... Trí nhớ
kỳ này tệ quá”. “Trời ạ. Em
đọc, anh lấy bút ghi nè: Chủ hộ
Nguyễn Thị Loan, nhà số... Hấp
quá rồi anh Hai ạ!”.
... “Sống trong đời sống./ Cần
có một tấm lòng/ Để làm gì em
biết không?/ Để gió cuốn đi/...
Hãy nghiêng đời xuống./ Nhìn
suốt một mối tình/ Chỉ lặng nhìn
không nói năng/ Để gió cuốn
đi.../... Hãy yêu ngày tới./ Dù
quá mệt kiếp người/ Còn cuộc
đời ta cứ vui/”...
Từ trong souvenir shop lan
ra những thanh âm guitare ngọt
ngào, dặt dìu bản nhạc không
lời “Để gió cuốn đi” của Trịnh
Công Sơn, làm Thanh tần ngần sợ
mình vô tình gây xao động tâm
trạng đắm đuối theo dòng sóng
nhạc miên man của cô chủ nhà
ngồi góc khuất sau shop mải miết
những đường kim đan len thoăn
thoắt lên xuống. Lặng trước quầy
ít phút, Thanh gõ nhẹ lên mặt tủ
kính trưng bầy những mẫu búpbê len duyên dáng hình thiếu nữ
các dân tộc Việt Nam, trẻ em hồn
nhiên, những con thú ngộ nghĩnh
được tạo hình tinh tế, phối màu
sinh động. Cạch... cạch... cạch!
Cô chủ ngước lên, vuốt vội lọn
tóc lòa xòa trên mặt, khẽ nghiêng
đầu ngập ngừng mỉm cười: - Dạ.
Anh cần chi ạ?
- Xin lỗi, cô là Loan, chủ nhà.?
Dưới hàng mi dài cong, ánh
mắt đen mượt khẽ chớp chớp
nhìn anh hơi lâu, thiếu phụ ý tứ
khép hai vạt áo len màu sô cô
la nhạt choàng ngoài tấm áo dài
màu hoàng yến, nhỏ nhẹ: - Dạ.
Anh có việc... Mời anh ngồi...
Khi cô chủ ngước lên, Thanh
đã như mất hồn trước đôi mắt tựa

làn nước hồ thu sóng sánh giàu
biểu cảm nội tâm khiến anh chợt
phác ra chủ đề một bức họa chân
dung đặc tả gương mặt thanh
thoát, đôn hậu của người đàn bà
ngồi đan áo, chiều sâu tâm hồn
không chỉ thể hiện qua ánh mắt
thăm thẳm mà còn được tôn thêm
bởi ánh sáng những gam màu sơn
dầu nhẹ nhàng và ấm áp.
- Xin lỗi, hỏi không phải
nhưng anh là họa sĩ Đức Thanh?
Thanh lúng túng: - Vâng. Thưa
cô... Chuyện là... Mà sao cô biết
tôi...
Loan tươi cười, nheo mắt thân
tình, cởi mở: - Cả thành phố biết
chứ riêng gì em. Họa sĩ Đức
Thanh cùng nhiếp ảnh gia MPK,
kiến trúc sư Hằng Nga với công
trình “crazy house” đã làm Đà
Lạt thêm nổi tiếng mà.
- Cô quá lời thôi. Tôi e... mình
tiếng tốt thì ít mà tiếng chưa hay
lại nhiều.
- Ô. Không. Mấy triển lãm
tranh của anh trên Nhà triển lãm
Hòa Bình em đều đến xem rất
kỹ. Tranh anh gần đây đề tài
thật giản dị nhưng ý tưởng sâu
sắc. Gam màu gây ấn tượng với
người xem.
- Thảo nào... búp-bê len của cô
sống động và có tâm hồn...
Câu chuyện gợi sự tự nhiên,
gần gũi. Loan trìu mến nhìn
Thanh rồi thốt: - Còn một lý do
nữa khiến em rất hiểu về anh.
Anh là bạn học phổ thông với
“Hoàng Rose”.
- Ồ. Hoàng ấp Đông Tĩnh.
Thân mà. Ngày xưa đi học, giỏi
toán và nổi danh say mê nghề
trồng hoa, rất tỏ tường kiến
thức, giàu kinh nghiệm trồng
hoa hồng. Nam sinh lại mang
danh “Hoàng Rose” (Hoàng Hoa
Hồng) mới độc. Sau Hoàng mê
rừng và theo học trường lâm
nghiệp. Bọn anh chắc cũng mười

