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Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư
phát triển du lịch

T

heo UBND tỉnh: Năm 2018, ước khách du
lịch đến Lâm Đồng trên 6.505 ngàn lượt
(KH 6.500 ngàn lượt), đạt 100,1% KH, tăng
10,3%; trong đó, khách quốc tế 485 ngàn lượt, đạt
101% so KH, tăng 21,3%; khách qua đăng ký lưu trú
4.440 ngàn lượt, đạt 101,1%, tăng 11,3% so cùng kỳ.
Về dịch vụ du lịch, doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ
hành chiếm 18,5%, tăng 14,6%; doanh thu dịch vụ
khác chiếm 17,7%, tăng 16,6%.
Có kết quả trên là năm 2018, Lâm Đồng thực
hiện khá tốt việc phát triển dịch vụ du lịch chất
lượng cao; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch địa
phương đến các thị trường khách du lịch quốc tế.
Đồng thời, tăng cường liên kết hợp tác phát triển du
lịch với các địa phương trong nước; tổ chức Ngày
hội Hoa Anh đào Tuyền Lâm - Đà Lạt năm 2018 kết
hợp với Lễ công bố Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền
Lâm và công bố Giải thưởng thành phố bền vững về
môi trường ASEAN đối với thành phố Đà Lạt...

Tuy hoạt động du lịch, dịch vụ có khởi sắc và kết
quả thu hút khách có tăng song chưa bền vững, chưa
có tính đột phá, chất lượng dịch vụ còn nhiều hạn
chế. Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trên lĩnh vực
du lịch và dịch vụ năm 2019 tỉnh sẽ tập trung thực
hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 07-NQ/TU
ngày 16/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch
dịch vụ chất lượng cao trên địa bàn Lâm Đồng giai
đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Trong
đó, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án đầu tư phát triển
hệ thống cơ sở lưu trú du lịch cao cấp (khách sạn,
khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gắn với chăm sóc
sức khỏe, làng du lịch đạt chuẩn 3-5 sao, biệt thự du
lịch, căn hộ du lịch cao cấp). Các khu vui chơi giải
trí tổng hợp, giải trí về đêm ở trung tâm thành phố
Đà Lạt và một số địa bàn trọng điểm. Các khu du
lịch phức hợp, các dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn,
các trung tâm mua sắm,...
XEM TIẾP TRANG 2

Chú trọng các giá trị văn hóa
thay vì chỉ quan tâm đến thương mại
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Nâng cao giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình làm nền tảng
xây dựng đạo đức xã hội

Hoàn tất việc kiểm tra
cải cách hành chính
tại 25 đơn vị trong tỉnh

Đó là vấn đề được khẳng định tại hội
thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao
giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình giai
đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
do Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lâm
Đồng phối hợp cùng Sở VH-TT-DL tổ
chức mới đây, với sự tham dự của các sở,
ngành, đoàn thể, đại diện các đơn vị quản
lý nhà nước về văn hóa, gia đình đến từ các
huyện, thành, các chuyên gia tâm lý xã hội,
nhà khoa học, cùng một số gia đình văn
hóa tiêu biểu.
Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng, giáo dục
mỗi con người, ở đó các mối quan hệ tình
cảm tốt đẹp được vun đắp và trao truyền
từ thế hệ này sang thế hệ khác như: cha
mẹ nhân từ, con cái hiếu thảo, anh em hòa
thuận làm nên những giá trị truyền thống
như: lòng yêu nước, tình yêu quê hương,
yêu thương đùm bọc, thủy chung, hiếu
nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao
động kiên cường vượt qua mọi thử thách...
Phát biểu đề dẫn, bà Nguyễn Thị Nguyên
đã nhấn mạnh: Tuy nhiên, dưới tác động
của toàn cầu hóa và kinh tế thị trường,
nhiều giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp trong
gia đình Việt Nam, trong các gia đình trên
địa bàn tỉnh nói riêng đang bị mai một, đạo
đức gia đình có biểu hiện xuống cấp như:
lối sống buông thả, sống chung không kết
hôn ở giới trẻ, con cái đối xử bất kính với
ông bà, cha mẹ, bạo lực giữa vợ chồng, cha

Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, Sở đã
phối hợp với các sở liên quan tổ chức
kiểm tra công tác cải cách hành chính
(CCHC) trong năm theo kế hoạch, đến
nay đã hoàn tất việc kiểm tra toàn bộ 25
đơn vị trong tỉnh.
Qua kiểm tra, khi phát hiện một số tồn
tại, hạn chế trong thực hiện CCHC, đoàn
đã kiến nghị các đơn vị chấn chỉnh, khắc
phục theo quy định.
Bên cạnh việc kiểm tra CCHC theo kế
hoạch, UBND tỉnh còn chỉ đạo Sở Nội
vụ thực hiện các đợt kiểm tra đột xuất
việc giải quyết các thủ tục hành chính,
việc thực hiện chế độ công vụ công
chức, chấp hành giờ giấc làm việc tại cơ
quan, đơn vị trong tỉnh.
Cùng đó, các sở chủ trì các lĩnh vực
về CCHC cũng thường xuyên thực hiện
công tác kiểm tra thường xuyên theo
chuyên ngành của mình, trong đó Sở
Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm
tra việc áp dụng ISO, Sở Tư pháp kiểm
tra tình hình thi hành pháp luật, xử lý vi
phạm hành chính.

Nhiều ý kiến tham luận tâm huyết, trăn trở về các vấn đề giáo dục kỹ năng sống,
bồi đắp giá trị đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

con, tình trạng xâm hại trẻ em... đang
làm mất đi giá trị truyền thống tốt đẹp
của gia đình Việt Nam.
Hội thảo đã nhận được 25 tham luận của
các sở, ban, ngành, đoàn thể nêu rõ những
việc đã làm, đang làm nhằm nâng cao giá
trị đạo đức, lối sống trong gia đình của hội
viên, đoàn viên. Trong đó rất nhiều tham
luận tâm huyết, trăn trở về các vấn đề giáo
dục kỹ năng sống, bồi đắp giá trị đạo đức,
lối sống cho thế hệ trẻ; trong đó người lớn,
những người đi trước, cha mẹ, thầy cô giáo
phải là những tấm gương mẫu mực về ứng

xử trong gia đình để con trẻ nhìn vào noi
theo.
Bên cạnh đó, hội thảo đã đề ra những
giải pháp như tiếp tục đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động giáo dục, nêu
gương để làm lan tỏa những tấm gương
hiếu thảo, vợ chồng thủy chung, gia
đình văn hóa... Từ đó phát huy các giá
trị truyền thống tốt đẹp trong gia đình,
phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng
gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh
phúc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

QUỲNH UYỂN

Huyện Đơn Dương làm mới trên 22 km đường giao thông
Tiếp tục nâng cao các tiêu chí về xây
dựng xã nông thôn mới, phấn đấu đến
năm 2020, toàn huyện Đơn Dương có
trên 90% các tuyến đường giao thông
nông thôn được bê tông hóa. Thực
hiện phương châm Nhà nước và nhân
dân cùng làm, năn 2018, huyện Đơn

Dương đã nâng cấp bê tông xi măng
trên 22 km đường giao thông nông thôn
có thiết kế mặt đường rộng 3 mét, có
tuyến đường rộng 4 mét, bê tông dày
18 cm với tổng kinh phí đầu tư trên 42
tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ
36, 350 tỷ đồng, còn lại nhân dân tự

nguyện đóng góp hơn 5,5 tỷ đồng.
Được biết, các xã Lạc Lâm, Lạc
Xuân, Quảng Lập và xã Ka Đô là
những đơn vị triển khai thực hiện tốt
chương trình bê tông hóa đường giao
thông nông thôn.

NGỌC THANH

ĐAM RÔNG:

210 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất
Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn huyện Đam Rông
cho biết, qua 5 năm (2014-2018), đã đầu
tư tổng kinh phí 210 tỷ đồng để thực
hiện tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn
huyện từ nguồn vốn lồng ghép. Trong
đó, nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho sản
xuất là 58 tỷ đồng, tín dụng ưu đãi phục

vụ phát triển sản xuất là 60 tỷ đồng, đầu
tư hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng
là 90 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn
huyện đã thực hiện tái canh và ghép cải
tạo vườn cà phê già cỗi năng suất thấp
được 1.7000 ha; đã chuyển đổi được
100 ha trồng bắp ven suối năng suất
thấp sang trồng dâu nuôi tằm ở khu vực

3 xã Đầm Ròn cho thu nhập cao gấp 3 4 lần so với trồng bắp; chuyển đổi trồng
rau theo hướng tiếp cận ứng dụng công
nghệ cao, trồng chuối Laba xuất khẩu
sang thị trường Nhật Bản và cây dược
liệu tại xã Đạ K’Nàng, Phi Liêng; trồng
cây ăn quả…

HOÀNG YÊN

lớn trong nước và nước ngoài. Nâng
cao năng lực và hiệu quả hoạt động của
bộ máy và đội ngũ làm công tác xúc
tiến đầu tư, thương mại và du lịch theo
hướng chuyên nghiệp hóa. Đồng thời
huy động các nguồn lực đầu tư phát
triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh...
Năm 2019, Lâm Đồng đề ra các giải
pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh
tế - xã hội; bảo đảm mục tiêu phát triển
bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng
trưởng bằng hoặc cao hơn năm 2018.
Trong kinh tế phải phát triển mạnh
dịch vụ du lịch chất lượng cao. Tỉnh dự
kiến năm 2019 sẽ đón khoảng 7.150
ngàn lượt khách, tăng 10% so với năm
2018; trong đó: khách quốc tế khoảng

Hơn 1.900 thủ tục hành chính
đang áp dụng trong tỉnh
UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết,
từ đầu năm 2018 đến nay, đã ban hành
22 quyết định công bố danh mục thủ tục
hành chính (TTHC) áp dụng trong tỉnh.
Toàn tỉnh hiện có tổng cộng 1.904 thủ
tục đã được tỉnh công bố chuẩn hóa trên
địa bàn tỉnh, trong đó, cấp tỉnh 1.443
thủ tục (có 6 thủ tục đặc thù), cấp huyện
có 323 thủ tục (có 21 thủ tục đặc thù),
cấp xã có 138 thủ tục.
Các quyết định công bố thủ tục
hành chính của UBND tỉnh được đăng
tải trên trang điện tử của tỉnh, cơ sở
dữ liệu quốc gia về TTHC; tại bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) ở cấp
tỉnh, cấp huyện và cấp xã đều phải có
bảng niêm yết công khai hóa các thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
cho người dân, tổ chức biết.
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
thuộc Văn phòng UBND tỉnh có trách
nhiệm rà soát đối chiếu các TTHC trên
Cơ sở dữ liệu quốc gia để địa phương
hóa TTHC.
GIA KHÁNH

Xuân Thọ có 200.000 cành
hoa ly đón Tết Kỷ Hợi

Khuyến khích các thành phần kinh tế...
... giải trí chất lượng cao, các công
trình văn hóa, hệ thống nhà hát, bảo
tàng tại các địa bàn du lịch trọng điểm.
Đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch
đặc thù như du lịch mạo hiểm, du lịch
canh nông... Ưu tiên thu hút có chọn
lọc các dự án trong lĩnh vực dịch vụ
như: dịch vụ ngân hàng, tài chính,
thương mại; dịch vụ logistics, bưu
chính - viễn thông, y tế, văn hóa, giáo
dục, đào tạo và các lĩnh vực dịch vụ
khác. Khuyến khích mạnh thu hút FDI
vào các ngành y tế, dịch vụ khám chữa
bệnh, giáo dục và đào tạo, xây dựng
một số trường đại học chất lượng cao
đạt chuẩn quốc tế... Theo đó, tỉnh sẽ đa
dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư
du lịch, dịch vụ tại các tỉnh, thành phố

VIẾT TRỌNG

TIẾP TRANG 1

533 ngàn lượt, khách qua đăng ký lưu
trú khoảng 4.850 ngàn lượt. Yêu cầu
đặt ra là phải tiếp tục thực hiện Nghị
quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của
Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn; có các
giải pháp khuyến khích các thành phần
kinh tế đầu tư phát triển du lịch để thu
hút mạnh khách quốc tế. Đầu tư mở
rộng và tạo thêm nhiều sản phẩm mới
phục vụ khách du lịch theo hướng du
lịch chất lượng cao. Một việc làm cũng
hết sức quan trọng nữa là cần đẩy mạnh
hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới
thiệu hình ảnh tiềm năng, thế mạnh
Lâm Đồng trên các phương tiện thông
tin trong và ngoài nước.


LAN HỒ

Đón Tết Kỷ Hợi năm 2019, Trang trại
hoa ly của ông Nguyễn Hữu Trí ở thôn
Đa Quý, xã Xuân Thọ (Đà Lạt) dự kiến
xuất vườn 200.000 cành, nhiều hơn năm
ngoái 30.000 cành.
Trong đó, gồm 7 loại giống hoa ly
nhập về từ Hà Lan với 2 sắc màu hồng và
vàng đặc trưng. Ông Trí tiến hành trồng
200.000 củ giống trên 3 khu vực nhà kính
trong trang trại của mình, tổng diện tích
gần 1 ha. Các giống hoa ly này có thời
gian trồng, chăm sóc và thu hoạch từ 75 90 ngày. Cây sinh trưởng trên giá thể xơ
dừa, tưới nước tự động phun mưa và tưới
nhỏ giọt kết hợp với bón phân dưới gốc.
Theo thị trường đầu tháng 12/2018, mỗi
cành hoa ly loại A (có 3 búp hoa) với giá
trung bình 15.000 đồng. Nếu mức giá này
ổn định đến thời điểm Tết Kỷ Hợi năm
2019, nhân với 200.000 cành nói trên,
ông Trí đạt tổng doanh thu 3 tỷ đồng.
VĂN VIỆT

KINH TẾ - XÃ HỘI
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Tìm lại bản sắc đô thị Bảo Lộc
Ths. NGUYỄN VÂN HẬU

Trong thành công có yếu tố
thất bại
Sau Hội nghị Khoa học Tây Nguyên
năm 1990 và các chuyến thăm, làm việc
của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của
Đảng, Nhà nước ta đến Tổng Công ty Dâu
tằm tơ Việt Nam tại Bảo Lộc…, Huyện
Bảo Lộc khi đó được quan tâm nhiều hơn.
Đặc biệt, với chỉ đạo định hướng của Thủ
tướng Võ Văn Kiệt năm 1993 “… Xây
dựng Bảo Lộc trở thành thành phố ngang
tầm với các nước xung quanh ta…”, lãnh
đạo tỉnh Lâm Đồng và huyện Bảo Lộc
bấy giờ đã dự báo được xu thế phát triển
và hội nhập, tận dụng thời cơ, phát huy
nội lực, xúc tiến các biện pháp đẩy nhanh
quá trình đô thị hóa, tạo đà phát triển. Hai
Đồ án đầu tiên về Quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch
chung thị xã Bảo Lộc 1995 - 2010 được
thiết lập. Mặc dù hiệu quả của các quy
hoạch này còn phụ thuộc vào thể chế,
tiềm lực từng thời kỳ và những yếu tố chủ
quan khác, nhưng đã xác định rõ các mục
tiêu chiến lược phát triển kinh tế và không
gian đô thị, góp phần tạo ra sự chuyển biến
trong quản lý nhà nước của các cấp chính
quyền - vốn theo kiểu quản lý hành chính
nông thôn - sang thích nghi với quản lý đô
thị. Bộ mặt đô thị được tạo dựng, các quy
hoạch chi tiết và phân khu chức năng bước
đầu đã cơ bản giúp kiểm soát được trật tự
đô thị trong quá trình đô thị hóa. Nguồn
thu từ quỹ đất cho đầu tư phát triển tăng
mạnh. Dù là một đô thị trẻ, nhưng Bảo Lộc
đã có tích lũy văn hóa lâu đời về sự sáng
tạo các sản phẩm mang đậm dấu ấn, bản
sắc riêng có của cao nguyên, đó là “Trà
B’Lao”, “Cà phê Bảo Lộc”, các giống bơ
ngon. Sau này, Bảo Lộc còn phát hiện và
phát triển ngành kinh tế dâu tằm, tơ lụa;
thương hiệu “Lụa tơ tằm Bảo Lộc” bắt
đầu nổi tiếng. Bảo Lộc từng được mệnh

B’Lao xưa - Bảo Lộc ngày nay có lịch sử hơn 100 năm, kể từ khi Bác sĩ Alexander
Yersin tìm đường thám hiểm cao nguyên Langbian vào những năm 90 của thế kỷ
XIX. Những bài học thành công của Bảo Lộc có thể kể đến các yếu tố về tầm nhìn,
thời cơ, quyết đoán; về quy hoạch đi trước; về tận dụng lợi thế và cơ hội.

