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CON SỐ
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Lâm Đồng hiện có
cơ
sở sản xuất, kinh doanh giống
các loại rau với hơn 3,1 tỷ cây
giống được sản xuất theo cách
gieo ươm; gần 880 triệu cây tự
để làm giống và 288 triệu cây,
hạt giống được nhập khẩu.
Nguồn: Sở Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn

Tiếng hát, điệu múa là một trong những “đặc sản” của các buôn làng dưới chân núi Lang Biang.

TRANG 4

VẤN ĐỀ CUỐI TUẦN

Những nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

T

ừ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã
hội Lâm Đồng tiếp tục ổn định và phát
triển: Sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến
độ thời vụ. Ngành công nghiệp, xây dựng tăng
trưởng; lĩnh vực thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ
phát triển. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá.
Lượng khách du lịch, nhất là khách quốc tế, khách
qua lưu trú tăng khá so với cùng kỳ. Thu ngân sách
đảm bảo tiến độ so với kế hoạch và tăng khá so với
cùng kỳ... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội duy trì ổn
định, có nhiều chuyển biến tích cực...
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018, thời gian
rất ngắn còn lại của năm 2018, yêu cầu các cấp và
các ngành, địa phương với quyết tâm cao tập trung
rà soát từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu để phấn đấu
hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết
số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 53/2017/
NQ-HĐND của HĐND tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ
tại Văn bản số 332/TH-VPCP ngày 31/8/2018 của
Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm

Dạo chơi trong vườn ong!

việc với lãnh đạo Lâm Đồng.
Trước hết, trên lĩnh vực phát triển kinh tế: Tập trung
sản xuất nông nghiệp đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ;
tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch
bệnh trên một số cây trồng, hạn chế thiệt hại. Tăng
cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy mạnh tuyên
truyền, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ
diệu từ đất lành”. Tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản
xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Tăng cường
kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh
hàng nông sản Trung Quốc giả nhãn mác nông sản Đà
Lạt, Lâm Đồng. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh
phát triển công nghiệp đảm bảo tốc độ phát triển; chú
trọng các sản phẩm công nghiệp có lợi thế; nâng cao
chất lượng sản xuất, chế biến, kinh doanh. Tiếp tục
xây dựng và bảo vệ, phát triển thương hiệu các sản
phẩm chè, cà phê, rau, hoa, quả... Thực hiện hiệu quả
các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp.
Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị
trường tiêu thụ sản phẩm...
XEM TIẾP TRANG 2
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Có 1.825 tác phẩm tham dự Giải “Búa liềm vàng” năm 2018
*Lâm Đồng có 30 tác phẩm tham gia

Hành quân 10 ngày phục vụ
nhân dân

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
“Búa liềm vàng” lần thứ III được phát
động từ ngày 3/2 đến ngày 15/11/2018 đã
nhận được 1.825 tác phẩm của các cây bút
chuyên nghiệp và không chuyên khắp các
tỉnh, thành trong nước và người Việt Nam ở
nước ngoài tham gia. Trong đó, có 950 tác
phẩm thể loại báo in, 286 tác phẩm báo điện
tử, 398 tác phẩm truyền hình, 163 tác phẩm
phát thanh và 28 tác phẩm ảnh báo chí. (So
với Giải “Búa liềm vàng” lần thứ II - năm
2017 giảm 161 tác phẩm).
Hiện nay, 6 tiểu ban của Hội đồng Sơ
khảo giải đang tích cực chấm sơ khảo để
đến ngày 15/12/2018 họp Hội đồng thống
nhất chọn những tác phẩm có chất lượng
nhất đưa vào chấm vòng chung khảo để trao
giải thưởng.
Ban Tổ chức Giải báo chí “Búa liềm
vàng” lần thứ III - năm 2018 dự kiến sẽ trao
56 giải thưởng các loại (1 giải đặc biệt, 5
giải A, 10 giải B, 15 giải C, 25 giải khuyến
khích). Bên cạnh đó, cơ cấu giải thưởng
còn dành cho tác phẩm xuất sắc phát triển
lý luận về xây dựng Đảng; tác phẩm xuất
sắc của tác giả cao tuổi và trẻ tuổi; tác phẩm
xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở
nước ngoài; tập thể xuất sắc…
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên
Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Trưởng
Ban Chỉ đạo giải chỉ đạo các cơ quan đồng
tổ chức phối hợp thực hiện tốt một số công

Sáng 12/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm
Đồng đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân
sự huyện Lạc Dương và Học viện Lục quân
làm lễ tổng kết chương trình Hành quân dã
ngoại tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương.
Trong 10 ngày đóng quân trên địa bàn
với gần 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng
cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể
xã Đưng K’Nớ tiến hành hướng dẫn nhân
dân chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp
người dân làm mới mương thoát nước, hái
cà phê, phát quang, khơi thông, sửa chữa,
hệ thống kênh mương cống rãnh, hỗ trợ
sửa chữa, làm bếp, nâng và làm mới một
nền nhà cho gia đình ông Ko Sá Ha.
Ngoài ra, các đơn vị còn tuyên truyền
các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, nhất là chính sách trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo;
vận động bà con tham gia bảo vệ, phát
triển rừng và tham gia xây dựng đời sống
văn hóa mới ở khu dân cư.
Cũng trong chuyến dã ngoại, các đơn
vị đã phối hợp với Trường Tiểu học Đưng
K’Nớ tổ chức các chương trình giao lưu văn
hóa văn nghệ, bóng chuyền… tạo không khí
sôi nổi và hào hứng đến với người dân.
Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện
cho cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể lực, kỹ
năng tác chiến trên địa bàn; đồng thời,
góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân,
phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” vì
nhân dân phục vụ.

Họp báo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018.

việc, chuẩn bị cho Lễ công bố và trao Giải
“Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2018, dự
kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/1/2019 tại Nhà
hát Lớn Hà Nội, dịp kỷ niệm 89 năm Ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và được
truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài
Truyền hình Việt Nam…
Được biết, hưởng ứng Giải báo chí toàn
quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm
vàng) lần thứ III - năm 2018; Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức
Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo triển khai hưởng
ứng giải trên phạm vi toàn tỉnh.

Tính đến ngày 31/10/2018 đã có 53 tác
phẩm đăng ký tham gia giải. Sau khi sơ
khảo đã chọn được 30 tác phẩm (báo in, báo
điện tử có 20 tác phẩm; truyền hình 9 tác
phẩm và báo ảnh 1 tác phẩm) để gửi Ban
Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng
Đảng năm 2018.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ khen thưởng
các tác phẩm đạt chất lượng sau Lễ trao giải
tác phẩm báo chí xây dựng Đảng toàn quốc
lần thứ III - năm 2018 để động viên, khuyến
khích các tổ chức và cá nhân tham gia giải.

THANH HỒNG - LÊ VÂN

Công nhận 77 sáng kiến cấp tỉnh
77 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp
tỉnh Lâm Đồng của 77 cá nhân vừa được
chính quyền tỉnh này công nhận. Trong đó
có khoảng 22 sáng kiến của cán bộ quản lý
giáo dục; 55 sáng kiến của giáo viên trong
các trường học trên địa bàn.
Cụ thể, những sáng kiến của cán bộ quản lý
giáo dục như: Khảo sát thực vật học, nghiên
cứu thành phần hóa học và tác dụng kháng
oxy hóa của cây viễn chí (ông Trần Thanh

Định, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y
tế); Đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở cấp tiểu
học (bà Đinh Thị Thùy Hương, Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Nghĩa Lập, Đơn Dương);
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác
bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
năm học 2017-2018 (bà Nguyễn Thị Diệu
Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non 8, Đà
Lạt); Tích hợp tiết kiệm năng lượng và bảo
vệ môi trường trong giảng dạy Vật lý lớp 12

BẢO LỘC:

(ông Trần Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường
Trung học phổ thông Lâm Hà)…
Và những sáng kiến của giáo viên gồm:
Giải pháp tăng cường năng lực giao tiếp tiếng
Anh qua hoạt động trải nghiệm (bà Đoàn
Ngọc Lâm, giáo viên Trường Trung học cơ
sở Hòa Ninh, Di Linh); Thực hiện tốt kỹ
năng đội viên cho học sinh (ông Trịnh Quang
Hường, giáo viên Trường Trung học cơ sở
Nguyễn Du, huyện Di Linh)… MẠC KHẢI

6,8 tỷ đồng hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc
Ông Nguyễn Văn Lục, Chi cục trưởng
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm - thủy
sản Lâm Đồng cho biết, thực hiện chỉ đạo
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) tỉnh Lâm Đồng về việc xây
dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số
nội dung thuộc Đề án “Xây dựng thành phố
Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai
đoạn 2018-2025, Sở giao Chi cục QLCL
xây dựng kế hoạch quản lý chuỗi giá trị
phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản giai
đoạn 2018-2020 với tổng kinh phí 6,8 tỷ
đồng. Qua đó triển khai các nội dung bao

gồm: Khảo sát, đánh giá hiện trạng các hộ
và cơ sở sản xuất kinh doanh và phương
thức quản lý ATTP hiện tại để xây dựng
chuỗi liên kết ATTP; hỗ trợ đào tạo, hướng
dẫn kiến thức và thực hành thực tế ATTP,
phương pháp xây dựng, vận hành và quản
lý chuỗi liên kết ATTP, truy xuất nguồn gốc
bằng mã QR; hỗ trợ ứng dụng phần mềm
hệ thống thông tin điện tử bằng mã QR truy
xuất nguồn gốc đảm bảo nông sản thực
phẩm an toàn sản xuất theo chuỗi giá trị cho
khoảng 68 chuỗi trên địa bàn TP Đà Lạt.
Được biết, trong năm 2018, các đơn vị

Những nhiệm vụ trọng tâm cuối năm... 
... Phát triển ngành thương mại, dịch vụ;
bảo đảm chất lượng và thương hiệu các
loại hình du lịch. Tăng cường công tác
quản lý thị trường. Thực hiện các giải pháp
đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách theo lộ
trình, kế hoạch đã đề ra; tăng cường quản
lý thu thuế, chống thất thu. Tăng cường
chỉ đạo, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn các
dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn, nhất
là các nguồn vốn đạt thấp so với kế hoạch.
Tập trung các công trình trọng điểm của
tỉnh; các dự án, công trình chào mừng Đà
Lạt 125 năm. Rà soát tiến độ thực hiện các

dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước...
Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới.
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, tăng
cường tuyên truyền và tổ chức các hoạt
động văn hóa nhân các sự kiện chính trị
trọng đại của đất nước và của tỉnh. Nâng
cao chất lượng dạy và học, duy trì chất
lượng giáo dục trung học cơ sở; đẩy mạnh
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao, nhất là đào tạo nghề, tạo việc
làm cho người lao động. Chủ động phòng
chống dịch bệnh trên người; nâng cao chất

THÂN THU HIỀN

đã phối hợp với VNPT Lâm Đồng tổ chức
tập huấn về ATTP và truy suất nguồn gốc
điện tử gồm 6 lớp cho 12 huyện, thành
phố trên địa bàn tỉnh với 238 người tham
dự. Đồng thời, vào tháng 9/2019, Sở
NN&PTNT đã ký kết Biên bản ghi nhớ
hợp tác với Công ty Cổ phần Big Datatrace
về việc triển khai thí điểm thực hành sản
xuất nông nghiệp với ứng dụng Quản lý
sản xuất và Truy xuất nguồn gốc trên thiết
bị di động mang tên Diagri do Công ty Cổ
phần Big Datatrace phát triển.

HOÀNG YÊN

TIẾP TRANG 1

lượng khám, chữa bệnh; công tác kiểm
tra an toàn thực phẩm. Thực hiện các giải
pháp đẩy nhanh tỷ lệ tham gia bảo hiểm y
tế theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện
tốt các chế độ, chính sách đối với người
có công. Bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp
hiệu quả các đối tượng bảo trợ xã hội và
hộ nghèo. Tổ chức tốt các hoạt động nhân
dịp kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và
phát triển... Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững
ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội...

LAN HỒ

Gần 400 thí sinh tham gia Kỳ thi
Học sinh giỏi năm học 2018-2019
Vừa qua, tại Trường THCS Nguyễn Văn
Trỗi, Hội đồng thi Học sinh giỏi TP Bảo
Lộc đã tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi Học sinh
giỏi cấp thành phố năm học 2018-2019.
Tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành
phố năm nay có 398 thí sinh là các học
sinh giỏi đến từ 13 trường THCS trên địa
bàn TP Bảo Lộc. Năm nay, các thí sinh sẽ
tham gia ở 9 môn học bao gồm: Toán, Vật
lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử,
Địa lý, Tiếng Anh và môn Tin học, tất cả
các môn thi sẽ được tổ chức thi trong một
buổi và có thời lượng mỗi môn là 150 phút.
Thông qua cuộc thi nhằm tuyển chọn các
học sinh đạt thành tích cao để bồi dưỡng và
tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh diễn
ra trong thời gian tới.
THANH TRÚC

Giảm bình quân 20% thời gian
giải quyết thủ tục hành chính
Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết hầu hết
các sở, ban, ngành các địa phương của tỉnh
trong năm 2018 đã đồng bộ thực hiện công
bố, công khai giảm bình quân 20% thời
gian giải quyết thủ tục hành chính so với
quy định.
Các thủ tục hành chính giảm thời gian
giải quyết này tập trung trong các lĩnh vực
thành lập doanh nghiệp, đất đai, khoáng
sản, giao thông, xây dựng, nông nghiệp,
công thương, du lịch…
Mục tiêu của tỉnh đặt ra trong việc
đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm
2018 là nhằm thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh
nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới
sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh, tạo bước đột phát trong phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.
GIA KHÁNH
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PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC CỦA TÂY NGUYÊN:

Động lực phát huy lợi thế nông nghiệp khu vực
HOÀNG YÊN

Vẫn còn hạn chế
về chế biến
Tây Nguyên là vùng sản
xuất nông nghiệp trọng điểm
của cả nước với nhiều mặt
hàng nông sản xuất khẩu chủ
lực như cà phê, hồ tiêu, cao
su, điều... Năm 2017, các tỉnh
Tây Nguyên đã đạt tốc độ tăng
trưởng kinh tế hơn 7,5% do
những chuyển biến tích cực
trong chuyển dịch cơ cấu nông
nghiệp, gắn với việc chuyển
đổi mô hình sản xuất, ứng dụng
công nghệ cao, tăng cường liên
kết tạo ra chuỗi giá trị gắn với
tái cơ cấu nông nghiệp.Đây
cũng là vùng đứng đầu cả nước
về sản lượng, chất lượng của
nhiều hàng hóa xuất khẩu.
Tuy nhiên, hiện việc phát
triển sản phẩm chủ lực của Tây
Nguyên vẫn còn nặng về sản
xuất và bán thô là chủ yếu, công
nghiệp chế biến chưa phát triển
mà mới ở quy mô nhỏ lẻ nên giá
trị gia tăng mang lại đối với nền
kinh tế, xã hội trên địa bàn chưa
cao. Nông dân, doanh nghiệp
trong vùng hiện gặp nhiều khó
khăn trong phát triển sản xuất
hàng hóa do hạ tầng thiếu,
không đồng bộ, cơ chế chính
sách bất cập, vốn ít, khó tiếp
cận thị trường; xây dựng và phát
triển nhãn hiệu, thương hiệu
hàng hóa gắn với chỉ dẫn địa lý
quốc gia, quốc tế chưa mạnh.
Riêng tại Lâm Đồng, thời
gian qua, mặc dù đã có nhiều nỗ
lực trong đầu tư trang thiết bị
cho dây chuyền sản xuất nhưng
phần lớn các sản phẩm nông
nghiệp vẫn chủ yếu là sản xuất
dưới dạng thô, chưa tập trung
cho tinh chế. Đơn cử ở ngành
hàng cà phê, hiện nay chế biến
cà phê rang xay, cà phê bột
trên địa bàn Lâm Đồng có 192
doanh nghiệp, cơ sở chế biến đã
được cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện an toàn thực phẩm với
tổng sản lượng khoảng 6.028
tấn/năm. Cụ thể, doanh nghiệp
có 109 cơ sở với sản lượng
5.681,1 tấn/năm và cơ sở nhỏ lẻ
là 83 cơ sở với sản lượng 357,5
tấn/năm. Trong khi đó, chế biến
cà phê nhân có 33 doanh nghiệp
hoạt động chế biến và trên 250
cơ sở sơ chế nhỏ lẻ quy mô hộ
cá thể với tổng công suất chế
biến khoảng 300.000 - 320.000
tấn cà phê nhân (chiếm khoảng
80 - 90 tổng sản lượng cà phê),
trong đó có 13 đơn vị tham gia
xuất khẩu trực tiếp. Như vậy, thị
trường chế biến tinh cà phê của
Lâm Đồng còn khá khiêm tốn.
Theo ông Nguyễn Văn Lục,
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý
chất lượng nông lâm - thủy sản
thì nguyên nhân dẫn đến ngành
công nghiệp chế biến nông, lâm
sản trên địa bàn chưa phát triển
mạnh một phần là do nguồn
nguyên liệu cho chế biến chưa
được ổn định. Trong khi đó, vấn

Đầu tư cho phát triển công nghiệp chế biến là một mắt xích quan trọng trong việc nâng cao giá
trị các sản phẩm nông nghiệp. Vì vậy, thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp đầu tư vào
khâu chế biến, phát triển công nghệ sau thu hoạch nhằm tạo sự gắn kết giữa sản xuất, chế biến
và tiêu thụ là việc làm cần thiết hiện nay.

