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Đến năm 2020, phấn đấu trên địa

58,5%

bàn tỉnh có 94 chợ và
xã, phường, thị trấn có chợ.

Nguồn: UBND tỉnh
Dòng sông quê hương. Ảnh: Internet
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Doanh nghiệp với hội nhập
ới việc Việt Nam ký kết các Hiệp định
Thương mại tự do thế hệ mới, gần đây
nhất là Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn
diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thì quá trình
hội nhập càng sôi động, cấp thiết hơn. Cuộc chiến
thương mại Mỹ - Trung Quốc đâu chỉ là chuyện
nội bộ của 2 cường quốc này mà thực tế đang có
tác động mạnh mẽ, trực tiếp tới các hoạt động đầu
tư, thương mại của nhiều quốc gia, trong đó có Việt
Nam. Do đó, doanh nghiệp Lâm Đồng, Việt Nam
không thể “bình chân như vại” được nữa mà phải
xốc tới để bắt kịp xu thế hội nhập.
Theo ông Trịnh Minh Anh, Chánh Văn phòng
Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
thì cơ hội hội nhập là rất lớn và khi doanh nghiệp
đã chuẩn bị sẵn tâm thế mới có thể chớp được. Với
sự gia tăng của chuỗi cung ứng toàn cầu và đang
đặt trọng tâm vào khu vực châu Á thì Lâm Đồng
nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ có rất nhiều cơ
hội để có thể phát triển các ngành công nghiệp hỗ
trợ bởi các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có xu hướng

V

Nở rộ mô hình homestay ở Đà Lạt

dịch chuyển, đưa cơ sở sản xuất của mình về Việt
Nam. Tiếp nữa, doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội
xuất khẩu bởi thị trường toàn cầu rộng lớn, đặc biệt
là tới các quốc gia tham gia vào những hiệp định
thương mại tự do và thuế suất dành cho các hàng
xuất khẩu từ Việt Nam cũng sẽ giảm. Cùng với đó
là những lợi thế về chuyển giao công nghệ, trình độ
quản trị doanh nghiệp…
Thế nhưng, thách thức cũng không hề nhỏ và
mỗi doanh nghiệp nếu không hoạch định được
chương trình, kế hoạch hội nhập sẽ nhanh chóng bị
thua thiệt ngay trên sân nhà hoặc có thể dẫn tới bị
phá sản. Trong đó, nguy cơ lớn nhất là đối với các
doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng khi làn sóng
hàng nhập ngoại liên tục đổ về Việt Nam với vô số
chủng loại, mẫu mã, chất lượng tốt hơn hẳn hàng
Việt với mức giá người tiêu dùng có thể chấp nhập
được, nhiều mặt hàng thậm chí có giá rẻ hơn nhiều
so với hàng nội cùng loại. Nói cách khác, sự cạnh
tranh về hàng hóa, dịch vụ và...
XEM TIẾP TRANG 2
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Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội

Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy kết luận
buổi làm việc.
Ảnh: N.Thu

Sáng ngày 9/1, dưới sự chủ trì của Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh Trần Đức Quận, buổi giao ban với khối
Dân vận, MTTQ, đoàn thể được diễn ra với
sự có mặt của ông K’Mak - UVBTV Tỉnh
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;
ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND
tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ, Ban Dân vận, các
ban xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức
đoàn thể - chính trị cùng tham dự.
Ông Hoàng Liên - Phó Ban Dân vận Tỉnh
ủy đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của
khối Dân vận, MTTQ, đoàn thể năm 2018.
Trong đó, về cơ bản năm 2018, MTTQ và
các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi
mới nội dung và phương thức hoạt động
theo tinh thần Chỉ thị 19 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy và có nhiều chuyển biến rõ nét.
Hoạt động hướng về cơ sở, nâng cao vai
trò trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân;

chất lượng các phong trào thi đua yêu nước
trong Nhân dân, nhất là Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” gắn với Nghị quyết
Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”. Hoạt động giám
sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều
điểm nhấn. Thực hiện sắp xếp tổ chức cán
bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
được triển khai với quyết tâm cao, góp phần
quan trọng cùng hệ thống chính trị hoàn
thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018.
Tại buổi làm việc, nhiều đơn vị, cơ quan
đã bày tỏ những khó khăn trong thực hiện
sắp xếp, tinh gọn bộ máy, kiến nghị Tỉnh ủy
nên cho thêm thời gian với những trường
hợp phải cắt hợp đồng để các đối tượng
công nhân viên chức, người lao động có

điều kiện tìm việc làm mới; kiến nghị
Tỉnh ủy nên tổ chức thi tuyển biên chế
theo ngành, đoàn thể để tránh thiệt thòi
cho viên chức, người lao động vì rất
nhiều người đã làm việc, cống hiến rất lâu
cho cơ quan, đơn vị nơi mình công tác…
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả
nhiệm vụ công tác Dân vận, Mặt trận,
đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019;
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu
cầu các đơn vị trong khối tiếp tục xây
dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ thực hiện
Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy theo tinh
thần “Vượt qua thách thức, tạo động
lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn
diện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”, góp phần
hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
năm 2019. Tăng cường, chủ động nắm
tình hình tư tưởng, tâm tư Nhân dân,
đoàn viên, hội viên; tập trung nâng cao
chất lượng các cuộc vận động, phong
trào thi đua yêu nước, chú trọng “Dân
vận khéo” trong xây dựng nông thôn
mới. Chú trọng đối thoại giữa người
đứng đầu với cán bộ, đoàn viên, hội
viên, Nhân dân. Tiếp tục đưa hoạt động
của MTTQ, đoàn thể hướng về cơ sở,
địa bàn dân cư theo hướng gần dân,
sát dân. Phát huy nhiệm vụ giám sát,
phản biện tham gia xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền. Chú trọng phát
huy hiệu quả tổ chức bộ máy đã được
sắp xếp, tăng cường phát huy vai trò
chuyên viên.

NGUYỆT THU

Thống nhất sử dụng nhãn hiệu “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt” và “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản
thống nhất việc sử dụng nhãn hiệu chứng
nhận “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt” cùng với
nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ
đất lành” do Sở Khoa học và Công nghệ
đề xuất.
Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu
“Cà phê Cầu Đất Đà Lạt” là giấy chứng
nhận cấp cho tổ chức, cá nhân sản xuất,
kinh doanh sản phẩm cà phê chè trên địa
bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đáp
ứng đủ điều kiện. Sản phẩm mang nhãn
hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu Đất Đà
Lạt” là sản phẩm cà phê nhân và cà phê

bột được sản xuất tại thành phố Đà Lạt,
tỉnh Lâm Đồng; đáp ứng các tiêu chí về
bản đồ vùng chứng nhận và chất lượng.
UBND TP Đà Lạt là cơ quan quản lý
nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu Đất
Đà Lạt”; quản lý, kiểm soát việc sử dụng
và cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn
hiệu này; phát hiện, xử lý, thu hồi giấy
chứng nhận sử dụng nhãn hiệu khi đối
tượng tham gia vi phạm Quy chế hoặc đề
xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
xử lý hành vi vi phạm quy định về sử
dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu
Đất Đà Lạt”. Đồng thời, đảm bảo 100%

Doanh nghiệp với hội nhập...
... đầu tư ngày càng gay gắt và mang
tính toàn cầu; phải đối mặt với các biện
pháp phòng vệ thương mại và yêu cầu
về chất lượng hàng hóa cũng như các
phương thức kinh doanh ngày càng
cao. Vì vậy, theo ông Trịnh Minh Anh,
Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo liên
ngành hội nhập quốc tế về kinh tế thì đội
ngũ doanh nghiệp phải được xốc lại để
vươn tới những chuẩn mực toàn cầu, để
có thể cạnh tranh thắng lợi. Cộng đồng
doanh nghiệp cần nắm vững thông tin
hội nhập để phân tích tác động của tiến
trình hội nhập đối với doanh nghiệp và
sản phẩm của mình. Từ đó, mỗi doanh
nghiệp chuẩn bị cho mình một kế hoạch
hành động chủ động và tích cực trên các
phương diện: định hướng thị trường,
đối tác, đổi mới phương thức sản xuất
và quản trị gắn với thực hiện tốt trách
nhiệm xã hội và chú trọng nền tảng văn
hóa kinh doanh. Việc này, đối với nhiều

doanh nghiệp sẽ không thể thực hiện
được trong ngày một ngày hai nhưng
nếu không thay đổi để phù hợp với thị
trường thì sẽ tự đào thải chính mình ra
khỏi cuộc chơi.
Theo Tiến sỹ Võ Trí Thành, nguyên
Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế
Trung ương, hội nhập là thay đổi từ hành
động. CPTPP hay các hiệp định thương
mại khác là cơ hội để Nhà nước cải cách
thể chế; doanh nghiệp cải tiến hoạt động
theo hướng minh bạch hơn, năng động
hơn phù hợp với những tiêu chí của hội
nhập. Vì thế, hội nhập ngày càng sâu
rộng thì không chỉ cơ quan chức năng
xây dựng chính sách phù hợp với thực
tiễn mà bản thân doanh nghiệp cũng
phải ý thức hơn nữa vai trò của mình.
Doanh nghiệp cần tìm hiểu nội dung
và các quy định cũng như cam kết được
đưa ra trong các hiệp định thương mại tự
do mà Việt Nam ký kết và tìm hiểu xem

cà phê được phơi, sấy đạt tiêu chuẩn kỹ
thuật, nâng tỷ lệ chế biến ướt đạt 100%
sản lượng đến năm 2020, hình thành
chuỗi liên kết trong ngành cà phê; hỗ trợ
nông dân, doanh nghiệp chủ động tạm trữ
cà phê, tham gia điều tiết cung cầu trên
thị trường.
Hiện nay, tại Đà Lạt có khoảng 3.500
ha cà phê arabica, năng suất trung bình
2,7 tấn/ha, sản lượng gần 11.000 tấn/năm
phân bố chủ yếu tại xã Xuân Trường,
Trạm Hành, Xuân Thọ và một số phường
trên địa bàn TP Đà Lạt.
DIỄM THƯƠNG
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các doanh nghiệp đối tác nước ngoài họ
cần gì ở thị trường Việt Nam, cần gì ở
các doanh nghiệp Việt Nam, cần phải
cải thiện công tác quản trị doanh nghiệp,
quản trị nhà nước như thế nào… để điều
chỉnh. Bên cạnh đó, cần khẩn trương,
chủ động chuẩn bị chu đáo nhằm cạnh
tranh với hàng hóa nhập khẩu có mức
giá ngày càng giảm bằng cách xây dựng
các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu như kê
khai nguồn gốc, xuất xứ, kiểm soát chất
lượng, chứng nhận sản phẩm...; cải thiện
mẫu mã, chất lượng sản phẩm, dịch vụ
sau bán hàng, có chiến lược kinh doanh
phù hợp.
Nói cách khác, doanh nghiệp cần có ý
thức hơn nữa về vai trò của mình để giữ
vững thị phần trong nước, đồng thời tìm
kiếm các thị trường mới nhằm đầu tư
phát triển cũng như sẵn sàng tâm thế để
hội nhập thành công.
TRỌNG NHÂN

Đạ Tẻh và Cát Tiên
trồng 250 ha dưa hấu bán tết

Người dân Đạ Tẻh sẵn sàng cho vụ dưa hấu
Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: K.Phúc

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn huyện Đạ Tẻh cho biết: Như thường
lệ, để cung ứng nguồn hàng cho thị trường
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, người dân
địa phương đã xuống giống hơn 210 ha
dưa hấu, riêng thị trấn Đạ Tẻh có diện tích
dưa hấu lớn nhất huyện với khoảng 140 ha.
Vụ dưa hấu tết năm nay, ngoài các giống
dưa hấu thuần chủng thế mạnh như giống
dưa tròn to, dưa hấu Hắc mĩ nhân thì nhiều
người dân Đạ Tẻh còn đầu tư trồng giống
dưa hấu không hạt. Qua khảo sát của
ngành nông nghiệp địa phương, hiện nay
hầu hết các diện tích dưa hấu đều phát triển
tốt và dự tính khoảng 10 ngày tới đây sẽ
bắt đầu thu hoạch. Thời gian thu hoạch dưa
hấu kéo dài khoảng 1 tháng.
Cùng với Đạ Tẻh, người dân huyện Cát
Tiên cũng trồng khoảng 40 ha dưa hấu các
loại để phục vụ cho thị trường tết.
KHÁNH PHÚC