Tìm bản sắc đô thị
Bản sắc đô thị là một khái niệm khá
trừu tượng nhưng được nhiều nhà khoa

học và quản lý đô thị nói tới. Bản sắc có
được là nhờ tự nhiên (Bảo Lộc có khí hậu
trong lành, ôn hòa, mát mẻ quanh năm);
nhờ sự tích lũy của quá trình lao động gắn
với địa danh, được chọn lọc, phát triển có
thứ tự ưu tiên (như trà B’Lao, cà phê chồn
Bảo Lộc…). Bản sắc có được nhờ những
phát hiện mới được bổ sung trong quá
trình phát triển (như dâu, tằm, tơ lụa Bảo
Lộc, Bơ BL034, thác DamB’ri… và các
phát hiện mới về văn hóa khác như lịch sử
ra đời các ca khúc nhạc Trịnh Công Sơn
từ B’Lao, Bảo Lộc…).
Về kinh tế học đô thị, bản sắc có thể
hiểu là “chất” của sự tăng trưởng kinh
tế và phát triển bền vững đô thị; là “mô
hình tăng trưởng” của đô thị. Từ năm
2014, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội Bảo Lộc đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030 đã được lập nhưng
đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Mới
đây, UBND tỉnh Lâm Đồng, Trường Đại
học Tôn Đức Thắng đã tổ chức 2 cuộc
Hội thảo khoa học xung quanh định
hướng phát triển thành phố Bảo Lộc và
vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn
đến năm 2050 với sự tham dự của các
nhà quản lý, nhà khoa học chuyên ngành
trong và ngoài nước. Đồ án quy hoạch và
nhiều báo cáo khoa học có giá trị được
trình bày tại hội thảo đều trăn trở đi tìm
bản sắc đô thị Bảo Lộc - một điều tưởng
đã có từ lâu. Các báo cáo của các nhà
khoa học đã phân tích, chỉ rõ và đề xuất
các giải pháp giữ gìn, phát triển và làm
giàu các giá trị của bản sắc đô thị Bảo
Lộc. Sau hội thảo, có ai đang tổ chức
nghiên cứu, vận dụng? Nhân dân - chủ
thể làm nên bản sắc - được thông tin gì,
làm gì, bắt đầu từ đâu? Hy vọng, hội thảo
là đốm lửa làm bùng lên khát vọng của
toàn thể nhân dân tìm lại, xây dựng, phát
triển, làm giàu bản sắc đô thị Bảo Lộc,
để các báo cáo nghiên cứu khoa học nói
trên không bị uổng phí.

huyện đạt 4,29% so với Nghị quết Đảng bộ
huyện đề ra là từ 4 - 4,5%.
Bên cạnh đó, Di Linh đã tập trung xây
dựng hạ tầng cơ sở, thu hút đầu tư phát
triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,
điều chỉnh Cụm công nghiệp Gia Hiệp,
loại bỏ Cụm công nghiệp Tân Châu khỏi
quy hoạch và bổ sung quy hoạch Cụm
công nghiệp Tam Bố. Do đó, giá trị sản
xuất của ngành Công nghiệp - tiểu thủ
công nghiệp đạt trung bình 173 tỷ đồng/
năm theo giá so sánh năm 2010. Ngoài ra,
hệ thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn
huyện phát triển ổn định, đặc biệt thông
qua khuyến khích các thành phần kinh tế
đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ, du
lịch nên đã góp phần tăng thu ngân sách tại
địa phương. Chỉ riêng thực hiện chương
trình xây dựng nông thôn mới, 3 năm qua,
Di Linh đã huy động tổng nguồn vốn trên
11.670 tỷ đồng nên đến nay đã có 9/18 xã
đạt chuẩn nông thôn mới.
Nhìn chung, theo đánh giá của Huyện
ủy Di Linh, sau 3 năm thực hiện Nghị
quyết Đảng bộ huyện, ngoài mức tăng
trưởng 4,29% trong lĩnh vực nông nghiệp,
lĩnh vực công nghiệp - xây dựng có mức
tăng trưởng 10,03% và lĩnh vực thương
mại - dịch vụ tăng 10,98%. Qua đó, thu
ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ
tiêu với kết quả thu ngân sách trong 3

năm qua đạt 728,6 tỷ đồng, đạt 64,2% so
với nghị quyết. Trong đó, thu thuế phí là
497,5 tỷ đồng, đạt 68,15% kế hoạch. Với
sự tăng trưởng trên các lĩnh vực, nhất là
giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích
trung bình đạt 135 triệu đồng/ha vượt so
với chỉ tiêu đưa ra 130 triệu đồng/ha đã
cải thiện đáng kể mức thu nhập bình quân
đầu người trên địa bàn huyện và đạt 53
triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2018.
Tuy các chỉ tiêu được dự báo đạt và
vượt so với Nghị quyết Đảng bộ huyện đề
ra vào cuối nhiệm kỳ, song Huyện ủy Di
Linh cũng nhìn ra những hạn chế sau thời
gian thực hiện nghị quyết. Đấy là kinh tế
tăng trưởng chưa bền vững, cơ cấu kinh
tế chuyển dịch còn chậm, sản xuất nông
nghiệp mặc dù đã có chuyển biến theo
hướng đa dạng cây trồng, vật nuôi nhưng
vẫn dựa vào cây trồng chủ lực là cà phê.
Trong khi đó, công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp và thương mại - dịch vụ phát triển
chưa tương xứng với tiềm năng của huyện.
Từ đó huyện đặt ra những giải pháp để tiếp
tục duy trì và nâng cao các chỉ tiêu dự kiến
đến hết nhiệm kỳ đạt và vượt so với nghị
quyết với tộc độ tăng bình quân giá trị sản
xuất (theo giá so sánh năm 2010) trong 5
năm đó là: Nông nghiệp tăng từ 4 - 4,5%,
công nghiệp - xây dựng tăng 13,7% và
thương mại - dịch vụ tăng 10%.

Một góc đô thị Bảo Lộc ngày nay. Ảnh: N.V.H

danh là Thủ đô dâu tằm tơ Việt Nam, là
thủ phủ ngành chè phía Nam Việt Nam,
được nhiều nhà đầu tư trong nước và nước
ngoài biết tới như một địa chỉ tiềm năng.
Bảo Lộc trong những năm thập niên 90
đã có bước phát triển nhanh về KT-XH so
với nhiều địa phương khác. Tuy nhiên, từ
sau năm 2000, tốc độ phát triển của Bảo
Lộc chưa tương xứng với tiềm lực. Bởi mô
hình tăng trưởng kinh tế đô thị Bảo Lộc
vẫn nhạt nhòa, thiếu các nghiên cứu, ứng
dụng khoa học (bao gồm cả khoa học xã
hội và nhân văn) cho một mô hình tăng
trưởng và kiến trúc đô thị. Duy trì bản sắc
gặp khó khăn, phát hiện bản sắc mới chưa
đạt mong muốn. Điều này cho thấy sự tùy
tiện, loay hoay chưa khẳng định được nét

riêng. Đó là bất cập trong thực hiện quy
hoạch khi các quy hoạch tổng thể, quy
hoạch chung được lập đồ án thì rầm rộ
nhưng khi đã được duyệt thì coi như xong
nhiệm vụ. Việc công khai, tuyên truyền, tổ
chức thực hiện, giám sát, đánh giá, chỉnh
sửa, bổ sung các đồ án… chưa được coi
trọng, chưa gắn với nguồn lực tài chính
và sự quan tâm của xã hội. Dáng dấp kiến
trúc, cảnh quan đô thị chưa định hình rõ
nét, thiếu Điều lệ quản lý đô thị. Các khu
phố mới nhanh lạc hậu hơn khu phố cũ, có
nơi quy hoạch bị phá vỡ, lãng phí đầu tư…

Di Linh: Sau 3 năm phát triển kinh tế
Từ việc “tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện sát với tình hình địa phương
nên hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra
trong nửa nhiệm kỳ qua đều thực hiện
đạt và vượt kế hoạch” - đó là đánh giá
khái quát của Huyện ủy Di Linh về thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (gọi
tắt Nghị quyết Đảng bộ huyện).
KHẢI NHIÊN

S

ự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ
mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đề
ra được thể hiện ở chỗ Huyện ủy, Ban
Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã ban
hành, cụ thể hóa bằng nhiều văn bản bao
gồm: 9 nghị quyết, 20 chỉ thị, 2 đề án, 4
quy chế, 45 chương trình, 57 kế hoạch,
101 kết luận, 462 thông báo, 680 công
văn… và 577 quyết định trong vòng 3
năm qua. Sự chỉ đạo sát sao đó đã mang
lại kết quả khả quan, dự kiến đạt và vượt
chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện trên
các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp xây dựng, thương mại - dịch vụ, thu ngân
sách và thu nhập bình quân đầu người

trên năm. Qua đó, hầu hết các chỉ tiêu
về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh
tế tập thể, thủy lợi thuộc lĩnh vực ngành
Nông nghiệp đều đạt và vượt so với nghị
quyết, đặc biệt, sản xuất nông nghiệp đã
có bước chuyển về chất. Bước chuyển về
chất của khu vực nông nghiệp đó là đã
phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng
hiệu quả, giá trị gia tăng trên đơn vị diện
tích là mục tiêu chủ yếu nhất. Trong đó,
trọng tâm là chương trình tái canh cà phê
đã thực hiện được gần 21.555 ha trong
tổng số 41.718 ha cà phề - chiếm tới 80%
diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Đáng
để lưu ý hiện nay, toàn huyện có 50 công
trình thủy lợi bao gồm 36 hồ chứa và 14
đập, hơn 5.000 ao hồ nhỏ và trên 2.500
giếng khoan đã đáp ứng 63% nhu cầu
chủ động nước tưới cho cây trồng. Với hệ
thống thủy lợi này không những chủ động
nước tưới và nuôi trồng thủy sản (đến năm
2018 diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 133
ha, sản lượng đạt 1.051 tấn) mà còn là điều
kiện để huyện tiếp tục phát triển lĩnh vực
trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trong những
năm tới đây. Vì vậy, cùng với sự phát
triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập
trung và nâng cao chất lượng đàn gia súc,
khuyến khích hình thành các hợp tác xã
mới… đã góp phần vào tốc độ tăng trưởng
bình quân trong lĩnh vực nông nghiệp của
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FESTIVAL VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN 2018:

Thanh âm huyền thoại giữa đại ngàn

Vũ điệu của người Chu Ru. Ảnh: N.N

Sau hơn 9 năm, đồng bào các
dân tộc ở 5 tỉnh Tây Nguyên lại
cùng tề tựu về mảnh đất Gia
Lai và mang theo những lễ hội
truyền thống của các dân tộc
mình cùng tiếng chiêng ngân
vang về những huyền thoại của
đại ngàn.
NGỌC NGÀ

Tái hiện văn hóa
Tây Nguyên
Vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ
này có gần 5,5 triệu người với 44
dân tộc/54 dân tộc anh em cùng
chung sống. Trong đó có khoảng
20 dân tộc bản địa, chiếm khoảng
30% dân số. Nhận định về văn
hóa truyền thống Tây Nguyên có
nhà nghiên cứu khẳng định: “Có
thể nói, không cần quá dè dặt và
khiêm tốn rằng, Tây Nguyên đã
đóng góp vào nền văn hóa Việt
Nam và văn hóa thế giới những
bản trường ca sử thi, những pho
tượng nhà mồ và những sinh hoạt
âm nhạc cồng chiêng tuyệt vời”.
Festival Văn hóa Cồng chiêng
Tây Nguyên 2018 được tổ chức
tại Gia Lai với chủ đề “Cồng
chiêng và lễ hội dân gian Tây
Nguyên” đã hội đủ những sinh
hoạt cồng chiêng tuyệt vời đó.
Ngoài đội cồng chiêng đến từ 5
tỉnh trong khu vực, festival lần
này còn có sự tham gia của 17
huyện, thị xã, thành phố trong
tỉnh Gia Lai với lực lượng nghệ
nhân, diễn viên khoảng 1.200
người. Tại festival đa gần như
hội đủ những gì được xem là văn
hóa Tây Nguyên: trình diễn nghệ
thuật chỉnh chiêng, tạc tượng gỗ
dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm;
sinh hoạt văn nghệ dân gian như
diễn xướng sử thi Tây Nguyên,
hát dân ca; triển lãm ảnh Không
gian văn hóa cồng chiêng Tây
Nguyên; triển lãm và trình diễn
nhạc cụ các dân tộc Việt Nam…
Ngoài các chương trình diễn

Điệu chiêng của người Chu Ru. Ảnh: N.N

Những người Chu Ru trẻ tham gia giữ gìn
những nét văn hóa truyền thống của ông cha.
Ảnh: N.N

Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội cồng chiêng còn có một
số hoạt động bổ trợ như: làm phim, phóng sự về văn hóa cồng chiêng;
công bố tour du lịch cộng đồng và tổ chức đoàn famtrip (du lịch kết
hợp khảo sát) có sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch lớn của TP
Hồ Chí Minh, Hà Nội; hội thảo khoa học quốc tế về Thời đại đá cũ ở Việt
Nam. Bên lề lễ hội Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là hơn 50
gian hàng giới thiệu đặc sản nổi tiếng của núi rừng Gia Lai nói riêng
và Tây Nguyên nói chung nhằm quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm
địa phương.
Festival lần này đã mang đến cho du khách, trong và ngoài nước
những giá trị văn hóa đặc trưng, di sản Không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên. Thông qua đây sẽ góp phần bảo tồn và phát huy
giá trị văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; bảo tồn và phát huy Kiệt tác
di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

ra tại TP Pleiku, đa số các hoạt
động chính của lễ hội được tổ
chức tại Kbang, Đak Đoa, Chư
Pah - những nơi còn phủ xanh
núi rừng, không gian sống của
nghệ thuật cồng chiêng. Năm
2005, Không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên đã được
UNESCO công nhận là Di sản
văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại.
Về góp tiếng chiêng ngân đợt
này, bên cạnh những già làng
da nâu quắc thước, đám trẻ của
buôn làng cũng đã biết mang
theo tiếng chiêng, tiếng cồng,

cất lên điệu vũ cổ xưa của cha
ông… Đêm trong những Kbang,
Đak Đoa, Chư Pah, trong hơi
nóng của lửa thiêng, của men say
nghiêng cần, một, hai, thậm chí
là ba thế hệ cùng tạo nên điệu
chiêng, tiếng cồng âm vang giữa
đại ngàn như để báo với thần
linh, với giàng, với linh thiêng
núi sông đại ngàn… Tây Nguyên
vào hội - một lễ hội tôn vinh
tiếng cồng, tiếng chiêng niềm tự
hào của xứ sở cao nguyên này.

Tái hiện lễ hội bản địa
Đặc biệt, đại diện các sắc tộc

về dự hội lần này còn phục dựng
một số lễ hội truyền thống của
các dân tộc bản địa như: Lễ cúng
cây nêu cầu an của dân tộc Ê
Đê (tỉnh Đắk Lắk), Lễ cúng sức
khỏe của người M’Nông (tỉnh
Đắk Nông), Lễ cầu an của dân
tộc Bahnar (tỉnh Kon Tum), Lễ
sạ lúa của người Chu Ru (tỉnh
Lâm Đồng) và Lễ mừng nhà
rông mới của dân tộc Bahnar
(tỉnh Gia Lai) kết hợp với diễn
tấu cồng chiêng và các điệu múa
dân gian đặc trưng của từng dân
tộc. Đây được xem là một nét
đẹp văn hóa tinh thần của đồng
bào các dân tộc Tây Nguyên.
Việc phục dựng các nghi lễ, lễ
hội không chỉ góp phần bảo tồn,
phát huy bản sắc văn hóa truyền
thống mà còn thắt chặt tình đoàn
kết giữa các dân tộc.
Những người trẻ như Touneh
M Tina (đoàn nghệ nhân dân tộc
Chu Ru tỉnh Lâm Đồng) không
giấu nổi niềm tự hào khi được
xem bức tranh văn hóa của vùng
đất Tây Nguyên hùng vĩ thu nhỏ.
Và cô càng tự hào hơn khi được
mang những tiếng chiêng, điệu
múa của người Chu Ru mang đi
biểu diễn với bạn bè các dân tộc
anh em.
Ông Khuất Minh Ngọc - Cán

bộ Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh
Lâm Đồng trực tiếp phụ trách
đoàn Lâm Đồng tham dự lễ hội
lần này cho biết: “Đoàn Lâm
Đồng tham gia Festival Văn hóa
cồng chiêng Tây Nguyên đợt
này với 30 nghệ nhân, diễn viên
người đồng bào dân tộc Chu Ru.
Đoàn Lâm Đồng có mặt ở tất
cả các nội dung như: diễu hành
đường phố, diễn xướng dân
gian và phục dựng lễ hội truyền
thống; điêu khắc tạc tượng.
Thông qua đó, đoàn Lâm Đồng
đã giới thiệu đến công chúng nét
đặc sắc về văn hóa của dân tộc
Chu Ru trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng nói chung và của huyện
Đơn Dương nói riêng”.
Tại lễ hội này Vũ điệu Tamya
- Ariya của dân tộc Chu Ru lại
được Touneh M Tina và những
người trẻ như cô cất lên đầy tự
hào. Đây là điệu dân vũ có vai
trò, ý nghĩa rất lớn trong đời
sống văn hóa cộng đồng của
người Chu Ru, vũ điệu này có
động tác múa nhẹ nhàng, uyển
chuyển, quyến rũ, mang tính
cộng đồng cao.
Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc
Chu Ru là cư dân trồng lúa nước,
nghi lễ nông nghiệp được tổ chức
trải dài suốt quá trình canh tác
ruộng. Trong suốt một vụ canh
tác gồm có nhiều nghi lễ như:
cúng đầu mùa, cúng sạ lúa, lễ rửa
chân trâu, lễ mừng lúa trổ bông,
mừng gặt lúa… Vì vậy, tham gia
festival đợt này, đoàn nghệ nhân
người Chu Ru đến từ Lâm Đồng
lựa chọn phục dựng nghi Lễ sạ
lúa (Drà PơDai).
Bà Ma Bio - Trưởng đoàn
nghệ nhân Chu Ru tham gia
festival đợt này cho biết: “Lễ
cúng sạ lúa là một trong những
nghi lễ quan trọng trong chu
trình canh tác cây lúa ruộng của
cư dân Chu Ru tại Lâm Đồng.
Nghi lễ được tổ chức chính thức
vào tháng 4 và 5 dương lịch. Lễ
cúng sạ lúa là để xin thần đất,
thần nước, thần núi bảo vệ khi
sạ lúa khỏi chim thú phá hoại,
xin đừng cho mưa xuống, mong
lúa nảy mầm đều cho đến trổ
bông và chín”.
Chị Phương Linh - người dân
thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai đã
không giấu nổi tò mò khi xem
phần phục dựng lễ hội truyền
thống của các dân tộc nói chung
và của dân tộc Chu Ru tỉnh Lâm
Đồng nói riêng. Để rồi chị phải
thốt lên rằng: “Mảnh đất Tây
Nguyên hùng vĩ đúng thật có
nhiều điều hấp dẫn và kì bí. Mỗi
dân tộc có những nét đặc trưng,
những kho tài sản văn hóa riêng.
Và qua lễ hội này mà những
người trẻ như tôi có dịp được
tìm hiểu”.
Bên những ngọn lửa, trong men
nồng ngây ngất sau mỗi lần vít
cần, không chỉ có anh em các dân
tộc ở Tây Nguyên nắm chặt tay
nhau mà du khách thập phương
cũng tan chảy trong mỗi nhịp
chiêng, điệu vũ, đầy đam mê và
âm vang bất tận ấy.