TS. Nguyễn Duy Thụy

Viện trưởng Viện Khoa học xã hội
vùng Tây Nguyên

Doanh nghiệp là mắt xích
quan trọng trong chế biến nông sản
Tái cơ cấu theo hướng phát triển sản
xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo
quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi
giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản
phẩm và lợi thế vùng, miền là một trong
những nội dung quan trọng của Đề án tái
cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển
bền vững. Nói cách khác, quá trình tái
cơ cấu ngành nông nghiệp là phải xây
dựng, quản lý và phát huy được các liên
kết theo chuỗi giá trị sản phẩm của các
ngành hàng sản phẩm chủ lực. Trong
chuỗi liên kết này, các doanh nghiệp chế
biến đóng vai trò như một tác nhân chủ
yếu, đầu mối, một mắt xích quan trọng
nhất để hình thành và duy trì hoạt động
bền vững của chuỗi mang tính công
nghiệp. Các doanh nghiệp chế biến cũng
là nơi tạo ra giá trị gia tăng của các mặt
hàng nông sản, là nơi tạo ra động lực
để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, cũng
như các hoạt động phụ trợ phát triển.
TS. Tuyết Hoa NiêKdăm

Chế biến nông, lâm sản trên địa bàn Lâm Đồng chưa phát triển mạnh. Ảnh: H.Yên

đề quy hoạch và quản lý quy
hoạch cũng chưa tốt. Việc sản
xuất của người dân chủ yếu là
tự phát, chạy theo phong trào
nên đến khi nhu cầu xuống thấp,
không hiệu quả, họ lại chuyển
sang trồng cây trồng khác, gây
ảnh hưởng tới hoạt động chế
biến của các doanh nghiệp. Một
nguyên nhân nữa là các cơ sở
chế biến tại địa phương có quy
mô nhỏ, tiềm lực tài chính yếu,
còn phụ thuộc vào vốn vay ngân
hàng nên ít đầu tư, liên kết để
mở rộng sản xuất. Chất lượng
hàng hóa nông sản của tỉnh còn
thấp, khả năng cạnh tranh kém
nên chưa đáp ứng được yêu cầu
cho xuất khẩu. Bên cạnh đó,
công tác xúc tiến thương mại
của tỉnh còn thiếu tính chuyên
nghiệp, chất lượng chưa cao,
chính sách và hành lang pháp lý
hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng
chưa đủ mạnh...
Tây Nguyên trong phát triển
các mặt hàng nông sản chủ lực
là to lớn, song nhìn chung sản
xuất, chế biến và xuất khẩu còn
hạn chế, thiếu ổn định, hiệu quả
thấp và không bền vững do sự
chênh lệch giữa sự tăng trưởng
của sản xuất với phát triển của
hệ thống chế biến và dịch vụ.
Theo nhiều doanh nghiệp, do
hạn chế ở nhiều khâu nên Tây
Nguyên đang bán cái mình có
chứ không phải bán cái khách
hàng cần, dẫn đến lợi ích bị
giảm đi rất nhiều. Vì thế, việc
phát triển công nghệ chế biến là
một yêu cầu bức thiết gắn liền
với phát triển nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao ở vùng
Tây Nguyên.

Thu hút đầu tư
vào lĩnh vực chế biến
Hiện nay, lĩnh vực chế biến
các sản phẩm đặc thù vùng Tây
Nguyên nói chung đang gặp
phải những khó khăn, thách
thức như: thiếu tính liên kết
trong chuỗi sản xuất - chế biến;
thiếu sự liên kết chặt chẽ “bốn
nhà”; đặc biệt là khó khăn về
nguồn lao động có kỹ thuật,
giống, vùng nguyên liệu đạt
chuẩn, về vận chuyển và tiêu
thụ sản phẩm... Các tỉnh Tây
Nguyên còn hạn chế về năng lực
chế biến của vùng, mặt khác,
các nhà máy hoạt động gia công
chế biến chủ yếu lại nằm ngoài
khu vực nên các tỉnh ít được
hưởng lợi từ giá trị gia tăng
trong khâu bảo quản, chế biến.
Để giải quyết vấn đề này, giải
pháp là thu hút các nhà đầu tư
trong và ngoài nước, đặc biệt là
các công ty đa quốc gia có tiềm
lực tài chính lớn, công nghệ cao,
trình độ quản lý tiên tiến để đưa
ra những sản phẩm chế biến có
thể cạnh tranh với sản phẩm và
doanh nghiệp nước ngoài không
chỉ trên thị trường quốc tế mà
còn trên thị trường nội địa.
Trong những năm qua, Tây
Nguyên đã nỗ lực trong thu hút
đầu tư, tạo điều kiện để kinh tế
tăng trưởng phát triển. Nông
nghiệp được tập trung đầu tư
phát triển theo hướng đáp ứng
nhu cầu thị trường, gắn với chế
biến, tiêu thụ. Công nghiệp chế
biến đã có những bước phát
triển đáng kể, số lượng các
doanh nghiệp chế biến ngày
càng tăng lên, việc ứng dụng kỹ
thuật, công nghệ hiện đại vào

sản xuất bước đầu đã được chú
ý. Tuy nhiên, đa phần các doanh
nghiệp đều có quy mô vừa và
nhỏ, dây chuyền thiết bị thiếu
đồng bộ nên chất lượng sản
phẩm chưa cao, lượng sản phẩm
tinh chế còn thấp.
Theo TS.Nguyễn Duy Thụy,
Viện trưởng Viện Khoa học
xã hội vùng Tây Nguyên, để
chuyển dịch cơ cấu kinh tế
hướng mạnh sang phát triển
công nghiệp chế biến các sản
phẩm chủ lực tại chỗ như chế
biến cà phê, cao su, hạt điều,
tiêu... Tây Nguyên cần hạn chế
xuất sản phẩm thô ra khỏi vùng,
do giá rẻ, giá trị gia tăng thấp,
không tham gia hoặc rất ít cơ
hội tham gia chuỗi giá trị. Để
phát triển công nghiệp chế biến
mạnh hơn, bền vững hơn, nhất
là gắn với công nghiệp chế biến
các sản phẩm chủ lực trong
vùng Tây Nguyên, cần chú trọng
tạo dựng các liên kết dọc nhằm
tạo ra những chuỗi liên kết khép
kín từ sản xuất đến chế biến và
tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời,
phát triển một cách phù hợp các
liên kết ngang nhằm tạo ra thế
chủ động của mỗi doanh nghiệp
tổ chức và hộ gia đình thực hiện
các công đoạn trong chuỗi giá trị
sản phẩm. Các địa phương trong
vùng cần chủ động liên kết giữa
các đơn vị nghiên cứu khoa học
công nghệ với các doanh nghiệp
chế biến trong vùng, cũng như
tổ chức liên kết với các doanh
nghiệp chế biến của các địa
phương khác và các doanh
nghiệp trong khu vực, thế giới,
tạo ra động lực phát huy lợi thế
của vùng Tây Nguyên.

Trường Đại học Tây Nguyên

Tạo ra nguồn nguyên liệu chất lượng
để thu hút doanh nghiệp chế biến
Từ xưa nay, chúng ta hay nói tới liên
kết để sản xuất mà chưa nhắc tới vai trò
của các HTX trong sản xuất. Nhiều hợp
tác xã đã áp dụng kỹ thuật công nghệ
cao, tiên tiến vào sản xuất, đặc biệt một
số HTX có quy mô lớn, phạm vi hoạt
động rộng nên có doanh thu hàng năm
khá cao (hàng trăm tỷ đồng) đã khẳng
định được vai trò của kinh tế tập thể
trong phát triển nông nghiệp. Do vậy,
chúng ta cần phải tập hợp nông dân
thông qua các HTX, THT để tạo ra vùng
nguyên liệu chất lượng đồng nhất để
thuyết phục các doanh nghiệp đầu tư vào
chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Lục

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng
nông lâm - thủy sản

Xây dựng được các liên kết trong
sản xuất và chế biến nông sản
Muốn thúc đẩy hơn nữa sự thu hút các
doanh nghiệp đầu tư vào khâu chế biến,
phát triển công nghệ sau thu hoạch, thì
khâu đảm bảo tiêu chuẩn và ổn định
nguyên liệu luôn là điều kiện tiên quyết.
Cần tháo gỡ các khó khăn về cơ chế,
chính sách để nông dân có thể kết hợp
với các doanh nghiệp cung cấp quy trình
sản xuất ổn định, đào tạo nâng cao trình
độ, kỹ thuật, tay nghề cho nông dân.
Thông qua Đề án liên kết sản xuất, chế
biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2023,
tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu xây dựng
được các liên kết trong sản xuất, chế
biến và tiêu thụ sản phẩm phát triển bền
vững đối với tất cả các loại nông sản chủ
lực của tỉnh. Để từ đó, tăng khả năng
cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh.
H.Yên (ghi)
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Tiếng hát dưới chân núi Lang Biang
PHONG VÂN - NGỌC NGÀ

Những tháng ngày
mang tiếng ca lưu động
“Đã có một thời tiếng hát của
những người dân ở Lạc Dương
trở thành “thương hiệu” không chỉ
trong phục vụ đời sống tinh thần
mà còn phục vụ nhiệm vụ chính
trị trong tỉnh cũng như cả nước”
- anh K’Đức Tuấn, Phó Giám
đốc Trung tâm Văn hóa (TTVH)
huyện Lạc Dương đã bắt đầu sự tò
mò của chúng tôi như thế khi nói
về tiếng hát - đặc sản của những
buôn làng dưới chân núi Lang
Biang. Vị lãnh đạo TTVH không
giấu nổi hào hứng khi nhắc nhớ
về quãng thời gian Đội thông tin
lưu động của TTVH huyện Lạc
Dương còn hoạt động “đi thi tới
đâu thắng tới đó, luôn đứng đầu
trong toàn tỉnh. Thi ngoài tỉnh thì
người ta cứ ngỡ Lạc Dương thuê
nghệ sĩ chuyên nghiệp”.
Lần theo câu chuyện của anh
K’Đức Tuấn chúng tôi tìm tới
người có công sáng lập ra đội
thông tin lưu động ngày nào,
ông Nguyễn Văn Thư - nguyên
Phó Giám đốc TTVH huyện
Lạc Dương. Ông vẫn nhớ như
in quãng thời gian từ năm 1995
- những ngày đầu kiếm tìm nhân
lực để thành lập đội thông tin lưu
động. “Người dân ở đây có giọng
hát trời phú điều đó thì không
phải bàn cãi, nhưng hát để tuyên
truyền, hát để phục vụ nhiệm vụ
chính trị và chọn người để vừa
hát được lại vừa đảm nhiệm tất
tần tật các nhiệm vụ của người
cán bộ văn hóa thì phải tìm”, ông
Thư nói. Sau một năm tìm kiếm,
chọn lựa, năm 1996 Đội thông
tin lưu động huyện Lạc Dương
đi vào ổn định với 12 thành viên.
Trong đó, các “nghệ sĩ” chủ yếu
là người DTTS tại chỗ. Suốt gần
10 năm hoạt động, đội chủ yếu
biểu diễn phục vụ công tác tuyên
truyền chủ trương của Đảng,
pháp luật của Nhà Nước ở vùng
sâu, vùng xa như khu vực 3 xã
Đầm Ròn (nay thuộc huyện Đam
Rông) và 3 xã Đa Sar, Đa Nhim,
Đa Chais khi ấy vẫn còn là vùng
xa cách trung tâm huyện một
ngày đường.
Dòng ký ức của người lãnh
đạo TTVH huyện như tuôn chảy
khi nhắc nhớ về những tháng
ngày trèo đèo, lội suối đến với
buôn làng. Đó là những lần xe
hỏng vào tới Đầm Ròn đã gần
khuya mà bà con vẫn đợi. Cái xe
u oát bé tí 16 anh em cùng lỉnh
kỉnh máy móc nhét lên như muốn
bung cả thùng xe. Đến đoạn dốc
thì nhảy xuống người kéo, người
đẩy qua sình, qua suối vậy mà
không một ai bỏ cuộc. Ngày
Noel là ngày vô cùng quan trọng
với anh em người DTTS nhưng
vì nhiệm vụ họ vẫn đi. Ai cũng
có máu nghệ sĩ, máu cống hiến.
Hàng trăm bài hát về quê hương,
hát bằng tiếng địa phương được
những người con của núi rừng cất
lên giữa bốn bề hoang sơ rừng
núi. Quà cho đội tuyên truyền lưu
động mỗi lần về diễn chỉ là chuối,
bắp, bí, bầu mà ai cũng nhớ, cũng

Trong các buôn nhỏ dưới chân núi Lang Biang tự bao đời nay tiếng hát vẫn được cất lên như một
phần tất yếu của cuộc sống. Từ những tháng ngày tiếng hát vang rừng núi, hát trên rẫy, trên nương
đến tiếng hát lưu động trong công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và giờ đây
đêm đêm bên ánh lửa bập bùng tiếng chiêng, tiếng hát của người Cil, người Lạch vẫn cất lên như
“máu trong người biết chảy”.

Tiếng hát, điệu múa là một trong những “đặc sản” của các buôn làng dưới chân núi Lang Biang.

thương. Người đàn ông về hưu
và kinh doanh giỏi có tiếng ở thị
trấn Lạc Dương này không dưới
hai lần mắt ngấn lệ, giọng nghẹn
lại khi nói “lúc đó khổ quá, giờ
nghĩ lại mà thương anh em”.
Thời điểm ấy cứ mỗi độ tết về,
bà con ba xã Đầm Ròn lại đổ ra
huyện, ra Đà Lạt ăn xin. Để ngăn
chặn tình trạng này, đội thông tin
lưu động nhận nhiệm vụ vào với
bà con dịp tết. Cùng bà con gói
bánh chưng, tổ chức biểu diễn
thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.
Thời khắc giao thừa thiêng liêng,
giây phút đoàn tụ gia đình nhưng
những con người ấy vẫn xa nhà.
Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo xã,
thôn, bà con và đội thông tin lưu
động đón giao thừa đơn sơ trong
tiếng hát yêu quê hương, đất nước
giữa rừng. …
Ông Thư nhấn mạnh “đội
thông tin lưu động không phải
chỉ để mua vui mà là cánh tay
đắc lực của Đảng trong công tác
thông tin tuyên truyền, nhằm
thay đổi nhận thức của người
dân. Vì vậy, với tần suất 200
buổi đi cơ sở, đến với bà con
trong năm, nhận thức của người
dân chắc chắn đã thay đổi. Đội
thông tin lưu động thực hiện tất
cả các nhiệm vụ như thể dục, thể
thao, văn hóa nghệ thuật quần
chúng, thông tin lưu động tuyên
truyền cổ động trực quan…”.
12 người trong đội thông tin lưu
động ngày ấy bây giờ mỗi người
một việc nhưng đa phần họ vẫn
sống ở thị trấn Lạc Dương. Chị Rơ
Ông K’Gem - sơn ca đầu tiên của
đội thông tin lưu động hiện đang
làm việc trong đội cồng chiêng ở
Khu Du lịch đồi Mộng Mơ. Ông
Ya Huy - người biết chơi đàn
Organ hiếm hoi thời điểm ấy vẫn
nhắc nhớ về quãng thời gian đó
như những gì đẹp nhất của tuổi trẻ
là cùng những người trong buôn
làng được “hát đúng nghĩa”. Tiếng
hát không để xua đi mệt nhọc mà
hát để thay đổi nhận thức của bà
con. Những người con của buôn

làng được hát về buôn làng cho
chính những người trong buôn
làng nghe “vui lắm chứ. Mình
cũng vui mà bà con càng vui” ông Ya Huy nói. Vừa gảy chiếc
đàn guitar, người đàn ông ấy vừa
hát những bài ca của buôn làng
như để nhớ về những năm tháng
tuổi trẻ. Nhớ những năm tháng
tham gia đội thông tin lưu động
mà ông Ya Huy ý thức được rõ
hơn về đam mê, về tiếng hát và có
những định hướng hỗ trợ rõ ràng
cho con cái mình.