Trên 94 tỷ phí sử dụng đường bộ
Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng cho
biết, năm 2018, Lâm Đồng đã thu được
trên 94 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ,
đạt trên 104% kế hoạch năm. Phí sử
dụng đường bộ Lâm Đồng chủ yếu do
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm
Đồng thu khi các xe làm thủ tục đăng
kiểm định kỳ.
Được biết, số phí sử dụng đường bộ
đã được nộp vào Quỹ bảo trì đường bộ
Trung ương và sử dụng phục vụ hoạt
động bảo trì và sửa chữa hệ thống giao
thông đường bộ theo đúng quy trình,
phục vụ các phương tiện tham gia giao
thông thuận lợi và hiệu quả.
D.Q

Xuất hiện một số bệnh hại
trên cây Magic-S
Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng
vừa điều tra phát hiện một số loại sâu bệnh
và nấm gây hại trên cây Magic-S (cà chua
thân gỗ) trên địa bàn.
Đó là các loại sâu bệnh xuất hiện trong
thời tiết khô nóng, chích hút phần mô tế
bào dưới phiến lá (nhện đỏ), nhựa thân cây
và đọt non (rầy mềm), nụ hoa và trái non
(bọ trĩ)... dẫn đến cây Magic-S bị vàng lá,
xoăn đọt, sinh trưởng kém.
Và bệnh hại trên cây Magic - S như phấn
trắng, mốc sương, mốc xám (lá khô rụng);
thán thư (quả cứng, biến dạng); thối cổ rễ
(gây héo rũ cây con, u sần sùi cây lớn);
khô thân (lá chuyển vàng và rụng).
Ngoài ra, cây Magic - S còn mẫn cảm
với các loại virus PVY, TSMV, PAMV lan
truyền qua môi giới trung gian bọ trĩ, rệp…
gây đốm héo trên lá, thân, quả…
Khuyến cáo phòng, trừ các loại bệnh
hại trên cây Magic-S nói trên là: sử dụng
cây giống sạch bệnh, nhổ bỏ và tiêu hủy
sớm đối với cây nhiễm bệnh; sử dụng các
loại hoạt chất theo hướng dẫn của Chi cục
Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng về tên
thuốc, liều lượng, thời điểm…
VŨ VĂN
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Đưa lan về xứ cát
Phóng sự: VIỆT QUỲNH

ột ngày đầu năm,
khi Đà Lạt chìm
trong mưa phùn và
giá lạnh, tôi ngược
đường đi về phía biển để mong
tìm chút nắng gió. Đi hết đèo
D’ran mây mù sương phủ lại đến
đèo Ngoạn Mục hiểm trở quanh
co. Và khi sương mù dần ở lại sau
lưng, thay thế bằng ánh mặt trời
nhảy nhót trên đầu, khi ngỡ đã bỏ
hết cao nguyên lạnh giá những
ngày tháng Chạp, cũng là lúc
đập vào mắt tôi một cái tên quen
ở vùng đất cát nóng: Trang trại
YSA Orchid. Bước vào vì tò mò
bởi cái tên đó tôi đã nghe quen ở
Đà Lạt. Và tôi thật sự ngỡ ngàng
khi bày ra trước mắt mình cả một
thế giới hoa lan ở đó xanh mướt,
rực rỡ sắc hương của lan Hồ điệp,
Mokara, Dendro, Ngọc điểm,...

M

Hoa dưới chân đèo
Đèo Ngoạn Mục, hay còn gọi là
đèo Sông Pha là một trong những
cung đường đèo đẹp nhất Việt Nam
nhưng cũng không kém phần hiểm
trở. Con đèo uốn lượn theo chân
núi, lòng vòng quanh những sườn
núi, khi lộ diện giữa cái nắng, lúc
lại lấp mình giữa vô số cỏ cây. Chỉ
khi cảm giác mát lạnh dần được
thay thế bởi sắc nắng vàng và làn
gió thênh thênh, tôi biết mình đã
đến với đầu Ninh Thuận.
Nghe nói, huyện Ninh Sơn
của Ninh Thuận là vùng cát độc,
không đứng nhất nhì thì cũng là
trong top 10 cả nước. Thiếu nước
phục vụ sản xuất là câu chuyện
kinh niên ở đây. Nguồn tưới tắm
cho đồng ruộng, nương rẫy một
phần từ những ống nước thủy điện
dẫn từ đập Đa Nhim từ tút trên cao
chảy xuống hòa vào suối, sông.
Vậy mà ngay chính ở vùng đất đó,
“ông vua lan” Đà Lạt Phan Thanh
Sang lại tìm đến lập trang trại và
“bắt” loài lan kiêu sa phải thích
ứng và nở hoa.
Tôi đã từng có cơ hội tham quan
trang trại trồng địa lan ở Đà Lạt,
và trang trại trồng lan nhiệt đới tại
Đạ Ròn (Đơn Dương) cũng của
YSA Orchid, nên trong đầu bật
ra suy nghĩ so sánh là điều không
thể tránh khỏi, dù là không cố ý.
Mặc dù trước đó đã có nghe qua
trang trại YSA Orchid đặt ở Ninh
Thuận, nhưng vẫn không khỏi bất
ngờ khi đứng trước cả một thế giới
hoa lan ở YSA Orchid Lâm Sơn.
Ở đó, có những chậu hoa phong
lan treo trên giàn đã nở hoa khoe
sắc, tỏa hương thơm ngát, cũng có
hàng ngàn chậu địa lan trên giá tốt
tươi, tràn trề sức sống, đang chờ
những bàn tay người đến chăm sóc
hàng ngày. Và cả những cành lan
đến độ đẹp nhất, đang được công
nhân tất bật đóng thùng để tỏa đi
khắp muôn nơi, cho nhiều người,
nhiều nhà nghênh xuân, vui tết.
Trang trại sản xuất hoa lan theo
hướng nông nghiệp công nghệ
cao được Phan Thanh Sang đặt
tại thôn Lâm Bình (xã Lâm Sơn,
Ninh Sơn), với các loài hoa lan
nhiệt đới. Năm 2015, sau nhiều lần

Ninh Thuận là “vùng đất nắng như rang, gió như phan” (Phan Rang), gắn liền với cát nóng, đá sỏi.
Vào mùa khô hạn nhất, vùng đất này như biến thành “tiểu sa mạc” nên cây trồng cứ đụn lại vì sự khô
cằn. Vậy mà một người trẻ từ Đà Lạt lại tìm đến mảnh đất cằn cỗi ấy để rồi “phù phép” cho những
chậu hoa lan kiêu hãnh khoe sắc trong thênh thang nắng gió của đất trời.

Anh Phan Thanh Sang gửi tặng hoa và giống rau cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: Xuân Trung

Hoa địa lan được chở xuống Vùng 4 Hải quân tặng cán bộ,
chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: X.Trung

Công nhân Farm YSA Orchid Lâm Sơn đưa lan vào chậu nuôi trồng.

Lan hồ điệp xuống tàu ra Trường Sa. Ảnh: Xuân Trung

Ảnh: Xuân Trung

đi khảo sát tại nhiều nơi, anh Sang
quyết định trồng thử nghiệm 1 ha
các giống lan nhiệt đới như Hồ
điệp, Mokara ngay dưới chân đèo
Ngoạn Mục.
Ở một nơi mà người người than
khó vì nắng và gió, anh Sang lại
nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng phù
hợp với đặc tính sinh trưởng, phát
triển của các giống lan nhiệt đới này.
Vậy là chỉ trong một năm, diện tích
1 ha được mở rộng lên 5 ha, với số
vốn đầu tư lên đến 15 tỷ đồng.
Ninh Thuận được ví như là một
“sa mạc của Đông Nam Á”. Đa
phần mọi người nghĩ, làm nông
nghiệp sẽ rất khó trên đất này, vậy
mà anh Sang đã làm được, bằng
cách tận dụng những yếu tố thuận
lợi, còn những yếu tố khó khăn sẽ
được khắc phục bằng công nghệ.
Tại trang trại hoa lan YSA Orchid
Lâm Sơn, hoa lan được trồng
trong nhà kính, có trang bị hệ
thống quạt thông gió, điều chỉnh
ánh sáng, nước tưới, bón phân, lắp
đặt đồng hồ theo dõi nhiệt độ, độ
ẩm tự động. Quy trình chăm sóc,
thu hoạch hoa được áp dụng công

nghệ hiện đại.
Khi được trồng theo công nghệ
cao, mọi yếu tố thời tiết được
cho là khắc nghiệt tại xã Lâm
Sơn được Phan Thanh Sang biến
thành điều kiện thuận lợi cho cây
hoa lan: nhiệt độ ban đêm từ 2124 độ C, ban ngày trên dưới 30 độ
C trở thành nhiệt độ lý tưởng. Nếu
trồng ở Đà Lạt, hoa lan phải có hệ
thống sưởi ấm vào những tháng
thời tiết lạnh thì khí hậu không quá
nóng, không quá lạnh ở Ninh Sơn
lại hoàn toàn phù hợp để trồng lan
Hồ điệp.
Sau khi trồng cây con từ 15-18
tháng, hoa lan sẽ được vận chuyển
lên Đà Lạt, tiếp tục trồng từ 4-5
tháng sẽ cho hoa và thu hoạch.
Hiện nay, trang trại tại Ninh Thuận
đang trồng 200.000 chậu lan Hồ
điệp, trên 31.000 cây lan Mokara,
3.000 cây lan Ngọc điểm, 3.000
cây lan Trầm và hàng ngàn giò
phong lan ngát hương. Đến đây tôi
vỡ lẽ một điều, có trình độ, hiểu
công nghệ và lòng đam mê thì dẫu
trên vùng đất khó khăn cũng có
thể khiến cho sỏi cát trổ hoa.

Hoa đi muôn nẻo
Mô hình trồng hoa lan theo hướng
công nghệ cao của YSA Orchid
Lâm Sơn đã nhận được đánh giá cao
của người dân và lãnh đạo tỉnh Ninh
Thuận. Rất nhiều những đợt tham
quan, học hỏi của người dân và sinh
viên các trường đại học tại Ninh
Thuận được anh Phan Thanh Sang
cập nhật trên facebook cá nhân giúp
tôi một phần hình dung được sự
đánh giá đó. Bởi việc này đã mở ra
hướng đi mới cho nông nghiệp công
nghệ cao, khắc phục được nhược
điểm và tận dụng ưu điểm của khí
hậu nơi này.
Sau 3 năm hoạt động, farm YSA
Orchid Lâm Sơn đã tạo công việc
ổn định cho hơn 30 bà con nông
dân địa phương với mức lương
dao động từ 4,5-6 triệu đồng/
tháng. Họ có thể không giống với
nông dân Đà Lạt, bởi làn da có thể
nâu sạm hơn một chút vì nắng gió,
áo quần có thể thấm đẫm mùi mồ
hôi nhiều hơn một chút, nhưng nụ
cười ở đâu thì cũng vẫn cứ chân
chất, thật thà. Tôi thầm nghĩ, hình
ảnh người nông dân ở đâu cũng