lăm năm không gặp. Em là...
Loan cúi đầu, đôi tay hờ hững
theo mấy mũi đan... Im lặng
rồi cô cầm khăn mùi xoa trong
rổ len đưa lên chấm nhẹ giọt lệ
đang lăn trên khóe mắt, thổn
thức: - Dạ, anh Hoàng chính là
ông xã em...
- Duyên cớ tôi đến với Loan là
vậy ông ạ!
Thanh dừng câu chuyện quá
đột ngột làm tôi đang mơ màng
với những tình tiết nhuốm sắc
màu lãng mạn, chợt bàng hoàng
với thực tại: - Ông với Loan, vậy
còn Hoàng Rose?
Hoàng chậm bước. Im lặng
giây lát rồi trầm giọng xúc
động: - Hoàng là cán bộ kiểm
lâm. 5 năm trước, cậu ấy bị đánh
trọng thương khi truy quét lâm
tặc ở rừng giáp Bắc Bình - Bình
Thuận... Hoàng ra đi để lại cô
con gái giờ đang học lớp 8... Mà
thôi. Đến nhà rồi!
Sau bữa cơm trưa thân tình, tôi
chia tay để về khách sạn lấy hành
lý và xuống Liên Khương bay về
Sài Gòn. Nắm chặt bàn tay mềm
mại, ấm áp của Loan; nhìn như
soi vào ánh mắt dịu dàng, tự tin
và chứa chan niềm vui của cô, tôi
chân thành thốt: - Các bạn sẽ mãi
mãi hạnh phúc! Lời chúc có lẽ
mang tính xã giao song đó là rung
cảm từ đáy lòng bởi tôi cảm nhận
xuất phát từ tâm hồn đồng điệu và
cả hai đang “cần một tấm lòng”,
tình yêu nảy sinh giữa hai người
là điều tất yếu vì họ đã “Mặt
trăng em khao khát/ Tình trăng
anh say đắm/ Dù một nửa thôi có
nhau bên đời” như lời bài “Say
trăng” trữ tình của nhạc sĩ Đình
Nghĩ nổi danh trên phố núi này.
Đồng cảm, sẻ chia và giàu trách
nhiệm sẽ là sợi dây xuyên suốt
bền chắc giúp Thanh và Loan cập
bến bờ hạnh phúc.
Đà Lạt - Sài Gòn 7/2018

trường không có nguồn đầu tư.
Cảnh quan thiên nhiên bị phá
vỡ nghiêm trọng, nhất là rừng
tự nhiên ngày càng bị thu hẹp,
nguồn nước cạn kiệt. Việc đầu
tư các công trình thủy điện trên
các dòng sông Sêrêpốk, Krông
Bông... đã ảnh hưởng nghiêm
trọng đến nhiều di tích, thắng
cảnh quốc gia. Bản sắc văn
hóa truyền thống, nhất là nhà
dài, văn hóa cồng chiêng, các
lễ hội dân gian không có điều
kiện phục dựng, bảo tồn để giới
thiệu, quảng bá. Nguồn nhân
lực du lịch còn thiếu và yếu về
kỹ năng, nghiệp vụ, trong khi
đó nhu cầu của khách du lịch
ngày càng cao...
Đó cũng là thực trạng chung
của nhiều tỉnh Tây Nguyên. Ví
như Đắk Nông, dù tỉnh đang tập
trung phát triển các sản phẩm,
loại hình du lịch nhưng do ngân
sách địa phương eo hẹp nên tình
hình đầu tư khó khăn. Giám đốc
Sở VH-TT&DL Đắk Nông Vũ
Thị Ái Duyên đánh giá: “Các nhà
đầu tư lĩnh vực du lịch trong thời