Tiếng hát vút cao qua núi
Con gái lớn của ông Ya Huy
không ai khác chính là ca sĩ
Bounnuer Trinh - cô gái đã lấy
tên buôn làng Bounnuer gắn với
tên mình thành nghệ danh và
tạo nên thương hiệu. Năm 2002,
giọng hát chân trần Bounnuer
Trinh đoạt giải nhất Cuộc thi
Tiếng hát Truyền hình TP Hồ Chí
Minh. Còn con trai thứ Cil Ninh
cũng chạm đến ước mơ khi thi
đậu và học tập tại Cao đẳng Văn
hóa Nghệ thuật Gia Lai. “Thời
điểm đó nghèo thì còn nghèo,
nhưng con cái nó đam mê quá,
mình cũng biết rõ khả năng của
nó nên hai vợ chồng cố gắng
dành dụm giúp các con được thực
hiện ước mơ của mình”. Đó cũng
là lý do khi chúng tôi hỏi nhà ông
Ya Huy người dân ở đây bảo “đó
là gia đình ca sĩ”.
Những buôn làng quần tụ dưới
chân đỉnh Lang Biang huyền thoại,
cuộc sống thường nhật còn nhiều
khốn khó nhưng chưa bao giờ vắng
tiếng hát lời ca. Với những người
già ở đây như già Krajan Hai thôn
Bong Dưng 1, thị trấn Lạc Dương
thì “Đứa trẻ nào ở đây cũng biết
hát. Đi rừng làm rẫy, tìm măng hát
để cho hết mệt mỏi. Để tiếng hát
vượt qua được những ngọn núi
phải hát cao như chim hót”. Hay
cũng có những người khác ở vùng
đất này lý giải rằng “Hầu hết người
dân nơi vùng đất Lang Biang này
đều theo đạo và thường đến nhà

thờ để làm lễ cầu nguyện ở nhà thờ,
các con chiên thường hát những
bài thánh ca, bình ca gồm những
bản nhạc có cao độ, trường độ đặc
biệt, đòi hỏi phải có âm vực tốt,
cứ luyện tập từ năm này qua năm
khác nên bà con trong buôn đều hát
được và hát rất hay. Đây có lẽ là
một phần lý do làm nên giọng hát
của những người con sinh ra và lớn
lên trên vùng rừng núi Lang Biang
huyền thoại này…”.
Sau Bounnuer Trinh, hai dì cháu
Krazan Út và Cil Pơi cũng người
buôn Bounnuer này tiếp tục vượt
qua gần 6.000 thí sinh trong cả
nước để cùng 13 giọng ca khác
góp mặt tại đêm chung kết giải
Sao Mai 2003, do Đài Truyền hình
Việt Nam tổ chức tại Khu Du lịch
Tuần Châu - Quảng Ninh. Năm
2005, Krajan Sik tiếp tục khẳng
định thương hiệu làng ca sĩ dưới
chân núi Lang Biang với tấm huy
chương vàng cuộc thi dân ca toàn
quốc. Nhưng tài năng ca hát ở
đây đâu chỉ có thế. Công chúng
trong tỉnh, trong nước còn biết
đến giọng hát của những người
con của núi mẹ Lang Biang như:
Cil Glé, Pantinh Sally, Pantinh
Benziên, Krajan Drim, Krajan
Doal, Liênghot Uyên Ly, Dagout
Liêm, Krajan Sik, Krajan Điôn,
Liêng Hót Kinh...
Giờ đây trong số họ có người
lập nghiệp nơi xa nhưng cũng có
người trở về buôn làng. Nhưng
đúng như cách nói của ông Thư,
“Tiếng hát của họ đã vút cao qua
núi. Nếu cha ông họ coi buôn làng
là sân khấu thì thế hệ này đã vươn
cao, vươn xa hơn, góp phần khẳng
định thương hiệu của tiếng hát
dưới chân núi Lang Biang”.

Khai thác lợi thế
Khi được hỏi rằng những buôn
làng dưới chân núi Lang Biang
phải chăng được thiên phú dòng
máu nghệ thuật, giọng hát say
mê hơn những buôn làng khác
trên mảnh đất Tây Nguyên này
hay không? Người đàn ông đã đi

qua hai phần 3 cuộc đời - Ya Huy
khẳng định: “Không phải thế, mà
đơn giản môi trường ở đây thuận
lợi hơn, tiếng hát của con người
nơi đây có thể kiếm thêm thu nhập
để nuôi sống họ”. Cách lý giải
của Ya Huy mộc mạc mà đúng.
Thị trấn Lạc Dương hiện có trên
dưới 15 đội cồng chiêng. Bằng
cách nào đó họ vẫn giữ được “đôi
chút” của truyền thống. Bởi như
ông Thư nói “Văn hóa sẽ biến
mất nếu tự nó không tạo ra được
kinh tế. Tuy nhiên, nếu không cho
phép thương mại hóa chắc chắn
sẽ không tạo ra kinh tế. Điều này
đồng nghĩa với việc không thể bắt
tư nhân giữ gìn văn hóa, bởi đó là
nhiệm vụ của cơ quan chức năng”.
Không tĩnh mịch như những
buôn làng khác, đêm trong các
buôn Bon Dưng, Ðăng Ya và
Ðứng dưới chân núi Lang Biang
bên ánh lửa bập bùng vẫn rộn rã
tiếng chiêng, nhịp xoang, tiếng
kèn tămpơt… từ các đội cồng
chiêng để phục vụ du khách gần
xa. Các nhóm thường tổ chức biểu
diễn ngay tại nhà, với lực lượng
“diễn viên” chính là thanh thiếu
niên địa phương, các em nhỏ có
năng khiếu văn nghệ. Đây cũng là
cái nôi để phát hiện và bồi dưỡng
những tài năng văn nghệ. Đã có
nhiều em là thành viên của các đội
cồng chiêng, sau khi tốt nghiệp
THPT, được đi học ở các trường
nghệ thuật và làm cho tiếng hát
dưới chân núi mẹ thêm vang xa.
Hiện nay, TTVH huyện Lạc
Dương đang sử dụng phương án
thuê cộng tác viên cho các buổi
biểu diễn. Theo anh K’Đức Tuấn
“Trung tâm đang sử dụng lợi thế
là nguồn nhân lực dồi dào ngay
tại địa phương. Anh Đa Gout
Bliem - một trong những người
có máu “nghệ sĩ” nổi tiếng ở địa
phương, tốt nghiệp chính quy
đại học sân khấu điện ảnh hiện
đang là quản lý đội cồng chiêng
Liên Múp tại khu vực Thung
lũng trăm năm trong Khu Du
lịch Lang Biang là người thường
xuyên nhận biên đạo cho các buổi
biểu diễn của trung tâm. Nghệ sĩ
múa chính là thành viên đội cồng
chiêng này hoặc thành viên các
đội cồng chiêng khác trên địa
bàn. Bởi thế, mặc dù sử dụng chế
độ cộng tác viên, song Trung tâm
chưa bao giờ rơi vào tình trạng
bị động, đồng thời cũng tạo ra
những nét mới lạ, không nhàm
chán trong các cuộc biểu diễn
của trung tâm”. Tuy vậy, vẫn phải
thẳng thắn thừa nhận rằng, mặc
dù điều kiện về cơ sở vật chất
hiện nay được đáp ứng tốt hơn,
song để tạo ra tên tuổi riêng, màu
sắc riêng thì còn nhiều hạn chế
hơn so với trước đây.
Những cây đa, cây đề về văn
hóa ở thị trấn Lạc Dương quả
quyết rằng, “người hát hay ở đây
nhiều lắm”. Với nguồn nhân lực
dồi dào, đêm đêm ánh lửa vẫn bập
bùng cùng tiềng chiêng lời hát.
Nhưng để thu hút họ - những nghệ
sĩ của buôn làng ấy tham gia vào
công tác bảo tồn thì đó là vấn đề
đặt ra cho những nhà quản lý văn
hóa trên chính mảnh đất này.
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Đời không bỏ quên
Truyện ngắn:
HOÀNG KHÁNH DUY

áng sớm, bà cụ vác cái
bao cũ kĩ trên vai đi
lặng lẽ từ dòng kênh
nhỏ ngang qua con
hẻm vắng chỗ Miên ở. Buổi
trưa, Miên đang nằm trong
phòng bỗng nghe tiếng rao não
nuột vọng lại từ đầu hẻm: “Ai
xôi, chè, đậu hũ non thơm ngon
béo ngậy hôn?”. Tiếng rao kéo
dài, đặc sệt. Giọng người già
khó nhọc bật ra từ cổ họng khô
khốc, nặng trĩu như bị đè nén
bởi những tủi cực của cuộc đời.
Vẫn là cụ già lưng còng đầu
đội cái nón lá rách tươm, lúp
xúp che kín nửa khuôn mặt rám
nắng. Ngày nào người đàn bà
cũng quanh quẩn ở cái chợ còm
của thị xã quê hương. Chợ nằm
cách dòng kênh không xa, Miên
không nhớ rõ cái chợ này mọc
lên từ khi nào, mãi đến khi Miên
rời quê ra thị xã học cấp ba, cái
chợ được xây dựng lại, nền chợ
cao ráo và đường đi cũng thoáng
đãng hơn, người dân đỡ phải xắn
quần lội bì bõm trên con đường
mùa mưa nước ngập đen ngòm.
Cuộc đời người đàn bà âm
thầm kia gắn liền với cái chợ
còm xơ xác. Nhà bà ở dưới chiếc
ghe bầu con con quanh năm tư lự
bên dòng kênh. Mùa mưa, nước
dưới kênh dâng lên, rau muống,
lục bình đua nhau xanh mượt.
Mùa hạn, nước dưới kênh lắng
xuống để lộ hai triền sông khô
và dài, cũng có khi người dân hai
bên bờ vô ý thả rác trôi dập dềnh
trên mặt nước bốc mùi tanh tưởi.
Bà cụ rời ghe khi trời còn chưa
sáng. Tiếng dép sột soạt bao
nhiêu năm gieo trên con đường
đá cuội, trở thành thanh âm quen
thuộc gọi thức người dân sống
trong dãy trọ nghèo, gọi thức
Miên. Bóng bà lầm lũi, chiếc
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bao trên vai cứ thế mà nặng dần,
nặng dần bởi những vỏ chai
nhựa, những lon bia, bao nilon
hay những gì có thể bán lại được
cho vựa mà cụ già tìm gặp. Sáng
nào bà cụ cũng tạt ngang đại lí
vé số Năm Roi, lấy vài chục tờ
rồi rong ruổi bán trong các con
hẻm, khu nhà trọ. Nhiều người
cám cảnh mua giúp cụ tờ vé số,
cũng có hôm cụ bị bọn côn đồ
đầu đường xó chợ chặn đường
giật vé số rồi hả hê ra đi, để lại
những giọt nước mắt vắn dài lặn
trên đôi gò má sạm màu của cụ...
*
Hôm nay Miên không đến cơ
quan. Chủ nhật, Miên tranh thủ
thức dậy thật sớm đi chợ mua ít
hoa quả, rau củ về chuẩn bị bữa
ăn thịnh soạn sau một tuần làm
việc mệt nhọc. Phòng trọ nhỏ
Miên kê cái giường ngủ, bàn đặt
kệ sách, cái tủ đựng quần áo và

góc bếp con con. Đang loay hoay
nấu ăn, bỗng Miên nghe có tiếng
ai đó la thất thanh, tiếng kêu trời
và tiếng khóc rưng rức vọng lại
từ phía dòng kênh nhỏ. Miên vội
tắt bếp, chạy ra cửa, đứng lóng
ngóng. Vài người phụ nữ bồng
con nghe tiếng khóc cũng hớt hải
chạy ra xem chuyện gì. Mấy đứa
trẻ con nhanh nhảu đi trước, biết
chuyện, chúng nó chạy ngược về
xóm trọ tếu táo báo tin:
- Chiếc ghe bà già bán vé số
chìm rồi kìa.
- Trời ơi, sao khổ dữ vậy? Người hàng xóm buột miệng.
- Cứu người đi, thấy bà cụ chấp
chới dưới nước, thương quá.
Miên khép hờ cánh cửa rồi
chạy vùn vụt về phía dòng kênh.
Khi Miên đến nơi thì mấy người
đàn ông đã đưa được hai người
già nua tóc bạc lên bờ. Ông
cụ ngồi dưới gốc chuối, run

THEO DÒNG SỰ KIỆN

Hội đồng cấp Nhà nước thông qua 393 hồ sơ xét tặng
danh hiệu nghệ sỹ
ội đồng cấp Nhà
nước đã xem xét, bỏ
phiếu thông qua 84
hồ sơ đề nghị xét tặng danh
hiệu Nghệ sỹ Nhân dân và
309 hồ sơ xét tặng danh hiệu
Nghệ sỹ Ưu tú.
Trong số những hồ sơ đề
nghị xét tặng danh hiệu Nghệ
sỹ Nhân dân được Hội đồng
cấp Nhà nước thông qua lần
này có hồ sơ của “cô Đẩu”
Công Lý, “bà Phó Đoan”
Minh Hằng, nghệ sỹ chèo
Thanh Ngoan, diễn viên Thu
Hà, diễn viên Trần Hạnh…
Ngoài ra, hồ sơ đề nghị xét
tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân
dân của ba “đại thụ” của làng
cải lương cũng được Hội
đồng cấp Nhà nước thông
qua, bao gồm: Nghệ sỹ Ưu

H

Nghệ sỹ Minh Hằng vào vai
bà Phó Đoan trong phim
“Trò đời”. Trong số các
nghệ sỹ được Hội đồng
cấp Nhà nước bỏ phiếu
thông qua đề nghị xét
tặng danh hiệu Nghệ sỹ
Nhân dân năm 2018
có nghệ sỹ Minh Hằng.
Ảnh: Đoàn làm phim

tú Minh Vương, Nghệ sỹ Ưu
tú Nguyễn Thanh Liêm (Thanh
Tuấn), Nghệ sỹ Ưu tú Trần
Ngọc Châu (Giang Châu).
Sau thời gian tiếp nhận, xử
lý các kiến nghị, những hồ
sơ đề nghị xét tặng danh hiệu
Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ
Ưu tú được thông qua (với ít

nhất 90% tổng số phiếu của các
thành viên Hội đồng cấp Nhà
nước) sẽ được gửi đến Ban Thi
đua Khen thưởng Trung ương
để tổng hợp trình Thủ tướng
Chính phủ xem xét, trình Chủ
tịch nước quyết định phong
tặng những danh hiệu cho các
nghệ sỹ.

rẩy. Bà cụ mình mẩy ướt sũng,
quệt nước mắt quờ quạng nhặt
nhạnh cái rổ, cái thùng, những
món đồ trôi ra từ chiếc ghe. Bà
ngưng khóc, đôi mắt mây mờ
bỗng chốc đỏ hoe. Tóc bà rã
rượi. Người xóm trọ đang gồng
mình kéo chiếc ghe lên bờ, ngó
nghiêng tìm lỗ thủng. Chiếc ghe
bầu cũ kĩ này vợ chồng bà cụ đi
từ hồi mới lấy nhau, hồi đó ông
cụ đóng ghe bằng gỗ cây mù u,
chắc lắm. Mà chắc chắn cỡ nào
rồi cũng bị thời gian mài mòn,
gạch đá còn mòn huống chi cây
gỗ. Lũ hàu bám một lớp dưới
đáy ghe. Trời mưa, tháng nắng,
những đêm nước lên khiến đáy
ghe nứt toác một đường, nước
chui qua kẽ hở vào trong ghe,
đầy dần rồi chìm đắm.
Vất vả một lúc thì số đồ đạc
trôi sông cũng được bà cụ và
người xóm vớt lên hết. Người

xóm trọ là thế, nghèo cực chứ
chí nghĩa chí tình. Họ là dân tứ
xứ tụ lại trong xóm tìm kế sinh
nhai. Họ đối đãi với nhau bằng
cả tấm lòng, sẵn sàng giúp nhau
khi gặp khó khăn hoạn nạn. Mọi
việc đã xong xuôi, người đàn bà
tay xốc nách đứa nhỏ, tay chống
hông đứng trên bờ vừa chớp mắt
vừa nói:
- Khổ nỗi. Ghe xuồng thế này
làm sao mà ở được đây hả cụ?
Bà cụ vuốt lại mớ tóc màu
mây, quấn lại một lọn bé xíu sau
gáy, nói bằng giọng cơ hàn:
- Tui cũng không biết làm sao.
Ướt hết cả rồi.
Miên lặng lẽ bước đến bên
cạnh ông cụ. Hồi trước đến giờ
Miên nghe người trong xóm kể
về ông lão, nhưng chưa một lần
trông thấy mặt ông. Từ khi neo
ghe ở dòng kênh nhỏ chảy ngang
qua xóm chợ tòm tèm, ngót nghét
mấy năm trời, Miên không bao
giờ thấy ông cụ bước khỏi chiếc
ghe lên bờ. Ông vẫn sống lặng lẽ
dưới chiếc ghe đợi mùa nước lớn,
buồn lòng ông lão kéo đờn cò,
toàn mấy bài buồn rũ rượi vang
lên trong những đêm sương thắt
thẻo tiếng cúm núm kêu ơ hời
não nuột. Người ta bảo ông cụ
khổ gì, sầu gì mà đờn bi thiết dữ
vậy không biết? Miên không biết.
Người xóm nghèo cũng không
biết. Ông cụ vẫn âm thầm. Bấy
giờ Miên ngồi cạnh bà cụ già,
thấy cụ run run, Miên xoa xoa bờ
vai trơ gầy của bà cụ, hỏi khẽ:
- Cụ khổ quá! Ông bà đều già
hết cả rồi mà vất vả thế này, rồi
con cháu cụ đâu?
Bà cụ buồn bã kể lại:
- Hồi đó, tui với ổng có đứa
con. Cô nghĩ xem, sống quanh
quẩn trên ghe, không đất, không
nhà, sao chịu nổi? Rồi nó bỏ vợ
chồng tui đi biệt xứ, nó bảo đi
làm ăn xa, chừng nữa nó về...
XEM TIẾP TRANG 11

Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất
sẽ diễn ra từ ngày 5-7/1/2019
ễ hội Văn hóa thổ
cẩm Việt Nam lần thứ
nhất được tổ chức theo
quy mô cấp quốc gia do Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch phối
hợp với UBND tỉnh Đắk Nông
sẽ diễn ra tại thị xã Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông, nhằm góp phần
quảng bá, nâng cao giá trị thổ
cẩm của cộng đồng các dân tộc
Việt Nam.
Theo đó, chương trình lễ
hội gồm chương trình khai mạc
và bế mạc, lồng ghép sân khấu
hóa các truyền thuyết, sử thi của
các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk
Nông; triển lãm không gian văn
hóa thổ cẩm; phục dựng nghi lễ
truyền thống; thi dệt thổ cẩm;
trình diễn trang phục truyền thống
và thời trang; tổ chức hội thảo,
tọa đàm về văn hóa thổ cẩm; hội
chợ thương mại về sản phẩm thổ
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cẩm, trang phục truyền thống
và thời trang; tổ chức ẩm thực,
lễ hội đường phố và một số trò
chơi dân gian...
Trang phục truyền thống của
cộng đồng các dân tộc thiểu
số đang sinh sống trên địa bàn
tỉnh Đắk Nông nói riêng và
cả nước Việt Nam được đánh
giá rất đa dạng, phong phú về
mẫu mã, chủng loại, màu sắc,
đường nét, đậm đà bản sắc,
giàu biểu tượng biểu đạt các
giá trị nhân văn, đó là quan
niệm thế giới quan, nhân sinh
quan, các giá trị về phong tục
tập quán, kỹ thuật trang trí hoa
văn, bố cục đường nét, màu
sắc trên vải…; đây là di sản
văn hóa quý giá cần được bảo
tồn và phát triển.

TS tổng hợp (theo TTXVN
và baovanhoa.com.vn)
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Món quà tinh thần
khi Đà Lạt tròn 125 tuổi
Bốn tháng trước, tại một hội thảo khoa học về di sản của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang,
Đoàn Bích Ngọ nói với tôi dự định ra một cuốn sách về văn hóa Tây Nguyên. Chạy đua với thời gian
để kịp ra mắt món quà chúc mừng thành phố Đà Lạt tròn 125 tuổi hình thành và phát triển, đó là
tác phẩm “Đà Lạt và những bí ẩn Nam Tây Nguyên” của chị.

Tranh biệt th
Thật và mộng, ẩn và hiện, mơ và
phai, ưu ấp và dự cảm... là “mã
nghệ thuật” được Vi Quốc Hiệp
đưa vào tranh vẽ về những ngôi
biệt thự cổ ở Đà Lạt của mình.
TRỊNH CHU

A
Bìa cuốn sách
“Đà Lạt và những bí ẩn Nam Tây Nguyên”
của tác giả Đoàn Bích Ngọ.
PHAN TĨNH XUYÊN

rước hết, như lời đề
của cuốn sách, tác giả
Đoàn Bích Ngọ “Dành
tặng những trái tim luôn
hướng về Đà Lạt cùng đam mê,
khao khát khám phá Nam Tây
Nguyên”. Có lẽ vậy mà tại buổi
giới thiệu tác phẩm do Thư viện
tỉnh Lâm Đồng tổ chức, rất nhiều
nhà khoa học, nhà văn, nhà báo,
nhà văn hóa... tham dự, đều cảm
nhận sự trân trọng, ghi nhận
và cảm ơn công lao của tác giả
Đoàn Bích Ngọ làm nên cuốn
sách dày dặn này.
Cơ duyên có được để làm cuốn
sách đầu tay với thiên hướng
mô tả bằng hình thức ghi chép khảo cứu của Đoàn Bích Ngọ là
nhờ hun đúc từ gần 20 năm sống,
làm việc gắn với nghề khảo cổ,
bảo tồn và bảo tàng trên mảnh
đất Nam Tây Nguyên. Một điều
quan trọng hơn, đó là niềm đam
mê, lòng nhiệt huyết của phẩm
chất từ người có tình yêu khoa
học nghiêm túc. Chỉ từng đó đủ
trở thành hành trang và động lực
giúp Đoàn Bích Ngọ tha thiết
mến yêu đất và người Đà Lạt,
Lâm Đồng - Tây Nguyên.
Từ vùng sơn cước địa linh
nhân kiệt Hương Sơn, Hà Tĩnh,
cô sinh viên mảnh mai Đoàn
Bích Ngọ tốt nghiệp Đại học
Văn hóa, chuyên ngành bảo tồn,
bảo tàng xốc ba lô vào gắn bó
với Nam Tây Nguyên suốt 28
năm nay. Là chuyên viên rồi
trưởng thành và nắm giữ vai
trò phó giám đốc chuyên môn
cơ quan Bảo tàng Lâm Đồng,
Đoàn Bích Ngọ đến rất nhiều
vùng đất Nam Tây Nguyên với
hàng trăm đợt điền dã dân tộc
học, khai quật khảo cổ học và
kiểm kê, lập hồ sơ di tích, danh
lam thắng cảnh... “Duyên” này
giúp Đoàn Bích Ngọ mục sở thị
những di chỉ, những tài nguyên,
những di sản chân xác; những
nhân chứng, những nhân vật sinh
động. Chị lại được giao tiếp, học
hỏi từ nhiều nhà khoa học đầu
ngành về khảo cổ, kiến trúc, văn
hóa, lịch sử của Việt Nam như
các giáo sư, phó giáo sư, chuyên
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Tác giả Đoàn Bích Ngọ tại buổi giới thiệu tác phẩm. Ảnh: M.Đạo

gia Hà Văn Tấn, Trần Quốc
Vượng, Ngô Văn Doanh, Cao
Xuân Phổ, Lương Ninh, Hoàng
Xuân Chinh, Hoàng Đạo Kính,
Bùi Chí Hoàng, Dương Trung
Quốc... Tôi nêu lên như vậy để
muốn nói đến hai lẽ: vùng đất
Nam Tây Nguyên rất phong
phú và đa dạng về trầm tích văn
hóa - lịch sử, làm nên sức hút
lớn đối với giới khoa học trong
nước và nhiều quốc gia; giúp
tác giả Đoàn Bích Ngọ làm nên
cuốn sách “Đà Lạt và những bí
ẩn Nam Tây Nguyên” đủ chân
giá trị.
Tác phẩm dày gần 300 trang
được tác giả chọn lọc 54 bài viết
trong số gần 100 bài của cá nhân
và viết cùng đồng nghiệp đăng
tải trên báo chí và chưa công
bố. Để giúp người đọc dễ nắm
bắt thông tin theo chiều sâu, tác
giả không sắp xếp theo thứ tự
thời gian ra đời bài viết mà cuốn
sách chia làm hai phần: Đà Lạt
từ vùng đất hoang sơ đến xứ sở
mộng mơ; Bí ẩn vùng đất, con
người Nam Tây Nguyên. Lối
viết trong cuốn sách một lúc
hướng đến ba đối tượng như
Đoàn Bích Ngọ chia sẻ: Giúp
nhà nghiên cứu tham khảo; giới
thiệu với người có sở thích tham
quan, du khảo; truyền ngọn lửa
đam mê đến thế hệ trẻ để biết
trân trọng, giữ gìn và tiếp tục
nghiên cứu về những giá trị của
mảnh đất Nam Tây Nguyên nói
riêng, Tây Nguyên nói chung.
Vì vậy, tôi cơ bản ủng hộ văn
phong của Đoàn Bích Ngọ thiên
về chất khảo cứu, ngắn gọn,
súc tích là lựa chọn phù hợp,
không cần phải bóng bẩy hay
thi vị hóa những di sản đến mức
không cần thiết. Sự thuyết phục
của tư liệu chính từ hàm lượng
thông tin chân xác, chứ không

nằm ở chỗ truyền thông của mĩ
cảm. Cuốn sách càng quý ở chỗ,
tác giả công phu đưa vào hơn
200 bức ảnh do cá nhân, bạn bè
chụp từ hiện thực và nguồn từ
tư liệu. Sách in trên giấy loại tốt
(couche) nên vừa đạt hiệu ứng
về hình ảnh có màu sắc sặc sỡ,
độ sắc nét, độ tương phản cao;
vừa giúp người đọc đỡ mỏi mắt
khi đọc. Bỏ qua lí lẽ giá thành
cao, Đoàn Bích Ngọ chia sẻ với
tôi: Với nhiều năm thu thập được
những giá trị văn hóa, trong lúc
cuộc sống ngày càng đổi thay
nhanh nên nhiều giá trị văn
hóa bị mai một, thậm chí bị lai
dần, do đó, mong muốn từ cuốn
sách là những cứ liệu xác thực
cung cấp cho giới nghiên cứu
và những ai quan tâm. Với chủ
ý này, tác giả khai triển theo lối
“điểm danh, chỉ mặt” để chạm
được chiều sâu của đối tượng.
Tôi thật sự trân quý về ý thức
và nội tại của phẩm chất bảo
tồn, bảo tàng trong Đoàn Bích
Ngọ. Tôi cũng để ý chủ đích lựa
chọn chắt lọc và cách thức sắp
xếp của tác giả giúp người đọc
không bị rơi vào nhàm chán.
“Bí ẩn” ở chỗ, tác giả khéo léo
kích người đọc khởi lên sự háo
hức khám phá. Tôi lấy ví dụ,
ở phần 1, tác giả chỉ lướt qua
Yersin - người khám phá ra vùng
đất nghỉ dưỡng Đà Lạt, quan
trọng hơn, trích dẫn những cảm
nhận của chính Yersin buổi đầu
đặt chân lên miền sơn cước này.
Tác giả chỉ điểm xuyết sự hình
thành và phát triển về vùng Đà
Lạt thông qua trục dọc đối chiếu
xưa - nay, từ đó mỗi người đọc
có cảm nhận riêng về chiều biến
thiên của đối tượng. Ở phần 2,
tôi cho rằng hàm lượng thông tin
dày dặn hơn phần 1 nhờ sự am
hiểu và lòng đam mê của tác giả

về các đối tượng khảo cổ và dân
tộc học. Nào từ lòng đất (đàn đá,
thánh địa Cát Tiên, tục táng) đến
văn hóa vật thể và phi vật thể
như tục cà răng căng tai, trống
đồng Đông Sơn, cồng chiêng,
thổ cẩm, rượu cần... Nào diễn
tiến mãnh liệt của tài nguyên
thiên nhiên đến đa dạng của hệ
sinh thái... Cầm cuốn sách “Đà
Lạt và những bí ẩn Nam Tây
Nguyên” của Đoàn Bích Ngọ
người đọc vừa bị chi phối tính
“bí ẩn”, vừa mê hoặc, thỏa mãn
phần nào sự chiêm ngưỡng đến
những hạt, những vỉa lấp lánh
của các dòng chảy văn hóa, cuồn
cuộn bởi dị biệt và giao thoa,
trầm tích và tiềm tàng...
Với năng lực thẩm định, niềm
đam mê và ý thức khoa học của
Đoàn Bích Ngọ, tôi đã chia sẻ
với tác giả những điều vẫn còn
tiếc nuối về cuốn sách. Mặc dù
dễ cảm thông cho sự gấp rút về
thời gian để kịp trình làng như
đã nói. Đó là sự chưa nhất quán
về cách thể hiện hay cách gọi
tên một số danh từ, sự vật, đối
tượng…; một số số liệu chưa cập
nhật theo kịp dòng chảy thời sự.
Đó còn là lỗi mo-rát (morasse)
trong quá trình tổ chức bản thảo
và in ấn làm giảm đi giá trị đáng
kể của cuốn sách. Tôi cũng
thống nhất với ý kiến của PGS
Cao Thế Trình rằng, giá như đầu
đề cuốn sách không khu biệt
phạm vi nghiên cứu “Nam Tây
Nguyên” thì phù hợp hơn, vừa
đảm bảo tính khoa học của đối
tượng đã nghiên cứu, vừa xứng
với mối quan tâm rất đáng trân
trọng của chính tác giả. Rất hy
vọng cuốn sách ở những lần in
sau của Đoàn Bích Ngọ sẽ chỉn
chu hơn như tác giả hướng đến
và càng đáp ứng sự trân quý của
bạn đọc.

i đã xem tranh Vi Quốc Hiệp
hẳn sẽ không thể nào quên
được cái cảm giác bị dẫn dụ
vào thế giới những ngôi biệt thự cổ
ẩn hiện giữa trập trùng đồi dốc, rừng
thông, mây núi. Càng không thể
nào không ám ảnh bởi những hình,
những sắc đó lại được khởi tạo từ
tâm cảm người nghệ sĩ nặng niềm
đam mê, nhiều trăn trở. “Theo tôi,
quỹ biệt thự Pháp ở Đà Lạt là một
kho báu kiến trúc mà chúng ta cần
có trách nhiệm gìn giữ. Sẽ ra sao
nếu một ngày nào đó những ngôi
biệt thự cổ biến mất?”, họa sĩ Vi
Quốc Hiệp chia sẻ.
Tâm cảm ấy thôi thúc Vi Quốc
Hiệp cầm cọ để níu giữ, bảo tồn
nét kiến trúc xưa đã trở thành giá
trị căn bản của Đà Lạt. Tuy nhiên,
nếu chỉ lưu giữ nét xưa Đà Lạt theo
kiểu sao chép, tức mô tả trực tiếp
theo mắt nhìn thấy, thì Vi Quốc
Hiệp chẳng khác nào nhà nghiên
cứu chuyên ghi chép, tìm hiểu, thu
thập tư liệu về kiến trúc biệt thự
cổ Đà Lạt. Cái làm nên dấu ấn cá
nhân Vi Quốc Hiệp với tư cách họa

HỒ SƠ TƯ LIỆU

(TIẾP THEO)
PHAN QUANG

(Viết năm 2007, sửa năm 2017)

Alexandre de Rhodes
là người như thế nào?
Vấn đề này cũng đã tốn khá nhiều
giấy mực. Có người quả quyết công
lao ông vĩ đại lắm, người Việt Nam
ta nên dựng tượng đồng bia đá cho
ông. Có người quy kết ngược lại, A.
de Rhodes là kẻ có tội với dân tộc
Việt Nam, vì giáo sĩ này chính là
người Pháp đầu tiên vận động quyết
liệt nhất với triều đình vua Louis
XIV, kể cả vào tận hậu cung của ông
vua Mặt trời làm cái việc thời nay
gọi là lobby, xin cụ Thái hoàng Thái
hậu can thiệp, thúc đẩy hoàng gia
Pháp cho các giáo sĩ Dòng Tên sang
các xứ Đông Dương, mở đường cho
các pháo hạm Pháp sang xâm chiếm
vùng đất phì nhiêu này. Hơn thế,
về nhân thân, Alexandre de Rhodes
mang tiếng kẻ “đạo văn”. Theo
một số học giả, ông đã lấy bản thảo
cuốn Từ điển Việt - Bồ - Latinh do
hai nhà truyền giáo nước Bồ biên
soạn và gửi lại Nhà thờ San Pauli
(Macao) trước khi rời Trung Quốc
về nước, mang sang La Mã cho
xuất bản đứng tên mình là tác giả.
Đã thế, ông còn ngang nhiên nhận
mình là làm ra một cuốn hồi ký do
người khác viết,v.v... Do tư cách
không đàng hoàng, khi vua Pháp
Louis XIV được sự chấp thuận của