“một nắng hai sương” nhưng dẫu
vất vả, nhọc nhằn xưa nay là thế,
song bao giờ cũng đẹp. Và còn gì
đẹp hơn khi những người nông
dân đó lại nâng niu, chăm sóc
cạnh những chậu hoa lan bung nụ
nở hoa, cho xuân về trên những
bàn tay thơm tho và mang mùa
xuân đến với khắp nơi trên đất
nước.
“Tốc độ tăng trưởng của YSA
Orchid tăng 30% so với năm ngoái.
Về sản lượng ước tính khoảng
500.000 chậu, doanh thu dự kiến
khoảng 60 tỷ đồng” - anh Sang cho
hay. Đây là con số không nhỏ, và
có sự đóng góp lớn từ trang trại ở
Ninh Thuận. Đó là điều trước đó
không ai dám nghĩ tới, cho đến khi
Phan Thanh Sang đến, và dựng nên
nhà kính ở nơi này.
Những ngày tháng Chạp này,
những nhành hoa lan, chậu lan rực
rỡ sắc màu lớn lên giữa nắng gió
Ninh Thuận và sương lạnh của
Lâm Đồng lại được YSA Orchid
tất bật đóng thùng, chuẩn bị đưa
đi khắp nẻo để làm đẹp hơn cho
cái tết sắp đến gần. Hoa lan của
anh Phan Thanh Sang được phân
phối thông qua các đại lý trên cả
nước, bán tại các thành phố lớn
như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
Đà Nẵng… và xuất bán sang thị
trường Campuchia với doanh thu
hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Ra tới Trường Sa
Và, hoa lan của YSA Orchid
không chỉ nở hoa khoe sắc trên đất
liền, đặc biệt hơn những năm gần
đây còn được theo các đoàn tàu
vượt ngàn trùng hải lý đến nơi, biển
đảo xa xôi. Bởi trên những chuyến
tàu chở quà tết ra các điểm đảo của
huyện đảo Trường Sa, nay đã điểm
thêm sắc màu của những thùng
hoa lan được Phan Thanh Sang gửi
tặng các cán bộ, chiến sĩ.
Hôm tôi ghé thăm trang trại,
cũng là lúc công nhân tất bật
chuẩn bị những thùng lan cuối
cùng để kịp đưa xuống Quân
cảng Cam Ranh cho ngày tàu hú
còi xuất phát. Nhiệt thành và hào
hứng khi chia sẻ về các kế hoạch
trong năm mới, anh Sang khẳng
định rằng: Chắc chắn trong các dự
định của mình, tôi sẽ vẫn viết tiếp
hành trình đem hoa từ “sa mạc”
Ninh Thuận ra Trường Sa và nhiều
vùng đảo của Tổ quốc thêm nhiều
lần nữa...
Năm nay đã là mùa xuân thứ 6
gia đình anh gửi tặng hoa phong
lan cho bộ đội Trường Sa, nhà
giàn DK1 mỗi khi tết đến, xuân
về với hơn 800 chậu hoa. Đây là
giống hoa đã được nuôi trồng 9
tháng tại vùng khí hậu khô nóng
Ninh Thuận, sau đó mang về Lâm
Đồng chăm sóc tiếp 5 tháng để
kích thích trổ bông để hoa có độ
bền, màu sắc rực rỡ, lâu tàn. Đó
không chỉ là tình yêu biển đảo
lớn lao, mà còn là sự sẻ chia với
những thiếu thốn của những cái tết
nơi vùng phên dậu của Tổ quốc.
Và tết này, hoa lan Đà Lạt trồng
trên đất Ninh Thuận nắng gió lại
nở hoa khoe sắc giữa sóng biếc
Trường Sa.
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Mùa gió chướng cuối năm,
những con tàu lên đường mang
hương tết đất liền tới những
hòn đảo ở đảo Trường Sa, Cồn
Cỏ. Giữa màu áo người lính
thủy có thêm nhiều gương mặt
đủ các lứa tuổi tới từ rất nhiều
vùng đất trong cả nước bởi
cùng là thành viên của CLB Tuổi
trẻ vì biển, đảo quê hương.
DIỆP QUỲNH

T

iến sỹ Trần Vũ Thành,
Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ
vì biển đảo quê hương hồ
hởi chia sẻ, tên gọi CLB
là Tuổi trẻ nhưng thật ra, trong
CLB có cả thành viên từ 18 tới 80
tuổi. Mục tiêu chung của mọi thành
viên trong CLB là làm tất cả những
hoạt động hướng về biển đảo, về
biên giới, đồng hành cùng chiến
sỹ, cán bộ, Nhân dân biên giới hải
đảo vững vàng gìn giữ quê hương.
CLB có thành viên là nghệ sỹ, là cô
giáo, là sinh viên, là nông dân, là
doanh nhân…, không phân biệt tuổi
tác, giới tính, công việc, tất cả đều
chung một niềm tin, một ý chí. Tính
thành viên chính thức là hơn 200
người nhưng hội viên liên kết nhóm
tới trên 1.000 thành viên. Đặc biệt,
anh Thành cho biết, CLB rất may
mắn được tất cả mọi cá nhân, tổ
chức, doanh nghiệp hỗ trợ hết sức
cho hoạt động của mình.
Qua lời chia sẻ của anh Trần
Vũ Thành, chúng tôi hiểu thêm về
công việc của những thành viên
CLB. Kết nối tình cảm biên giới,
hải đảo với cả nước, tuyên truyền
về biển đảo quê hương bằng nhiều
hình thức, động viên chăm sóc
gia đình chiến sỹ ở quê nhà… Và
nhiều hành động thực tế từ tình
yêu đã được CLB chia sẻ với cả
nước để đất liền hiểu thêm về biển
đảo, hiểu thêm về cuộc sống, về
tâm tư những người lính đang
ngày đêm canh giữ biển xa. CLB
vận động tìm học bổng cho con
em cán bộ, chiến sỹ đang công tác
ngoài đảo, tặng đảo chìm những
chiếc máy lọc nước biển, đưa công
nghệ vi sinh xử lý rác thải ra đảo,
thăm gia đình cán bộ, chiến sỹ…
Mỗi mùa tết, CLB vận động nhiều
cơ quan, đơn vị tặng quà cho cán
bộ, chiến sỹ, Nhân dân các đảo và
thành viên CLB theo tàu tới từng
điểm đảo, tặng những món quà,
chút tâm tình của đất liền gửi đảo
xa. Từ chiếc bánh chưng, cây chả
lụa, cây tắc vàng, giò lan hồ điệp
Đà Lạt… và hơn hết, đó là những
lá thư mang đẫm tâm tình yêu quý

CLB tặng quà chiến sỹ trước khi rời bến.

Tình những người yêu biển đảo

Thành viên
CLB lưu luyến
chia tay chiến sỹ.

của hàng ngàn em học sinh đất liền
gửi cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân
ngoài đảo. Những món quà được
cán bộ, chiến sỹ đón nhận với
cảm xúc dạt dào mỗi độ xuân về.
Và những hình ảnh của biển
đảo cũng theo chân thành viên
CLB đến với mọi miền đất nước.
Theo những chuyến tàu, CLB đã
sưu tầm đủ 33 lá cờ bạc màu vì
tung bay trên những điểm đảo
chìm, đảo nổi Trường Sa. Và
những tấm hình ghi lại những

khoảnh khắc cuộc sống của cán
bộ, chiến sỹ, Nhân dân đang
công tác, lao động và học tập
trên đảo. Những lá cờ ấy, tấm
hình ấy được CLB tổ chức triển
lãm ở nhiều tỉnh, thành trong
cả nước, mang đến cho đất liền
những cảm xúc sống động về
cuộc sống trên đảo, hiểu thêm về
tâm tình đảo xa luôn hướng về
đất liền.
Nghệ sỹ ưu tú Hồ Liên, một
nhân vật quen thuộc về sân khấu

kịch và màn ảnh nhỏ tâm sự, sát
Tết cổ truyền, người nào cũng
nhiều việc, cũng muốn tổng kết
một năm cũ qua đi, đón năm mới
đến. Nhưng với chị, mùa tiễn
quân, đưa quà tết ra đảo chị đều
cố gắng có mặt ở cầu cảng Cam
Ranh, Khánh Hòa để chia tay với
những người chiến sỹ trẻ. Chị bảo,
các em, các cháu đang ngày ngày
sóng gió ngoài kia, một chút tình
của mình gửi tới các em như chút
lòng đất liền gửi tới người con
đang ngoài khơi xa. Không chỉ chị
Liên, những thành viên khác của
CLB đều làm hết sức mình vì biển
đảo. Một gương mặt rất thân quen
với nông dân và doanh nhân Lâm
Đồng, anh Phan Thanh Sang, Chủ
tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cũng là
thành viên nhiệt huyết của CLB.
Giải pháp men vi sinh xử lý rác
hữu cơ trên đảo chính là món quà
của anh cùng hàng chục tấn rau
tươi, hàng trăm giò lan, hàng chục
tấn đất sạch trồng cây do Nhân dân
Lâm Đồng gửi tặng cán bộ, chiến
sỹ, Nhân dân đang công tác, sinh
sống ở Trường Sa.
Nơi đảo xa đã bớt khó khăn, tình
cảm, sự chăm sóc của đất liền dành
cho đảo luôn đầm ấm. Nhưng những
thành viên của CLB Tuổi trẻ vì biển,
đảo quê hương vẫn hăng say thực
hiện những hoạt động hướng về biển
đảo, kết nối tình cảm máu thịt hải
đảo, biên giới và đất liền. Với họ,
đó không phải là nhiệm vụ mà là
niềm vui, là lời con tim thúc giục, là
tình yêu với một phần xa xôi của Tổ
quốc thương yêu.

Đại học Đà Lạt kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên
Sáng 9/1, Hội Sinh viên Trường
Đại học Đà Lạt đã tổ chức lễ kỷ
niệm 69 năm Ngày truyền thống
học sinh, sinh viên (9/1/1950 9/1/2019) và trao tặng danh hiệu
“Sinh viên 5 tốt”. Trong diễn văn
ôn lại ngày truyền thống của hội,
anh Phan Tuấn Anh - Chủ tịch Hội
Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt
nhấn mạnh: Hội Sinh viên Việt
Nam là tổ chức chính trị - xã hội

của sinh viên Việt Nam, là nhịp
cầu kết nối giữa sinh viên với
Đảng, Nhà nước; là một lực lượng
giáo dục quan trọng trong nhà
trường. Hiện nay, Hội Sinh viên
Việt Nam có 28 Hội Sinh viên cấp
tỉnh, 44 tổ chức Hội Sinh viên cấp
trường trực thuộc Trung ương, 8
Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài
nước (Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan,
Đức, Bỉ, Hungari, Anh, Thái Lan)

với gần 1,4 triệu hội viên.
Bước vào thời kỳ xây dựng và
đổi mới, Hội Sinh viên Trường
Đại học Đà Lạt hưởng ứng phong
trào sinh viên trên cả nước tiếp
tục phát động rộng rãi trong sinh
viên các phong trào: “Học tập, rèn
luyện vì ngày mai lập nghiệp”,
“Thi đua học tập tốt, rèn luyện
tốt”, phong trào sinh viên tình
nguyện, sinh viên 5 tốt…

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Lâm Đồng đã trao tặng 10 suất
học bổng cho sinh viên vượt khó
học giỏi; Hội Sinh viên Trường
Đại học Đà Lạt trao tặng danh
hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 72 sinh
viên xuất sắc trong học tập và rèn
luyện, tặng giấy khen cho 5 tập thể
và 89 cá nhân có thành tích trong
năm học 2017 - 2018.

TUẤN HƯƠNG

hà tôi nằm trên một
ngã ba sông. Bạn có
thể thấy thật lạ khi nhà
bỗng như mọc lên giữa
sông nhưng đó là câu chuyện của
hai mươi năm về trước. Con sông
đào sâu chừng 5 m vốn chạy qua
trước mặt nhà ông ngoại tôi. Ngày
bố đi hỏi cưới mẹ, ông chỉ tay ra
ngã ba sông thách thức: “Mày
dựng được căn nhà hỏi vợ ngay
ngã ba sông này, tao gả liền”. Ông
ngoại tôi hay bất kì một ông cụ nào
khác trong làng này dĩ nhiên không
hề muốn gả con gái cho bố tôi, một
tay khét tiếng cờ bạc đã ăn trong
máu, nhà cửa chẳng có.
Lời thách không tưởng ấy ai
dè là động lực cho bố. Ông chọn
ngay thời điểm tháng 5, mùa sông
cạn nước nhất để đắp đập, be bờ.
Hàng chục thanh niên trai tráng
trong làng, nhiều người không
thân quen nhưng khi biết chuyện
vẫn nhiệt tình đánh trần giúp bố
đắp đất xây nhà. Nhà tôi nằm giữa
ngã ba sông là vì thế. Bố tôi cưới
được vợ, người con gái có tiếng
đảm đang, ngoan ngoãn trong làng
cũng vì thế. Ngày con gái đi lấy
chồng, mặt ông ngoại tôi buồn
thiu. Nhưng dù là nông dân cả đời
lam lũ nhưng ông vẫn luôn nói:
“Quân tử nhất ngôn thì nông dân
cũng nhất ngôn”. Ông chỉ yên tâm
hơn một tẹo khi bố tôi lầm rầm
khấn trước bàn thờ tổ tiên lời thề
chẳng giống ai: “Con xin thề sẽ bỏ
cờ bạc, chí thú làm ăn để lo cho gia
đình”.
Trong suy nghĩ của bốn anh
em chúng tôi, bố là người quyết
đoán. Quyết đoán đến mức nhiều
khi tưởng khắc nghiệt. Năm tôi 20
tuổi, lần đầu tiên trở về quê sau
một thời gian dài đi làm xa nhà.
Trước giao thừa vài tiếng, mấy đứa
bạn rủ ra đình đánh bài thử vận
đỏ đen. Tôi gặp vận đỏ, thắng hơn
năm triệu. Số tiền không hề nhỏ so
với vùng quê nghèo chiêm trũng
này. Về đến nhà, nhìn vẻ mặt tươi
rói của tôi, ông cụ rót nước trà gọi
lại uống và nói chuyện. Mỗi lúc
bố gọi uống nước và nói chuyện,
tự chúng tôi hiểu sẽ có một việc
nghiêm trọng.
- Con vừa đi đâu về vậy Linh?