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

Lã Chính ủy
Truyện ngắn:
NGUYỄN THANH HƯƠNG

Minh họa: Phan Nhân

N

hững buổi sáng đẹp
trời, tôi thường đi bách
bộ trên bờ hồ Xuân
Hương. Mặc dù ở Đà
Lạt đã 40 năm, mặc dù mỗi một
ngày, nhà cửa xây dựng càng
nhiều, nhưng với tôi, có lẽ vì yêu
Đà Lạt nên tôi vẫn thấy thành phố
luôn luôn đẹp như cách đây 40
năm tôi đến.
Sáng chủ nhật vừa rồi, tôi lại
bách bộ đi về phía Thủy Tạ. Nhìn
về phía trước, một người đi tập
tễnh về phía tôi. Chân trái của ông
có lẽ được lắp bằng gỗ. Bỗng tôi
há miệng kêu lên:
- Ô kìa anh Lã, Lã Chính ủy, vào
Đà Lạt bao giờ vậy?
Người ấy mặc bộ quân phục
màu xanh ô liu, nhìn tôi một lát rồi
nói nhỏ:
- Ơ, Vinh hả… mà, Chính ủy cái
gì nữa?
***
Quân đội ta và quân đội các
nước trong hệ thống Xã hội chủ
nghĩa trước đây thì Chính ủy chỉ
có ở cấp trung đoàn trở lên. Còn
từ tiểu đoàn trở xuống đại đội
chỉ có Chính trị viên. Vậy mà,
Trung đội bộ binh số 1, Đại đội
2, Tiểu đoàn 4 của Trung đoàn
33 lại có… Chính ủy. Còn những
trường hợp khác là do lính ta đùa
vui, gọi mãi thành quen:
- Đi ăn cơm thôi, Lã Chính ủy!
- Chào Lã Chính ủy nhé.
- Tôi có việc nhờ Lã Chính ủy

chút xíu nhé v.v…
Nghe cứ như ở bên Tàu, người
ta gọi một người có chức vụ kèm
theo với họ người đó, như Vương
Sư trưởng, Mã Tư lệnh… Còn
trung đội tôi lại gọi anh Lã Chính
ủy chứ không gọi Trần Chính ủy,
dù tên anh là Trần Văn Lã.
Nguyên do cả trung đội gọi anh
là Lã Chính ủy bởi tác phong của
anh, cách nói chuyện, cách lập
luận một vấn đề… rất giống tác
phong của một Chính ủy, khác
hoàn toàn với tất cả chiến sỹ trong
trung đội. Anh đi đứng khoan thai,
nói năng ngắn gọn, súc tích, có
sức truyền cảm. Đặc biệt, trong
khi nói, tay trái chống sườn, tay
phải giơ lên, hạ xuống, đưa sang
trái sang phải nhằm diễn tả nội
dung cần nói, cứ như Chính ủy
đang huấn thị trước hàng quân.
Tháng 10/1968, tròn 18 tuổi, Lã
nhập ngũ. Từ miền Bắc, anh cùng
đồng đội vượt Trường Sơn, len lỏi
xuống Bà Rịa - Vũng Tàu để bổ
sung vào quân số của Trung đoàn
33. Tháng 3/1972, tôi nhập ngũ
và cùng nhiều anh em từ Bắc vào,
được điều về Trung đoàn 33. Tôi
kém anh Lã 4 tuổi. Mới vào đơn
vị buổi sáng, buổi trưa đã nghe
anh em gọi Lã Chính ủy. Tôi nhìn
quanh xem ai là Chính ủy. Ở ngoài
Bắc, tôi được xem phim Tàu, được
thấy những Chính ủy của Quân
giải phóng nhân dân Trung Quốc,
ai cũng cao to, để tóc đầu đinh.

Vậy mà ở đây, Lã Chính ủy thì cao
ngoẳng, đen và gầy. Duy nhất có
đôi mắt rất sáng, giọng nói vang
và ấm. Sau hơn một tuần lễ, tôi
mạnh dạn hỏi anh vì sao đã có anh
trai đang chiến đấu bên Lào mà
anh còn đi bộ đội? Anh Lã nhìn tôi
chăm chú, cái nhìn lạ lắm, mãi rồi
anh nói:
- Đất nước có giặc, anh em mỗi
người mỗi phận. Không ai thay cho
ai được. Thôi nói chuyện khác đi.
Nghe anh em trong trung đội
kể lại, đám lính trẻ chúng tôi mới
vào chiến trường được biết anh
Lã tốt nghiệp trung học phổ thông
tháng 7 thì tháng 10 anh nhập ngũ.
Anh đã đọc rất nhiều sách từ cổ
chí kim. Anh thường kể cho anh
em trong trung đội nghe sau mỗi
trận đánh trở về cứ. Mọi người coi
Lã là kho tư liệu sống, hỏi gì, anh
đều nói rõ ràng, cụ thể. Anh kể
chuyện Đông Chu liệt quốc, Xuân
Thu chiến quốc, Tam Quốc diễn
nghĩa, lịch sử La Mã cổ đại… cứ
như người trong cuộc. Cả trung
đội quây quần bên anh, nín thở mà
nghe. Trong trung đội, có một anh
tên là Sỹ, cũng là một người vui
tính, có lần hỏi Lã:
- Thưa Chính ủy Lã tôn kính,
cho tôi xin hỏi, đồng chí sinh năm
1950, bằng tuổi tôi, làm sao đồng
chí biết được thời xa xưa mà nói
cơ chứ?
Lã Chính ủy bình tĩnh đứng
dậy, tay trái chống sườn, tay

phải đưa lên:
- Chúng ta biết được lịch sử xa
xưa bởi vì sách báo truyền lại, hay
người đi trước truyền lại. Điện
Biên Phủ lừng lẫy, cách chúng ta
năm nay 1972 là 18 năm, ở đây có
ai tham gia chiến dịch Điện Biên
Phủ không? Không à? Thế thì sao
chúng ta biết đã có một Điện Biên
chấn động địa cầu? - Ngừng một
lát, Lã nói tiếp: - Đồng chí hỏi thì
tôi nói, mặc dù biết đồng chí thử
tôi xem trả lời thế nào mà thôi.
Nào, còn đồng chí nào hỏi gì nữa
không?
Vẫn là Sỹ: - Đồng chí cho
biết về cái hàng rào điện tử
Mắc-na-ma-ra xem sao mà nó
ghê gớm vậy?
Như đã lập trình sẵn, Lã nói
ngay:
- Hàng rào điện tử Mắc-nama-ra mang tên Bộ trưởng chiến
tranh Mỹ, nó cũng có tên là “tuyến
phòng thủ chiến lược”. Tuyến này
có chiều rộng 20 km (từ nam bờ
sông Bến Hải đến đường số 9),
chiều dài 100 km chạy song song
với sông Bến Hải, từ biển Đông
đến Sê Pôn của nước bạn Lào
chúng ta. Cứ 2 km có một tháp
canh, 4 km có một căn cứ quân
sự, quân số từ một đại đội đến một
tiểu đoàn. Hệ thống công sự, hầm
hào, lô cốt rất kiên cố. Lớp lớp
thép gai chằng chịt, bùng nhùng có
cài đủ loại mìn, tổng cộng 20 triệu
trái mìn và 25 triệu trái bom gài cỡ
nhỏ. Ngoài ra có các loại cây nhiệt
đới, máy thông minh… là các máy
móc thu phát thông tin hiện đại
cộng với lực lượng binh lính, sỹ
quan cả Mỹ và Ngụy là 45 ngàn
quân. Vậy nhưng, từ 21/1 đến
9/7/1968, sau 170 ngày đêm quân
ta vây hãm, chúng rút chạy thảm
hại. Cái tên Khe Sanh, thị trấn của
huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
biến thành khe tử của Mỹ Ngụy.
Như vậy, với mục đích ngăn
chặn quân đội ta ở miền Bắc vào,
hàng rào điện tử Mắc-na-ma-ra
đã bị xóa sổ. Giặc Mỹ và tay sai
ở vào thế bị động. Ta ở thế chủ
động, thế đứng trên đầu thù, mà
sau 1968 là chiến thắng liên tiếp
trên đường 9 Nam Lào 1971, và
giải phóng Quảng Trị sau này vào
ngày 1/5/1972.
Từ chiến dịch Khe Sanh tháng
7/1968, Mỹ buộc phải tuyên bố
ngừng ném bom miền Bắc nước
ta không điều kiện vào ngày

THỨ BẢY 8 - 12 - 2018

5

1/11/1968. Chắc các đồng chí có
nghe bài hát “Tiếng đàn Ta Lư” và
“Tiếng hát trên đường quê hương”
của nhạc sỹ Huy Thục. Bài hát nói
về chiến dịch Khe Sanh đấy. Tôi
tiếc quá, và chắc các đồng chí ngồi
đây cũng tiếc là hồi đó chúng ta
chưa… nhập ngũ.
Nghe Lã nói, tôi và mọi người
thán phục Lã, anh nhớ nhiều sự
kiện, biết phân tích sự kiện hợp lý,
không bắt bẻ vào đâu được.
Ba hôm sau, kết thúc buổi sinh
hoạt văn nghệ ở trung đội, lại ý
kiến của Sỹ:
- Mới có 9 giờ tối, đề nghị
Chính ủy cho một bài bình luận
về việc “Ních Xơn sang thăm
Trung Quốc vào sau Tết Nguyên
đán 1972 vừa rồi”.
Lại cũng như đã được lập trình
sẵn, Lã nói ngay:
- Đảo Đài Loan vốn là đất Trung
Quốc, nhưng do Tưởng Giới
Thạch gây ra nội chiến từ những
năm 1927. Đến 1935, Nhật xâm
chiếm Trung Quốc, Tưởng Giới
Thạch và bộ sậu lãnh đạo Quốc
dân Đảng của ông ta tạm thời liên
kết với Đảng Cộng sản Trung
Quốc để chống Nhật, nhưng thực
ra chỉ có Đảng Cộng sản Trung
Quốc và nhân dân Trung Quốc
mới là lực lượng chính để chống
Nhật. Khi Nhật đầu hàng đồng
minh tháng 8/1945, Tưởng Giới
Thạch quay ra chống Đảng Cộng
sản và nhân dân Trung Quốc,
gây ra nội chiến, đến cuối tháng
9/1949, phải rút chạy khỏi Đại lục,
ra cố thủ ở Đài Loan. Từ đó đến
nay, Đài Loan là một nước độc
lập, được Mỹ giúp sức nên Đài
Loan cũng có tiềm lực quân sự
khá mạnh. Trung Quốc muốn giải
phóng Đài Loan. Mỹ biết thóp ấy
nên muốn hợp tác với Trung Quốc,
muốn khuyên Đài Loan về Trung
Quốc nhưng với điều kiện Trung
Quốc không được giúp Việt Nam
đánh Mỹ để Mỹ rảnh tay ở chiến
trường miền Nam. Đó là mưu mô
của Mỹ nên Ních Xơn đã sang
Trung Quốc. Dù cuộc hội đàm của
họ rất bí mật, nhưng giới bình luận
quốc tế cho rằng, Đảng Cộng sản
Trung Quốc không nghe Ních Xơn
đâu, vì Trung Quốc là nước Xã hội
chủ nghĩa, là nước do Đảng Cộng
sản nắm quyền, mà Đảng Cộng
sản ở nước nào cũng vậy, đều
không muốn chiến tranh...
XEM TIẾP TRANG 11
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Tổ chức chọn “ông đồ” cho Hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019
Trung tâm hoạt động Văn hóa,
Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử
Giám tổ chức nội dung này và
đưa ra chủ đề năm nay là “Văn
hiến” với giới hạn nội dung văn
bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc
Tử Giám. Cuộc khảo tuyển nhằm
tuyển chọn những “ông đồ” có
trình độ, chuyên môn về thư pháp.
Với chỉ tiêu 60 người tham gia
Hội chữ xuân Kỷ Hợi, trong đó
chỉ tiêu đã cấp là 23 người (người
trúng khảo tuyển 3 năm, khách
mời, thành viên Ban khảo tuyển),
do đó, chỉ tiêu khảo tuyển năm
2019 là 37 người.

Ban tổ chức cho biết, quá trình
khảo tuyển bao gồm 2 phần. Phần
1 là văn phạm, dành cho thư pháp
Hán Nôm với nội dung kiểm tra
kiến thức chữ nghĩa Hán Nôm cơ
bản; đối với thư pháp Quốc ngữ,
người dự tuyển phải giải nghĩa
một đoạn văn bia Tiến sĩ theo chủ
đề “Văn hiến”.
Phần thứ 2 là thực hành, Ban
khảo tuyển sẽ kiểm tra trình độ
thư pháp của các “ông đồ”. Trong
đó, có nội dung về tính liên kết
và lô-gic của nội dung, hình thức
tác phẩm, kỹ năng viết, bố cục,
đường nét, ấn chương… tạo nên

một tác phẩm thư pháp với chính
thể về hình thức và nội dung. Bên
cạnh đó, Ban khảo tuyển cũng
kiểm tra cả khả năng thực tế phục
vụ nhân dân được thể hiện trên bề
mặt tác phẩm thư pháp thông qua
yêu cầu cụ thể về nội dung.
Thời gian đăng ký tham gia
khảo tuyển từ 8h đến 17h từ
ngày 3/12 đến 23/12/2018 tại
Phòng Nghiên cứu Sưu tầm (khu
Thái học - di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, số 58 Quốc Tử
Giám, Hà Nội).

TS tổng hợp
(theo hanoimoi.com.vn)

Khảo tuyển người viết chữ thư pháp nhằm sát hạch lại trình độ các “ông đồ”
cho Hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019. (ảnh minh họa)
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Sự bùng nổ của tiểu thuyết lịch sử

Phạm Cao
Nhà thơ - nhạc sỹ - nhà giáo
Phạm Công - Phạm Cao Hoàng,
một tên tuổi góp phần vinh
danh diện mạo văn hóa của
vùng đất Đà Lạt - Lâm Đồng từ
thập niên 70.
MINH LÂN

ần 20 năm rời xa quê nhà và
định cư tại tiểu bang Virginia
(Hoa Kỳ), người nghệ sỹ và
nhà trí thức ấy vẫn nồng nàn một
tình cảm đặc biệt dành cho thành
phố sương mù Đà Lạt. Kể từ thời
điểm 1974 đến năm 2017, anh đã có
rất nhiều sáng tác thơ - nhạc, trong
đó có 10 tác phẩm thi ca dành riêng
cho Đà Lạt…:
“Mới đó mà đã gần 20 năm. Mọi
việc cứ tưởng chừng như vừa mới
hôm qua. Tôi và Hoa đã nghỉ hưu.
Ba cô con gái đã lập gia đình và có
cuộc sống ổn định. Nơi tôi đang
sống là tiểu bang Virginia...”. Đó là
dòng tự bạch ngắn ngủi của Phạm
Cao Hoàng qua địa chỉ email mà
sau nhiều lần thất lạc và dò hỏi,
tôi mới tìm lại được đúng tối ngày
20/11/2018 - Ngày Nhà giáo Việt
Nam. Phạm Cao Hoàng có lẽ cũng
rất bất ngờ và anh nhanh chóng gửi
ngay loạt thơ kèm theo hình ảnh
“Phạm Cao Hoàng Mười bài thơ
cho Đà Lạt”, được sắp xếp theo thứ
tự bài mới nhất trước (2017), bài cũ
sau (1974). Nghĩa là trong suốt 43
năm sống và làm việc cật lực dù ở
quê nhà hay nơi xứ người, anh luôn
dành dụm một góc tình yêu riêng
cho Đà Lạt. Cho nên, dù sắp đặt hay
chọn lọc lại thời điểm trước hay sau,
đó vẫn là một giọng thơ - một hồn
thơ hồn hậu và dung dị mang tên
Phạm Cao Hoàng. Viết trong ngày
sinh nhật vợ vào tháng 6/2017 - chị
Cúc Hoa, anh có bài “Chiều đi
ngang qua thung lũng Fox”, một nơi
có quang cảnh tuyệt đẹp của bang
Virginia khiến anh không thể không
nhớ về Đà Lạt thân yêu:
“Một hôm mây trắng tôi về,
Qua thung lũng Fox, lòng nghe
ngậm ngùi

G

Một số tiểu thuyết lịch sử.