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

hự Vi Quốc Hiệp: Thật và mộng

Vi Quốc Hiệp bên một bức tranh về biệt thự cổ Đà Lạt. Ảnh: T.Chu

Họa sĩ Vi Quốc Hiệp, sinh năm 1948, người Tày, tại Lạng Sơn. Mới 12 tuổi, Vi
Quốc Hiệp đã được tuyển vào lớp năng khiếu Trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà
Nội, nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Năm 1971, tốt nghiệp Trường Đại
học Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Vi Quốc Hiệp xung phong lên Hà Giang để vẽ, rồi
tiếp tục đến Thái Nguyên công tác. Năm 1978, Vi Quốc Hiệp được Bộ Văn hóa
cử vào TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng công tác 3 năm. Sau đó, họa sĩ Vi Quốc Hiệp
xin Bộ Văn hóa ở lại Đà Lạt sống và vẽ cho đến nay. Vi Quốc Hiệp có tranh tham
gia triển lãm rất sớm, từ năm 1972, và nổi tiếng với những bức tranh vẽ phụ nữ
đẹp, đặc biệt về biệt thự cổ ở Đà Lạt.

sĩ nằm ở chất mộng mị rất nhạc và
rất thơ nơi những bức tranh. Chính
cái chất mộng mị mơ hồ ấy đã phá

vỡ sự logic toán học của những kết
cấu cứng mang tính khuôn thước
trong các công trình kiến trúc đô

thị mà người Pháp tạo dựng tại Đà
Lạt khiến những tranh vẽ biệt thự
của Vi Quốc Hiệp như đẹp hơn, ám
gợi hơn và cũng quyến rũ hơn. Biệt
thự cổ ở Đà Lạt, qua mắt nhìn Vi
Quốc Hiệp, không đơn thuần chỉ là
nơi che mưa tránh nắng, nó còn là
cõi mộng mơ ẩn chứa nhiều dự cảm
sâu lắng. Mỗi ngôi biệt thự trong
tranh Vi Quốc Hiệp mang một dáng
nét riêng, một vẻ đẹp riêng về xúc
cảm, bố cục, hình sắc. Này là ngôi
biệt thự trong xa thẳm rừng thông
thấp thoáng sương giăng. Đây là
ngôi biệt thự ngập tràn màu vàng
nắng mimosa. Kia là ngôi biệt thự
chín rộ sắc mai anh đào như môi
người thiếu nữ. Nọ là ngôi biệt
thự xôn xao trong nắng thu... Rồi
thì những chiếc cầu thang gỗ thật
duyên, những mái ngói nâu trầm,
những khung cửa sổ ngơ ngác,
những mái hiên vắng đợi người,
những ống lò sưởi vương khói... cứ
bừng lên, vây riết, bồng phiêu trong
cấu trúc từng bức tranh vẽ về biệt
thự cổ ở Đà Lạt của Vi Quốc Hiệp
có sức ám gợi ghê gớm. Nó như
một giấc mơ chờ mong điều hoài
vọng, một tinh thần của ký ức về
nét đẹp xưa.
Một lần nữa, qua mắt nhìn Vi
Quốc Hiệp, biệt thự cổ ở Đà Lạt lại
mở ra trước mắt người xem tranh.
Từ những bức tranh vẽ biệt thự cổ
khi thì mơ màng, lúc nguy nga, có
khi lại e ấp của Vi Quốc Hiệp, người
xem tranh thấy được rằng: Đà Lạt
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Hội chùa
Bút Tháp

Đồng lúa mượt mà thêm
Hàng cây xanh hò hẹn
Thuyền ai về tới bến
Cho áo mình gió bay

Chùa Tháp làm bút tiên
Khung trời thành giấy trắng
Vần thơ như hoa nắng
Rắc trên nền chùa xinh

Tranh Đông Hồ là đây
Thành Luy Lâu còn đó
Hạt phù sa sắc đỏ
Vẫn ngàn năm đắp bồi

Cây đại già trước sân
Như sừng hươu mới nhú
Nét hoa văn nhắc nhủ
Ngôi chùa mấy nghìn năm

Ngày mai ra đảo khơi
Canh giữ trời mây nước
Sao vẫn chưa nói được
Một lời chùa Tháp ơi

Nhớ tự thuở xa xăm
Cha ông mình gây dựng
Cho hôm nay dáng đứng
Con cháu về đông vui

Nắng lên đỉnh Tháp rồi
Gặp nhau trong ngày hội
Mắt em nhìn bối rối
Cho người đi xa mong

Bao niềm tin cuộc đời
Theo tầng cao tầng tháp
Dịu dàng trong câu hát
Quan họ về trao duyên

Người về để ngóng trông
Hội năm sau chùa Tháp
Sông Đuống ơi dào dạt
Nguời đi, về thương nhau!

đã đánh mất những gì. Theo định
hướng cái đẹp cứu rỗi thế giới mà
Dostoyevsky - nhà văn nổi tiếng
người Nga - từng nói, người xem
tranh nhận ra một Vi Quốc Hiệp đầy
trách nhiệm công dân qua việc tụng
ca nét đẹp của những ngôi biệt thự
cổ ở Đà Lạt để gióng lên hồi chuông
lo sợ cái đẹp đó sẽ biến mất trong
nay mai, nếu chúng ta cứ tiếp tục
thờ ơ, lãnh đạm.
Đà Lạt 125 năm & 40, tên của

một cuộc triển lãm tranh của họa
sĩ Vi Quốc Hiệp chuẩn bị diễn ra
vào trung tuần tháng 12 năm 2018
này, là sự kiện chào mừng 125 năm
bác sĩ Yersin tìm ra Đà Lạt và đánh
dấu chặng đường 40 năm Vi Quốc
Hiệp đến Đà Lạt công tác và sau
đó thì quyết định chọn đô thị miền
cao nguyên này để định cư. Triển
lãm trưng bày 125 bức tranh, bao
gồm biệt thự cổ, thiếu nữ, tĩnh vật
và Yersin.

Đào Nha đã đành, cả người Tây Ban
Nha, Ý, Pháp, Hà Lan... cũng phải
làm theo cách ấy. Tuy nhiên, thời
hoàng kim của tiếng Bồ không kéo
dài. Sự cạnh tranh giữa các quốc gia
châu Âu ngày càng quyết liệt. Quần
đảo Indonesia thoạt tiên do người
Bồ Đào Nha khám phá, chẳng bao
lâu rơi vào tay người Hà Lan. Quần
đảo Philippines do người Bồ phát
hiện và cắm quốc kỳ Bồ lên đó đầu
tiên, bị người Tây Ban Nha đoạt.
Chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha
và Pháp cũng cùng lúc trỗi dậy,
cùng ganh đua với nhau và giành
giật với Bồ Đào Nha, hai nước ấy
tìm mọi cách hạ uy thế của nước
Bồ, hoặc bằng vũ lực, hoặc thông
qua việc lấy lòng các lãnh chúa
địa phương, như trường hợp người
Pháp làm đối với chúa Nguyễn Ánh
khi ông thất cơ lỡ vận trước sự nổi
dậy của Nguyễn Huệ.
Trong bối cảnh ấy, “Alexandre de
Rhodes không quên mình là người
Pháp” (Jean Lacouture). Ông vận
động ráo riết để người Pháp sớm có
mặt ở Viễn Đông. Dù chịu ơn sâu
các giáo sĩ người Bồ Đào Nha, ông
vẫn cả gan vượt mặt các bậc bề trên
trong Giáo đoàn Dòng Tên để tìm
cách liên hệ trực tiếp với Tòa thánh
Vatican, kể cả việc xin yết kiến đích
thân Giáo hoàng nhằm nâng cao vị
thế của Pháp, v.v... Vì những lý do
đó, “ông bị triều đình Bồ Đào Nha
coi như một kẻ thù của nước ấy”.
Thôi thì hãy để các nhà sử học và

nhà ngôn ngữ học... tiếp tục tranh
luận với nhau. Đối với người Việt
Nam chúng ta, bất kỳ ai có đóng
góp ít hoặc nhiều cho sự phát triển
của văn hóa Việt, chúng ta đều hàm
ơn, và hậu thế sẽ thành kính tôn
vinh những người nước ngoài có
cống hiến trên mặt ấy tùy theo công
lao đóng góp của họ, cho dù nhân
thân họ là người thế nào. Việc một
số nơi ở Bắc Bộ đến nay vẫn có đền
thờ thái thú Sĩ Nhiếp (thế kỷ II trước
công nguyên), viên quan cai trị mở
đầu việc truyền Nho giáo vào đất
Giao châu, là một thí dụ (Hiện tại
làng Tam Á, huyện Thuận Thành,
tỉnh Bắc Ninh, vẫn còn đền thờ Sĩ
Nhiếp). Tôi nghĩ không phải ngẫu
nhiên mà thành phố mang tên Hồ
Chí Minh ngày nay vẫn giữ nguyên
vẹn tên hai con đường chạy song
song, đường phía bên trái mang tên
nhà nho Hàn Thuyên, đường phía
bên phải mang tên giáo sĩ Alexandre
de Rhodes. Cũng không phải không
hàm chứa ý nghĩa cao cả mang ý
nghĩa tượng trưng, khi chính giữa
hai con đường song hành ấy có đại
lộ dài hơn, rộng hơn mang tên Lê
Duẩn; ba con đường như thể đồng
hành để cuối cùng đại lộ Lê Duẩn
băng qua đường Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, đàng hoàng tiến vào thẳng
cổng chính Dinh Độc Lập, biểu
tượng của quốc gia Sài Gòn trước
năm 1975, trước nữa là Phủ Toàn
quyền Đông Dương.

Chữ quốc ngữ trong văn hiến Việt Nam
Giáo hội La Mã, phái một đoàn
hùng hậu các giáo sĩ Pháp sang Viễn
Đông, Alexandre de Rhodes không
có tên trong đoàn. Ngược lại, ông
bị Vatican cảnh cáo bằng cách đày
sang nước Ba Tư của người Hồi
giáo với nhiệm vụ truyền đạo Thiên
chúa, để rồi sẽ kết thúc cuộc đời tại
chốn nửa lưu đày này.
Những sự đánh giá trên đây chắc
hẳn ít nhiều đều dựa trên căn cứ
lịch sử. Coi lại các bản Trần thuật
của Alexandre de Rhodes về những
chuyến đi Viễn Đông của ông,
người đọc ngày nay ai cũng nhận
thấy tác giả khoa trương thái quá
về công đức của mình, đến nỗi các
nhà sử học người cùng nước với
ông và trước sau vẫn suy tôn ông,
cũng khó nén được nụ cười nửa
miệng. Chẳng hạn câu chuyện sau
đây, do Jean Lacouture kể với cái
giọng tỉnh bơ: Tháng 7 năm 1645,
khi giáo sĩ Alexandre de Rhodes đã
bị Chúa Nguyễn ra lệnh bắt giam,
kết án tử hình, và đợi ngày bị hành
quyết một cách thảm thương giống
như cảnh một giáo sĩ khác bị chém
đầu mà chính ông đã mô tả chi tiết
trong cuốn trần thuật của mình, tuy
nhiên vì nhà Chúa không muốn
căng thẳng quá trong quan hệ với
phương Tây, đã cho giảm án xuống
mức trục xuất, rồi sai giao ông cho
chủ một chiếc tàu buôn Nhật sắp rời
bến Hội An sang Macao với yêu cầu
mang ông sang thả xuống bên ấy, là
nơi ông đã từ đó sang đây. Vậy mà

trong thời gian ngắn bị quản thúc
trên chiếc tàu buôn Nhật Bản, đêm
đêm A. de Rhodes vẫn lẻn lên bờ
giảng đạo cho dân bản địa, ông đã
làm lễ rửa tội và ban phép lành cho
những 92 người, nhờ có công đức
của ông mà 92 người Việt tìm được
con đường về gần Chúa. Để đỡ dài
dòng, xin miễn bình luận.
Alexandre de Rhodes sinh năm
1591 tại thành phố Avignon, miền
Nam nước Pháp, trong một gia đình
người gốc Do Thái chuyên buôn tơ
lụa sang Viễn Đông. Mẹ là người
Pháp gốc Ý. Từ nhỏ Alexandre
đã ước mơ được đặt chân tới các
miền đất hứa phương Đông giàu
tài nguyên quý hiếm như Ấn Độ,
Trung Hoa, Việt Nam... Trở thành
giáo sĩ, ông toại nguyện khi được
cử sang Macao trên một chiếc tàu
buôn Bồ Đào Nha. Thời ấy, đội
thương thuyền của Bồ mạnh nhất
thế giới. Người Bồ vẫn huênh
hoang: “Không có tàu buôn Bồ,
không có hàng tạp hóa Bồ, thì làm
gì có các Giáo sĩ dòng Tên!” (René
Etiemble, trong bộ châu Âu thuộc
Trung Quốc, 1988). A. de Rhodes
cập bến Đàng Trong nước ta lần
đầu năm 33 tuổi, và sẽ sống tại đây
trước sau bảy năm tất cả, trước khi
rời Viễn Đông để không bao giờ trở
lại. Ông có đầy đủ tư chất và kiến
thức một nhà ngôn ngữ học. Sau
khi được thụ phong giáo sĩ, ngoài
tiếng Ý là tiếng của họ ngoại mà
ông sử dụng được từ bé, trước lúc

lên tàu sang Viễn Đông ông dành
thời gian học tiếng Bồ Đào Nha.
Cuối đời, bị “nửa lưu đày” sang Ba
Tư, ông vẫn chuyên cần học tiếng
bản địa và chẳng bao lâu sử dụng
thành thục ngôn ngữ thứ 13 là tiếng
Ba Tư. Điều đó cho phép chúng
ta hiểu thêm, tại sao Alexandre de
Rhodes là người hay được viện dẫn
nhất - ngoài những nguyên nhân
vừa nói ở trên - khi các học giả bàn
vấn đề: ai là những người chủ chốt
sáng tạo chữ quốc ngữ.