THEO DÒNG SỰ KIỆN

Vui xuân tháng 1 ở Làng
Văn hóa - Du lịch các dân
tộc Việt Nam
Với chủ đề “Xuân sum họp”, trong
tháng 1 này, có nhiều hoạt động tại
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc
Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà
Nội) nhằm giới thiệu không khí đón
xuân đầu năm cùng các nghi lễ, lễ
hội, phong tục tập quán, các hoạt
động truyền thống đón tết vui xuân,
đặc trưng của các dân tộc, góp phần
giới thiệu, quảng bá những giá trị
văn hóa truyền thống.
Các hoạt động có sự tham gia của
gần 100 đồng bào của 14 dân tộc
đang hoạt động hằng ngày tại Làng
gồm Mông (Hà Giang), Khơ Mú
(Điện Biên), Thái (Sơn La), Tày (Thái
Nguyên), Mường (Hòa Bình), Dao

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

Những ngày có bố
VÕ THU HƯƠNG

Minh họa: Phan Nhân

- Con đi chơi.
- Chơi đâu?
Tôi lúng túng thực sự. Kể từ khi
lấy vợ, bố tôi đã thề đoạn tuyệt và
chưa bao giờ ủng hộ trò đỏ đen.
Nhưng với tôi, đó chỉ là trò chơi
may rủi, trong làng tôi có tới 3/4
thanh niên trai tráng thân quen
nhau hơn trên chiếu bạc.
Bố ngay lập tức nắm bắt được
suy nghĩ của tôi. Ông nhìn với ánh
mắt dò xét:
- Con thắng hay thua?
- Dĩ nhiên con thắng. Nhiều lắm
bố, hơn năm triệu bạc.
Bất ngờ, ông vung cánh tay săn
chắc, đen bóng bổ mạnh xuống
mặt bàn:
- Đặt lên đây!
Tôi lúi húi đặt lên.
- Mày nghĩ sao vậy con? Mày
đi làm xa quê còn có đồng ra đồng
vào về quê ăn tết. Hầu hết những
thằng ngồi chung chiếu bạc với
mày hôm nay, chúng nó không có
tiền, mùa màng năm nay thất bát.
Chúng nó muốn bỏ con tép bắt
con tôm, có thêm chút đỉnh mua
chút thịt chút bánh cho vợ cho con
ba ngày tết. Thế mà mày ăn hết

tiền của tụi nó với vẻ mặt hớn hở
thế kia. Khốn nạn!
Tôi nóng mặt khi nghe ông dằn
hai từ chửi nặng nề ấy. Lần đầu
tiên tôi thấy các cơ trên khuôn mặt
ông rần rật rung lên, xô lại vì giận
giữ.
- Bây giờ bố muốn sao?
- Đồ ngu. Ra đình trả ngay tiền
cho tụi nó.
- Mọi người về hết rồi.
- Vậy mày gõ cửa từng nhà mà
trả.
Giao thừa năm ấy, tôi như một
kẻ ngu (cũng có thể có người coi
là đạo đức nhưng tôi vẫn nghĩ
người ta nhìn mình giống thằng
ngu hơn) khi đi khắp làng gõ cửa
những người thua bạc để trả tiền
cho họ. Trong lòng tôi lúc ấy tràn
ngập sự cay cú với bố. Tôi chấp
nhận đi không phải vì phục lời
bố mà vì ánh mắt mẹ tôi lúc đó
như van nài, như cầu xin. Nếu
tôi không nghe lời bố, bố nói nhà
người ta mất hết cái tết, riêng tôi
nghĩ nhà mình cũng mất hết cả tết.
Cũng từ đó, chẳng thề nguyền
với ai nhưng tôi không bao giờ
ngồi lại chiếu bạc. Tôi nhớ như in

Các em học sinh rất thích những trò chơi truyền thống ở Làng.

(Hà Nội), Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên
Huế), Xơ Đăng (Kon Tum), Raglai
(Ninh Thuận), Ê Đê (Đắk Lắk), Ba
Na (Gia Lai), Khmer (Sóc Trăng),
Nùng (Lạng Sơn) (bắt đầu về tham
gia hoạt động từ ngày 10/1/2019)
cùng sự tham gia của Nhà hát Tuồng

Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam.
Chương trình có các nội dung
như: Tái hiện Lễ dâng sao giải hạn
của đồng bào dân tộc Nùng tỉnh
Lạng Sơn; nghi thức “Lẩu Then”
và khúc hát ngày xuân; việc chuẩn
bị, trang trí không gian đón tết tại

cái đêm ba mươi thắng đậm ở quê
và mất sạch hứng thú đỏ đen.
*****
Mùa hè năm ấy, bố tôi trở bệnh.
Căn bệnh ung thư phổi khiến ông
xuống sức nhanh chóng. Những
năm cuối cùng, ông trồng quanh
vườn nhà từng gốc na, gốc ổi.
Trước nhà là một dãy dài cam,
bưởi. Nhiều người biết bệnh tình
của bố, thở dài nhìn ông: “Làm
chi khổ vậy? Ông để dành sức mà
sống, trồng mấy thứ cây lâu năm
này bao giờ mới có trái cho ông
ăn”. Ông chỉ cười rất hiền: “Tui
trồng cho tụi cháu tui ăn, lũ trẻ
trong xóm ăn”. “Cháu ông đâu?”.
“Thằng Hải sắp lấy vợ rồi, lại cả
mấy thằng em nó nữa. Mai mốt
thể nào chả con đàn cháu đống.
Chưa chắc tui gặp hết cháu chắt
tui nhưng chắc chắn tụi nó sẽ được
ăn những trái cây tui trồng”. Lúc
ấy, cả bốn anh em tôi đều chưa ai
dựng vợ gả chồng. Chỉ mỗi tôi có
người yêu vừa mới ra trường, chỉ
chờ ổn định công việc là có thể
cưới hỏi.
Tôi nghe xót lòng, giục Ngọc
tổ chức đám cưới. Ngọc dĩ nhiên

các làng dân tộc đang hoạt động
hằng ngày từ ngày 6 đến ngày 20/1
(tức từ 1 - 15/12 Âm lịch).
Ngoài ra, tại Làng còn có hoạt
động cuối tuần “Hội xuân”, gồm
các chương trình biểu diễn nghệ
thuật “Mùa xuân đi hội” của Nhà
hát Tuồng Việt Nam, “Xuân sum
họp” của Nhà hát Chèo Việt Nam
cùng các hoạt động trải nghiệm
văn hóa ẩm thực và thưởng thức
các món ăn đặc sắc.
Đan xen vào đó là các tiết mục
văn nghệ và các loại hình nghệ
thuật dân gian truyền thống tiêu
biểu: Múa xòe, nhảy sạp, hát ví,
hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng,
nghệ thuật hát then, đàn tính, các
điệu múa chuông, múa rùa, hát
ay ray và diễn tấu đinh năm, loại
hình kịch Rô-băm, các điệu múa
rom vông, lâm lêu, các trò chơi
dân gian như: ném còn, đi cà kheo,
đánh mảng, đánh yến, đánh đu, đi
cầu kiều...

đồng ý ngay, bởi với tính nhạy
cảm của phụ nữ, em còn xót xa
hơn cả tôi khi nghe bố nói như thế.
Ngày bố vào bệnh viện, nằm
chung phòng cấp cứu với ba có
khá nhiều cụ ông cụ bà sàn sàn
cùng tuổi. Trong khi nhiều ông
bà hay dành một thời gian đáng
kể trong ngày ra để ngồi thở dài,
ngẫm nghĩ về cái chết thì ba vẫn
thường lạc quan tếu: “Cái chết có
gì đâu, lúc nào tới số, trên gọi thì
mình đi thôi”. Được vài hôm, lần
đầu ông tỏ ra ưu tư khiến chúng tôi
nhầm tưởng ông bắt đầu giống các
cụ kia, sợ cái chết đang gần kề…
Bố gọi tôi ra góc sân bệnh viện.
Bàn tay gầy guộc, đen sạm của
ông nắm tay tôi:
- Linh, con thấy cụ già cuối
phòng cấp cứu không?
- Dạ có.
Ông cụ ấy, là một nghệ nhân
làng mộc. Bố tôi chầm chậm kể.
Nhà cụ cũng có 4 đứa con như bố.
Nhưng khác với bố, lũ con ấy, mỗi
đứa một phương, coi ba mẹ như
người thừa trong xã hội. Hoặc có
khi, chúng coi ba mẹ không còn
có mặt trên đời từ lâu rồi. Cụ nằm
viện gần hai tháng nhưng chưa
bao giờ thấy một đứa con nào vác
mặt thăm nom. Trong khi cụ ông
nằm đây thì cụ bà hàng ngày vẫn
đi lượm rác kiếm thêm tiền trang
trải viện phí. Sáng nay, bác sĩ nói
nếu không có giác mạc hay cái gì
mạc ấy, sẽ không thể cứu được đôi
mắt ông cụ ấy nữa. Mà nghề của
ông cụ, bố tôi khẳng định, mai mốt
ra viện nếu không có đôi mắt thì
chẳng làm được gì.
Bố tôi lặng đi một lúc. Tôi thở
dài: “Tội nghiệp ông cụ quá, bố
há”.
- Linh, bố tính thế này được
không? Mày lên giám đốc bệnh
viện hỏi xin cho bố tờ đơn xin hiến
giác mạc hay cái mạc mạc gì đó để
cứu được đôi mắt ông cụ. Mai mốt
tao chết cũng chẳng cần đôi mắt
mang theo làm gì. Lúc ấy cụ còn
cần thì có thể cứu được, nếu không
cũng sẽ rất cần cho những người
khốn khổ như cụ ấy.
Bố tôi rành rẽ, dù ông nói “bố
tính” như dò ý tôi nhưng kì thực,
giọng ông vang vang nói như ra
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lệnh. Tôi muốn nói với bố rằng, bố
ơi, chi mà cực vậy, ruột gan phèo
phổi bố đã không lành rồi, còn
đôi mắt lành, chân tay lành… chí
ít có được hình hài lành lặn cũng
cần giữ lấy để còn đi gặp ông bà
chứ. Nhưng họng tôi nghẹn đắng,
không cất tiếng nổi.
Mà cần gì tôi nói, mắt bố tôi
long lanh nhìn trực diện như thấu
tim gan tôi. Ông lắc lắc cánh tay
tôi: “Nhé con, giúp bố, nếu không
có khi không kịp”. Như có linh
tính, ngay sau khi tôi vừa hoàn tất
thủ tục theo ý nguyện cuối cùng
của bố thì bệnh viện trả bố về cho
gia đình. Trước khi rời bệnh viện,
bố tôi vẫn nhìn về phía những
người bạn già với một ánh mắt nhẹ
nhõm niềm vui.
Ngày chúng tôi đưa bố về lại
căn nhà cũ, mảnh vườn cũ mà
ba đã vắng bóng gần nửa năm
nay, lứa ổi đầu tiên vừa chín tới.
Hương ổi thơm lịm trong gió se
đưa ra tận con đường chạy qua
trước nhà. Bố khẽ à lên một tiếng
nói tôi: “Con nhớ hái ổi cho lũ
trẻ trong xóm, để rụng uổng”.
Rồi ông ngoái nhìn về cu Tít, vợ
tôi mới sinh, đang ngoẹo cổ ngủ
say trong lòng mẹ nó: “Cháu nhà
mình chắc vài năm nữa mới có
thể ăn ổi. Ông không kịp hái cho
cháu, nhưng không sao, biết chắc
cây có nhiều quả chín thơm là
mừng rồi”.
Vài ngày sau bố ra đi rất đỗi nhẹ
nhàng. Từ trước tới nay, tôi vẫn
nghĩ căn bệnh ung thư thật đớn
đau, khủng khiếp, chẳng thể nào
có một cái chết nhẹ nhàng. Nhưng
cái chết của bố thì đúng như bố
nói: “Mình sống trọn cuộc đời
chẳng hại gì ai, thương yêu mọi
người thì cái chết sẽ đến rất êm,
qua thế giới bên kia cũng có nhiều
ấm áp”.
Thú thực, trước khi bố mất tôi
chưa từng nghĩ tới chuyện có thế
giới bên kia hay không. Nhưng
sau đó, mỗi khi thắp nhang lên bàn
thờ bố, tôi vẫn dọn hai đĩa trái cây,
một đĩa nhỏ cúng bố, một đĩa lớn
hơn để bố mời những người khác,
nhất là những đứa nhỏ xung quanh
bố. Bởi tôi biết ông chưa bao giờ
ăn miếng ngon một mình.