Có thể nói, sau năm 1975, văn
học Việt Nam đã mang trong
mình những sắc màu mới. Một
trong những diện mạo cho
thấy khả năng bứt phá và nở rộ
đó, theo chúng tôi là sự bùng
nổ của tiểu thuyết lịch sử...
NGUYỄN VĂN DŨNG

T

rong khoảng những năm
cuối thế kỷ XX đầu thế
kỷ XXI, ở Việt Nam
đã có hàng chục tác
giả cho ra đời hàng trăm bộ tiểu
thuyết lịch sử lớn và có giá trị.
Sự kiện này đã rất được sự chú
ý của độc giả và giới chuyên
môn. Theo như nhà nghiên cứu
Trần Đình Sử thì “Tiểu thuyết
lịch sử Việt Nam thời đổi mới có
rất nhiều tác phẩm đến được với
lòng người, được người đọc trân
trọng, yêu chuộng. Điểm đáng
chú ý nhất là nó đã vượt qua mô
hình cũ và tạo ra nhiều hướng
phát triển có hứa hẹn”. Theo
ông Sử, có hướng “văn chương
hóa lịch sử” như Hoàng Quốc
Hải với hai bộ trường thiên. Có
hướng nghiêng về phương diện
văn hóa, đối thoại văn hóa như
Nguyễn Xuân Khánh, có hướng
diễn giải lại lịch sử như Nguyễn
Thị Lộ của Hà Văn Thùy, có
hướng “phi trung tâm hóa” như
Sông Côn mùa lũ của Nguyễn
Mộng Giác, có hướng phi huyền
thoại hóa lịch sử như Hội thề của
Nguyễn Quang Thân, có hướng
đối thoại với chính sử như Mạc
Đăng Dung của Lưu Văn Khuê,
có hướng đổi mới cách nhìn như
Biết đâu địa ngục thiên đường
của Nguyễn Khắc Phê, có hướng
viết “tiểu sử gia tộc” hư cấu, mà
thực ra là viết lịch sử thời đại
với con mắt giễu nhại trong Thời
của thánh thần của Hoàng Minh
Tường, Dưới chín tầng trời của
Dương Hướng, Cuồng phong
của Nguyễn Phan Hách, còn có
hướng ngụ ngôn hóa lịch sử...”.
Câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại
sao tiểu thuyết thời kỳ này lại có
sự phát triển mạnh mẽ như thế?
Trả lời câu hỏi này đã có nhiều
bài viết của những nhà nghiên
cứu lý giải. Tác giả Phan Tuấn

Anh trong bài Lịch sử như là hư
cấu - quan điểm sáng tạo mới về
đề tài lịch sử, đã cho rằng tiểu
thuyết lịch sử phát triển rầm rộ là
do những biến thiên của thế giới
và Việt Nam “Quá trình ấy có thể
lý giải từ nguyên nhân đầu thế kỷ
XXI dân tộc trải qua nhiều mốc
thời gian, sự kiện lịch sử quan
trọng, hơn nữa, quá trình toàn
cầu hóa, hội nhập sâu rộng khiến
vấn đề bản sắc dân tộc (national
identity) đứng trước những thách
thức cần khẳng định”. Còn nhà
nghiên cứu Trần Đình Sử trong
bài viết Suy nghĩ về lịch sử và
tiểu thuyết lịch sử, lại cho rằng:
“Đó là hiện tượng xuất hiện trong
bối cảnh mối quan tâm về văn
hóa ngày một gia tăng trong mấy
chục năm qua”.
Tuy nhiên, theo chúng tôi ngoài
những nguyên nhân trên đây thì
còn có những nguồn mạch khác
thúc đẩy tiểu thuyết lịch sử bùng
nổ. Đầu tiên, chúng ta thấy rằng
sau thời kỳ đổi mới (từ năm
1986), văn học Việt Nam có một
cơ hội lớn để chuyển đổi từ cách
vận hành theo mô hình “Trăm
sông đổ về một mối” chuyển sang
một sông được quyền lựa chọn
cho mình một mối chuyển động
riêng. Xu hướng này đã tạo điều
kiện cho văn nghệ sỹ có thêm
nhiều cơ hội được tự do theo đuổi
đam mê và sáng tạo. Thứ hai, sau
thời kỳ hòa bình được lập lại, đất
nước dần đi vào ổn định, các hoạt
động tìm tòi, nghiên cứu và tôn
vinh những vấn đề lịch sử được
Đảng và Nhà nước đề cao và chú
trọng góp phần cổ vũ lực lượng
nghiên cứu và sáng tạo cho ra đời
những công trình của mình. Bão
táp triều Trần và Tám triều vua
Lý của Hoàng Quốc Hải và Khúc
hát những dòng sông của Nguyễn
Thế Quang... là những tác phẩm
ra đời từ những hoạt động này.
Một mặt khác, cũng trong thời
kỳ lịch sử này, các loại hình sân
khấu về đề tài lịch sử diễn ra ở
rất nhiều tỉnh, thành phố trong cả
nước. Mỗi tỉnh đều có phương
châm đề cao và xưng tụng những
nhân vật lịch sử tầm cỡ của tỉnh
mình. Chẳng hạn “sân khấu Ninh
Bình đau đáu với việc dựng và
diễn về danh nhân Đinh Bộ Lĩnh,
Dương Vân Nga; các đoàn nghệ
thuật Thanh Hóa nhiều năm qua

trở đi trở lại xây dựng tiết mục
về Khởi nghĩa Lam Sơn, rồi hình
tượng Bà Triệu, Tống Duy Tân...
Còn chèo, cải lương Nam Định
hăm hở đưa lên sàn diễn hình
tượng các vua nhà Trần... Sân
khấu Bắc Giang thể nào cũng có
tác phẩm về Hoàng Hoa Thám,
còn Bắc Ninh thì miệt mài với
vở diễn Cô gái kinh Bắc (nói
về cuộc khởi nghĩa Cai Vàng)...
Sân khấu Bình Định thì không
quên đi về với phong trào khởi
nghĩa Tây Sơn; còn sân khấu Đà
Nẵng, Quảng Nam lại nỗ lực diễn
tả những nhân vật lịch sử của
quê hương mình như: Ông Ích
Khiêm, Nguyễn Duy Hiệu, Trần
Cao Vân...; sân khấu kịch TP Hồ
Chí Minh, dồn nguồn lực dồi dào
tạo dựng vở diễn hoành tráng
về Tả quân Lê Văn Duyệt...”.
Hai con đường này đã góp phần
không nhỏ trong việc cổ vũ lực
lượng sáng tác tạo ra sản phẩm
mới về lịch sử và đồng thời kéo
đội ngũ tiếp nhận đến với đề tài
lịch sử.
Thứ ba, nhìn từ góc độ chất liệu
của thể loại này, chúng ta thấy
“lịch sử là một dạng hiện thực
đặc biệt”. Trong lịch sử luôn chứa
đựng những vấn đề của tụng ca,
bi ca và cả hài ca..., thêm vào đó
trong loại hiện thực này luôn có
tính ổn định tương đối về mặt
thông tin, về sự chiêm nghiệm, nó
không giống với những loại hiện
thực đang diễn ra vốn khó nhìn
nhận một cách toàn cục và bao
quát. Chính vì thế, hiện thực từ
lịch sử là một chất kích thích cho
người nghệ sĩ khám phá và sáng
tạo. Thứ tư, nhìn từ góc độ của
đội ngũ sáng tác. Có thể nói chưa
bao giờ đề tài lịch sử lại thu hút
được sự quan tâm của đông đảo
giới sáng tác đến như vậy. Điều gì
làm nên cái lớn lao này?
Theo chúng tôi, mỗi một nhà
văn Việt luôn mang trong mình
một lý tưởng sống, trong quá
trình sinh sống họ đã có những
chiêm nghiệm, những đúc rút về
lẽ nhân sinh và đặc biệt bản thân
mỗi nhà văn ít nhiều đã chiêm
nghiệm những nổi chìm trong cõi
trầm luân. Hơn nữa, họ là những
con người vốn đã được trau dồi
kinh sử qua một nền giáo dục vốn
chú trọng văn - sử bất phân. Có
lẽ chính vì những điều này mà

trong tiềm thức, trong ý thức của
họ luôn có những khoảng đồng
vọng với quá khứ, với những con
người của lịch sử. Kết hợp những
điều này lại đã làm nảy sinh trong
tâm thức của mỗi nhà văn một
khát vọng sáng tạo ra một cái gì
đó để gửi gắm, để trút bỏ, để giãi
bày, để nhắn nhủ những dự báo,
những chiêm nghiệm, những tư
tưởng của mình cho độc giả, cho
hậu thế. Và điều cuối cùng, theo
chúng tôi, công cuộc “cởi trói”
cho sáng tạo văn học bao giờ
cũng có công rất lớn của những
con người miệt mài với công tác
lý luận. Nền văn học nước nhà
trong khoảng mấy mươi năm
trước đổi mới chuộng thi ca, lý
thuyết và trải nghiệm về tự sự
nhất là mảng tiểu thuyết chưa
được chuyên chú. Sau những năm
đổi mới, những lý luận phải tạm
gác giờ có cơ hội được mang ra
lại và trải nghiệm, những lý luận
vốn dĩ bị ngăn cách bởi những
khoảng cách về địa lý, về lập
trường giờ đã được níu lại gần
hơn. Chính vì điều đó, những
thế hệ nhà văn thời kỳ này đã có
một cơ hội vàng trong việc tiếp
cận và vận dụng những lý thuyết
văn học vốn đã tạo ra những
công trình rực rỡ ở tầm thế giới.
Lực lượng sáng tác này khi đã
có những công cụ về lý luận văn
học thì cũng là lúc họ đưa mũi
khoan khám phá mạnh và khỏe
của mình vào lớp trầm tích của
lịch sử dân tộc để đưa lên mặt đất
những giá trị của sáng tạo.
Như vậy có thể thấy rằng, qua
những nhìn nhận trên đây chúng
ta thấy được niềm yêu nghệ thuật
của người Việt chưa bao giờ vơi
cạn, đồng thời chúng ta thêm tin
tưởng và tự hào vì dù ở bất kỳ
thời kỳ lịch sử nào thì trách nhiệm
của những người cầm bút với non
sông đất nước luôn được họ chú
trọng và trau dồi.
Bài viết có tham khảo những tư liệu sau:
1. Lịch sử như là hư cấu - quan điểm
sáng tạo mới về đề tài lịch sử (2013) Tạp
chí Sông Hương số 298 trang 12-13
2. Trần Đình Sử (2013), “Suy nghĩ
về lịch sử và tiểu thuyết lịch sử”,
Nguồn https://trandinhsu.wordpress.
com/2013/04/03/suy-nghive-lich-su-vatieu-thuyet-lich-su/
3. Nguyễn Văn Thành Tạp chí VHNT số
344, tháng 2/2013.

HỒ SƠ TƯ LIỆU

PHAN QUANG

(Viết năm 2007, sửa năm 2017)

uá trình hình thành chữ quốc
ngữ kéo dài hơn ba trăm
năm, tính từ ngày những
giáo sĩ phương Tây đầu tiên đặt chân
lên đất Việt tiếp xúc với người bản
địa cho đến khi tờ báo tiếng Việt
đầu tiên ra đời với bộ chữ in theo
mẫu tự roman có đủ các dấu thanh
sắc, huyền, ngã, hỏi, nặng được đặt
làm ở châu Âu riêng cho nó. Theo
các nhà sử học (Trong số đó có Jean
Lacouture qua bộ sách Các giáo sĩ
Dòng Tên, Nxb Le Seuil, Paris 1991
và 1992), đội thương thuyền đầu tiên
của Bồ Đào Nha cập vịnh Đà Nẵng
năm 1516, năm năm sau khi họ đổ
quân lên chiếm Malacca (eo biển
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o Hoàng: Mãi mãi một tình yêu Đà Lạt...

Vợ chồng Phạm Cao Hoàng cùng học trò.

Nhớ Đà Lạt quá, em ơi!
Và mây trắng với những đồi thông
xưa
Chờ nhau, mấy giọt cà phê
Nhìn nhau, một nụ hôn vừa trao
nhau”
Đà Lạt - D’ran là cả một trời kỷ
niệm của chàng sinh viên, chàng thi
sĩ nghèo lãng tử Phạm Công thuở
nào trước khi gặp gỡ cô gái nữ sinh
dịu hiền đoan trang đúng chất Đà Lạt
- Cúc Hoa. Cuộc tình của họ đã trở
thành một giai thoại đẹp trong làng
văn nghệ Đà Lạt thập niên 70, được
nhiều người ngưỡng mộ và chúc
phúc vì nó quá đẹp, quá trong trẻo,
dẫu có lúc gập ghềnh gian nan - nhất
là trong giai đoạn cả hai buộc phải
giã từ Đà Lạt sang Mỹ làm lụng rất
vất vả cực khổ để chăm lo cho các
con ăn học nên người, trong một môi
trường quá sức tưởng tượng. Người
tình lãng du thuở nào - nay là một
người đàn ông đã quá dày dạn trước
giông bão cuộc đời, đúc kết:
“Bây giờ, bốn mươi năm sau
Tôi về, mây trắng trên đầu bay
ngang
Vẫn cùng em đi lang thang
Vẫn yêu em đến vô vàn, biết
không?
Vẫn yêu Đà Lạt vô cùng”
Dù sinh ra tại Phú Yên, nhưng Đà
Lạt mới chính là miền đất miên viễn
ôm ấp trọn một thời khởi nghiệp
của Phạm Công, trước khi nghệ
danh Phạm Cao Hoàng được nhiều
người mê thơ - nhạc biết đến và yêu

mến. Bao quát, tinh tường nhưng
lại đầy khiêm cung - tế nhị. Sâu sắc,
kiên định nhưng luôn nhẹ nhàng và
đơn giản. Đó là tất cả những yếu tố
làm nên chân dung hài hòa nhưng
không trộn lẫn của một trí thức - nhà
thơ - nhà giáo và nhạc sỹ Phạm Cao
Hoàng - tức Phạm Công. 10 bài thơ
dù quả là gia tài tinh thần khiêm tốn
được viết bằng một phong cách dung
dị và nhất quán; kèm theo một số
hình ảnh tư liệu vợ chồng anh chụp
tại Đà Lạt - Thung lũng Fox - Rừng
Scibilia; phác thảo chân dung của
các họa sĩ nổi tiếng cũng từng gắn
bó thân thương với Đà Lạt (Đinh
Cường - Nguyễn Trọng Khôi), các
photo vang bóng một thời trên Phố
Núi (Mỹ Dung, Lê Chỉnh)... Tất cả
tạo nên một sự cộng hưởng giàu ân
nghĩa, đủ để chúng ta hiểu thêm về
con người thực của tác giả.
Nhưng giới yêu thơ và làm thơ ở
Đà Lạt nói riêng, miền Nam trước
đây nói chung, ấn tượng mãi với
giọng thơ chân thực - hiền lành mà
lại rất chất của lãng tử họ Phạm
trong bài “Nhớ Cúc Hoa”:
“Đất anh ở và rừng anh thở
Sáng anh đi chiều lại trở về
Rừng vi vút những đêm gió thổi
Bóng anh chìm với bóng hư vô
Anh đi qua rừng cao quá đỗi
Anh đi về rừng quá đỗi cao
Anh thu mình như con sâu nhỏ
Nằm rung rinh giữa đám lá rì
rào”