gian qua chủ yếu là doanh nghiệp
vừa và nhỏ, khả năng tài chính
hạn chế nên đã tác động đến tiến
độ triển khai dự án, hoàn thiện
các dịch vụ. Sản phẩm du lịch
vẫn đang ở trong giai đoạn hình
thành và xây dựng chứ chưa thể
thỏa mãn nhu cầu du khách để
có thể phát huy tiềm năng vốn có
của địa phương. Các dịch vụ giải
trí quy mô nhỏ lẻ, chưa tạo được
ấn tượng và kéo dài thời gian lưu
trú du khách, chất lượng dịch
vụ chưa cao và chưa tạo được
khả năng cạnh tranh với các địa
phương khác”. Tiềm năng phát
triển du lịch của tỉnh Kon Tum
dồi dào nhưng để đầu tư thì tỉnh
đã kêu gọi nhưng rất ít doanh
nghiệp đến với địa phương. Một
số điểm du lịch mới như trải
nghiệm Vườn Quốc gia Chư
Mom Ray, khám phá núi Ngọc
Linh... đến nay vẫn chưa hoàn tất
thủ tục để được công nhận là các
điểm du lịch.

TIẾP TRANG 8

thành được các điểm mua sắm
để níu chân du khách. Vì vậy
khách đến du lịch ở lại Kon
Tum rất ít và hầu như không
quay trở lại. Hiện nay, toàn tỉnh
mới chỉ có 8 công ty lữ hành
hầu hết là nhỏ lẻ, chưa liên kết,
mạnh ai nấy làm; trình độ làm du
lịch chưa chuyên nghiệp, thiếu
các hướng dẫn viên am hiểu về
phong tục tập quán văn hóa địa
phương, vốn ngoại ngữ yếu...”.
Mặc dù đã có nhiều khởi
sắc, nhưng nhìn chung, ngành
du lịch các tỉnh Tây Nguyên
phát triển chưa tương xứng với
tiềm năng. Phó Giám đốc Sở
VH-TT&DL Đắk Lắk Phạm
Tâm Thanh thừa nhận: Việc
thực hiện thủ tục đầu tư và
chính sách đất đai, thuế đối
với việc kêu gọi đầu tư chưa
phù hợp và hấp dẫn nên việc
thu hút đầu tư vào lĩnh vực
du lịch còn nhiều vướng mắc.
Trong khi đó, ngân sách Nhà
nước hạn chế nên cơ sở vật
chất các điểm đến như giao
thông, điện, nước, vệ sinh môi

Kỳ II: Đã “liên”
nhưng chưa “kết”

12

THỨ BẢY 15 - 9 - 2018

CUỐI TUẦN

THỂ THAO
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Thêm một giải bóng đá mới ở châu Âu
Từ ngày 6 đến 11/9, các trận
đấu trong khuôn khổ 2 loạt
trận đầu tiên của Giải vô địch
bóng đá các quốc gia châu Âu UEFA Nations League đã đồng
loạt diễn ra trên khắp các sân
cỏ châu Âu. Lại thêm một giải
bóng đá hấp dẫn nữa của châu
lục này ra đời để tín đồ mê
bóng đá khắp nơi trên thế giới
thưởng thức.
GIA KHÁNH