Sự cạnh tranh giữa thực
dân Bồ và thực dân Pháp
Về nguyên nhân tại sao Alexandre
de Rhodes không được trở lại Viễn
Đông cùng với đoàn giáo sĩ Pháp
mà ông có công vận động thành
lập, một số nhà sử học giải thích tại
sự cạnh tranh giữa chủ nghĩa thực
dân Bồ và chủ nghĩa thực dân Pháp.
Thời kỳ đầu, với việc nhà hàng hải
người Bồ Christophe Colomb (tiếng
Bồ Đào Nha: Christoforo Colombo)
tìm ra châu Mỹ (1492) đến việc nhà
hàng hải cũng là người Bồ Magellan
(Fernao de Magalhaes) phát hiện
quần đảo Philippines tại Viễn Đông
(1521), có thể coi như người Bồ
Đào Nha làm bá chủ các đại dương.
Tiếng Bồ là ngôn ngữ người phương
Tây dùng, bất kỳ người nước nào
đến nước ta cũng phải thông qua
phiên dịch người Bồ để giao tiếp
với người Việt, không chỉ thương
nhân mà cả các giáo sĩ, người Bồ

(CÒN NỮA)
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ạn sẽ cảm thấy rất thư thái và không có gì
phải cảnh giác. Những chú ong chăm chỉ
chuyên tâm hút mật từ những đám hoa
mười giờ sẽ chẳng để ý đến việc bạn cứ
“bám” theo chúng từ đám hoa này sang đám hoa
khác. Và còn nhiều điều thú vị nữa ở vườn ong Thái
Dương - Thai Duong Bee Garden (Liên Nghĩa - Đức
Trọng) nhé!... (Ảnh 1)
Vườn ong Thái Dương gần như đã hoàn thiện
một mô hình du lịch canh nông của nghề ong, với
không gian thoáng đãng, hoa được trồng nhiều
tầng quanh hồ nước, từ hoa mười giờ ở sát đất, đến
hoa cúc, hoàng anh, hoa hồng, cánh bướm, rồi hoa
muồng vàng ở tầng cao. Du khách có thể đi theo
các chú ong để khám phá quy trình chúng kiếm
phấn hoa, hút mật. Bạn cũng có thể cùng những
người nuôi ong đi thăm các tổ ong. Đó là lúc, bạn
được bày cách phân biệt ong chúa, với ong thợ,
hay ong đực... (Ảnh 2)
Mỗi một chú ong trong quá trình lao động sẽ tạo
ra 3 loại sản phẩm, hút mật hoa để tạo mật, tiết sữa
để nuôi ấu trùng và thu phấn hoa để tạo những hạt
phấn. Trong không gian của 2 dãy nhà trải nghiệm là
nơi khách sẽ cùng công nhân thực hiện một số hoạt
động của nghề làm ong. Chẳng hạn, cấy ấu trùng để
tạo sữa ong chúa. Ấu trùng là do ong chúa đẻ trứng
nở ra. Khi ấu trùng được 3 ngày tuổi, lúc này chỉ lớn
bằng đầu cọng tóc, sẽ được cấy vào các cốc nhỏ và
được bỏ lại vào đàn ong. Các ấu trùng sẽ được ong
thợ tiết sữa nuôi lớn. 4 ngày sau, sữa đầy các cốc,
người chủ ong sẽ cắt đứt quá trình hình thành ong
chúa của ấu trùng và thu được sữa ong chúa. (Ảnh 3)
Phấn hoa có chứa protein, axit amin, carbon
hdrate, các chất khoáng, do ong thợ lấy về sẽ được
sấy khô và đóng gói. Tùy đặc điểm của vùng nuôi
ong mà phấn hoa có hương vị khác nhau, như
phấn hoa trà, phấn hoa nhãn, phấn hoa cà phê…
Nhưng có một đặc điểm là với các loài phấn hoa
độc, chính con ong sẽ bị tiêu diệt ngay khi nó chưa
về đến tổ, nên với bản năng tự vệ, loài ong luôn
biết tránh đến gần các bông hoa này. Thế nên, về
cơ bản, sử dụng phấn hoa rất ít khi bị nhiễm độc.
Con người thông minh từ xa xưa đã biết cách giữ
lại những hạt phấn hoa, bằng việc tạo ra ô cửa đủ
vừa cho chú ong thợ chui vào tổ, chân chúng đang
ôm hạt phấn hoa sẽ bị vướng, bắt buộc phải thả hạt
phấn ở bên ngoài cửa... (Ảnh 4)
Sau công đoạn cấy ấu trùng, du khách sẽ cùng
chủ vườn ong lấy sữa ong chúa từ cốc của những ấu
trùng đã cấy trước đó 4 ngày, nếu để thêm 1-2 ngày,
ấu trùng sẽ trở thành con nhộng non và ăn hết sữa.
Mũ sáp của các cốc sữa sẽ được nấu lên tạo bánh
rồi bán cho các công ty mỹ phẩm làm son môi hay
làm thuốc. Trước khi lấy sữa ong, sẽ phải gắp con ấu
trùng ra khỏi cốc sữa, rồi dùng thìa múc sữa vào cốc
lớn hơn, có để sẵn túi lọc. Khi cốc lớn đầy, rút túi
lọc cho sữa vào bao bì, đóng nhãn và hạn sử dụng.
Sữa ong chúa có nhiều Vitamin B1 đến B12; muối
khoáng, muối vi lượng và hơn 30 loại axit amin...
nhưng mùi vị khó ưa, nên khi dùng thường phải kết
hợp với mật ong và nước ấm. (Ảnh 5)
Mật ong cũng vậy! Người nuôi ong sẽ biết chính
xác mật ong từ hoa gì vì họ chính là người chủ động
đưa ong đến vùng hoa đó. Khi hết vụ hoa, các cầu
ong sẽ được thu lại, quay ly tâm để lấy mật ong.
Trong quá trình ong hút mật hoa, chúng sẽ không
được nuôi bằng bất cứ loại thức ăn nào. Ong sẽ
được cho ăn đường vào mùa mưa là mùa không có
hoa. Khi ong ăn đường thì không thu được sản phẩm
mà chỉ nhân đàn để đến mùa hoa thu được nhiều sản
phẩm hơn. Nên mật ong là sản phẩm hoàn toàn từ
thiên nhiên. Mùa xuân - mùa của trăm hoa đua nở,
chính là mùa ong lấy mật được nhiều nhất. (Ảnh 6)
Ai cũng biết mật ong và sữa ong chúa có nhiều
công dụng hữu ích như giảm quá trình lão hóa, cải
thiện sinh lý, tăng khả năng miễn dịch, giải độc cơ
thể, giảm cân, làm thuốc hay làm đẹp... Phấn hoa
tốt cho tim mạch, điều hòa huyết áp, hạn chế viêm
đại tràng, viêm tuyến tiền liệt, hay các bệnh về
gan... Vì vậy, các sản phẩm từ ong nên được dùng
hằng ngày... Còn bạn sẽ đến vườn ong để nghe
tiếng bay vù vù, để xem chúng làm việc cần mẫn
như thế nào, hay để thưởng thức các sản phẩm bổ
dưỡng từ ong? Chắc chắn, tất cả đều là những trải
nghiệm thú vị! (Ảnh 7)

1

Dạo chơi trong vườn ong!

3

2

5

4

6

7

GIA ĐÌNH - ĐỜI SỐNG

CUỐI TUẦN

THỨ BẢY 15 - 12 - 2018

9

Nốt nhạc “tình” giữa lòng phố thị
Nói anh là niềm hy vọng với những mảnh đời bất hạnh cũng không
ngoa, nói anh là “Bồ Tát hiện thân” như một bình luận nào đó để lại
trong facebook anh thì có lẽ, cũng không có gì quá đáng...

Anh Lê Huy Cầm.
Ảnh: MPK
HỒNG THỦY TIÊN

V

ới riêng tôi, anh là một
người đặc biệt! Chia sẻ
điều này với anh, anh
chỉ cười xòa và bảo “Nói quá...
Ngại”. Anh là Lê Huy Cầm,
người Đà Lạt - thầy giáo dạy
nhạc, sáng tác nhạc, vẽ tranh... Là
người nghệ sĩ đúng nghĩa với vẻ
ngoài giản dị, chân thành mà thật
đáng trân trọng...
Có chút gì nghèn nghẹn, rưng
rưng khi đọc những dòng anh viết:
“Đà Lạt sau mấy ngày mưa, tối
nay là một tối đầy sương mù và
gió lạnh. Lang thang trên phố gặp

hai sinh linh bé nhỏ ngồi thu lu nơi
góc phố. Hỏi: Con ở đâu? Lạnh
không?... Chỉ có một tí gì đó cho
hai đứa, chú không đủ vòng tay để
ôm hết mọi người...”.
“Chú không đủ vòng tay để ôm
hết mọi người”, nhưng tận nơi sâu
thẳm nhất, trái tim nhân ái ấy vẫn
đủ ấm áp để sưởi ấm những phận
người côi cút, vẫn đủ thương yêu
để gần hơn với sự thống khổ, khốn
khó, để mỗi ngày “tôi chọn một
niềm vui” như ca từ trong bài hát
của Trịnh.
Anh làm thiện nguyện, lặng lẽ.
Giữa dòng đời tất bật hối hả bon
chen, khi con người luôn muốn
thỏa mãn nhu cầu vật chất hay
hư danh phù phiếm, thì với riêng
anh, anh chỉ muốn mình là một
gạch nối nhỏ nhoi, một sứ giả
mang “tin lành”...
Không náo nhiệt, ồn ào như các
hoạt động từ thiện được quảng bá
rầm rộ mang thêm mục đích nào
đó. Anh nảy sinh ý tưởng, tập hợp
những anh chị em nghệ sĩ - những
người con của Đà Lạt thành một

nhóm thiện nguyện, tự tìm hiểu và
giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
Hỏi anh: “Làm từ thiện theo
cách thức chẳng giống ai như vậy,
anh có sợ người khác hiểu lầm về
mục đích của mình?”.
Anh cười, và chia sẻ: “Anh
thường cho các cụ già tiền mặt, vì
nghĩ người già hay để dành tiền
phòng khi mưa gió, bệnh nặng...
Vì đi bộ (anh không biết đi xe
máy) nên chở theo cả đống quà
mà tới nhà từng người thì không
kham nổi và tiện lúc nào thì đi lúc
đó, khi rảnh. Cách làm từ thiện
không giống ai nên có thể nói ra
nói vào, nhưng anh tin là những
người bạn hay giúp anh không
thắc mắc vì anh sống như thế nào
thì bạn anh biết rồi...”.
Và thường xuyên, người ta thấy
anh trên phố, đang chuyện trò trìu
mến với những cụ già bán vé số
dạo, để trao chút quà, chút tiền...
Có khi lại thấy anh tìm đến tận nơi
những hoàn cảnh bệnh tật, bi kịch
của bi kịch để nhen nhóm niềm hy
vọng... Khi là người nghệ sĩ trăn

trở với những đam mê... khi lại là
người thầy dạy nhạc tận tụy... Ở vai
trò nào, họ đều bắt gặp ở anh nét
mộc mạc, thẳng thắn, chân tình...
Ở một căn nhà đơn sơ nơi xóm
nhỏ nằm khuất trong một con hẻm
gần trung tâm thành phố, Lê Huy
Cầm - người đàn ông Đà Lạt, với
chiều sâu nội tâm cùng nỗi cô đơn
thường trực đã trải lòng với những
nốt nhạc, cọ vẽ.
Sinh năm 1960, trải qua bao
thăng trầm biến cố của cuộc sống
riêng, anh đã làm bạn với cô đơn
- như cách anh tự nhận. Cách anh
viết, cách anh vẽ, cũng chính là
cách viết nhật kí bằng những nỗi
niềm... Trong những bức họa,
những bản nhạc là dáng dấp của
một Đà Lạt hiền hòa thơ mộng.
Cuộc sống chầm chậm, ôn hòa nơi
phố núi cũng từng ngày bồi đắp
nét văn hóa của con người Đà Lạt
trong anh.
Đà Lạt, xứ sở mộng mơ, xứ sở
tình yêu... Tình yêu trong anh cũng
giản dị, chan hòa với cỏ cây, thiên
nhiên, con người, xứ sở... Như anh
tâm sự “Mỗi điều đến với anh đều
hết sức tự nhiên, lúc muốn viết gì
đều không có chủ định trước, muốn
viết một bài nhạc, giai điệu cũng
đến như đã có từ tiềm thức, nó vào

tác phẩm. Ngay cả thú vẽ tranh,
tự nhiên cảm xúc tới, nó nhập vào
trong tiềm thức của mình, tới lúc
vẽ, những hình ảnh lại hiện ra lúc
nào không biết...”. Và có lẽ, sự
thương quý, sẻ chia với mọi người
cũng xuất phát từ những điều tự
nhiên như thế, giản dị và lặng lẽ.
“Anh là phật tử Phật giáo, nên
trong mười hai điều hạnh nguyện
của Bồ Tát (là Phật nhưng không
muốn về trời mà tại thế để giúp đỡ
chúng sinh), có một điều cần phải
làm là bố thí, giúp đỡ người khác.
Anh thiếu điều này vì hàng ngày lo
chạy gạo kiếm cơm, nay có cơ hội
là người ở Đà Lạt lâu năm nên bạn
bè anh em tín nhiệm để giúp đỡ
những người khó khăn hơn mình
thì tội gì không làm? Khi làm lại
thấy những đối tượng mà trước đây
mình không tiếp cận, giờ được gần
họ thì thấy họ dễ thương... Những
đứa trẻ mồ côi thì coi anh như là
cha là thầy, những cụ già bán vé
số thì coi mình như là con... Sống
một mình anh thiếu những thứ đó
nên coi như việc làm thiện nguyện
là một trao đổi tình thân...” - một
chút tình thân, trao đi để nhận lại...
Nghe anh nói, hiểu anh vẫn lặng
giấu một tiếng thở dài...
XEM TIẾP TRANG 11
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Tuổi trẻ Đạ Sar với nhiều hoạt động ý nghĩa
Là tổ chức đầu tiên ở xã vùng
sâu Đạ Sar (huyện Lạc Dương)
có những hoạt động ra quân
bảo vệ môi trường, Đoàn
Thanh niên xã Đạ Sar đã và
đang phát huy vai trò xung
kích của tuổi trẻ góp phần làm
cho đường thôn, ngõ xóm ngày
càng xanh - sạch - đẹp.
VIỆT HÙNG

gày “Thứ bảy tình
nguyện” cuối tuần
vừa qua, hàng trăm
đoàn viên, thanh niên
(ĐVTN) xã Đạ Sar hưởng ứng
ra quân thu gom rác thải nhựa
dọc Quốc lộ 27C. Đối với Đoàn
Thanh niên xã, ngày “Thứ bảy
tình nguyện” đã trở thành hoạt
động quen thuộc trong hành trình
của tuổi trẻ Đạ Sar tham gia bảo
vệ môi trường nhiều năm nay. Có
mặt trong hầu hết các buổi ra quân
thu dọn rác và vệ sinh môi trường
của Đoàn xã, đoàn viên Kon Sơ
Anin - Thôn 2 hầu như không bỏ
sót ngày “Thứ bảy tình nguyện”
nào, bởi “đây là hoạt động có ý
nghĩa, vừa giúp đường làng sạch
đẹp, vừa phát huy sức trẻ cũng
như tăng thêm tình đoàn kết trong
ĐVTN” - Anin chia sẻ.
Ngay từ những bước chân đầu
tiên ở “cửa ngõ” vào xã Đạ Sar
là tấm biển “Tuyến đường không
rác” do Đoàn Thanh niên xã phụ

N

Đoàn viên, thanh niên xã Đạ Sar thường xuyên ra quân thu dọn rác bảo vệ môi trường. Ảnh: V.Hùng

trách. Đây cũng là tuyến đường
không rác đầu tiên của xã ra đời
chạy dọc theo Quốc lộ 27C đi
qua địa bàn Đạ Sar. Để rồi sau đó,
thêm nhiều tuyến đường không
rác nữa của các đoàn thể như: Hội
Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu
Chiến binh hình thành, góp phần
làm xanh - sạch - đẹp trên khắp
các con đường trải dài trong xã.
Như lời chị Liêng Jrang K’Đom
- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đạ Sar:
“Bắt đầu bước chân vào xã với
con đường sạch sẽ không rác đã
tạo ấn tượng tốt với du khách,
đây là cách làm hay nên Hội Phụ
nữ cũng triển khai tuyến đường
không rác dọc Thôn 2. Và cứ mỗi

đoàn thể phụ trách một vài tuyến
đường không rác làm cho đường
làng ngõ xóm thêm sạch đẹp”.
Theo anh Cil Sa Chiên - Bí thư
Đoàn xã Đạ Sar, đây là công trình
thanh niên được Đoàn xã triển
khai từ năm 2017, với mục đích
nâng cao ý thức của ĐVTN và
người dân tham gia bảo vệ môi
trường sống và làm khang trang
“bộ mặt” xã vùng sâu ngay từ đầu
địa phận.
Với gần 300 ĐVTN, chủ yếu
sinh sống bằng nghề nông và nhận
giao khoán quản lý, bảo vệ rừng,
việc tổ chức các hoạt động bảo
vệ môi trường nói riêng và các
hoạt động phong trào nói chung

được Đoàn xã Đạ Sar tuyên truyền
thường xuyên. Vì vậy, trong mỗi
ĐVTN, “lửa” tuổi trẻ như được
thắp lên bởi tinh thần xung kích,
tình nguyện. Đây cũng là tổ chức
tiên phong trong các hoạt động tại
địa phương. Đặc biệt, tuy trẻ tuổi,
nhưng nhiều ĐVTN đam mê tiếng
cồng, điệu chiêng nên đã thành lập
một câu lạc bộ cồng chiêng duy
trì sinh hoạt đều đặn. Người trẻ
học hỏi người già, người biết chỉ
lại cho người chưa biết, đến nay,
câu lạc bộ đã tập hợp được hơn
20 thành viên để biểu diễn trong
những ngày lễ, hội quan trọng của
xã, của buôn làng.
Không những xung kích ra quân

làm sạch môi trường, Đoàn Thanh
niên xã Đạ Sar còn là lực lượng
tiên phong trồng và vận động
người dân trồng cây xanh, hoa
trước cổng, quanh hàng rào để tôn
tạo cảnh quan thêm đẹp. Chỉ trong
năm 2018, tính riêng Đoàn Thanh
niên xã đã trồng hơn 200 cây
xanh, hoa dọc Quốc lộ 27C và một
số tuyến đường liên thôn.
Cùng với đó, Đoàn Thanh niên
xã Đạ Sar cũng tổ chức nhiều hoạt
động “Vì đàn em thân yêu” như
Tết Trung thu cho trẻ em trong
xã, tạo sân chơi cho thiếu niên,
nhi đồng mỗi dịp hè... Đoàn xã
cũng lập một trang cá nhân để
chia sẻ những điều hay, bổ ích cho
ĐVTN; đồng thời, tuyên truyền
và cảnh báo ĐVTN tránh những
thông tin trái chiều nhằm định
hướng tư tưởng...
Đánh giá về vai trò của Đoàn
Thanh niên xã trong xung kích bảo
vệ môi trường, ông Liêng Jrang
Ha Kim - Chủ tịch UBND xã Đạ
Sar cho rằng: “Mô hình tuyến
đường không rác do Đoàn xã triển
khai đã đem lại hiệu quả trong
việc giữ cho đường sá sạch sẽ. Từ
mô hình này, nhiều đoàn thể trong
xã cũng triển khai theo, nhân rộng
thêm nhiều tuyến đường không có
rác. Những hoạt động bảo vệ môi
trường của Đoàn Thanh niên đã
đem lại vẻ xanh - sạch - đẹp cho
“bộ mặt” nông thôn xã. Qua đó,
góp phần vào kết quả xây dựng xã
đạt chuẩn nông thôn mới mà Đạ
Sar vừa được công nhận vào đầu
năm 2018”.
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Những người lái tàu trên cao nguyên
ĐỨC TÚ

T

ôi còn nhớ như in nhịp điệu con
tàu khi băng qua những cung đèo
đó là lần tôi có dịp vượt Hải Vân
Quan bằng tàu hỏa.
Thế nhưng, đến với Đà Lạt, một lần nữa
nhịp điệu ấy lại vang lên khi lướt trên tuyến
đường sắt đi từ trung tâm thành phố Đà Lạt
đến Trại Mát. Có thể nói tuyến đường 7 km
là một hành trình ngắn, nhưng nó sẽ không
ngắn với du khách bốn phương sau khi
được “mục sở thị” các cảnh quan dọc tuyến
đường.
Lái tàu Vũ Nam Thái (SN 1977) là người
quê Thanh Hóa dành cho tôi một lượng thời
gian quý báu để chuyện trò.
Năm 2002, anh Thái nhận nhiệm vụ lái
tàu trên tuyến Đà Lạt - Trại Mát, trước đó
anh đã làm việc tại Ga Tháp Chàm (Ninh
Thuận). Lên với xứ sở ngàn hoa, điều khác
biệt trong công tác của anh chính là hằng
ngày giúp con tàu lăn bánh để phục vụ bè
bạn bốn phương thỏa chí ngao du. “Khác
chứ, dĩ nhiên rồi”! Đó là nhận định chắc
chắn của anh khi tôi muốn anh so sánh điểm
khác biệt giữa tuyến đường sắt trên cao
nguyên Lâm Viên này với những tuyến khác
hay những tuyến mà anh đã từng công tác,
từ người trong cuộc.