Rà soát thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch (VH,TT&DL) vừa có Văn
bản số 5800/BVHTTDL-PC gửi
Sở VH,TT&DL, Sở VH-TT các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương về việc rà soát văn bản quy
phạm pháp luật trong việc thực
hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang và lễ hội.
Theo đó, Bộ VH,TT&DL đề
nghị các đơn vị khẩn trương rà soát
các văn bản quy phạm pháp luật
(VBQPPL) quy định về việc thực
hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn.
Về nội dung rà soát gồm: Những
quy định không phù hợp với Quyết
định số 308/2005/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ khi triển
khai tại một số địa phương lại
mang tính hạn chế, cấm đoán như:
Lễ cưới chỉ được tổ chức sau khi

đăng ký kết hôn; mời khách dự
cưới trong nội bộ gia đình, giới
hạn số lượng khách dự đám cưới;
việc tổ chức cưới chỉ mời họ hàng
nội ngoại, hàng xóm, bạn bè thân
thích và đồng nghiệp cơ quan;
không làm cỗ mời khách những
ngày tang lễ, cúng 3 ngày, 7 ngày,
49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu, giỗ
hết, cải táng… Những quy định
trên cần được rà soát, sửa đổi cho
phù hợp với hệ thống pháp luật.
Trên cơ sở rà soát các nội
dung trên, Bộ đề nghị các Sở
VH,TT&DL, Sở VH-TT đề xuất
cụ thể hướng xử lý và thời gian
hoàn thành việc xử lý các văn bản
không phù hợp với hệ thống pháp
luật, không phù hợp với tình hình
kinh tế - xã hội.

TS tổng hợp (theo nhandan.
com.vn và hanoimoi.com.vn)
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CUỐI TUẦN

Nguyễn Trọng Tạo
còn mãi với “Khúc hát sông quê”

TẢN VĂN

Đoạn trườn
UÔNG THÁI BIỂU

Nhà thơ, nhạc sĩ
Nguyễn Trọng Tạo
với nhóm nghệ sĩ
Lâm Đồng tại Đà Lạt.
PHAN MINH ĐẠO

N

guyễn Trọng Tạo sinh
ngày 25/8/1947, quê
quán ở xã Diễn Hoa,
huyện Diễn Châu, tỉnh
Nghệ An. Năm 1969, ông vào quân
đội rồi đảm đương các chức vụ:
trưởng Đoàn văn công xung kích,
Trưởng Ban Biên tập Văn nghệ
văn hóa của Quân khu 4. Xuất ngũ,
ông học Đại học viết văn Nguyễn
Du khóa 1, làm Trưởng Ban Biên
tập xuất bản của Hội Văn học nghệ
thuật tỉnh Thừa-Thiên-Huế; Trưởng
Ban Biên tập báo Thơ, Ủy viên
Hội đồng thơ của Hội Nhà văn Việt
Nam; Thư ký Tòa soạn Tạp chí Âm
nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Nguyễn Trọng Tạo rất thông
minh, tài hoa ở nhiều lĩnh vực:
nhà thơ, nhạc sĩ, vẽ bìa, làm văn,
viết báo. Về thơ, ông đạt nhiều
giải thưởng của các báo Nghệ An
(1969), Văn nghệ, Văn nghệ quân
đội, Nhân dân (1978); các giải
thưởng về Văn học nghệ thuật Cố
đô Huế, Hồ Xuân Hương, Ủy ban
toàn quốc các hội văn học nghệ
thuật Việt Nam... Thơ và truyện
ngắn của Nguyễn Trọng Tạo được
dịch ra tiếng Pháp, Anh, Nga, Tây
Ban Nha... Các tập thơ điển hình
gồm: Sóng thủy tinh (1988), Đồng
dao cho người lớn (1994), Thơ trữ
tình (2004), Thế giới không còn
trăng (2006), Em đàn bà (2008),
trường ca “Con đường của những
vì sao”, trường ca “Biển mặn”...;
truyện có Miền quê thơ ấu (1987),
Khoảnh khắc thời bình (1987)...
Ở âm nhạc, Nguyễn Trọng Tạo
đã đoạt 8 giải thưởng; sáng tác gần
100 ca khúc. Trong đó có những tác
phẩm rất nổi tiếng như: Làng quan
họ quê tôi (lời phỏng thơ Nguyễn
Phan Hách), Khúc hát sông quê
(lời phỏng thơ Lê Huy Mậu), Tình
khúc bốn mùa, Đôi mắt đò ngang,
Mẹ tôi, Tình ca bên một dòng sông,
Con dế buồn (thơ Hoàng Phủ Ngọc
Tường)... Một số tác phẩm của
Nguyễn Trọng Tạo đã công diễn
tại Đức (Dàn nhạc Giao hưởng
Lepzig), hay ở Nga, Ba Lan, Trung
Quốc, Canada, Mỹ...
Thế nhưng đến năm 2017, lần
đầu tiên ông mới tổ chức đêm nhạc
“Nguyễn Trọng Tạo - Khúc hát

Chiều ngày 7/1, tôi biết tin nhà thơ, nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo đang cầm cự từng phút sống với
căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bạn bè cả nước lo âu dõi về Hà Nội mong điều kì diệu lần nữa đến với
ông. Nhưng 19h50, ông trút hơi thở cuối cùng... Tôi viết bài báo này theo đề nghị của Tổng Biên tập
Báo Lâm Đồng, chị Hồ Thị Lan, và cũng là tâm nhang tưởng niệm Nguyễn Trọng Tạo khi không thể ra
Hà Nội đưa tiễn ông viễn du về miền cực lạc...
sông quê", diễn ra tại Nhà hát Lớn
Hà Nội ngày 8/9. Đêm liveshow
này góp mặt nhiều ca sĩ nổi tiếng,
trình bày các tác phẩm xuất sắc
của ông và hai tác phẩm của nhạc
sĩ Phú Quang, Giáng Son phổ thơ
Nguyễn Trọng Tạo. Ba tháng sau,
trong chuyến về thăm quê ở Nghệ
An, Nguyễn Trọng Tạo bị đột quỵ
rất nặng. Sau đó, như có phép thần
kì, ông hồi dần sức khỏe. Để mừng
ông và mừng sinh nhật lần thứ 71,
ngày 25/8/2018, bạn bè tổ chức
liveshow “Khúc hát sông quê” tại
thành phố Vinh. Đây là chương
trình gồm những ca khúc hay nhất
trong cuộc đời sáng tác của nhạc
sĩ Nguyễn Trọng Tạo: “Khúc hát
sông quê”, “Làng quan họ quê tôi”,
“Tình ca bên một dòng sông”... và
những bài thơ bất hủ như “Đồng
dao cho người lớn”, “Tản mạn thời
tôi sống”... Đây là đêm tri ân của
ông với cuộc đời, với quê hương,
với những tình thương yêu quý
trọng của người thân, bạn bè, công
chúng đã sát cánh bên ông lúc bạo
bệnh, trợ giúp sức mạnh cho ông
để “trở về từ cõi chết”. Đêm nghệ
thuật có các nhạc sĩ, ca sĩ tên tuổi
của Việt Nam cùng tham dự; sự
giao lưu của Nguyễn Trọng Tạo người con “phiêu dạt” trở lại quê
nhà, đã để lại dư ba xúc động mạnh
đối với công chúng Việt Nam...
Với hội họa, Nguyễn Trọng Tạo
là tác giả của “Biểu tượng Ngày thơ
Việt Nam”, “Cờ thơ” cho cả nước
sử dụng tổ chức Ngày Thơ Việt
Nam hàng năm. Ông vẽ măng-séc
cho các tạp chí Văn học nghệ thuật
Sông Hương, Hồng Lĩnh, Sông
Lam, của Báo Thơ... Ông còn thiết
kế hơn 500 bìa sách cho mình và
bạn bè cả nước; trong đó đoạt 2
giải thưởng bìa sách. Năm 2012,
nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo
được vinh danh Giải thưởng Nhà
nước về Văn học nghệ thuật...
***
Với sự nghiệp sáng tác đồ sộ

để lại cho công chúng như vậy,
tác phẩm thơ và nhạc của Nguyễn
Trọng Tạo đến với chúng tôi từ
những năm 1980 khi còn ngồi
trên giảng đường đại học. Năm
1994, lần đầu tiên tôi được diện
kiến ông tại thành phố Huế. Đó là
lúc ông công tác tại Hội Văn học
nghệ thuật tỉnh này, còn tôi cùng
nhà giáo Nguyễn Ngọc Hoàng dẫn
đoàn sinh viên Ngữ văn Trường
Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tham
quan học tập ở Huế. Chúng tôi đã
mời Nguyễn Trọng Tạo và nhà
thơ Mai Văn Hoan đến khách sạn
tổ chức cho sinh viên nghe nói
chuyện về thơ và thưởng thức thơ
của hai ông. Nghệ sĩ nghèo và lãng
du Nguyễn Trọng Tạo lúc đó đã lấy
vợ và có ba người con. Không để
lại tiền bạc cho con nhưng ông đã
có những tài sản rất lớn từ con cái:
Nguyễn Cẩm Ly (tên thật Nguyễn
Thu Hương), con gái đầu sinh năm
1977, tốt nghiệp Đại học Kinh tế
quốc dân nay là Phó Giám đốc một
ngân hàng; con trai Nguyễn Vũ
Trọng Thi sinh năm 1987, đang
làm luận án tiến sĩ ở Ý và cô con
gái út Nguyễn Vũ Bảo Chi sinh
năm 1992 đang học năm cuối của
trường kinh tế. Tôi nhớ mãi sau
đêm thơ Huế ấy. Trong ánh đèn
lung linh phố mộng mơ, chúng tôi
ngồi bên nhau cùng uống rượu và
đàm đạo thơ ca, cuộc đời đến quá
nửa đêm mà không vơi nghĩa tình...
Ở Nguyễn Trọng Tạo luôn có sức
hút kì lạ, bởi ông chan hòa và
dung dị, rất mực quan tâm và chân
thành, yên lành với bạn bè, đến
khôn cùng... Bởi, “Thơ Tạo hướng
về nỗi đau của Nhân dân” như lời
nhận xét lúc sinh thời của nhà văn
Nguyễn Đình Thi. Và bởi “Cảm
hứng nhân văn của Nguyễn Trọng
Tạo không hề dễ dãi và lấp lánh vô
vàn cái chớp mắt” (lời cố nhà văn,
Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến,
Hiệu trưởng Trường Đại học Viết
văn Nguyễn Du)...