Đà Lạt nói chung, triền đất Xuân
Trường - Xuân Thọ nối dài xuống
tới tận D’ran xưa đúng là quá hoang
vu đến mức choáng ngợp. Trong nỗi
nhớ người yêu - cô nữ sinh Cúc Hoa
hiền dịu, chàng lãng tử nối tiếp dòng
phác họa sự cô liêu rợn ngợp bằng
mấy câu thơ rất đắc:
“Và buồn thảm ôi những chiều
lặng lẽ
Núi và anh thành hai kẻ đăm
chiêu
Núi ngó anh và anh ngó núi
Núi đụng trời, anh đụng nỗi đìu
hiu”
Chẳng rõ tự bao giờ, thiên nhiên
- đất trời - không gian hoang vu
xanh thẳm nhưng hiền hòa của Cao
nguyên đã lặn vào hồn thơ, giọng
thơ của Phạm Cao Hoàng “Núi ngó
anh và anh ngó núi, núi đụng trời
anh đụng nỗi đìu hiu”... Cái đắc địa
và đặc sắc trong ngôn ngữ thơ Phạm
Cao Hoàng không phải là sự dụng
công - cách tân hay cầu kì trong xây
dựng hình tượng thơ, cũng không
phải là việc lạm dụng vào các thủ
pháp mang tính thông thuộc, thường
dễ nhìn thấy trong bút pháp của
nhiều tác giả làm thơ cùng thế hệ...
mà nó nằm ngay ở mạch ý trực tiếp
của lớp ngôn từ xem chừng rất nhẹ
nhàng và giản lược. Điều này cũng
xuất hiện trở lại trong tác phẩm
thơ - nhạc Gửi em, Đà Lạt... được
nhiều người yêu thích. Song điểm
nhấn đặc biệt ở tác phẩm này chính
là giọng điệu trong trẻo nhưng chân
tình của chàng thi sĩ đang lần gót và
dõi bước đi theo bóng dáng của cô
nàng xinh tươi Đà Lạt.
Sáng nay
Mưa đã về
Rừng thông xao xuyến khách
phương xa
Hỡi cô em Đà Lạt
Về đâu?
Tôi muốn theo về
Với người
Trót yêu người rồi nên phải yêu
luôn cả mưa của đất trời Cao nguyên
thênh thang phủ giăng tứ hướng vậy.
Cái lạ từ bài thơ này là ở chỗ: tác giả
có lẽ là người đầu tiên hoặc thuộc
vào số ít những nghệ sĩ sáng tác
tụng ca âm vang - hình khối và sắc

màu rất riêng của… đặc sản Mưa
Đà Lạt.
Mưa cho đôi má em hồng
Mưa cho đôi mắt em buồn
Mưa bay qua cõi vô cùng
Và tôi bay giữa mênh mông
Mưa âm vang
Suốt bên trời
Mưa lang thang
Mấy phương trời
Mưa qua
Như dáng thu người
Đời vui thêm tiếng em cười
Rõ ràng, chủ thể Em - người yêu
Đà Lạt dù hiện hữu đấy nhưng vẫn
không che lấp được một chủ thể bao
trùm hơn Mưa - thế giới mưa mang
dáng hình của riêng Đà Lạt... Sự
hài hòa giữa hai chủ thể này được
đúc lại bằng nét thăng hoa bay bổng
chứ không u buồn - uẩn ức như vẫn
thường bắt gặp trong rất nhiều sáng
tác thơ nhạc cùng thế hệ: và tôi bay
giữa mênh mông… đời vui thêm
tiếng em cười.
Trong các bài thơ khác như: Cũng
may còn có nơi này, Đà Lạt và câu
chuyện về khu vườn thi sĩ, Ngày tôi
trở lại miền Đông, Chia tay Đà Lạt,
Đi cùng em giữa Đà Lạt sương mù,
Thức cùng em đêm nay, Người thi sĩ
ấy không còn làm thơ... Phạm Cao
Hoàng vẫn vẹn nguyên một phong
cách nhuần nhụy, giản lược và trong
sáng qua từng mạch thơ hay ý thơ
cô đọng. Dù không có tuyên ngôn
nào cho gia tài thi ca nói chung, thơ
viết cho Đà Lạt nói riêng... nhưng
người đọc vẫn nhận ra một nỗi nhớ
đến tận cùng trong thơ anh - nỗi
nhớ mang tên Đà Lạt. Đà Lạt theo
anh đi khắp nẻo trời xa xôi nơi xứ
người. Đà Lạt len vào trong giấc mơ
hay trong từng dòng suy tưởng. Đà
Lạt vẫn hiện hữu trong những tháng
ngày của dòng đời phiêu bạt. Đà Lạt
mãi hằn lên như từng vết cắt của
thời gian nhòa lẫn vào trong từng
nỗi nhắc nhớ... Hãy nghe:
Mười năm và mười mùa đông
Người thi sĩ ấy không còn làm thơ
Còn chăng là tiếng ngựa thồ
Thở khi lên dốc bụi mờ mịt bay…
Nỗi nhớ của 10 năm đầu cách xa
Đà Lạt thì là như thế. Nhưng được

về thăm lại Cao nguyên vào dịp
tháng 1/2012 chỉ có vài ngày, nỗi
nhớ ấy dường như cũng chẳng hề
vơi cạn:
Thức cùng em hết đêm nay
Chia nhau hơi ấm chờ mai lên
đường
…
Là khi chia tay Langbian
Chia tay những đám mây bàng
bạc trôi
Là khi từ biệt núi đồi
Những con đường của một thời
thanh xuân
Là khi ngấn lệ tần ngần
Đứng bên con dốc Nhà Làng
ngẩn ngơ…
Và còn đây nữa, khi Đà Lạt như
là một nơi chốn yên bình đủ sức
chữa lành những vết tích hằn trên
tháng năm qua:
Rồi có lúc trở về chốn cũ
Đi cùng em giữa Đà Lạt sương
mù
Quên đi một đoạn đời lận đận
Quên đi những ngày khốn khó
gian nan
Giật mình khi điểm lại những câu
thơ của Phạm Cao Hoàng khi anh
khắc họa nỗi nhớ quê hương trong
dặm dài hành trình xa xứ:
Đi cùng tôi nhé, Cúc Hoa
Trên con đường mịt mù mưa xứ
người
Và xin cảm tạ đất trời
Đã cho em lại nụ cười hồn nhiên
Đi cùng tôi giọt sương đêm
Nhẹ nhàng như nhạc và hiền như
thơ…
Như một giấc mơ gọi ban mai trở
về. Như một hành trình ngược xuôi
để níu giữ thời gian và kỷ niệm...
10 tác phẩm thơ viết cho Đà Lạt
của Phạm Cao Hoàng làm ta yêu
hơn, quý hơn con người và đất trời
Đà Lạt vốn rất hiền hòa... Từ một
ngã ba Chùa, con dốc Duy Tân, con
đường Hai Bà Trưng, một chút mưa
bay cho tới một nụ hồng cao nguyên
- một khu rừng lạnh - tiếng chim
gọi đàn - hồ Thạch Thảo - gió núi
Langbian - hay một chiều Thủy Tạ
- từng giọt sương đèo Prenn... Tất
cả phải chăng đã gom về thành cả
một trời thương nhớ của cao nguyên
Lâm Viên, Đà Lạt?!

Chữ quốc ngữ trong văn hiến Việt Nam
Mã Lai), ở Đàng Ngoài thì muộn
hơn và đến từ Macao (Trung Quốc)
mà trước đó họ đã chiếm làm thuộc
địa, vậy mà mãi đến năm 1651, tức
135 năm sau, mới có cuốn Từ điển
Việt - Bồ Đào Nha - Latinh xuất bản
tại Roma.
Để có được cuốn từ điển này (mà
ai là tác giả vẫn tồn nghi), chắc
hẳn nhiều giáo sĩ nước ngoài khi
đặt chân lên đất Việt đã phải dùng
tiếng Bồ thông qua phiên dịch để
giao tiếp với người bản địa, và
dùng mẫu tự roman để phiên âm,
ghi chép theo cách dùng trong
tiếng Bồ hoặc tiếng mẹ đẻ của họ
mà học tiếng bản địa (Có lẽ vì vậy,
các nhà ngôn ngữ học cho rằng các
mẫu tự chữ quốc ngữ ta gần tiếng
Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha

hơn tiếng Pháp). Dù vậy, sau khi
đã được định hình một cách tương
đối có hệ thống, chữ quốc ngữ vẫn
quanh quẩn phạm vi các nhà thờ
Thiên chúa giáo và một số ít tín đồ,
bởi hầu hết nông dân ta thời ấy thất
học. Phải đợi đến ngày Gia Định
báo, tờ báo bằng tiếng Việt đầu tiên
ra mắt bạn đọc năm 1865, chữ quốc
ngữ mới bắt đầu có “công chúng”
là những người không phải là tín đồ
đạo Thiên chúa. Rồi phải chờ một
thời gian sau nữa, đến cuối thế kỷ
XIX sang đầu thế kỷ XX, khi nhà
cầm quyền Pháp chủ trương mở
một loạt trường học đào tạo người
làm việc cho họ, bắt đầu bằng cách
cho người Việt tập đọc, tập viết
tiếng mẹ đẻ đến một mức độ nào
đó sẽ chuyển sang học tiếng Pháp,

thì chữ quốc ngữ mới thật sự vào đi
đời sống xã hội Việt Nam.

Công trình sáng tạo
tập thể
Ai là những người đi tiên phong
và có công đầu trong việc định hình
chữ quốc ngữ? Vấn đề này đã tốn
khá nhiều giấy mực. Có người cho
rằng công lớn thuộc về hai giáo sĩ
người Bồ Đào Nha là Gaspar do
Amiral và Antonio Barbosa (Gs.
Ts. Phạm Văn Hường, Đại học
Bordeaux, Pháp - Báo Người lao
động ngày 27/1/2007). Lại có
ý kiến cho rằng, các tác giả đầu
tiên là giáo sĩ người Ý Francesco
Buzumi cùng hai đồng sự trẻ tuổi
hơn của ông là Francesco de Pina
và Cristoforo Borri (Léopold

Cadière, trong bộ Kỷ yếu những
người bạn của cố đô Huế (BAVHtrước đây gọi Đô thành hiếu cổ).
Qua một bài nghiên cứu công phu
về Cristobori Borri (1931), L.
Cadière viết: Ông - tức C. Borri có để lại qua cuốn trần thuật của
mình nhiều trích đoạn quý về các
tiểu luận đầu tiên về chữ quốc
ngữ, một thứ chữ ra đời sớm hơn
so với chữ quốc ngữ của Giáo sĩ
Alexandre de Rhodes). Giáo sĩ
Francesco Buzumi cùng một giáo
sĩ người Bồ tên là Diego Carvalho
cập bến Đàng Trong nước Việt lần
đầu năm 1615. Thời gian này các
nhà truyền giáo phương Tây bị các
tướng quân (shogun) cầm quyền
tại Nhật Bản cấm cửa và xua đuổi
nghiêm ngặt. Giáo đoàn mang tên

Chúa Jesus (Dòng Jésuites) đổi
hướng sang miền Nam Việt Nam,
nơi đây các thương nhân Nhật đã
hình thành một cơ sở giao thương
thịnh vượng tại Hội An. Mãi đến
năm 1624, tức là phải chín năm sau
Francesco Buzumi, Alexandre de
Rhodes mới có dịp cùng năm giáo
sĩ khác cập bến cảng Hội An.
Tuyệt đại bộ phận các nhà nghiên
cứu phương Tây cũng như Việt
Nam từ trước tới nay không ai quy
công đầu cho một nhân vật đơn
nhất làm ra tiếng Việt mà đều khẳng
định, chữ quốc ngữ là công trình
sáng tạo tập thể, mỗi người góp
phần một ít; những vị đi trước mở
đường, những người kế tiếp hoàn
thiện, nâng cao dần...
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Chú trọng các giá trị văn hóa thay vì chỉ quan tâm
đến thương mại
Các khu, điểm du lịch đã quan
tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng
cao chất lượng sản phẩm để
tăng khả năng cạnh tranh thu
hút khách, nhưng các yếu tố
văn hóa, con người chưa được
chú trọng khai thác.
NHẬT QUÂN

Nhiều nỗ lực
trong kinh doanh
Các khu, điểm du lịch trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay, theo
đánh giá của du khách vẫn còn
đơn điệu, trùng lắp, thiếu hấp dẫn,
chưa đáp ứng nhu cầu. Do đó, họ
luôn có sự so sánh và băn khoăn
khi chọn lọc, nhưng lại không vui
nếu chọn cả hai phương án. Chẳng
hạn, nếu chọn đi vào Khu Du lịch
(KDL) Thung lũng Tình Yêu, thì
có nên vào Vườn Hoa thành phố
nữa không? Hoặc, mô hình du lịch
canh nông đi Cầu Đất Farm hay
KDL Rau và Hoa. Ngay cả tuyến
du lịch canh nông tại Làng Du lịch
canh nông Hồ Xuân Hương, với
vườn hoa, vườn lan, vườn dâu,
vườn rau… cũng khiến du khách
băn khoăn vì có quá nhiều mô
hình vườn hoa, vườn lan, vườn
dâu, vườn rau tương tự nhưng
không gian lại rộng lớn hơn nhiều.
Theo ghi nhận của ngành Du
lịch, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Con người “hiền hòa - thân thiện - mến khách” cũng chính là sản phẩm du lịch. Ảnh: N.Quân

có 35 khu, điểm tham quan du
lịch được đầu tư và khai thác kinh
doanh, trong đó có 13 khu, điểm
là danh lam thắng cảnh được xếp
hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp
kinh doanh du lịch, đặc biệt là
các khu, điểm du lịch, danh lam
thắng cảnh đã bố trí kinh phí đầu
tư xây dựng, nâng cấp sản phẩm
dịch vụ - du lịch, tăng cường công
tác tuyên truyền, quảng bá để thu
hút khách du lịch, như Công ty

Cổ phần Du lịch Lâm Đồng đầu
tư 30 tỷ đồng với các hạng mục
tại KDL thác Datanla, Langbiang,
Cáp treo; KDL Rừng Madagui đầu
tư 22 tỷ đồng để nâng cấp đầu tư
mở rộng các dịch vụ lưu trú, vui
chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe;
KDL Sao Đà Lạt: đầu tư 2 tỷ đồng
hoàn thành bãi đậu xe, nâng cấp
sản phẩm dịch vụ; KDL Thung
lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ đầu
tư 25 tỷ đồng; KDL thác Prenn (2
tỷ đồng), Biệt thự Hằng Nga (2 tỷ

đồng) đầu tư nâng cấp sản phẩm,
bổ sung dịch vụ, tôn tạo cảnh quan
phục vụ khách du lịch…
KDL Tuyền Lâm đã được
công nhận là KDL quốc gia tại
Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày
15/02/2017 của Thủ tướng Chính
phủ. Đến nay, đã có 12/39 dự án
đi vào hoạt động kinh doanh, góp
phần tạo thêm sản phẩm phục
vụ du khách khi đến với Đà Lạt
- Lâm Đồng, và đã khẳng định
định thương hiệu. Tuy nhiên,

trong thời gian qua, vẫn có những
đơn vị trong KDL quốc gia hồ
Tuyền Lâm sai phạm trong quy
hoạch, kiến trúc, cảnh quan, môi
trường... gây ảnh hưởng đến tình
hình hoạt động chung của KDL
này. Ông Phạm Văn Dân - Giám
đốc Ban Quản lý KDL hồ Tuyền
Lâm cho biết: Đứng về góc độ
quản lý nhà nước, Ban quản lý
KDL hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Ban Quản lý KDL đang tích cực
chủ động phối hợp với các sở,
ngành và UBND thành phố Đà
Lạt tổ chức quản lý tình hình hoạt
động đầu tư, kinh doanh tại KDL
hồ Tuyền Lâm.
Trong năm 2018, điểm du
lịch Hoa Sơn Điền Trang (TP
Đà Lạt) được đưa vào khai thác,
với các sắc thái riêng, bước đầu
cũng khẳng định thương hiệu,
góp phần đa dạng hóa sản phẩm
du lịch phục vụ khách. Các khu,
điểm du lịch trong năm 2018,
đã tích cực tham gia các chương
trình quảng bá xúc tiến trong và
ngoài tỉnh như: Ngày hội Du lịch
TP Hồ Chí Minh, Hội chợ Du
lịch quốc tế ITE-HCM, Festival
Biển Nha Trang...; đồng thời, đã
quan tâm, tạo điều kiện đón tiếp
và hướng dẫn các đoàn famtrip,
presstrip từ Hàn Quốc, Malaysia,
Thái Lan... và các tỉnh, thành phố
trong cả nước đến khảo sát du
lịch tại địa phương...
XEM TIẾP TRANG 11

Để xảy ra sai phạm tại dự án khu du lịch Thác Voi
PHONG VÂN - HÀ THANH

ự án Khu du lịch (KDL)
sinh thái Thác Voi được
UBND tỉnh Lâm Đồng
cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ
tháng 8/2011. Mục tiêu của dự án
là trồng rừng, cây xanh, cây cảnh,
tôn tạo cảnh quan thác; xây dựng
các công trình kiến trúc, các khu
vui chơi và cơ sở hạ tầng phục vụ
du lịch. Đồng thời, đa dạng các
loại hình du lịch lành mạnh và
an toàn; bảo tồn thiên nhiên, môi
trường sinh thái rừng và đất rừng;
giải quyết việc làm cho người
dân và góp phần phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương. Theo
đó, Công ty Việt R.E.M.A.X được
thuê diện tích 58,3 ha với tổng vốn
đầu tư là 233,5 tỷ đồng.
Trong vòng 6 năm, từ năm
2011 - 2017, UBND huyện Lâm
Hà đã chỉ đạo các phòng, ban
chức năng tiến hành kiểm tra
nhiều đợt. Trong tháng 10/2014,
khi tổ chức kiểm tra tiến độ triển
khai dự án đã phát hiện sau 3 năm
kể từ khi được cấp giấy phép,
công ty chưa đầu tư hạng mục
nào theo giấy chứng nhận đầu
tư, chỉ mới xây dựng khoảng 25
m hàng rào phía trước, 70 m lan
can bảo vệ xuống thác. Đến tháng
3/2016, UBND huyện tiếp tục rà
soát, chỉ đạo kiểm tra hoạt động

D

Qua nhiều đợt kiểm tra, nhắc nhở thế nhưng sau 7 năm triển khai thực hiện dự án Khu Du lịch sinh
thái Thác Voi (thị trấn Nam Ban, Lâm Hà), Công ty TNHH Thương mại du lịch kinh doanh địa ốc Việt
R.E.M.A.X (gọi tắt là Công ty R.E.M.A.X) vẫn chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư, để xảy ra sai
phạm trong quá trình triển khai dự án.
của công ty và nhận thấy, vệ sinh
môi trường trong khu vực tham
quan thác chưa đảm bảo, công
ty chỉ lắp đạt một số biển báo
nơi nguy hiểm, hàng rào lan can
xuống thác đã bị rỉ không an toàn,
chưa trang bị phương tiện phòng
cháy chữa cháy.
Tiến độ thực hiện dự án dự kiến
hoàn thành vào cuối năm 2016,
tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư mới
hoàn thành xong một số hạng mục
như đường giao thông nội bộ, bãi
đậu xe trong khu vực, hệ thống
điện, nước, vườn hoa, cây cảnh,
cây xanh, tôn tạo cảnh quan môi
trường, khu ẩm thực mua sắm,
nhà quản lý, nhà bảo vệ. Còn lại
khá nhiều hạng mục công trình
kiến trúc chưa đầu tư như: Khu
đón tiếp khách du lịch, khu thương
mại, dịch vụ, khu tham quan thác,
khu vui chơi cho thiếu nhi, khu thể
dục thể thao, khu nhà hàng, khu
câu cá, khu cắm trại, khu dã ngoại
dưới tán rừng. Hiện nay, một phần
diện tích đất thuộc khu vực dự án
bị các hộ dân lấn chiếm, tự ý tháo
dỡ các công trình thuộc dự án, gây
khó khăn trong quá trình tiếp tục