Giải đấu mới
Chính thức khai mạc vào 6/9
vừa qua, Giải vô địch bóng đá
các quốc gia châu Âu ra đời như
là một giải pháp đầy hữu hiệu
của Liên đoàn Bóng đá châu Âu
(tiếng Anh: Union of European
Football Associations - UEFA)
nhằm thay thế cho các trận đấu
giao hữu quốc tế của các đội
tuyển quốc gia trước đây.
Như thông lệ lâu nay, bên cạnh
các giải vô địch quốc gia trong
nước và giải vô địch câu lạc bộ
cấp châu lục, các quốc gia trên
thế giới để tham gia vòng loại
cấp châu lục hay vòng loại giải
thế giới thường sẽ phải đi tìm
“đối tác” mời đá giao hữu với đội
tuyển quốc gia của mình.
Để mời được những đội bóng
xứng tầm với mình (không mạnh
quá để đội tuyển phải nhận những
trận thua mất mặt, cũng không
yếu quá để thắng dễ rồi sinh chủ
quan), Liên đoàn bóng đá quốc
gia của các đội tuyển quốc gia
này phải lên lịch rất lâu, nhưng
việc mời được hay không cũng
còn tùy thuộc vào khách mời
có đồng ý hay lỡ có bận rộn gì
không. Nhiều trường hợp không
mời được những đội bóng có
trình độ ngang mình, nhiều đội
tuyển quốc gia các nước phải
chấp nhận đá những trận giao
hữu với những đội bóng yếu hơn
mình nhiều, kết quả chẳng thu
được gì nhiều về góc độ chuyên
môn ngoài việc đá cho có.
Để tránh việc chạy đi chạy lại
tìm kiếm đối tác cho những trận
đấu giao hữu quốc tế vô bổ như
thế, Liên đoàn Bóng đá châu Âu
ngay từ năm 2013 đã đưa ra một
kế hoạch cho giải đấu với tất cả
các đội tuyển quốc gia là thành
viên của mình. Kế hoạch này sau
đó được phê chuẩn tại cuộc họp
Đại hội đồng của UEFA trong
tháng 3/2014 và phải 4 năm sau,
tức là đến năm nay, UEFA mới
hiện thực hóa giải đấu này bắt
đầu từ mùa giải 2018 - 2019.
Theo qui định, tất cả các đội
tuyển quốc gia châu Âu sẽ được
chia thành các hạng (League)

Bàn thắng muộn của Zichenko giúp Ukraine giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước CH Séc. Ảnh: Internet

khác nhau tùy theo thành tích đạt
được gần đây, các đội sẽ thi đấu
trong hạng của mình, dựa vào kết
quả này để quyết định có lên hay
xuống hạng hay không.
Với 55 thành viên, UEFA
Nations League có 4 hạng đấu
A, B, C, D theo thứ tự từ cao đến
thấp nhất; hạng A gồm 12 đội,
đây là những đội tuyển quốc gia
hàng đầu của châu Âu; hạng B
thấp hơn chút cũng gồm 12 đội;
hạng C có 15 đội và thấp nhất là
hạng D với 16 đội.
Theo qui định, chỉ có các đội
thuộc hạng A mới có thể giành
chức vô địch UEFA Nations
League, còn các đội đầu bảng
của các hạng B, C và D sẽ được
thăng hạng và những đội bết bát
xếp cuối bảng trong cả 4 hạng
đấu này sẽ bị rớt hạng ở giải đấu
tiếp theo. Về hình thức có thể nói
UEFA Nations League tương đối
giống với cách vận hành của các
giải vô địch quốc gia hiện nay.
Như trong mùa giải 2018/2019
năm nay, 12 đội hạng A chia làm
4 bảng, bảng 1 gồm Đức, Pháp
và Hà Lan; bảng 2 có Bỉ, Thụy
Sĩ và Iceland; bảng 3 gồm Italia,
Bồ Đào Nha và Ba Lan; bảng
4 gồm Tây Ban Nha, Anh và
Croatia.
Tương tự trong hạng B cũng
có 4 bảng: bảng 1 gồm Slovakia,
Ukraina và Cộng hòa Séc; bảng
2 gồm Nga, Thụy Điển và Thổ
Nhĩ Kỳ; bảng 3 gồm Áo, Bosnia
và Bắc Ireland; bảng 4 gồm Xứ
Wales, Ireland và Đan Mạch.
Trong hạng C cũng có 4 bảng,
bảng 1 có Scotland, Albania và
Israel; bảng 2 có Hungary, Hy
Lạp, Phần Lan và Estonia; bảng 3
có Slovenia, Na Uy, Bulgaria và
đảo Síp; bảng 4 gồm Romania,