Mặc dù chưa tao ngộ được với
Nguyễn Trọng Tạo vì những lần
tôi ra Hà Nội, ông lại bận bịu nhiều
công việc ở các tỉnh khác. Năm
2018, bất ngờ Nguyễn Trọng Tạo
du hành miền Nam, thăm thú các
bạn văn nghệ sĩ từ thành phố Hồ
Chí Minh, Vũng Tàu, Nha Trang,
Đà Lạt, Huế... Ngày 2/6, ông hội
ngộ với một số văn nghệ sĩ của
Lâm Đồng: nhà thơ Trần Ngọc
Trác, họa sĩ Vi Quốc Hiệp, nhạc sĩ
Dương Toàn Thiên, nhà thơ Vương
Tùng Cương, nhà thơ Nguyễn
Mộng Sinh, nhạc sĩ Nguyễn Đình
Nghĩ, nhà thơ Thanh Toàn, nghệ sĩ
nhiếp ảnh Hà Hữu Nết... Nguyễn
Trọng Tạo chưa được khỏe lắm.
Trong số văn nghệ sĩ Lâm Đồng
hôm đó, tôi và anh Vương Tùng
Cương là số ít may mắn được gặp
ông trước đó. Tôi nhắc lại chuyện
cũ ở Huế, nhắc lại bạn bè ở Hà
Nội, Nguyễn Trọng Tạo nhớ gần
hết... Buổi giao lưu với văn nghệ sĩ
Lâm Đồng nhẹ nhàng, cũng là chủ
ý của chúng tôi khi sức khỏe của
Nguyễn Trọng Tạo chưa thực sự trở
lại “cháy bỏng” như xưa. Nhưng
rất ấm áp, chân tình và xúc động
mạnh. Từ huyện Lâm Hà, người
em họ của ông lên trình bày nhạc
phẩm “Khúc hát sông quê” đến nao
lòng... Các nhà thơ ở Đà Lạt đọc
thơ cho ông nghe, tặng sách và hoa
chúc mừng ông sức khỏe. Cũng
như bao lần, tuy sức khỏe đã cạn,
nhưng Nguyễn Trọng Tạo vẫn đáp
lại tình thương yêu trân quý của
mọi người bằng đọc thơ, bình thơ...
Chúng tôi tiễn Nguyễn Trọng Tạo
ra xe để lên đường về Huế. Bịn rịn,
lưu luyến và hẹn với nhau sẽ gặp
lại tại thành phố mộng mơ này. Thế
nhưng, đó là chuyến đến với Đà
Lạt lần cuối cùng của người nghệ sĩ
tài hoa Nguyễn Trọng Tạo. Tôi xin
nhất tâm tỏ lòng thành tiễn hương
hồn ông, nguyện cho ông tiếp tục
chuyến đi rất dài ở “cõi trời”...
Đà Lạt, ngày 9/1/2019

“Sau mấy loạt súng lạnh lùng xé
đêm của đám người đi săn, chắc họ
leo núi từ phía B’kẹ ở bên Tà Năng,
nay mỗi ngày rừng trở nên vắng lặng.
Một tháng nay không còn nghe tiếng
vượn hú mỗi khuya nữa rồi... Nhớ
lắm... Đám thợ săn đã cướp tiếng hú
của đàn vượn mất rồi!”. Lời bà Ma
Wy nghẹn ngào tắc trong cổ họng
nghe như những tiếng nấc. Nói rồi bà
ngước mắt nhìn đăm đắm về dãy núi
Pơtơu Gơp, ngọn núi như bức tường
thành bao quanh buôn làng Chu Ru
ở vùng Đơn Dương này và bắt chước
tiếng hú của những con vượn mà
bà coi như người thân thiết: “Chút
chồ chút... Chút chồ chút chút... Chồ
chút... chút... chút...”. Tôi cảm tưởng
rằng, khi làm vậy, có lẽ trong lòng bà
cảm thấy đỡ nhớ những tiếng hú dài
gọi đàn của vượn mỗi khuya. Ông
Ya Loan nhìn bà Ma Wy vợ mình với
ánh mắt đong đầy yêu thương, trong
đôi mắt ông hình như cũng có đôi
ngấn nước. Trong giây phút ấy, tôi
cảm nhận, đôi vợ chồng già “người
rừng” của tộc người Chu Ru và ngọn
núi trước mặt, con suối sau nhà,
muông thú, thảo mộc trên rừng như
hòa lẫn trong nhau...
Ông Ya Loan kể rằng, hơn bốn
mươi năm trước, vợ chồng ông dắt
díu đàn con rời buôn làng đông đúc,
kéo nhau lên mép núi Pơtơu Gớp
phạt cỏ hoang, lấy nước từ dòng suối
Súr Thoòng trồng tỉa sinh sống. Thuở
ấy nơi này còn hoang vu lắm. Chim

HỒ SƠ TƯ LIỆU

I. CHIẾN THẮNG CHIẾN
TRANH, BẢO VỆ BIÊN GIỚI
TÂY NAM CỦA TỔ QUỐC
VÀ CÙNG QUÂN DÂN
CAMPUCHIA ĐÁNH ĐỔ CHẾ
ĐỘ DIỆT CHỦNG
1. Bối cảnh và nguyên nhân của
cuộc chiến tranh
a.Tập đoàn Pôn Pốt đã phản bội
lại sự nghiệp cách mạng của nhân
dân Campuchia và phá hoại truyền
thống đoàn kết, hữu nghị của nhân
dân hai nước Việt Nam - Campuchia,
thực hiện chính sách diệt chủng ở
Campuchia và xâm lược biên giới
Tây Nam của Việt Nam
- Từ lâu, nhân dân Việt Nam Campuchia đã xây dựng tình hữu
nghị, đoàn kết cùng chống kẻ thù
chung, đặc biệt đã kề vai sát cánh
trong hai cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm
lược để giành độc lập, tự do cho
dân tộc. Tuy nhiên, do bị các thế lực
phản động, thù địch nước ngoài kích
động, lợi dụng, từ những năm cuối
cuộc kháng chiến chống Mỹ (1970
-1975), quân Pôn Pốt đã tiến hành
một số vụ tiến công, bắt cóc giết hại
cán bộ, bộ đội Việt Nam hoạt động
ở chiến trường Campuchia, đồng
thời gây chia rẽ nội bộ những người
cộng sản Campuchia. Chỉ tính riêng

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
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chóc bay lượn tự do. Vượn, khỉ từng
đàn đánh đu trêu người. Lợn rừng và
lợn nhà ăn chung khoai, bắp. Gà nhà
và gà rừng bới mồi chung đàn. Có
những đêm những chú cọp cô đơn
rình mồi lang thang bìa rừng trừng
đôi mắt sáng quắc nhìn về ngôi nhà
sàn đơn độc rồi lững thững bước về
phía núi xa. Không biết tự khi nào,
những thanh âm của rừng đã trở
nên thân thuộc, gắn bó, hài hòa với
những thành viên trong ngôi nhà ấy.
Vắng tiếng hót của con chim nào,
thiếu tiếng kêu của con thú nào là Ya
Loan, Ma Wy và những đứa con đều
biết. Một tiếng đạn súng săn rít trong
đêm u tịch cũng làm cho cả nhà thót
tim. Những bữa động rừng, động trời
cũng làm cho họ thức giấc thương

đàn thú vật vã tránh mưa, trú bão. Ma
Wy nói, thương nhất là những con
thú non vừa mới ra đời, cứ hình dung
chúng ướt lướt thướt run rẩy giữa
cơn giông tố mà lo thắt ruột.
Dù tôi với Ya Loan đã nói qua
nhiều những chuyện cũ, sử xưa và
những chuyện mới đang diễn ra
trong các Plei Chu Ru mà Ma Wy
vẫn lại quay về với nỗi nhớ tiếng hú
gọi đàn chút chút của vượn. Hình
như những tiếng hú vọng âm ám
ảnh trong tâm hồn bà. Ám ảnh đến
nỗi, Ma Wy miêu tả mà tôi cảm
nhận như không phải là miêu tả mà
đang đứt từng khúc ruột khi diễn đạt
về câu chuyện đàn vượn bị đám thợ
săn từ nơi nào đó đến rừng Pơtơu
Gớp truy sát. Ông Ya Loan nói
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giọng cảm thông: “Mình là đàn ông,
xưa giờ cứ hay đi đó đi đây. Còn Ma
Wy, bao năm rồi ít khi rời ngôi nhà
sàn bên mé rừng này, tiếng hú của
đàn vượn cùng với những âm thanh
núi rừng với bà ấy chính là bầu bạn.
Núi rừng đang mất dần những gì
thân thiết, bà ấy buồn là phải...”.
Thưở thiếu thời, tiếp xúc với
Truyện Kiều, bà nội giảng giải tôi
nghe, câu chuyện về thân phận nàng
Thúy Kiều lưu lạc được đại thi hào
Nguyễn Du lấy cốt từ trường thiên
tiểu thuyết “Đoạn trường tân thanh”.
Bà giảng “đoạn trường” nghĩa là
“đứt ruột”, xuất phát từ tích vượn mẹ
thương con. Chuyện rằng: có một
người thợ săn bắt được cả vượn mẹ và
vượn con đang bú. Anh ta đưa về nhà
và giam vượn mẹ và vượn con riêng
trong hai chuồng cách nhau chỉ mấy
bước chân. Mỗi ngày mẹ con vượn
đau đớn nhìn nhau mà không thể nào
ôm ấp. Đến ngày thứ ba thì vượn con
gục chết vì khát sữa ngay trước mắt
vượn mẹ đang đau khổ tột cùng. Mấy
ngày sau, người ta nghe một tiếng hú
kinh hoàng rồi vượn mẹ trút hơi thở
cuối cùng. Khi người thợ săn mổ bụng
con vượn mẹ đáng thương thì phát
hiện ra, ruột của vượn mẹ đã đứt nát
từng khúc. Từ đó, người thợ săn giải
nghệ, và từ “đoạn trường” để diễn tả
nỗi đau đứt ruột ra đời...
Nhớ lại điều này, tôi càng hiểu
thêm nỗi đau lòng của người đàn bà
rừng Ma Wy khi người ta đã cướp
mất những tiếng hú thân thương từ
đàn vượn của bà.

Phạm Lãi tiễn
Tây Thi qua Ngô
Tây Thi Tây Thi
thôi nát trái tim này
Bụi rượu hoang mùi giăng ải mây
Chưa bén duyên nhau đà đứt mộng
Chưa tròn trăng khuyết vội trên tay...
Ta tiễn người đi bến cát xa
Lời yêu thương vỡ động giang hà
Đêm nghe mưa gió giăng hồn mục
Hồn lạnh buồn theo bóng nguyệt tà
Tây Thi Tây Thi
môi ngát vị cay nồng
Đời lạnh lùng chia những nhánh sông
Kẻ bỏ bờ xa
thương nước đục
Người mang phiền muộn
sống long đong
Tan cuộc mới hay hồn rã mỏi
Đời mềm mới ngả vị mê say
câu thơ mang chút hồn trinh bạch
xao xác cành Thu bóng liễu gầy
Xưa
nắm bàn tay cười gió lũ
Nay
mờ nhân ảnh phấn hương đưa
Tây Thi Tây Thi
thôi nhé! Không tròn mộng
Gắng giữ cho tình xanh nắng mưa...
Dẫu bụi thời gian phai dấu cũ
Chắc gì thương tích lại nguôi yên
Động ảnh vỡ lòng câu bội bạc
Nước ngược dòng tuôn những lụy phiền.

Kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc
và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019)
6 tháng đầu năm 1973, quân Pôn
Pốt gây ra 102 vụ, sát hại và làm bị
thương 103 bộ đội Việt Nam, cướp
hàng chục tấn lương thực và vũ khí.
- Thực hiện âm mưu chiến lược
phá hoại mối quan hệ liên minh
đoàn kết chiến đấu giữa 3 nước
Campuchia - Việt Nam - Lào
nói chung và giữa hai nước Việt
Nam - Campuchia nói riêng; tháng
4/1975, sau khi lên nắm quyền,
tập đoàn Pôn Pốt đã phản bội lại
sự nghiệp cách mạng của nhân
dân Campuchia và phá hoại truyền
thống đoàn kết, hữu nghị của nhân
dân hai nước, thực hiện chính sách
diệt chủng ở Campuchia và xâm
lược biên giới Tây Nam của Việt
Nam, cụ thể:
+ Ở trong nước, chúng phạm
sai lầm đặc biệt nghiêm trọng,
thực thi chính sách diệt chủng tàn
khốc, cưỡng bức lao động khổ
sai, tra tấn hành hạ dã man người
dân Campuchia; biến trường học,
nhà chùa thành nhà tù, khắp mọi
nơi đầy những hố chôn người tập
thể,… Chỉ trong 3 năm 8 tháng và
20 ngày, (từ tháng 4 năm 1975 đến
cuối năm 1978), chế độ Pôn Pốt
đã giết hại gần 3 triệu người dân
Campuchia vô tội, xóa bỏ mọi cơ
sở xã hội, xóa bỏ thành thị, xóa bỏ

sản xuất công nghiệp và thủ công
nghiệp, xóa bỏ quan hệ tiền tệ, buôn
bán và đẩy Campuchia đứng trước
thảm họa diệt vong. Chế độ hà
khắc ban hành đã trùm lên đất nước
Campuchia đau thương: “Không
tự do đi lại, không tự do hội họp,
không tự do ngôn luận, không tự do
tín ngưỡng, không tự do học hành,
không tự do hôn nhân, không bệnh
viện, không tiêu tiền, không buôn
bán, không chùa chiền... và không
có cả nước mắt để khóc trước cảnh
đau thương của dân tộc. Chỉ còn
căm thù và uất hận”.
+ Đối với Việt Nam, được các
thế lực phản động nước ngoài hậu
thuẫn, tập đoàn phản động Pôn Pốt
chủ trương phá nát mối quan hệ
đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu
đời giữa Việt Nam và Campuchia;
ra sức vu khống Việt Nam, kích
động tư tưởng dân tộc hẹp hòi; kích
động xét lại quan hệ hai nước, đòi
hoạch định lại biên giới Việt Nam Campuchia, vô cớ coi Việt Nam là
kẻ thù số 1 và tiến hành hàng loạt
những cuộc xâm lấn biên giới, giết
hại dân thường.
Năm 1975, khi đất nước Việt Nam
vừa thống nhất, Pôn Pốt đã cho quân
xâm lược các đảo, biên giới đất liền
Tây Nam nước ta. Ngày 3/5/1975,

chúng đánh chiếm đảo Phú Quốc;
ngày 10/5/1975, chúng lại tiếp tục
đánh chiếm đảo Thổ Chu, bắt và
giết hơn 500 dân thường. Trên đất
liền, chúng khiêu khích bộ đội biên
phòng ta, cho dân di dời cột mốc
biên giới ở một số điểm thuộc các
tỉnh Tây Ninh, Kon Tum, Đắk Lắk.
Tháng 10/1975, chúng xâm nhập
khu vực Pa Chàm (Lổ Cồ), xâm
canh các khu vực Mộc Bài, Khuốc,
Vạt Sa, Tà Nốt, Tà Bạt. Cuối năm
1975 đầu năm 1976, quân Pôn Pốt
bất ngờ tiến hành một số vụ xâm
nhập vào sâu lãnh thổ Việt Nam, có
nơi trên 10 km như ở vùng sông Sa
Thầy (Gia Lai, Kon Tum), gây ra tội
ác với nhân dân Việt Nam.
Tháng 1/1976, Đại hội lần thứ
IV của Đảng Cộng sản Campuchia
(do Pôn Pốt làm Bí thư) xác định:
“Tai họa nhất cần phải chú ý là
Việt Nam...”.
Trong thời gian này, được sự
giúp đỡ từ bên ngoài, Pôn Pốt càng
đẩy mạnh các hoạt động quân sự
phá hoại ta ở vùng biên giới Tây
Nam. Cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm
1976, quân Pôn Pốt khiêu khích hai
đồn biên phòng số 7 và số 8 ở Bu
Prăng (Đắk Lắk). Cuối năm 1976,
chúng tăng cường các hoạt động
khiêu khích, lấn chiếm ở vùng biên

giới Tây Nam nước ta. Trên địa bàn
Quân khu 7, chúng gây ra 280 vụ
khiêu khích, lấn chiếm 20 điểm trên
biên giới. Ở địa bàn Quân khu 5 và
Quân khu 9, các vụ xâm lấn ngày
càng tăng với tính chất ngày càng
nghiêm trọng hơn.
Đi đôi với hành động xâm lược,
tập đoàn Pôn Pốt ra sức tuyên
truyền, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam,
kích động tâm lý chống Việt Nam,
coi Việt Nam là “kẻ thù truyền
kiếp”, “kẻ thù số 1”. Lấy cớ làm
sạch nội bộ, chúng tiến hành phân
loại dân, thực hiện nhiều cuộc thanh
trừng đẫm máu, trong đó tập trung
vào số cán bộ trước đây được đào
tạo ở Việt Nam.
Cùng với các hoạt động khiêu
khích, xâm lược thô bạo đến biên
giới Tây Nam của Việt Nam, trong 2
năm (từ 30/4/1975 đến 30/4/1977),
Pôn Pốt đã ráo riết chuẩn bị chiến
tranh. Chúng phân chia lại đơn vị
hành chính, tổ chức bộ máy chính
quyền thôn, xã, huyện, tỉnh theo
kiểu quân sự, thanh trừng những
người chống đối, kích động tâm
lý chống Việt Nam; xây dựng lực
lượng, phát triển quân chủ lực từ 7
sư đoàn khi mới giải phóng lên 12
sư đoàn quân chính quy với đầy đủ
thành phần binh chủng, hàng vạn

quân địa phương, trong đó điều động
41% quân số và trang thiết bị áp sát
biên giới Việt Nam. Trong hai tháng
3 và 4/1977, quân Pôn Pốt liên tiếp
mở nhiều cuộc hành quân diễn tập
dọc biên giới với nước ta dưới danh
nghĩa “phòng thủ khu vực”, “bảo
đảm an ninh nội địa”, nhưng thực
chất đó là các cuộc điều quân ra biên
giới. Pôn Pốt tuyên bố: “Mâu thuẫn
Việt Nam - Campuchia là mâu thuẫn
chiến lược sống còn, không thể điều
hòa được, cũng không thể giải quyết
bằng thương lượng mà phải dùng
biện pháp quân sự”.
Cuối tháng 4/1977, Pôn Pốt điều
động 5 sư đoàn và hàng trăm khẩu
pháo, xe tăng áp sát biên giới Việt
Nam, thực hiện âm mưu xâm lược
quy mô lớn vào lãnh thổ vùng biên
giới Tây Nam của nước ta.
Đêm ngày 30/4/1977, lợi dụng
lúc quân và dân ta kỷ niệm hai năm
ngày giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước, tập đoàn
Pôn Pốt đã mở cuộc tiến công trên
toàn tuyến biên giới tỉnh An Giang,
chính thức bắt đầu cuộc chiến tranh
xâm lược biên giới Tây Nam của
Việt Nam.
(CÒN NỮA)

Theo Tài liệu Ban Tuyên giáo
Trung ương - Tổng cục Chính trị
Quân đội Nhân dân Việt Nam
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Homestay theo phong cách nhà gỗ xưa của người Đà Lạt.

Nở rộ
mô hình
homestay
ở Đà Lạt
Du khách thưởng thức bữa tối đơn giản cùng gia đình chủ tại homestay Ngó Dâu.

Homestay là hình thức lưu trú
mới so với các loại hình cơ sở
lưu trú truyền thống vốn được
biết từ lâu trong lĩnh vực du
lịch như khách sạn, nhà nghỉ...
Hiện nay, hình thức lưu trú này
đang phát triển nở rộ tại Đà
Lạt và tạo nên một xu hướng
dịch vụ mới cho du khách trong
quyết định chọn lựa chỗ ở cũng
như các hoạt động đi kèm khi
đến đây du lịch.
NGUYÊN THI

Xu hướng lưu trú mới
Tại Đà Lạt, loại hình lưu trú
tại nhà dân đã thu hút lượng lớn
du khách trong nước và quốc tế,
đặc biệt đối với người trẻ tuổi,
từ đó tạo nên một xu hướng lựa
chọn mới cho du khách mỗi khi
đến Đà Lạt. Mặc dù một số cơ sở
kinh doanh lưu trú gắn thuật ngữ
homestay nhưng xét về bản chất
thì chưa đúng nghĩa là homestay
mà chỉ dựa trên đặc điểm của
homestay để biến đổi linh hoạt
theo nhu cầu của du khách, thích
ứng với xu thế thời cuộc, lấy tên
gọi homestay. Từ thực tế đó, hiện
tại homestay ở Đà Lạt có thể phân
thành 3 nhóm: dạng nhà ở cố
định của người dân địa phương,
có phòng dư để cho thuê; dạng
nhà xây mới, sửa chữa hoặc trùng
tu, chủ động tạo nên phong cách
riêng, có “gu” nhằm mục đích
kinh doanh lưu trú và chủ nhà có
thể không phải là người dân địa
phương; dạng nhà ở của người dân
cho thuê nguyên căn hoặc dạng

phòng căn hộ cho thuê.
Đối với dạng homestay đầu
tiên, xu hướng phát triển tập
trung chủ yếu vào nâng cấp
các sản phẩm dịch vụ kèm theo
phòng ngủ có sẵn. Trên thực
tế, số lượng nhà dân có phòng
cho khách du lịch thuê hiện nay
chiếm đa số trong loại hình lưu
trú này. Có thể kể đến hai nhóm
nhỏ sau: Nhóm thứ nhất là các
khu nhà có phòng trọ cho sinh
viên hoặc dân cư thuê để ở lâu
dài nhưng sau đó được tận dụng
làm phòng cho khách du lịch thuê
trong mùa cao điểm hoặc các dịp
lễ. Vì thế, cơ sở vật chất chỉ đạt
chuẩn tối thiểu và dịch vụ chính
chỉ là lưu trú qua đêm. Các tương
tác giữa chủ và khách tương đối
ít. Nhóm nhà trọ này phù hợp với
phân đoạn khách du lịch có khả
năng chỉ trả thấp.
Nhóm thứ hai là các gia đình
có phòng cho thuê với chất lượng
cao. Mỗi phòng được trang bị
như phòng khách sạn, thậm chí có
cả phòng theo kiểu căn hộ, được
bố trí hài hòa với các khu vực
khác của ngôi nhà. Khách và chủ
cùng chia sẻ không gian sinh hoạt
chung như phòng khách, bếp ăn...
Các dịch vụ cũng chỉ dừng lại ở
cho thuê phòng, bữa ăn cùng gia
đình. Tính chuyên nghiệp trong
các sản phẩm dịch vụ và phục vụ
chưa được đẩy mạnh, chủ yếu do
hoạt động theo thời vụ.
Một xu hướng phát triển mạnh
mẽ hiện nay tại Đà Lạt là các
homestay có phong cách độc, lạ.
Trên thực tế, dạng homestay này
mới bắt đầu có từ khoảng 5 năm
trở lại đây khi du khách mong
muốn có những trải nghiệm mới
trong lưu trú. Dạng homestay này

nhấn mạnh đến phong cách trang
trí và phục vụ. Vì đa số mới được
thành lập trong xu thế số hóa,
nên các homestay này sử dụng
chủ yếu các hình thức quảng bá
và bán hàng qua internet. Mức
giá của các homestay độc lạ cũng
dao động rất lớn tùy theo vị trí và
phong cách phục vụ. Khách lưu
trú chọn hình thức homestay này
thường không căn cứ vào mức
giá đưa ra mà căn cứ vào phong
cách phục vụ, phong cách thiết kế
cũng như những hoạt động mà họ
mong muốn trải nghiệm.
Xu hướng khác được biến
tấu từ mô hình homestay truyền
thống bắt đầu mở ra tại Đà Lạt từ
2 năm trở lại đây là dạng phòng
căn hộ nằm trong nhà ở của người
dân hoặc nhà nguyên căn của
người dân cho thuê. Đối với dạng
homestay này, các phòng ở được
trang bị đầy đủ tiện nghi với mức
trung bình hoặc cao cấp, kiến trúc
bên trong khá đơn giản nhưng
vẫn đảm bảo tính hiện đại. Do đó,
du khách hoàn toàn có thể sinh
hoạt một cách tự nhiên, thoải mái
như ở nhà, đặc biệt có thể cùng
ăn uống với gia đình chủ hoặc
tự đi chợ và nấu ăn trong phòng
ở của mình. Chọn lựa loại hình
lưu trú này, du khách vừa có thể
tương tác, giao lưu với gia đình
chủ vừa có không gian riêng để
sinh hoạt cho nên rất phù hợp
cho nhóm khách lưu trú trong
khoảng thời gian dài. Bên cạnh
đó, đối với đoàn khách đông hoặc
nhóm khách gia đình thì có thể
thuê nhà nguyên căn được trang
bị đầy đủ tiện nghi, được chủ nhà
giao khoán chìa khóa và chủ động
sinh hoạt giống như ở nhà mình.
Loại hình lưu trú này được du

Mô hình homestay dạng villas.

khách ưa thích nhờ tính tiện nghi,
ngăn nắp, sạch sẽ vì du khách tự
dọn dẹp, vệ sinh chỗ ở của mình
nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư
và có sự tương tác với gia đình
chủ nhà. Mức giá đưa ra tùy thuộc
vào hạng phòng, loại nhà nhưng
nhìn chung vẫn rất hợp lý nếu
tính trên đầu người. Hình thức
kinh doanh homestay này chủ yếu
được quảng bá qua internet, kênh
truyền miệng từ bạn bè, người
trước giới thiệu cho người sau.