KDL Thác Voi là địa điểm thu hút khá đông khách du lịch quốc tế.

triển khai thực hiện dự án.
Ông Thái Văn Mai, Bí thư Đảng
ủy thị trấn Nam Ban cho biết,
Thác Voi được công nhận là Di
tích - danh thắng Quốc gia và là
một trong những thác nước đẹp
của Tây Nguyên hùng vĩ. Xung
quanh thác là hệ thống hang động
kì thú cùng rừng nguyên sinh với
nhiều loại cây leo chằng chịt. Mặc
dù nằm ngay vùng thị trấn nhưng
thác vẫn giữ được vẻ hoang sơ,

quyến rũ. Mỗi tháng KDL có thể
thu hút khoảng 6.000 - 7.000 lượt
khách đến tham quan. Sau khi
được UBND tỉnh giao đầu tư khai
thác du lịch, đã tròn 7 năm Công
ty Việt R.E.M.A.X thực hiện tiến
độ đầu tư rất chậm, chưa hoàn
thành hết các hạng mục đầu tư,
vốn đã đầu tư rất thấp so với giấy
chứng nhận đầu tư đã cam kết. Do
không làm tốt công tác quản lý
diện tích đất được giao để xảy ra

tình trạng một số hộ dân lân cận
lấn chiếm đất, xây dựng nhà và
sản xuất nông nghiệp; chưa chấp
hành thực hiện các kiến nghị, đề
xuất của UBND huyện qua các
đợt kiểm tra. Ngoài ra, việc thu
vé tham quan của Công ty Việt
R.E.M.A.X có nhiều khuất tất,
thu vé khách tham quan nhưng
vé in tên Công ty Thuận Việt,
loại vé này do chính công ty phát
hành nên việc thất thu thuế là điều
không tránh khỏi.
Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ
tịch UBND huyện Lâm Hà
cho biết, qua kiểm tra tại dự án
KDL Thác Voi của Công ty Việt
R.E.M.A.X, Công ty chỉ mới đầu
tư một phần nhỏ còn lại vẫn đang
khai thác kiểu tận thu từ những
gì mà KDL có. Trong thời gian
qua, UBND huyện chỉ đạo các
đơn vị liên quan, UBND thị trấn
Nam Ban phối hợp với Công ty
Việt R.E.M.A.X sớm triển khai
các hoạt động đầu tư; kiến nghị
UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành
liên quan kiểm tra năng lực đầu
tư và trách nhiệm của Công ty
trong thực hiện dự án đầu tư Thác
Voi, nếu không thực hiện đúng
quy định, đề nghị thu hồi dự án
và giao đất cho địa phương quản
lý, tránh tình trạng phức tạp kéo
dài ảnh hưởng đến an ninh trật tự
tại địa phương.

GIA ĐÌNH - ĐỜI SỐNG

CUỐI TUẦN

THỨ BẢY 8 - 12 - 2018

9

CHUYÊN MỤC THANH NIÊN

Tuổi trẻ xã Lát chung tay xây dựng nông thôn mới
hiệu quả sang mô hình trồng bắp
sú mang lại thu nhập đáng kể cho
bản thân và gia đình. Thành công
với mô hình chuyển đổi của mình,
anh K’Sung vận động các gia đình
xung quanh mạnh dạn chuyển đổi
đầu tư, nhất là những đoàn viên
của Chi đoàn thôn.
Ông Hoàng Đình Thể, Phó Chủ
tịch UBND xã Lát cho biết: “Xây
dựng NTM ở địa phương có một
phần đóng góp không nhỏ của
các đoàn viên, thanh niên. Trong
đó, việc các đoàn viên chủ động
chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã
giúp cho người dân địa phương,
nhất là các hộ đồng bào dân tộc
thiểu số nhìn nhận và học hỏi rồi
làm theo. Qua đó, cải thiện cuộc
sống của người dân, giảm tỷ lệ hộ
nghèo, nâng cao thu nhập. Không
chỉ tích cực tham gia phong trào
phát triển kinh tế, Đoàn xã Lát còn
tích cực vận động cán bộ, đoàn
viên, thanh niên tham gia đóng
góp công sức, tiền của để xây
dựng, tu sửa, nâng cấp hệ thống
giao thông thôn xóm, tham gia bảo
vệ môi trường...
Năm 2018, Đoàn xã Lát phối
hợp với Chi đoàn Công an huyện
Lạc Dương tổ chức làm đường
giao thông liên thôn Đạ Nghịt I
với tổng chiều dài là 2 km, phối
hợp với MTTQ Việt Nam xã và
các đoàn thể tổ chức tuyên truyền
về xây dựng NTM thu hút được
65 đoàn viên và người dân tham
gia. Ngoài ra, Đoàn xã còn duy
trì tốt phong trào “Ngày thứ bảy

tình nguyện” với 20 buổi dọn
vệ sinh môi trường, tiếp tục duy
trì việc chăm sóc vườn cây tại
trụ sở UBND xã, duy tu đường
giao thông Păng Tiêng và công
trình thắp sáng đường quê. Trong
chương trình phối hợp bảo vệ an
ninh Tổ quốc, Đoàn xã Lát đã tích
cực tuyên truyền, vận động đoàn
viên, thanh niên tham gia khám
tuyển nghĩa vụ quân sự; tổ chức
giao lưu, động viên, tiễn đưa tân
binh lên đường nhập ngũ. Hoạt
động đoàn và phong trào thanh
niên khối lực lượng vũ trang xã
tiếp tục được đẩy mạnh gắn với
phong trào thi đua lập công, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên
môn, phát huy vai trò nòng cốt của
thanh niên trong công tác phối hợp
phòng, chống tội phạm, giữ gìn
an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội. Chị Lê Thị Thanh Vân, Bí
thư Đoàn xã Lát cho biết: Hiện,
Đoàn xã Lát có 175 đoàn viên,
340 hội viên thanh niên. Với
phương châm “Đâu cần thanh
niên có, việc gì khó có thanh
niên”, sự chung tay, góp sức của
tuổi trẻ xã Lát đã góp phần cùng
xã nhà thực hiện chương trình
xây dựng NTM đạt được nhiều
kết quả tích cực. Thời gian tới,
Đoàn xã tiếp tục đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động, từng
bước nâng cao chất lượng các
hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh
niên phát triển kinh tế, bảo vệ
môi trường, tích cực tham gia xây
dựng gia đình, thôn văn hóa...

Hôm nay có tiết Sinh học, các học sinh lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS huyện Lạc
Dương được dõi theo nhịp đập trái tim đang được cô giáo trình chiếu trên màn hình. Thì ra, hiện
toàn bộ tám phòng học đều được lắp đặt hệ thống máy chiếu, tivi cỡ lớn và hệ thống máy tính kết
nối mạng internet.

và học sinh, tạo nên sự sống động,
thích thú”, cô Nguyễn Quỳnh Anh
cho biết.
Năm học này, Trường THPT
Lang Biang đón 389 học sinh theo
học tại 12 lớp. Hiện trường có 27
giáo viên, tất cả đều đạt chuẩn đào
tạo. Có thể nói, đây là ngôi trường
khá đặc biệt, bởi có rất nhiều học
sinh ở vùng kinh tế đặc biệt khó
khăn, cách trường từ 20 đến 70
km; 70% học sinh con em đồng
bào dân tộc thiểu số. Từng bước
vượt qua khó khăn, năm học qua,
tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt gần
96%, một học sinh đoạt giải ba
cấp tỉnh môn Văn. Đặc biệt hơn,
trong Cuộc thi Nghiên cứu khoa
học - kỹ thuật cấp quốc gia, đề tài
của học sinh Trường THPT Lang
Biang được ngành Giáo dục Lâm
Đồng chọn dự thi và đoạt giải nhì.
Thầy Phó Hiệu trưởng Nguyễn
Mậu Pháp cho biết: “Nhận thức
tầm quan trọng của CNTT, nhà
trường luôn quan tâm việc ứng
dụng CNTT trong những tiết học,
góp phần nâng cao chất lượng
học tập cho học sinh; sự tìm tòi,
sáng tạo của giáo viên và tạo môi
trường giáo dục mang tính tương
tác cao, chứ không đơn thuần là
thầy giảng, trò nghe, thầy đọc, trò
chép như trước đây”.

Những năm qua, Đoàn xã Lát
(huyện Lạc Dương) đã phát
huy vai trò của mình trong xây
dựng nông thôn mới (NTM).
Qua đó, thể hiện được tính
xung kích của tuổi trẻ trên mọi
lĩnh vực, góp phần xây dựng
quê hương ngày càng văn
minh, giàu mạnh.
ĐỨC TÚ

N

hằm chung tay xây
dựng NTM, Đoàn
xã Lát đã xây dựng
chương trình hành
động hưởng ứng phong trào, thu
hút đông đảo đoàn viên, thanh
niên tham gia vào các phong trào:
“Xung kích, tình nguyện phát
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ
Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh
niên lập thân, lập nghiệp”; lấy việc
nâng cao đời sống của đoàn viên,
thanh niên, giúp thanh niên phát
triển kinh tế, làm giàu chính đáng
là nhiệm vụ quan trọng.
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và
sự sáng tạo trong lao động, nhiều
thanh niên đã tích cực tăng gia sản
xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển
kinh tế, vươn lên làm giàu. Điển
hình như các mô hình chuyển đổi
cơ cấu cây trồng của đoàn viên
Cill Ju Sép, Kơ Să Guyl, Klong
Ha Plét, Liêng Hót Ha Ngương,
K’Sung. Đoàn viên Klong Ha Plét

Thanh niên xã Lát dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Ảnh: Đ.Tú

cho biết: Trước đây, mình canh
tác cà phê, do giá cả bấp bênh,
sự đầu tư chăm sóc giảm dẫn đến
không hiệu quả nên bản thân mình
đã đi nhiều nơi để học hỏi các mô
hình làm kinh tế của địa phương
khác. Về địa phương nhận thấy
thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với
các loại rau, hoa, củ, quả nên gia

đình đã mạnh dạn đầu tư. Bước
đầu, tuy thu nhập chưa cao nhưng
cũng định hình được một mô hình
canh tác mới, có đầu tư bài bản,
thay đổi lối làm ăn nhờ đất, nhờ
trời. Trong khi đó, anh K’Sung,
Bí thư Chi đoàn thôn Păng Tiêng
1, lại tự mình chuyển đổi các thửa
đất canh tác cà phê già cỗi, không

Những tiết học sinh động
MAI VĂN BẢO

T

rường Phổ thông Dân tộc
nội trú - THCS huyện Lạc
Dương có 34 cán bộ, giáo
viên và nhân viên; trong đó có 20
giáo viên. Năm học 2018-2019,
trường có 195 học sinh đều được
tổ chức nội trú. Hiện toàn bộ tám
phòng học đều được lắp đặt hệ
thống máy chiếu, tivi cỡ lớn và
hệ thống máy tính kết nối mạng
internet. Hiệu trưởng Hoàng Thị
Cúc Huyền cho biết: “Trường bắt
đầu triển khai ứng dụng CNTT
trong giảng dạy từ năm 2008.
Cùng với việc giúp giáo viên nâng
cao kiến thức, tính sáng tạo trong
những tiết học; giờ đây, học sinh
con em đồng bào dân tộc thiểu số
đã rất thích thú với những tiết học
sinh động”.
Quả thực, từ năm 2008, những
bản giáo án điện tử đầu tiên bắt
đầu xuất hiện trong những tiết
học, được minh họa bằng các dữ
liệu đa phương tiện một cách trực
quan, đã tạo sức hút mạnh mẽ với
học sinh. Những năm gần đây,
đã xuất hiện thêm những thiết bị
công nghệ dạy học hiện đại, như
sách giáo khoa điện tử, bài giảng
E-learning... đã tạo nên những giờ
học chất lượng.

Năm học 2017-2018, huyện
Lạc Dương có 23 trường học các
cấp. Học sinh dân tộc thiểu số hơn
73%. Đến nay, huyện có 13 trường
đạt chuẩn quốc gia. Năm học qua,
ngành giáo dục huyện đã được
đầu tư trang thiết bị dạy học, phần
mềm quản lý, dạy học, với tổng
kinh phí hơn 12,4 tỷ đồng. Bước
vào năm học mới, ngành xác định,
đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong
quản lý giáo dục và dạy học là một
trong chín nhiệm vụ trọng tâm.
Phó Trưởng phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện Lạc Dương Phạm
Hồng Thái cho biết: “Thời gian
qua, chúng tôi đã triển khai hiệu
quả một số ứng dụng CNTT phục
vụ công tác quản lý, dạy học, như
quản lý trường học online, quản
lý thư viện, xét tốt nghiệp THCS,
thi học sinh giỏi, bài giảng điện
tử... Đã tổ chức tập huấn, khuyến
khích giáo viên tiếp cận công nghệ
dạy học mới, truyền tải nội dung
cuộc cách mạng 4.0 đến giáo viên,
từng bước thay đổi tư duy sáng tạo
trong dạy và học, tạo ra những tiết

Giờ Sinh học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS huyện Lạc Dương. Ảnh: M.V.B

học chất lượng, hấp dẫn”.
Em Rơ Ông K’Ết cho biết: “Các
tiết học ứng dụng CNTT đã giúp
chúng em tiếp cận phương pháp
dạy học mới hấp dẫn hơn. Như
ở môn Anh văn này, sau khi cô
giáo trình bày bài giảng, thì hình
ảnh minh họa trên máy chiếu kết
hợp với hiệu ứng âm thanh sẽ
giúp chúng em dễ hình dung hơn,
có điều kiện để nghe được tiếng
Anh của người bản xứ”. CNTT

là công cụ đắc lực, hỗ trợ đổi mới
nội dung, phương pháp giảng dạy,
hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục,
nhằm nâng cao chất lượng phát
triển giáo dục. “Một trong những
điều kỳ diệu của thế giới là sự xuất
hiện của internet, đã tạo ra một thế
giới phẳng. Giờ, giáo viên, học
sinh có thể tìm kiếm các bài giảng,
những chủ đề liên quan để bổ trợ
cho môn học. Những tiết học bây
giờ là sự tương tác giữa giáo viên
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Tỷ phú trẻ với mô hình đa cây
Đó là chàng trai trở thành tỷ
phú khi mới 31 tuổi (ở Thôn 5,
xã Hòa Nam, huyện Di Linh) với
mô hình sản xuất đa cây.

bấp bênh như hiện nay, trồng
xen canh là giải pháp “an toàn”
nhất. Bởi, nếu “thất bại” loại cây
này thì vẫn còn có loại cây khác
cho thu nhập, tránh tình trạng bị
trắng tay…
Chàng tỷ phú trẻ cho biết,
năm ngoái (2017), vợ chồng
Hạnh đã thu hoạch gần 8,5 tấn
sầu riêng (giá bán tại vườn từ 60
- 60.500 đồng/kg); hơn 2 tấn cà
phê nhân (giá 35.000 đồng/kg)
và vài tấn chuối Laba… Sau khi

trừ chi phí, công lao động, đôi
vợ chồng trẻ đã thu nhập, tích
lũy gần 1 tỷ đồng.
Người ta nói “có tiền thì làm
ra tiền…”. Để chuẩn bị mùa sau
nâng cao mức thu nhập cho gia
đình, chàng tỷ phú trẻ đã dùng
số tiền tích lũy được tiếp tục đầu
tư vào khu vườn mới mua rộng
1 ha hiện đã trồng xen 1.000
cây chuối con (giống Nam Mỹ)
với 135 cây sầu riêng và 80 cây
bơ. Đầu tư trên 200 triệu đồng
để xây dựng hàng rào, lắp đặt
hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự
động, đầu tư công cán lao động...
Tỷ phú trẻ vui mừng chia sẻ,
bên cạnh thu nhập ổn định ở
khu vườn cũ, sang tháng 7 năm
2019, gia đình Hạnh sẽ có mùa
thu hoạch đầu tiên từ 1.000 gốc
chuối giống ngoại nhập. Và,
những năm tiếp theo khi 285
cây sầu riêng ở 2 khu vườn và
80 gốc bơ ngoại cho quả, chắc
chắn mức thu nhập của gia đình
sẽ tăng cao gấp nhiều lần so với
hiện tại… Với diện tích sản xuất
trên, Hạnh phải thuê từ 3 - 5
người dân trong vùng làm việc
thường xuyên (trả công từ 200 300 ngàn đồng/người/ngày).
Dù mới 31 tuổi, song Trần
Đình Hạnh đã có một cơ ngơi
tiền tỷ - trở thành một trong
những tỷ phú trẻ ở vùng cà phê
Di Linh.