Serbia, Montenegro và Lithuania.
Cuối cùng 4 bảng trong hạng D
gồm bảng 1 có Georgia, Latvia,
Kazakhstan và Andorra; bảng
2 có Belarus, Luxembourg,
Moldova và San Marino;
bảng 3 gồm Azerbaijan, đảo
Faroe, Malta và Kosovo; bảng
4 gồm Macedonia, Armenia,
Liechtenstein và Gibraltar.
Các trận vòng bảng UEFA
Nations League sẽ diễn ra vào từ
tháng 9 đến tháng 11/2018 theo
thể thức đá vòng tròn 2 lượt trên
sân nhà và sân khách; 4 đội dẫn
đầu các bảng thuộc League A sẽ
vào vòng bán kết và chung kết
trong tháng 6/2019 để xác định
nhà vô địch.

Những quyền lợi
Dù vẫn còn những điều cần
hoàn thiện nhưng có thể nói, tất
cả các đội tuyển quốc gia của
châu Âu đều được hưởng lợi từ
giải đấu mới này.
Trước nhất, mọi thành viên của
UEFA đều sẽ có cơ hội ra sân
trong giải đấu này theo thứ hạng
mình được xếp trong mỗi bảng
đấu với các đối thủ ngang tầm
với mình. Còn nếu muốn thi đấu
giao hữu thêm với các đội trình
độ trên mình hay với các đội châu
lục khác thì có thể mời, UEFA
không cấm, miễn là các đội tuyển
sắp xếp thời gian được. Cũng nói
thêm rằng giải đấu mới này được
UEFA xếp lịch trong khoảng thời

gian dành cho các đội tuyển quốc
gia thi đấu các trận giao hữu quốc
tế trước đây nên sẽ không ảnh
hưởng gì đến các giải đấu đã có
trước đó.
Và không chỉ các đội tuyển
quốc gia trong tốp đầu được thi
đấu trong một giải đấu đầy cạnh
tranh về tính chuyên môn, ngay
cả các đội nhỏ cũng được hưởng
lợi không ít từ nguồn tiền bán vé
và bán bản quyền truyền hình tập
trung của UEFA.
Cùng đó, để khuyến khích các
đội tuyển quốc gia thi đấu tại giải
đấu mới này, UEFA cũng tạo cơ
hội cho các đội tuyển quốc gia dù
ít tên tuổi và không vượt qua được
vòng loại EURO 2020 nhưng
cũng có thể có mặt tại vòng chung
kết EURO này thông qua cánh cửa
của UEFA Nations League.
Cụ thể, trong năm 2019 đến,
vòng loại EURO 2020 - vốn độc
lập với UEFA Nations League, sẽ
diễn ra với 10 bảng, các đội nhất
và nhì mỗi bảng sẽ giành vé dự
vòng chung kết EURO 2020, 4
suất còn lại sẽ được quyết định
vào tháng 3/2020, thông qua
vòng đấu vớt (play-off)của UEFA
Nations League.
Tại UEFA Nations League, mỗi
hạng đấu sẽ có 1 đội giành vé vớt
cho EURO. Các đội đứng đầu
mỗi bảng trong từng hạng đấu
nếu chưa có vé tham dự EURO
2020 sẽ thi đấu để giành vé vớt,
còn nếu đã có thì nhường cho đội
đứng kế tiếp ở bảng đó. Cả 4 đội
có vị trí cao nhất ở 4 bảng trong
4 hạng đấu này sẽ chia cặp đá với
nhau, 2 đội thắng vào đá chung
kết, đội nào thắng sẽ giành được
vé dự EURO 2020.

Góc ảnh đẹp

Đường đến trường. Ảnh: Nguyễn Anh Dũng
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