Những khi lòng bất an, tôi lại lên Đà
Lạt. Con đường từ Nha Trang qua đèo
Khánh Lê chỉ 140 km, một con đường
đẹp và tạo cho người đi qua nhiều cung
bậc cảm xúc.

Đà Lạt là thành phố có nhiều thứ riêng và nhất mà không nơi nào trên dải đất hình
chữ S này có được. Những triền thông ngàn gió vi vu, những ngàn hoa, những dã
quỳ, những ngày se se lạnh… Và Ga Đà Lạt có thời gian lâu đời nhất ở Việt Nam và
Đông Dương.

Lái tàu Vũ Nam Thái
thực hiện công việc
tác nghiệp, kiểm tra
đầu máy.
Ảnh: Đ.T

Anh Thái phân tích tựa hồ một hướng dẫn
viên du lịch lâu niên: Sự khác biệt chính là
nhà ga, từng toa tàu, đầu máy là điểm để du
khách tham quan, chụp ảnh rồi chính con
tàu lại cho du khách những hành trình khám
phá mới. Ở đây, đến với Ga Đà Lạt và tuyến

trung tâm thành phố Đà Lạt - Trại Mát, mọi
người sẽ không có cảm giác “xô bồ” mà trái
lại là một khung cảnh nên thơ, nên nhạc.
Còn giống nhau thì đặc điểm của “cánh”
lái tàu chúng tôi chính là nhiệm vụ phải bảo
đảm an toàn trên mọi tuyến đường. Đó là

nói chung, còn nói riêng thì ở đây chúng tôi
không lái đêm.
Và, để đảm bảo an toàn trên tuyến đường,
anh Thái và các đồng nghiệp phải có mặt từ 6
giờ sáng để tác nghiệp kỹ thuật, kiểm tra đầu
máy, toa tàu. Rời tàu lúc 6 giờ tối để dành
thời gian kiểm tra một lần nữa khi tàu về ga
chuyến thứ 5 trong ngày lúc 17 giờ 35 phút.
Công việc vất vả, thời gian làm việc
tương đối dài nhưng có lẽ niềm động viên
khích lệ đối với anh Thái và các đồng
nghiệp chính là niềm vui của du khách khi
họ lên tàu và rời tàu. Để rồi khi rời cabin
đầu máy trong ánh mắt của anh Thái bắt gặp
những nụ cười hạnh phúc, những cái gật
đầu vì đã có một chuyến đi thú vị.
Ít nói và điềm đạm chính là nét chính của
anh và hai đồng nghiệp và đấy cũng là nghề
nghiệp đã hun đúc nên những con người hết
lòng vì công việc.
Chia tay. Tôi đề nghị chụp chung một bức
ảnh. Nhưng, sự ngại ngùng thể hiện rõ trên
khuôn mặt từng người. Mặc dù, trong khung
cảnh ấy, tại nhà ga ấy, tại con tàu ấy có rất
nhiều người đang chụp hình trong thời đại
mà ảnh tự chụp hay ảnh do người khác chụp
cũng quá thịnh hành. Phải chăng đó cũng là
sự thầm lặng của một tổ đầu máy ba người
đã đưa biết bao du khách trải nghiệm trên
tuyến đường thú vị này.

Chỉ cần đến Đà Lạt

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

T

ôi đến Đà Lạt nhiều lần, đủ bốn mùa
trong năm và gần như chưa một
điểm đến nào chưa chạm tới. Tôi
thuộc lòng những con đường ở Đà
Lạt, để biết có những lối đi tắt thật gần. Tôi
quen những quán ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều
và tất nhiên quen những góc quán cà phê, để
ủ mình trong buổi chiều Đà Lạt sương về mà
nghe lòng mình vỗ về những âm vui.
Người ta bảo trước làn sóng du lịch,
Đà Lạt thay đổi quá nhiều. Đó là quy luật
cũng như những cuộc tình mưa nắng, ta
vốn dĩ thích hoài niệm một cuộc tình đã
mất, như hoài niệm một Đà Lạt gắn liền
trong ký ức của mình. Ký ức đó là nguyên
con đường Nguyễn Công Trứ có một lũng
sâu rực rỡ hoa đào vào mùa xuân, là sân
golf ngày xưa là đồi Cù để từng lứa đôi
lên ngồi ở dưới những gốc thông nhìn
xuống thành phố. Là những con đường Đà
Lạt vắng về đêm, để đi trên phố mà nghe
cả những giọt sương rơi trên đóa hoa.
Vâng, nhưng Đà Lạt vẫn là Đà Lạt:
“Chính trong lần khảo sát này, ngày
21/6/1893, tôi tiếp xúc lần đầu với cao
nguyên Lang Biang. Lộ trình đi gần giống
như lộ trình về sau được chọn để thiết
lập một trong những con đường lên cao
nguyên đi ngang qua Phi Nôm, Prenn để
đến Đà Lạt.Vừa ra khỏi rừng thông, ấn
tượng của tôi thật sâu sắc khi đứng trước
một vùng cao nguyên mênh mông, hoang
vắng và trơ trụi, gợi nhớ lại cảnh biển động
vì một đợt sóng khổng lồ màu xanh dâng
lên. Núi Lang Biang sừng sững ở chân trời
phía Tây Bắc cao nguyên, làm tăng thêm
vẻ đẹp của cảnh quan và tạo nên một hậu
cảnh tuyệt mỹ.” (nhật ký Yersin).
Đà Lạt đẹp hơn hẳn lên sau 125 năm khi
bác sĩ Yersin ngỡ ngàng bắt gặp. Những
con đường đến Đà Lạt đều rộng mở và ướp

Đường lên Đà Lạt. Ảnh: K.V.T

mùi hương của nhựa thông cùng sương
lạnh. Và dẫu bao nhiêu năm đã trôi qua,
đã có biết bao nhiêu lần tìm đến: có khi cả
thành phố đẫm cơn mưa, lúc đang khoác
màu vàng dã quỳ, và cả con đường Quang
Trung ảo huyền với những cây hoa ban
tung trời màu hoa trắng, lắm lúc lại ngẩn
ngơ trong màu hồng hoa mai anh đào...
Nhưng trong tất cả, tôi phải lòng Đà Lạt
theo cách mà một người yêu một vùng đất.
Đó là chỉ cần chạm tới.
Chỉ cần chạm tới thôi, để thấy hồ Xuân
Hương bàng bạc, những vạt cỏ xanh quanh
hồ gọi mời người ghé ngồi, những cây
thông xanh trên con đường đi đến công viên
hoa vào buổi sáng dịu dàng đón bình minh

trong se se lạnh, đã đủ yêu.
Đà Lạt với nhiều người có thể là một
cuộc hành trình rong chơi. Mỗi năm lại có
nhiều điểm du lịch mở ra, thêm những vườn
hoa mới mở, thêm những nôn nao tìm tới.
Nhiều người đến Đà Lạt để mở đầu cho một
cuộc tình, và có người tới bởi một cuộc tình
và đôi khi nhớ lại một cuộc tình đã không
còn. Có biết bao nhiêu dấu chân đã in trên
những con đường, những đồi thông và cả
những triền đồi Đà Lạt. Có rất nhiều tấm
ảnh chụp về Đà Lạt, trong mọi không gian,
thời gian và cả mọi cảm xúc. Không có một
thành phố nào ở đất nước ta như Đà Lạt,
đã đến rồi lại giống như đã có một lời hẹn
hò, lại muốn tìm về. Không có những mùa

hoa nào ở Đà Lạt lại không làm nao lòng
cho những thúc giục. Đà Lạt bây giờ và mai
sau vẫn là vậy đó - nơi đem tới cho trái tim
người những niềm vui.
Và với tôi, có khi mới đến Đà Lạt đó, vừa
quay về đã nhớ. Nhớ chẳng khác gì nhớ cuộc
hẹn yêu thương mới vừa xong, về đóng ô cửa
sổ dỗ dành giấc ngủ, mộng lại tràn về hình
bóng ấy. Vì thế, tôi lại về: Đà Lạt. Về để đôi
khi thong dong đi bộ trên những con đường,
hay vào một quán cà phê trên con đường nào
đó, ủ bàn tay với ly cà phê nóng, nhìn quanh
những nói cười. Về, để tận hưởng những con
dốc cao, dốc thấp trong không khí rất riêng
của Đà Lạt. Đến Đà Lạt chỉ là được ở cùng
Đà Lạt, chỉ vậy thôi.

NHÌN RA BỐN PHƯƠNG
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Bức thư chấn động của bé trai gửi cha
“ở chốn thiên đường”

Ảnh trên báo Paris Match.

Đêm 29/11, trước khi đi ngủ
tôi nhìn lướt qua mấy tờ báo
nước ngoài, chợt bắt gặp một
bài rất ngắn của nhà báo Léo
Bitton đăng trang nhất báo
Paris Match vừa phát từ Paris
nửa giờ trước, nhan đề Bức thư
gây chấn động lòng người của
một bé trai gửi cha “ở chốn
thiên đường”, dùng nguồn
thông tin từ mạng xã hội.
Chuyện rằng có một bà vợ
góa sống với con trai lên bảy.
Một hôm bà nhận được bức thư
hồi âm của bưu cục Royal Mail
(như Bưu chính viễn thông ở

Đời không bỏ quên...

nước ta) gửi con trai bà, báo tin:
“Thư đã phát đến tận nơi”. Thư
viết thêm: “Đó là một thử thách
gian nan đối với chúng tôi, bởi
cần phải né tránh các vì sao và
các vật thể rơi xuống từ các dải
ngân hà khác thì mới tới được
chốn thiên đường”.
Thì ra vài tuần trước, sắp đến
ngày mừng sinh nhật của cha đã
qua đời năm 2014, bưu cục nhận
được phong thư của cháu bé, trên
bì có dòng chữ xiêu vẹo: “Nhờ
các cô, các bác chuyển giúp tấm
thiệp đến ba cháu ở trên trời”.
Trong thư, cháu nói rõ: “Hễ sắp
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... Vậy là vợ chồng tui đợi.
- Rồi anh ấy có về không? Hả
cụ? - Miên tiếp lời.
- Không cô ạ! Tui đợi mấy
năm trời không thấy nó về,
trong dạ nghĩ mà đau: không
biết nó có gặp tai họa gì không
mà đi mãi. Buồn quá vợ chồng
tui cũng lang bạt trên ghe, đi
đến giờ này vẫn chưa một lần
gặp lại con...
Nói đến đó, nước mắt bà cụ
chảy ra. Hai giọt nước mắt hiếm
hoi lăn lăn trên gò má, lăn xuống
cằm rồi nhểu vào cổ áo.
Ngừng một chút, như để nuốt
những nghẹn ngào vào lòng, bà
cụ lại nói bằng những lời xót xa,
buồn tủi. Lúc này mọi người đã
về hết cả rồi, nắng đã lên cao
và mặt kênh bắt đầu rực rỡ bởi
những tia nắng long lanh soi rọi.
- Hồi đó, ông ấy có đi bộ đội.
Trong trận chiến, ông ấy bị bom
Mỹ phạt đứng mất đôi chân. Đến
giờ vẫn phải đi chân giả đó cô.
Vừa nói, bà cụ vừa chờm
người sang kéo ống quần ông
lão lên một đoạn, đặt vào mắt

Miên là đôi chân bằng gỗ được
đẽo gọt cẩn thận, sơn màu
da. Đôi chân vô tri, vô giác.
Đôi chân bằng gỗ thay thế đôi
chân bằng xương bằng thịt - di
chứng của chiến tranh. Hình
ảnh ấy khiến Miên nghẹn ngào,
Miên ngoảnh mặt vội đi kẻo
chút nữa cô sẽ khóc. Miên chưa
bao giờ rơi nước mắt trước mặt
ai, nhất là những người cơ khổ.
Không phải vì Miên có trái tim
sắt đá hay vô cảm, mà vì Miên
không muốn người ta nghĩ rằng
mình đang thương hại người ta.
Miên không muốn người khác
thương hại mình như cái thuở
mẹ mất, Miên bị người nhà họ
nội ruồng rẫy, hắt hủi. Miên
luôn mạnh mẽ, là phóng viên
bao lần lăn xả để lấy tin, viết
bài, hoàn cảnh nào Miên cũng
từng chứng kiến. Có hoàn cảnh
khiến tim Miên nhói đau, quặn
thắt. Hóa ra, ông cụ cứ luẩn
quẩn trên chiếc ghe bầu này
cũng vì đôi chân bị chiến tranh
cướp mất. Người đàn bà cực
nhọc hằng ngày lầm lũi ra chợ,

Nốt nhạc “tình”...
... Từng theo học Trường Kỹ
thuật Lasan - một trường nổi
tiếng của Đà Lạt trước năm 1975,
anh đã không làm kỹ sư như kì
vọng của bậc sinh thành. “Nghề
chọn người chứ không phải người
chọn nghề”, anh ví von “con
đường sự nghiệp” của mình như
vậy. Từ chàng “học sinh kỹ thuật”
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Cậu bé người Campuchia biết nói
hơn 10 ngôn ngữ

đến ngày sinh nhật mình là tất
cả mọi người nếu ai không may
mắn nhận được quà thì ít ra cũng
có tấm thiệp mừng. Cháu muốn
viết chút gì đó mừng sinh nhật
ba cháu”.
Vô cùng xúc động, bà vợ góa
vội gửi thư cảm ơn ngành bưu
chính: “Quý vị có thể không
cần quan tâm đến bức thư ấy,
vậy mà các bạn đã có thư trả lời
cho một cháu bé chưa hề quen
biết. Thật tuyệt vời! Tôi không
có cách nào diễn tả hết sự xúc
động của con trai tôi khi cháu
cầm trên tay bức thư trả lời của
các vị. Bức thư còn giúp tôi tìm
lại được niềm tin vào nhân loại.
Xin cảm ơn tất cả và chúc mùa
Giáng sinh vui”.
Báo The Scottish Sun của Anh
cũng có bài đăng lại mấy dòng
của bà mẹ góa viết trên trang
mạng cá nhân, kèm hai ảnh chụp
mấy chữ nguệch ngoạc của cháu
bé cạnh bức thư trang trọng có
tiêu đề in hai màu dưới dạng
công văn của ngành bưu chính
Vương quốc Anh. Mấy dòng tin
trên trang mạng của bà vợ góa
ngay lập tức được hơn 225.000
người chia sẻ.
Thiết nghĩ không cần bình luận
gì thêm.