người đàn ông không rõ địa chỉ
với giá 5 triệu đồng cùng 40
viên đạn chì để bắn chim. Sáng
ngày 15/10, Đỗ Đức Phách đem
khẩu súng ra bắn thử thì trúng
em vợ lúc này đang kéo dây
tưới rau.
Cũng trong đầu năm 2018,
căn nhà được dùng để kinh
doanh của gia đình ông P.T.Q
(ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện
Đức Trọng) bị bắn vào cửa kính
ở tầng 3. Công an huyện Đức
Trọng đã vào cuộc điều tra, xác
định loại súng bắn vào nhà của
gia đình ông Q là súng cồn, bắn
bằng đạn bi. Cũng theo cơ quan
công an, có thể trong lúc dùng
súng cồn để săn bắn chim vào
ban đêm, người sử dụng súng đã
để “lạc đạn”.
Theo Công an tỉnh Lâm
Đồng, những năm gần đây, lực
lượng công an phát hiện ngày
càng nhiều trường hợp buôn
bán, tàng trữ và sử dụng súng
tự chế. Khi bị bắt giữ, hầu hết
các đối tượng khai nhận mua
súng trên mạng và sử dụng
để săn bắn. Tuy nhiên, nhiều
trường hợp đã sử dụng loại
súng này để giải quyết mâu
thuẫn, uy hiếp người khác,
thanh toán lẫn nhau gây tâm lý
bất an cho nhiều người. Hằng
năm, Công an tỉnh Lâm Đồng
và công an các huyện, thành
phố vẫn thường xuyên tuyên

truyền, vận động người dân tự
nguyện giao nộp các loại súng,
chất nổ, hung khí nguy hiểm.
Riêng Công an huyện Đam
Rông, trong vòng 5 năm (2013
đến năm 2017), công an huyện
đã phối hợp với công an các
xã, các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn huyện vận động, thu hồi: 5
súng quân dụng, 172 súng kíp,
95 súng cồn, 12 súng hơi tự chế,
23 nòng súng, 3 quả bom, 4 lựu
đạn, 1 đầu đạn, 100g thuốc nổ,
565 g thuốc súng, 6 kg diêm sinh
để chế tạo thuốc súng, 12 kg bi
sắt, bi gang các loại dùng để làm
đạn súng kíp, 595 viên đạn các
loại và 132 vũ khí thô sơ các loại
(chủ yếu do người đồng bào dân
tộc Mông giao nộp).
Hiện nay, mỗi năm có hàng
trăm khẩu súng tự chế các loại
đã được lực lượng công an các
huyện trên địa bàn thu giữ, tiếp
nhận và tiêu hủy theo quy định.
Tuy nhiên, do súng tự chế có giá
thành rất rẻ, dễ chế tạo nên vẫn
bị nhiều người mua các bộ phận
về tự chế tạo và sử dụng. Trong
thời gian tới, ngoài việc tiếp tục
vận động, tuyên truyền người
dân không tàng trữ, buôn bán,
sử dụng súng các loại, chất nổ,
hung khí nguy hiểm, lực lượng
công an sẽ tiếp tục xử lý nghiêm
những trường hợp vi phạm để
răn đe, giáo dục chung cho toàn
xã hội.

THANH DƯƠNG HỒNG

T

rần Đình Hạnh (sinh năm
1987 không chờ đến 30
tuổi mới lập nghiệp mà ý
thức tự lập, vượt khó và vươn
lên làm giàu xuất hiện trong suy
nghĩ của chàng trai này từ khi
còn là cậu học trò. Năm 1984,
bố mẹ Hạnh đã đưa cả gia đình
rời Nam Định vào Hòa Nam (Di
Linh) lập nghiệp, vào năm 1987,
cậu bé Hạnh được sinh ra trên
quê mới này…
Những năm đầu đi lập nghiệp
trên quê mới gặp nhiều khó
khăn, nhà lại đông anh em, thiếu
sức lao động, học hết lớp 10,
Hạnh đành nghỉ học để ở nhà
phụ giúp gia đình, tính chuyện
mưu sinh.
Nhờ sức lao động của chàng
trai mới lớn, cộng với đức tính
cần cù, chịu thương, chịu khó,
kinh tế gia đình Hạnh dần dần
cải thiện…
Sau khi cưới vợ, với 6 sào đất
gia đình cho, hai vợ chồng Hạnh
trồng các loại cây công nghiệp
truyền thống của địa phương như
cà phê, chè… nhưng khó vươn

Tỷ phú trẻ Trần Đình Hạnh trong vườn đa cây của mình. Ảnh: T.D.H

lên làm giàu nên Hạnh đã đi tìm
hiểu, học hỏi kinh nghiệm, mô
hình sản xuất và quyết định thay
đổi cách thức sản xuất bằng việc
trồng xen các loại cây ăn quả có
giá trị kinh tế cao trên diện tích
đất đang trồng cà phê như: sầu
riêng, bơ, chuối Laba... Mô hình
vườn “đa cây” hình thành từ đó
và từng bước mang lại thu nhập
đáng kể cho gia đình chàng nông
dân trẻ này…
Từ khi có thu nhập tương đối

khá, chàng tỷ phú trẻ đã dành
dụm, gom góp hơn 1 tỷ đồng
mua thêm 1 ha đất canh tác, mở
rộng diện tích sản xuất để vươn
lên làm giàu từ chính mảnh vườn
của mình. Đến nay, đôi vợ chồng
trẻ đã có 1,7 ha đất sản xuất cà
phê, trồng xen 190 cây sầu riêng
hạt lép trong đó có 40 cây đã
cho quả hơn 3 năm nay; 300 gốc
chuối Laba đang cho thu hoạch.
Việc trồng xen được Hạnh lý
giải: Giá cả các loại nông sản

Cảnh báo nguy cơ từ súng tự chế
Hàng loạt vụ việc người dân bị
trọng thương do súng tự chế
xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng trong thời gian qua đang
gióng lên hồi chuông cảnh báo
về loại vũ khí tự chế nguy hiểm
chết người này.
C.PHONG

B

ệnh viện Đa khoa Lâm
Đồng cho hay, thời gian
qua, đơn vị liên tục tiếp
nhận các trường hợp bị trọng
thương do trúng đạn súng tự
chế. Hầu hết những trường hợp
này đều được người nhà phát
hiện, kịp thời chuyển lên bệnh
viện cấp cứu, được các bác sĩ
phẫu thuật vết thương nên may
mắn chưa ghi nhận trường hợp
nào tử vong. Gần đây nhất,
ngày 1/11, Bệnh viện Đa khoa
Lâm Đồng tiếp nhận nạn nhân
Đặng Quốc Đạt (33 tuổi, ngụ
xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương)
trong tình trạng nguy kịch, hôn
mê sâu do bị đạn chì bắn trúng
vùng bụng.
Sau hơn hai tiếng, các bác sĩ
đã tìm thấy và gắp ra viên đạn
mắc trong vùng bụng nạn nhân,
đồng thời khâu lại lỗ thủng ruột
non, làm hậu môn nhân tạo,
khâu cầm máu các vết thương
do viên đạn gây ra. Theo Bệnh
viện Đa khoa Lâm Đồng, chỉ

Anh Vũ Văn Kỳ, ngụ xã Tân Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) suýt mất mạng vì trúng đạn
súng tự chế của người thân bắn nhầm vào đầu tháng 10/2018. Ảnh: C.Phong

cần chậm thêm ít phút nữa anh
Đạt có thể sẽ không giữ được
tính mạng. Nạn nhân cho biết,
sáng ngày 1/11, anh đang chỉnh
súng để vào rừng bắn chim thì
xảy ra “cướp cò”, đạn chì bắn
trúng vùng bụng khiến anh
bất tỉnh. Cũng theo nạn nhân,
khẩu súng trên do anh tự chế
tạo sau khi đặt mua các bộ
phận từ trên mạng.
Trước đó, ngày 5/10, anh Đỗ
Đức Phách (31 tuổi, ngụ xã Tân
Hội, huyện Đức Trọng) đem
súng tự chế ra thử thì bắn trúng
em vợ là Vũ Văn Kỳ (26 tuổi),

khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.
Rất may anh Kỳ được người
nhà chuyển lên bệnh viện cấp
cứu và phẫu thuật kịp thời. Lo
sợ bị cơ quan chức năng xử lý
hành vi của anh rể, anh Kỳ ban
đầu khai đang tưới rau bỗng bị
trúng đạn, nghi do người bắn
chim trong rừng gây ra. Tuy
nhiên, sau đó Công an huyện
Đức Trọng đã vào cuộc điều tra,
xác định nạn nhân trúng đạn do
bị anh rể “bắn thử”. Làm việc
với cơ quan Công an, anh Phách
khai nhận, vào tháng 9/2018 đã
mua một khẩu súng tự chế của
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Lã Chính ủy...
... Như vậy đấy, bài thuyết trình
của tôi đến đây là hết, có đồng
chí nào hỏi gì nữa không? Không
à? Tôi kết luận như sau: Bản
chất của đế quốc là hiếu chiến,
là xâm lược, cho nên nhân dân
lao động và yêu chuộng hòa bình
trên thế giới không tin bọn chúng.
Việt Nam ta nhớ lời Bác Hồ dạy
“Không có gì quý hơn độc lập
tự do”, phải đánh thắng giặc Mỹ
xâm lược, đời ta đánh chưa xong,
đời con cháu ta phải đánh. Một
ngàn năm Bắc thuộc nhưng đã có
bao nhiêu cuộc khởi nghĩa của
dân ta làm cho quân xâm lược
phải đổ máu ở sông Bạch Đằng,
để nước Việt Nam chính thức có
chủ quyền.
Tôi và mọi người lúc về chỗ
ngủ, còn nói với nhau lạ quá, anh
Lã chỉ nghe Đài Tiếng nói Việt
Nam bữa đực bữa cái mà lại nói
về vấn đề Ních Xơn sang thăm
Trung Quốc kỹ vậy?

Ba hôm trước, anh ta cũng nói
về Lâm Bưu, đại ý là: Lâm Bưu
phản đảng, muốn lật đổ Mao
Trạch Đông, nhưng tình báo quân
sự đã phát hiện từ lâu, cuối cùng
ông ta bỏ trốn nhưng rồi bị chết
cháy do máy bay chở ông ta bị
tên lửa Trung Quốc bắn hạ trên
cao nguyên Nội Mông…
… Ở cùng tiểu đội với Lã, tôi
không thấy anh nói dù chỉ một
lần một từ tục tĩu nào. Trông con
người anh toát lên một tinh thần
lạc quan, và anh truyền niềm tin
thắng lợi đến mọi người. Có lần
tôi hỏi sau này hết giặc, anh sẽ
làm gì? Lã nói sẽ thi vào đại học
tổng hợp sử, sẽ trở thành một nhà
nghiên cứu sử học, sẽ cùng mọi
người viết tiếp trang sử đấu tranh
từ đầu thế kỷ 19 đến kháng chiến
chống Mỹ thắng lợi, hoặc thi
ngành báo chí nữa.
Chúng tôi đều quý anh ở tinh
thần quả cảm, trí thông minh trong

Chữ quốc ngữ... 
... Đầu thế kỷ XX, một nhà sử
học Pháp viết: “Cách phiên âm
chữ quốc ngữ bằng chữ cái roman
là do các giáo sĩ phương Tây nghĩ
ra, điều đó chắc rồi, nhưng ai là
người đầu tiên thì khó mà biết
được” (Charles Maybon, Lịch sử
hiện đại Xứ An Nam 1591-1820,
Nxb Plon & Nourrit, Paris, 1919).
Hình thành chữ quốc ngữ là một
quá trình. Hoàn thiện chữ quốc
ngữ từ xưa tới nay cũng là một quá
trình, quá trình này có thể có lúc
tạm ngưng hay chậm lại vì một lý
do nào đó chứ không bao giờ kết
thúc, bởi ngôn ngữ là một cơ thể
sống, đồng hành tiến triển cùng
cộng đồng sử dụng nó.
Công lao đặt nền móng cho sự
hình thành chữ quốc ngữ chắc chắn
là công lao chung của nhiều giáo
sĩ và tín đồ Thiên chúa giáo người
Bồ Đào Nha, người Tây Ban Nha,
người Ý, người Pháp, người Hà
Lan... Và tại sao không? Người Việt
Nam ta nữa chứ. Bởi, theo thiển
nghĩ của chúng tôi, chính người
Việt chứ còn ai khác là những ông
thầy đầu tiên dạy tiếng Việt cho các
giáo sĩ nước ngoài đặt chân lên đất
nước mình, cho họ dần dần vươn
lên trình độ không chỉ dùng tiếng
Việt để giao tiếp, mà còn có thể lên
bục thuyết giảng đạo lý bằng tiếng
Việt. Và, một khi đã có một số tín
đồ bản địa dù ít ỏi tiếp cận được chữ
Latinh, thì nhất định những người
Việt ấy phải có công góp phần vào
việc ghi ra giấy chữ quốc ngữ bằng
mẫu tự roman. Người phương Tây
ra nước ngoài, nhất là vào thời bành
trướng của chủ nghĩa thực dân,
không mấy ai tránh được tật kỳ thị
người bản địa. Nếu chúng ta tin
lời của chính giáo sĩ Alexandre de
Rhodes, các nhà truyền giáo người
Bồ, người Ý, người Tây Ban Nha
đều không muốn nâng một số giáo
đồ Việt Nam lên hàng chức sắc. Có
nhà sử học đặt vào miệng Alexandre
de Rhodes câu nói trứ danh: “Người
bản xứ có thể tử vì đạo, tại sao họ
không thể làm giáo phẩm?”. Không
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chiến đấu, trận nào anh cũng bắn
hạ từ hơn một chục đến hai chục
thằng giặc ngoại bang to xác bởi
tài thiện xạ của anh. Có trận, đồng
chí xạ thủ B40 hy sinh, anh lấy
súng của đồng đội bắn thẳng vào
xe tăng, xe bọc thép của địch,
đã bắn là trúng. Trận đánh vào
chi khu quân sự Bình Tuy (Bình
Thuận) vào đầu tháng 11/1974,
quân ta đại thắng, chỉ một tiểu
đoàn bộ binh chúng tôi mà loại
ra khỏi vòng chiến đấu hai trung
đoàn địch có xe tăng ủng hộ.
Mười chín chiếc xe tăng bị cháy,
riêng Lã xơi gọn 4 chiếc. Bên ta
hy sinh 17 chiến sỹ, bị thương
30 người. Quân giặc chết nằm la
liệt, nhiều thằng bị thương la khóc
ầm ỹ. Gần kết thúc trận đánh, Lã
Chính ủy bị một tên lính bắn lén
gãy nát chân trái từ nửa đùi trở
xuống. Anh được chuyển về tuyến
sau, chúng tôi xa nhau từ đấy…
… Ngồi trong quán cà phê bên