Cậu bé người
Campuchia
có thể nói
hơn 10 ngôn ngữ.
(Nguồn:
channelnewsasia)

PHAN QUANG

Cậu bé Thuch Salik, 14
tuổi, người Campuchia, đã trở
thành ngôi sao trên mạng chỉ
trong một đêm sau khi một
du khách người Malaysia tới
thăm đền Angkor đăng đoạn
video ghi lại cảnh cậu bé nói
hơn 10 thứ tiếng khác nhau
lên Facebook.
Theo Channel NewsAsia,
đoạn video này đã trở nên nổi
tiếng khắp Campuchia và nhiều
nơi khác ở châu Á, và giúp cho
cậu bé vốn dễ bị phớt lờ trong
xã hội trở thành tâm điểm chú ý.
Salik là một trong số rất nhiều
đứa trẻ thường xuyên đứng ở
lối ra vào các ngôi đền nổi tiếng

với hy vọng bán được những
món đồ lưu niệm đơn giản cho
du khách, ví dụ như nam châm
gắn tủ lạnh và bưu thiếp.
Việc những em bé bán hàng
học được một số cụm từ bằng
cách nghe đối thoại từ du khách
- thường là tiếng Trung, tiếng
Hàn và ngôn ngữ châu Âu - là
không hiếm gặp, nhưng Salik
còn làm được hơn thế.
Cậu bé đã biến hành động lặp
lại đơn giản thành một thách
thức ngôn ngữ và khiến các du
khách ngạc nhiên với khả năng
giao tiếp bằng nhiều ngoại ngữ
của mình.

lao vào cuộc mưu sinh gian nan
ở cái tuổi lẽ ra phải được chăm
sóc, chở che. Miên hỏi:
- Cụ sống trên ghe, cực khổ
nhất là khi nào hả cụ?
- Mưa gió cô ạ! Cô thấy đó,
cái ghe bé tẹo, mưa chướng hất
nước ướt tứ tung, có chỗ nào ráo
đâu? - Ngẫm ngợi một lúc, bà cụ
nói tiếp - Mà đói cũng được xem
là cực nhất chứ cô? Có hôm tui
bệnh, không đi nhặt được ve chai
hay bán vé số, trong khạp không
còn hột gạo. Tui phải nấu cháo
loãng để hai vợ chồng húp, quẹt
nước mắm thắng, ăn mà nước
mắt trào ra.
Miên nhìn bà cụ, bà cụ nhìn
ông cụ, ông thả mắt về phía dòng
kênh. Đôi mắt dợn lên nỗi âu lo,
trăn trở. Bên bờ kênh, chiếc ghe
bầu nằm chênh vênh, thủng đáy,
rồi họ sẽ sống ở đâu khi vết nứt
toác dưới đáy ghe chưa được
chữa lành? Gió xơ xác gió. Gió
thốc qua xé toạc tàu lá chuối
xanh rờn trên đầu ông cụ. Non
trưa, nắng đã lên, con đường nhỏ
xôn xao tiếng cười đùa con trẻ,

ai đi qua cũng lặng lẽ nhìn hai
vợ chồng người già ngồi dưới
mái lá che tạm chỗ gốc chuối
bên bờ kênh, cái nhìn ái ngại,
cảm thương...
*
Bài viết về đôi vợ chồng già,
sống lênh đênh trên chiếc ghe
bầu nhỏ xíu của tác giả Mộc
Miên vừa được đăng tải sáng
hôm nay. Miên mừng húm.
Mấy năm trời theo nghề báo
chí, đi tác nghiệp, đăng không
biết bao nhiêu bài. Vậy mà bài
viết hôm nay khiến Miên xúc
động lạ kì, ngỡ như lần đầu tiên
Miên được cầm bút. Cảm giác
ấy bất chợt khiến Miên nhớ về
lần đầu tiên cô được đăng bài
trên tờ báo trung ương có tiếng.
Cầm tờ báo trên tay, Miên hấp
tấp chạy đến bên dòng kênh
nhỏ vắt ngang xóm trọ nghèo
nàn, gọi to:
- Cụ ơi, cụ, cháu cho cụ xem
cái này này!
Người đàn bà thập thững bước
lên, cười hiền:
- Xem gì vậy, cô phóng viên?

- Bài viết về hai cụ đã được
đăng rồi này!
Cụ già chưng hửng:
- Trời, cô viết về vợ chồng
chúng tui à? Có cần phải nhọc
lòng vậy không hả cô?
- Không đâu, bà ạ! Vì những
người đã từng hi sinh vì đất nước
như cụ ông, vì những người đàn
bà thầm lặng, giàu đức hi sinh
như cụ bà... không nên bị cuộc
đời bỏ quên...
Người già cầm tờ báo trên tay,
tự dưng bà thấy mắt mình ươn
ướt. Bà đưa tay quệt nước mắt,
nhìn Miên, và mỉm cười. Nụ
cười tươi rói. Bài báo mang tên:
“Để đời không bỏ quên...”.
Miên hớn hở:
- Cháu có kêu gọi những tấm
lòng cao cả quyên góp, ủng hộ,
xây cho vợ chồng cụ căn nhà
nhỏ, gọi là nhà tình thương, để
an yên những ngày còn lại của
cuộc đời.
Người đàn bà ngẩn mặt nhìn
Miên. Bên trong đôi mắt kia là
những giọt hồng vỡ òa, long
lanh, hạnh phúc...

tổ chức đêm nhạc “Tình” - đêm
nhạc quyên góp ủng hộ người
nghèo, người già neo đơn mỗi dịp
tết đến, xuân về.
“Với người nghèo, tiền ít tiền
nhiều không phải là quan trọng,
cái quan trọng hơn là những vòng
tay, những câu nói làm họ thấy
ấm áp, thấy mình không bị bỏ rơi

giữa xã hội hỗn tạp này...” - anh
giãi bày.
Vạn sự tùy duyên, nốt nhạc
“Tình” ấm áp anh đã viết nên
trong lòng phố thị, nó sâu lắng và
thân thương biết bao... Nốt nhạc
“Tình” ấy đã lay động, chạm vào
trái tim bao người, để họ cùng
anh chung sức thắp lửa thương

yêu...
Lê Huy Cầm - người nghệ sĩ đa
tài với tấm lòng trắc ẩn vẫn ngày
ngày làm sứ giả trao gửi thông
điệp của hy vọng bằng những
việc làm thiện nguyện, lặng lẽ
thôi, như những mạch ngầm... Và
tôi tin, mạch ngầm kiên nhẫn, bền
bỉ ấy sẽ không bao giờ vơi cạn...

Theo TTXVN

TIẾP TRANG 9

thành nhạc công, rồi thành thầy
giáo dạy nhạc...” và khi đi dạy
thiếu nhi, chính bọn nhỏ giáo dục
lại mình - vì tâm hồn chúng trong
sáng, chỉ biết trao yêu thương...” anh khiêm tốn chia sẻ.
Từng học qua về đạo diễn ở
Trường Sân khấu Nghệ thuật, nên
chính anh cũng là người đứng ra
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CUỐI TUẦN

THỂ THAO

KẾT THÚC ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII - 2018 :

Thể thao Lâm Đồng đứng thứ 47/65 tỉnh, thành, ngành
Kéo dài trong gần 1 tháng (từ
15/11- 9/12), Đại hội TDTT toàn
quốc lần thứ VIII - 2018 đã chính
thức khép lại với bảng xếp hạng
toàn đoàn, trong đó Thể thao
Lâm Đồng từ vị trí 43 trong kỳ
đại hội trước nay đã tụt xuống
vị trí 47/65 tỉnh, thành, ngành
trong nước.
VIẾT TRỌNG

Sự chênh lệch
Với trên 7.000 vận động viên
của 65 tỉnh, thành, ngành trong
nước tham dự, trong đó có 63
tỉnh, thành và 3 ngành Công an,
Quân đội và Giáo dục, tranh tài
trong 36 bộ môn với 743 nội
dung thi đấu, có thể coi Đại hội
TDTT toàn quốc lần thứ VIII 2018 năm nay là một cuộc tổng
duyệt đầy qui mô của toàn bộ
ngành TDTT trong nước cho chu
kỳ 4 năm1lần.
Trước khi đại hội cấp toàn
quốc diễn ra, trong cả nước đã
tiến hành đại hội các cấp, từ cấp
cơ sở xã, phường, thị trấn đến
cấp huyện thành, cấp tỉnh và sau
đó các đơn vị cử đoàn VĐV thi
đấu cấp quốc gia. Ngoại trừ bóng
chuyền bãi biển diễn ra ở Khánh
Hòa và phân môn đua xe đạp địa
hình diễn ra tại Hòa Bình, toàn bộ
các môn thi đấu tại đại hội năm
nay đều diễn ra tại Hà Nội.
Như đánh giá của Ban tổ chức
trong lễ bế mạc tối ngày 10/12,
các nội dung thi đấu tại đại hội
cấp quốc gia năm nay đã được
tổ chức đúng luật, bảo đảm công
bằng, khách quan, phản ánh
chính xác thành tích đạt được
của từng VĐV cũng như thể hiện
đúng chất lượng phát triển của
sự nghiệp TDTT của từng địa
phương, từng ngành trong giai
đoạn vừa qua.
Nhưng lại một lần nữa khi nhìn
vào bảng tổng sắp huy chương
và thứ hạng của Đại hội lần thứ
VIII- 2018 vừa được công bố, có
thể thấy sự chênh lệch quá lớn
giữa thể thao các tỉnh, thành và
giữa các vùng miền với nhau.
Trong khi 2 trung tâm kinh tế
chính trị của cả nước là Hà Nội
và TP HCM cùng một số tỉnh và
ngành có thế mạnh và tiềm lực
như Quân đội, Thanh Hóa, Đà
Nẵng hầu như áp đảo về số huy
chương giành được thì các tỉnh
còn lại, đặc biệt là những tỉnh
miền núi, tỉnh nghèo lại quá khó
khăn để kiếm được một tấm huy
chương (HC) tại đại hội, dù là ở
bất kỳ màu nào chứ chưa nói đến
giành HC vàng.
Dẫn đầu bảng tổng sắp HC tại

VĐV Lương Thị Tuyết Vân
- võ cổ truyền Lâm Đồng
giành HC vàng tại Đại hội.
Ảnh: V.Trọng

đại hội lần này chính là Hà Nội
với 464 HC, trong đó có đến 176
vàng, 149 bạc, 139 đồng; kế tiếp
là TP HCM với 322 HC, trong
đó có 118 vàng, 101 bạc và 103
đồng. Xếp vị trí thứ 3 là đoàn
Quân đội với 206 HC, trong đó
có 59 vàng, 61 bạc và 86 đồng.
Cần biết rằng cả 3 vị trí dẫn
đầu này đều không đổi so với kỳ
đại hội 4 năm trước đây. Cũng
dễ hiểu vì Hà Nội và TP HCM
tập trung gần như hầu hết VĐV
các đội tuyển quốc gia hiện nay,
họ được trả về thi đấu cho địa
phương, và bản thân 2 thành
phố này cũng đầu tư rất lớn cho
đội ngũ VĐV các đội tuyển của
mình nên việc 2 đơn vị này thâu
tóm HC gần như là một điều
hiển nhiên. Riêng đoàn Quân đội
có những môn thế mạnh truyền
thống lâu nay mà các tỉnh thành
cũng rất khó cạnh tranh.
Trong khi đó, có đến 11 tỉnh
đứng cuối bảng chẳng giành nổi
một tấm HC vàng nào (xếp hạng
từ thứ 54 đến 65 gồm Kon Tum,
Tuyên Quang, Kiên Giang, Hà
Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Phú
Yên, Bắc Kạn, Điện Biên, Gia
Lai, Lai Châu), trong đó có 3
tỉnh chỉ giành được 1 tấm HC
đồng duy nhất là Bắc Kạn, Điện
Biên và Gia Lai, còn tỉnh Lai
Châu không kiếm nổi lấy một
tấm HC nào.
Nếu tính HC của toàn bộ 19
tỉnh miền núi (trong đó có Lâm
Đồng) với 187 HC giành được
gồm 37 vàng, 47 bạc, 103 đồng
thì toàn bộ số HC này không
bằng tổng số HC của đoàn Quân
đội giành được, và nếu chỉ tính số
HC vàng thôi thì toàn bộ 19 tỉnh
miền núi này cũng chỉ hơn đúng
1 HC vàng so với số 36 HC vàng
của tỉnh Thanh Hóa (xếp thứ 4)
đạt được.
Cần nói rằng sự chênh lệch
này chẳng gì mới, hầu như cứ lặp
đi lặp lại trong rất nhiều kỳ đại

hội những năm gần đây và có vẻ
khoảng cách này ngày càng đào
sâu hơn nếu TDTT các tỉnh xếp
cuối bảng không nỗ lực vượt lên.
Lâm Đồng tụt hạng
So với kỳ đại hội cách đây 4
năm, xếp hạng của Thể thao Lâm
Đồng tại kỳ đại hội này đã tụt 4
bậc. Còn trong bảng xếp hạng 19
tỉnh miền núi trong đó có Lâm
Đồng, Thể thao Lâm Đồng cũng
tụt 2 bậc.
Cụ thể, trong Đại hội TDTT
lần thứ VII năm 2014, Thể thao
Lâm Đồng giành được 7 HC,
trong đó có 2 vàng và 5 đồng, xếp
thứ 43 trong 65 tỉnh, thành, ngành
và xếp thứ 6 trong 19 tỉnh miền
núi.
Tại Đại hội TDTT toàn quốc
lần thứ VIII - 2018 năm nay, Thể
thao Lâm Đồng chỉ giành được 4

HC trong đó có 2 vàng và 2 đồng,
xếp thứ 47 trong 65 tỉnh, thành và
xếp thứ 8 trong 19 tỉnh miền núi.
2 HC vàng 4 năm trước thuộc
về môn cờ vua (với HLV kiêm
VĐV Cao Sang) và môn võ cổ
truyền (VĐV Phạm Thị Thảo
Nguyên); còn năm nay 2 HC
vàng đều thuộc về võ cổ truyền
(VĐV Lương Thị Tuyết Vân - đối
kháng 70 kg nữ và VĐV Đặng
Văn Hợp thi quyền).
Riêng 2 tấm HC đồng năm nay
gồm võ cổ truyền (VĐV Nguyễn
Thị Quỳnh Hoa - đối kháng 48
kg nữ) và của cờ vua (HLV kiêm
VĐV Cao Sang).
Với 2 HC vàng giành được
trên, Thể thao Lâm Đồng coi
như đã đạt chỉ tiêu đặt ra cho
kỳ tham dự đại hội lần này (từ
1- 2 HC vàng). Cùng đó, vì nằm

trên miền núi nên Thể thao Lâm
Đồng cũng nhận được bằng khen
của Bộ Văn hóa Thể thao Du
lịch cho các tỉnh miền núi có
thành tích tốt tại đại hội.
“Với điều kiện cơ sở vật chất
còn khó khăn, suất đầu tư của
chúng ta cho VĐV còn thấp nên
rất khó cạnh tranh với những địa
phương khác, nhất là các đơn vị
có đầu tư mạnh trong nước” - ông
Nguyễn Văn Tuyển, Giám đốc
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu
TDTT Lâm Đồng, Trưởng đoàn
HLV và VĐV thi đấu tại Đại hội
TDTT toàn quốc lần thứ VIII 2018 nhận xét.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất
theo ông Tuyển là tỉnh trong kỳ
này vẫn chưa mời được các VĐV
người Lâm Đồng có thành tích
cao trong thể thao về thi đấu cho
đội nhà. Cụ thể, trong kỳ đại hội
TDTT này có đến 5 VĐV người
Lâm Đồng thi đấu cho các tỉnh
khác giành HC vàng, trong đó có
3 VĐV thể hình, 1 võ thuật và 1
ở môn đẩy tạ. “Vì mức lương các
tỉnh khác trả cho VĐV rất cao” ông Tuyển cho biết.
Vẫn còn khá sớm để nói đến
việc cải thiện thứ hạng cho Thể
thao Lâm Đồng cho kỳ đại hội
TDTT 4 năm đến, nhưng theo ông
Tuyển, Thể thao Lâm Đồng sau
đại hội này vẫn sẽ tiếp tục đầu tư
cho võ cổ truyền - môn thế mạnh
của Lâm Đồng cùng thêm một số
môn võ thuật khác và đầu tư mạnh
vào một số môn Olympic như điền
kinh, cầu lông, bóng bàn, cử tạ,
thể hình.., nếu được sẽ thêm môn
xe đạp địa hình.

Góc ảnh đẹp

Đường đến trường. Ảnh: Thụy Trang
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