hồ Xuân Hương, tôi kể anh nghe
sau giải phóng miền Nam, tôi
còn đánh giặc ở biên giới Tây
Nam, rồi lên Lâm Đồng truy quét
Fulro, mãi đến năm 1981 mới
chuyển ngành và lấy vợ. Vợ tôi
là cán bộ thành hội Phụ nữ, trước
hoạt động trong phong trào sinh
viên Đà Lạt, và tôi ở luôn Đà Lạt
cho đến nay. Chắc chắn đây là
quê hương thứ 2 của tôi. Anh Lã
cho biết sau khi bị thương, được
chuyển ra vùng an toàn, chân trái
dập nát phải cưa, sau tết 1975
chuyển ra Bắc. Tiếc quá, không
được vào Sài Gòn. Sau đó làm Bí
thư Đảng ủy xã cho đến 50 tuổi
thì nghỉ hưu. Nghỉ cho lớp trẻ nó
làm, mình không nên làm hòn
đá cản đường người khác. Cũng
tiếc, vì cái chân cụt đến gần háng,
không dám vào Đại học để trở
thành nhà báo, hay nhà nghiên
cứu lịch sử. Cố sức để thực hiện
ước muốn thì chỉ làm xấu đội
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rõ giáo sĩ Alexandre de Rhodes có
thực lòng đánh giá cao người Việt
Nam ta đến mức ấy hay không, trên
thực tế là phải chờ hơn ba trăm năm,
tính từ ngày đội thương thuyền Bồ
Đào Nha cập bến Đàng Trong (và
cùng với thương nhân, có một số
giáo sĩ cùng đi để hành lễ cho họ),
và sau hơn hai trăm năm sau khi đạo
Thiên chúa bắt đầu truyền vào nước
ta, thì Giáo hội Thiên chúa giáo Việt
Nam mới có vị linh mục đầu tiên
là người Việt. Đã thế, lễ tấn phong
Cha Bỉnh được tiến hành năm 1820
tại Lisbonne thủ đô Bồ Đào Nha,
chứ không phải tại một nơi nào đó
trên nước Pháp hay nước Việt Nam.
Tại sao mỗi một
Alexandre de Rhodes?
Tại sao trong số tập thể tác giả
kia, một tên tuổi được nhắc đến,
được vinh danh nhiều nhất là giáo
sĩ Alexandre de Rhodes, người
Pháp? Trước hết, ông là một người
đa tài. Linh mục Léopold Cadière
nhận định: “Không chỉ là người
hành động, Cha A. de Rhodes còn
là một nhà nghiên cứu và một
nhà văn lớn. Có một điều đến nay
(1915) nhiều người chúng ta vẫn
chưa được thấy hết, là cái vốn
kiến thức của ông về ngôn ngữ
học. Cha A. de Rhodes là người sử
dụng thành thạo nhiều thứ tiếng”
(Leopold Cadière, B.A.V.H. Tập
2, năm 1915). Giáo sư Paul Mus
cũng đánh giá cao Alexandre de
Rhodes. Ông có đầy đủ tư chất
một nhà ngôn ngữ học, thông thạo
mười hai thứ tiếng, nhờ đó ông
đã “tiếp cận chữ quốc ngữ trên
bình diện khoa học. Ông là người
có công hoàn chỉnh cách viết chữ
quốc ngữ” (Paul Mus, Việt Nam,
nghiên cứu xã hội học về một cuộc
chiến tranh -1952). Muộn hơn, nhà
sử học Jean Lacouture cho rằng,
A. de Rhodes được tôn vinh không
chỉ tại ông có công cho xuất bản
cuốn Từ điển Việt - Bồ - Latinh
(dù ông không phải là tác giả) và
là người soạn cuốn Ngữ pháp tiếng
Việt đầu tiên, mà lý do quan trọng
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hơn là, “Alexandre de Rhodes nếu
không phải là người sáng tạo ra
chữ quốc ngữ thì là ông người đầu
tiên sử dụng và quảng bá mạnh mẽ
thứ chữ ấy” (Jean Lacouture, Các
giáo sĩ Dòng Tên -1991-1992).
Đến đây xin mở ngoặc để nói một
điều. Chắc chúng ta phải ít nhiều
thận trọng trước những nhận định
trên. Ba học giả vừa nói, những
nhà nghiên cứu uyên thâm và đáng
kính, đều là người Pháp. Mà nói
mạn phép, người Pháp dường như
ai cũng có mang ít nhiều “máu Đại
Pháp” trong người, họ bao giờ cũng
tìm cách tôn vinh đồng bào của
mình trước hết và trên hết; đặc biệt
rõ từ thế kỷ Thế kỷ Ánh sáng, trở
đi. Đấy là chưa tính những trường
hợp vì mục đích chính trị. Vào thập
niên 1940, khi gốc rễ chủ nghĩa
thực dân Pháp ở Việt Nam bắt đầu
lung lay trước phong trào cách
mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam
lãnh đạo, mặt khác, chịu sức ép bởi
mưu đồ bành trướng của Nhật Bản
lăm lăm giương cao ngọn cờ Đại
Đông Á nhằm mê hoặc và lôi kéo
các dân tộc châu Á đi với mình,
nhiều vị cao niên nay tuổi ngoài
tám mươi chắc ít nhiều có dịp đọc
các cuốn sách bằng tiếng Việt (phần
lớn tái bản) được in đẹp và bán giá
rẻ nhờ dựa vào ngân sách tài trợ
hào phóng của nhà cầm quyền thực
dân bỏ ra để xây dựng “Tủ sách
Alexandre de Rhodes”. Trong bối
cảnh ấy, rất dễ hiểu tại sao hai giáo
sĩ phương Tây được tôn vinh nhất
ở Đông Dương lui tới vẫn là A Lịch
Sơn Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes)
và Bỉ Như Bá Đa Lộc (tức Pigneau
de Béhaine, Giám mục D’Adran).
Giám mục Bá Đa Lộc chính là
người phò tá Hoàng tử Cảnh sang
Paris cầu viện, giúp chúa Nguyễn
Ánh đánh bại nhà Nguyễn Tây Sơn
đang lâm vào khủng hoảng, nhằm
tiến tới “nhất thống sơn hà”, để rồi
một trăm năm sau nữa, toàn bộ sơn
hà Việt Nam nằm dưới quyền đô hộ
của thực dân Pháp.

(Còn nữa)

hình mà thôi. Cậu hỏi tớ có mấy
vợ mấy con à? Hì hì, một vợ thôi,
mãi năm 1983 tuổi 33 mới lấy vợ
là cô giáo trường làng. Hai gái
đầu, đứa lớn học ở Đà Lạt, lấy
chồng ở luôn đây. Đứa con gái
thứ 2 hả? Cháu dạy học trường
làng. Thằng út sinh 1991, nó bộ
đội, ờ ờ đang ở Trường Sa. Lần
này mới có dịp đi chơi, trước là
vào Đà Lạt thăm con cháu, sau
xuống thành phố Hồ Chí Minh,
Cần Thơ, Cà Mau rồi ngược ra
Vũng Tàu, Nha Trang, Huế là
xong. Đi cho biết đó biết đây, ở
nhà với vợ biết đời nào khôn, ha
ha… anh cười sảng khoái, gương
mặt rạng ngời. Mải ôn lại chuyện
ngày xưa, thoắt đã 2 giờ chiều
quên cả ăn trưa. Đành phải chia
tay, chúng tôi ôm nhau thật chặt,
hẹn ngày gặp lại.
Trời Đà Lạt nắng đẹp. Nghe từ
xa, bản nhạc của rừng thông được
cất lên từ gió ngân mãi, ngân mãi.

Chú trọng các giá trị...	
...
Con người - yếu tố
quyết định
Các khu, điểm du lịch
cố gắng tổ chức tốt nhiều
chương trình, sự kiện để khai
thác khía cạnh văn hóa, như
Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương
(KDL thác Prenn), Lễ hội Hóa
trang - Halloween, Lễ hội
Tình yêu (KDL Thung lũng
TìnhYêu - Mộng Mơ), Lễ hội
Rằm tháng Giêng (KDL thác
Pongour)... với nhiều hoạt
cảnh sân khấu, ca nhạc, hay
tái hiện đời sống dân dã thời
xưa... Nhiều doanh nghiệp
nhận thức được vai trò nguồn
nhân lực trong hoạt động, nên
đã tích cực tạo điều kiện cho
nhân viên tham gia các lớp
bồi dưỡng thuyết minh viên,
từng bước chuyên nghiệp
trong phục vụ khách du lịch,
điển hình như Trung tâm lưu
trữ Quốc gia IV, Công ty XQ
- Sử quán Đà Lạt, Bảo tàng
Lâm Đồng, KDL Dinh III...
Ngược lại, nhiều khu, điểm
du lịch chưa chủ động đầu tư
về cơ sở vật chất và nguồn
nhân lực, để danh lam thắng
cảnh xuống cấp, ô nhiễm, bị
xâm lấn, như: Các KDL thác
Cam Ly, thác Hang Cọp, thác
Gougah, thác Voi... Một số
khu, điểm du lịch khác chưa
được quan tâm đến công tác
vệ sinh môi trường, để hệ
thống nhà vệ sinh công cộng
phục vụ du khách xuống
cấp, như tại thác Hang Cọp,
hồ Than Thở bị bồi lắng,
thác Ankroet, thác Voi, thác
Gougah; thác Cam Ly bị ô
nhiễm nặng mà chưa có giải
pháp khắc phục hiệu quả, thác
Pongour và Gougah bị ảnh
hưởng nghiêm trọng về nguồn
nước và cảnh quan thác từ tác
động của công trình hồ thủy
điện Đại Ninh... tạo nên hình
ảnh xấu của khu, điểm du lịch
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trong mắt du khách.
Theo ông Tôn Thiện San
- Chủ tịch UBND thành phố
Đà Lạt: Con người là yếu tố
quan trọng trong hoạt động du
lịch, con người cũng chính là
sản phẩm du lịch. Xây dựng
đội ngũ nguồn nhân lực trong
hoạt động du lịch là trách
nhiệm của doanh nghiệp và
cần đồng hành với mục tiêu
chung của thành phố và cộng
đồng dân cư về nét đẹp của
người Đà Lạt, chính là “hiền
hòa - thanh lịch - mến khách”;
về văn minh đô thị với phong
cách riêng của Đà Lạt là “nhà
nhà trồng hoa, người người
trồng hoa”. Đó là trách nhiệm
nâng cao giá trị của Đà Lạt,
cùng với rất nhiều nội dung
liên quan đến sản phẩm du
lịch. Doanh nghiệp phải đồng
hành cùng chính quyền và
cộng đồng xây dựng thành
phố Đà Lạt trở thành điểm
đến thân thiện.
Chính quyền có trách nhiệm
phải bảo đảm an ninh an toàn
cho du khách và đang rất nỗ
lực làm nhiều công việc, như
đặt camera an ninh để xử lý
vi phạm giao thông và môi
trường; tập trung cho hạ tầng,
như nâng cấp và đầu tư hệ
thống đối ngoại ở QL20, cao
tốc Dầu Giây, đường Đà Lạt
- Nha Trang, đường đi Phan
Thiết... Giao thông đối nội là
đường vành đai, quy hoạch
bãi đậu xe 5-10 ha và đầu tư
dịch vụ trung chuyển, khôi
phục tuyến đường xe lửa từ
Phan Rang lên Đà Lạt... Đặc
biệt, thành phố đã thành lập
đội chống “cò” và đã xử phạt
từ đầu năm đến nay 202 triệu
đồng, nhưng vấn đề cò kéo,
chặt chém, hàng kém chất
lượng vẫn còn đeo bám dai
dẳng, cần sự phối hợp của các
doanh nghiệp và cộng đồng
dân cư...
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CUỐI TUẦN

THỂ THAO

Những người tiên phong đưa Yoga về phố huyện
Không chỉ đơn thuần là thể dục
thể thao, Yoga mang lại nhiều lợi
ích cho người tập cả về sức khỏe
lẫn tinh thần nên phát triển rất
nhanh tại Lâm Đồng những năm
gần đây. Bên cạnh các câu lạc bộ
Yoga mọc lên ở 2 thành phố lớn
trong tỉnh là Đà Lạt và Bảo Lộc,
nhiều người nay đã nỗ lực đưa
Yoga về các phố huyện vùng xa.
VIẾT TRỌNG

Câu lạc bộ Yoga
đầu tiên ở thị trấn Di Linh
Người đầu tiên đưa Yoga đến
với thị trấn Di Linh là cô giáo
Trần Thị Thư, giáo viên thể dục
của Trường Trung học cơ sở Lê
Lợi, thị trấn Di Linh.
Sinh năm 1979, người quê
Ninh Bình, vào dạy học tại thị
trấn Di Linh, cô giáo Thư có một
gia đình êm ấm, chồng có công
việc ổn định, nhà có một cậu con
trai. Nhưng rồi tai họa đột ngột
đến với ngôi nhà này trong năm
2010 khi người chồng cô bị bệnh
hiểm nghèo chỉ một thời gian
ngắn ra đi, để lại cô với con thơ.
Đó là năm cô giáo Thư chỉ 33
tuổi, sự ra đi của người chồng
đã để lại trong cô những khoảng
trống đáng sợ. Một mình nuôi
con, có những thời gian mất ngủ,
cô thử tìm đến với Yoga với các
bài tập trên mạng qua lời giới
thiệu của nhiều người như là
phương cách vượt qua một giai
đoạn đầy khó khăn của đời người.
Và rồi Yoga bắt đầu gắn bó với cô
như một phần của cuộc sống.
Năm 2015, trong mùa nghỉ
hè cô giáo Thư lên Đà Lạt dành
thời gian dài để học trở thành
một huấn luyện viên rồi về mở
một lớp tập Yoga tại nhà mình ở
thị trấn Di Linh. Từ lớp tập ban
đầu này đến nay cô đã phát triển
thành một Câu lạc bộ Yoga đầu
tiên của Di Linh.
Với cô giáo Thư, việc dạy thể
dục ở trường và việc dạy Yoga
cũng không có gì ngăn trở nhau
vì các lớp Yoga thường tổ chức
vào buổi rạng sáng hoặc chiều
tối, câu lạc bộ An Thư trong một
con hẻm nhỏ ngay nhà cô đến nay
có khoảng 40 học viên đến tập
luyện hằng ngày, hầu như toàn bộ
là nữ.
“Rất nhiều người ở thị trấn
đến nay cũng chưa biết Yoga là
gì nên ngại đi tập, chỉ nghĩ rằng
Yoga chỉ dành cho người dẻo dai
chứ đâu biết rằng ai ai cũng tập
được, tùy theo sức mình. Cũng có
những người nam đến hỏi, thấy
có vẻ quyết tâm lắm nhưng thấy
phòng tập toàn nữ nên họ lại rút
lui.” - cô Thư cười.

Huấn luyện viên Hoàng Thị Thu Hà.

Thị trấn nhỏ, đời sống thanh
bình nên nhiều người ở đây có lẽ
còn thụ động, nên theo cô giáo
Thư phải cần thời gian để quảng
bá nhiều hơn “Để mọi người nơi
đây biết đến ích lợi của Yoga” cô nói.
Hướng dẫn
bằng trái tim
Tại thị trấn Thạnh Mỹ - Đơn
Dương trong 3 năm gần đây
có một câu lạc bộ chuyên về
Yoga, đó là phòng tập “ Yoga
Đơn Dương” do huấn luyện viên
Phạm Mai Xuân hướng dẫn.
“Trước đây cũng có một số
người dạy cả Yoga lẫn với thể
dục (Gym) nhưng đây là câu lạc
bộ Yoga riêng biệt đầu tiên ở thị
trấn Thạnh Mỹ này” - chị Xuân
cho biết.
Người Thạnh Mỹ - Đơn Dương,
năm nay 33 tuổi, lý do chị Xuân
đến với Yoga cũng giống với rất
nhiều người: vì bệnh tật.
Tốt nghiệp trung cấp du lịch tại
một trường ở Đà Lạt, chị Xuân
từng làm nhiều năm ở một khách
sạn lớn ở thành phố hoa, công việc
áp lực lâu ngày, khi chị có con, chị
bị mất ngủ trầm trọng. Mất ngủ
lâu sanh ra rất nhiều loại bệnh,
khi đi khám bệnh chị phát hoảng
vì bác sỹ kê ra một loạt bệnh, từ
tim mạch đến loãng xương, khám
xong với cả túi thuốc đem về,
uống đến no mỗi ngày.
Vậy là chị tự động viên mình tập
thể dục để nâng sức khỏe cho mình
lại. Có một người dạy Aerobic biết
chút ít về Yoga nên dạy chị, rồi chị
tìm đến một câu lạc bộ Yoga tại Đà
Lạt để tập mỗi ngày, sau một thời
gian chị về mở phòng tập ở gần
nhà chị tại Thạnh Mỹ.
Yoga, sau 3 năm tập và làm
huấn luyện viên tại câu lạc bộ
như chị Xuân cho biết, đã làm chị
đổi khác rất nhiều. Đó là việc đã
trả lại cho chị sức khỏe như ngày
nào, không còn uống thuốc hằng
ngày, chị ngủ ngon giấc hơn,
không còn bệnh tật hành hạ, cuộc
sống vui hơn.

Cô giáo Trần Thị Thư.

Và cũng chính vì vậy, chị Xuân
dạy Yoga cho mọi người trong
phòng tập, khoảng 60 người,
bằng chính trải nghiệm về nỗ lực
chống lại bệnh tật của mình. Rất
nhiều người lớn tuổi bị xương
khớp, tim mạch, mất ngủ… đến
đây sau một thời gian được chi
hướng dẫn tập luyện đều đỡ hơn
rất nhiều. Tiếng lành đồn xa, học
viên đến phòng tập của chị ngày
càng nhiều, trong đó có không
ít người ở các xã khá xa thị trấn.
Chính vì vậy chị đang tính thành
lập thêm 1 - 2 phòng tập ở các
xã trong huyện để đưa Yoga đến
thêm với nhiều người hơn.
Yoga trong vùng sâu
Hơn 1 năm nay tại thị trấn Đạ
Tẻh - huyện Đạ Tẻh đã có một
câu lạc bộ Yoga duy trì hoạt động
rất tốt với đông đảo người tập
luyện ngay tại Trung tâm Văn hóa
Thể thao huyện.

Người sáng lập ra câu lạc bộ
cũng là người đầu tiên đưa Yoga
đến với đất Đạ Tẻh chính là chị
Hoàng Thị Thu Hà, người ở xã
An Nhơn - Đạ Tẻh này.
Sinh năm 1994, chị Hà đã tốt
nghiệp Khoa Sư phạm Vật lý, Đại
học Đà Lạt năm 2017 nhưng khi
về nhà không xin việc được nên
chị trong lúc chờ đợi tìm việc làm
phù hợp đã thử mở câu lạc bộ để
dạy Yoga tại quê mình.
Trước đó, khi đi học tại Đà Lạt
chị đã nhiều năm đi tập Yoga tại
một câu lạc bộ ở thành phố này.
“Cũng nghĩ chỉ là học để cho
khỏe, đến khi về đây rất nhiều
người quen, cũng biết tác dụng
của Yoga nhưng không tìm đâu ra
chỗ học nên vận động tôi mở chỗ
tập” - chị kể.
Ngày đầu mới mở, Câu lạc bộ
“Yoga Đạ Tẻh” này chỉ lưa thưa
vài người đến nhưng nay đã có

Huấn luyện viên Phạm Mai Xuân.

gần 70 người tập luyện hằng
ngày. “Ban đầu nhiều người vẫn
chưa biết ở thị trấn có phòng tập
Yoga, phải nhờ các học viên đi
học rồi về vận động với nhau nên
mới đông dần” - chị Hà cho biết
Tại phòng tập của chị, có rất
nhiều người lớn tuổi cũng đến
đây tập, điển hình như bà Lê
Thị Mai, 83 tuổi, vẫn ngày ngày
tập luyện cùng con cháu. “Với
lại cuộc sống người dân ở thị
trấn Đạ Tẻh và nhiều xã xung
quanh những năm gần đây cũng
khá lên nhiều; nhiều người dù ở
rất xa cũng muốn tìm đến Yoga
để nâng cao sức khỏe cho mình”
- chị Hà cho biết.
Chính vì vậy, bên cạnh câu
lạc bộ tại thị trấn Đạ Tẻh, chị Hà
cũng đang tính mở rộng phong
trào đến các xã trong huyện và cả
các huyện xung quanh những nơi
chưa có phòng tập Yoga.
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