Phát triển ồ ạt
Theo thống kê từ Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm
Đồng, toàn thành phố Đà Lạt hiện
có khoảng hơn 300 cơ sở lưu trú
dạng nhà ở có phòng cho khách
du lịch thuê mà mọi người vẫn
nôm na gọi là homestay. Loại hình
lưu trú tại nhà dân chiếm 34,5%
trên tổng số 967 cơ sở lưu trú du
lịch. Tuy nhiên, homestay hiện
nay đang phát triển ồ ạt đặt ra
một thách thức lớn khi đang xảy
ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh
về giá cũng như thiếu quản lý về
chất lượng dịch vụ của các cơ sở
homestay.
Minh chứng là gần đây đã xuất
hiện không ít những bài viết phàn
nàn về dịch vụ homestay ở “thiên
đường homestay Đà Lạt” mà
chủ yếu là do cơ sở hạ tầng cũng
như dịch vụ kém nhưng quảng
cáo gian dối để câu khách. Nếu
như bỏ qua tình trạng nhiều du
khách vẫn chưa hiểu hết nghĩa
của dịch vụ lưu trú homestay, “tát
nước theo mưa” khi đơn thuần
chỉ thích ở homestay cho giống
bạn bè, những đối tượng này cứ
nghĩ homestay cũng như khách
sạn sẽ mở cửa 24/24h và có đủ

các dịch vụ lớn nhỏ đi kèm nên
khi ở homestay bị giới hạn về
giờ giấc, nhu cầu được phục vụ
tận “răng” không được đáp ứng...
nên thất vọng và có những phản
hồi chưa chính xác về homestay.
Bên cạnh đó, cũng có một bộ
phận không nhỏ những người
đang kinh doanh homestay ở Đà
Lạt làm ăn khá chụp giật, họ biến
mô hình homestay theo kiểu như
những căn phòng trọ tạm bợ, đơn
giản, thậm chí không đảm bảo an
toàn và vệ sinh, đã gây phản cảm
cho mô hình homestay. Một số
homestay chỉ chú trọng vào đầu
tư vài góc sống ảo để chụp hình
câu khách đến mà không hướng
đến dịch vụ bền vững...
Đầu tư kinh doanh homestay
hôm nay có thể thắng nhưng ngày
mai có thể thua, vì đây là loại hình
chủ yếu phục vụ khách đi phượt,
khách luôn đòi hỏi trải nghiệm sự
mới lạ, vì vậy sẽ rất sai lầm khi
kinh doanh homestay mà quảng
cáo khác xa so với thực tế. Khi
đó khách sẽ chỉ tới một lần và với
việc người dân sử dụng mạng xã
hội rộng rãi như hiện nay thì chắc
chắn homestay đó sẽ không thể
đón khách trở lại lần thứ 2.
“Kinh doanh loại hình này cần
sự kiên trì, nhẫn nại và phải biết
cách chăm sóc khách hàng. Việc
quảng cáo sai sự thật không chỉ
gây hại cho homestay của mình
mà còn ảnh hưởng đến nhận thức
của khách về mô hình homestay
nói riêng, vì vậy rất cần sự quản
lý chung của các cơ quan, ban,
ngành trong việc kiểm tra, cấp
phép kinh doanh homestay” - chị
Thanh Thùy, kinh doanh homestay
trên đường Đặng Thái Thân bày tỏ
quan điểm.
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Sẵn sàng cho năm tình nguyện
N.NGÀ

C

hị Trần Thị Chúc Quỳnh
- Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm
Đồng nói: “Trong những
năm qua, hoạt động
tình nguyện là hoạt động thường
niên và là một trong những thế
mạnh của thanh niên Lâm Đồng.
Tùy vào tình hình địa phương
cũng như những yêu cầu đặt ra từ
thực tế đời sống xã hội mà hoạt
động tình nguyện cũng có những
chuyển biến phù hợp”.
Đơn cử như năm 2014, phong
trào Đồng hành với thanh niên
trong lập thân lập nghiệp được
các cấp bộ đoàn chú trọng triển
khai bằng nhiều hình thức phong
phú như: Tổ chức các hoạt động
tư vấn, định hướng nghề nghiệp;
hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học
tập, nghiên cứu khoa học, trao
học bổng cho học sinh nghèo,
phối hợp với các đơn vị liên quan
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho
thanh niên nông thôn, làm việc
với Ngân hàng Chính sách xã hội
tỉnh để tăng thêm nguồn hỗ trợ
vay vốn cho thanh niên lập thân,
lập nghiệp... Năm 2016, các phong
trào xung kích vì cuộc sống cộng
đồng được thực hiện đậm đặc. Đã
có hơn 10.000 đơn vị máu được
hiến, 300 người dân nghèo được
phát thuốc miễn phí, hơn 1.600
hộ nghèo được hỗ trợ. Người già
neo đơn, trẻ em khuyết tật... được
hỗ trợ, trao xe lăn. Năm 2017 và
2018, các hoạt động chung tay xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh được Đoàn chú trọng nhằm
góp sức đưa Lâm Đồng tiến nhanh
trên hành trình xây dựng nông
thôn mới... “Nhờ thế màu áo xanh
thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ
càng trở nên thân quen trong toàn

Hội nghị BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 4 (khóa XI) diễn ra vào giữa tháng 12/2018
đã chọn chủ đề công tác năm 2019 là “Năm Thanh niên tình nguyện” đánh dấu cột mốc tròn 20 năm
tuổi trẻ cả nước hưởng ứng phong trào này. Cùng với cả nước, tuổi trẻ Lâm Đồng cũng đã sẵn sàng
cho một năm tình nguyện đầy ý nghĩa.

Tuổi trẻ Bảo Lộc bóc quảng cáo trên cột điện. Ảnh: N.Ngà

xã hội. Thanh niên tình nguyện
thực sự đã trở thành một hình ảnh
đẹp, là “thương hiệu” của các cấp
bộ đoàn, của tuổi trẻ” - Bí thư
Tỉnh Đoàn khẳng định.
Trong định hướng cho Năm
Thanh niên tình nguyện, Trung
ương Đoàn đề nghị, các cấp bộ
đoàn cần có các giải pháp, lựa
chọn công việc để tạo nên dấu ấn,
sự khác biệt. Trong đó, chú trọng
vào một số nhiệm vụ trọng tâm
như: Tổ chức sâu rộng phong trào
thanh niên tình nguyện; đổi mới
phương thức tổ chức các hoạt động
tình nguyện; chú trọng tình nguyện
thường xuyên, tình nguyện tại chỗ;
gia tăng hàm lượng tri thức gắn
với chuyên môn, chuyên ngành

của các đội hình tình nguyện; thực
hiện các công trình, phần việc cụ
thể, hiệu quả. Các hoạt động tình
nguyện tổ chức theo hướng đa
dạng về nội dung, phong phú về
hình thức, loại hình hoạt động;
đảm bảo tính rộng khắp, tính định
hướng, tính dẫn dắt của tổ chức
Đoàn trong phong trào tình nguyện
chung của toàn xã hội.
Hiện, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng
cũng đã có kế hoạch chi tiết để đưa
năm 2019 thành năm bùng nổ về
các hoạt động tình nguyện vì cộng
đồng. Trong 6 nội dung lớn, 21 nội
dung thực hiện cụ thể và hàng chục
nhiệm vụ cụ thể của đoàn cấp tỉnh
và cấp cơ sở đều mang đậm dấu ấn
của thanh niên tình nguyện với chủ

đề “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện
vì cuộc sống cộng đồng”. Theo đó,
phong trào Thanh niên tình nguyện
sẽ tập trung vào các nội dung
trọng tâm: Chung tay xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh,
thi đua sản xuất kinh doanh giỏi;
đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ,
hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi
có hoàn cảnh khó khăn, tập trung
vùng sâu, vùng xa; định hướng và
kết nối các mô hình, đội hình tình
nguyện nhằm góp phần bảo đảm
an sinh xã hội, giải quyết những
vấn đề bức thiết của cộng đồng
thông qua các chiến dịch “Xuân
tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”,
“Mùa hè xanh” trong các cấp bộ
đoàn và đoàn trực thuộc; tổ chức

hoạt động “Hoa phượng đỏ” trong
giáo viên, học sinh trung học phổ
thông; “Kỳ nghỉ hồng” trong thanh
niên công nhân, công chức, viên
chức; “Hành quân xanh” trong
thanh niên lực lượng vũ trang.
Mỗi tổ chức cơ sở đoàn thành lập
và duy trì một đội hình thanh niên
tình nguyện để thực hiện hoạt động
tình nguyện tại chỗ.
Năm 2019 cũng là năm ghi dấu
ấn, bước phát triển mới của khoa
học công nghệ trong kỷ nguyên
4.0. Anh Phan Đức Thái - Phó Bí
thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết:
“Các hoạt động tình nguyện cần
bắt kịp thời cuộc và đáp ứng được
nhu cầu của thời cuộc nên không
thể xa rời tri thức và công nghệ.
Việc áp dụng tri thức và tận dụng
khoa học công nghệ sẽ góp phần
rất lớn trong việc thực hiện các
hoạt động thanh niên nói chung và
hoạt động tình nguyện nói riêng”.
Thực tế ở Lâm Đồng, các cấp bộ
Đoàn đã áp dụng tri thức và tận
dụng công nghệ trong các hoạt
động thông qua mạng xã hội. Nhờ
vậy nhiều tấm gương đã được
nhân rộng, nhiều hoàn cảnh được
sẻ chia. Đặc biệt, trong những thời
điểm quan trọng, mạng xã hội đã
trở thành kênh thông tin tuyên
truyền trong lực lượng trẻ. Ngay
đầu năm 2019, sự kết nối giữa tấm
lòng, tri thức và công nghệ đã giúp
thanh niên Lâm Đồng phối hợp
với Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, huyện
Đoàn Lý Sơn để tiêu thụ 400 kg tỏi
Lý Sơn cho người nông dân.
Với những chỉ tiêu đã được
đặt ra, các cấp bộ đoàn trong tỉnh
đang từng bước thực hiện và phấn
đấu đạt kết quả cao nhất, nhằm
góp phần vào sự thành công chung
của phong trào thanh niên tình
nguyện trong toàn tỉnh.

Lâm Đồng: Nhiều hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm
2019, các cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trên địa bàn
tỉnh sẽ được nghỉ tết liên tục 9
ngày. Chính vì thế, nhằm chăm lo
cho Nhân dân trong tỉnh vui Xuân,
đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trong
không khí vui vẻ, đầm ấm, thiết
thực chào mừng Kỷ niệm 89 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019),
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban
hành văn bản yêu cầu các sở, ban,
ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh
và UBND các huyện, thành phố
khẩn trương chuẩn bị tốt công tác
đón Tết Nguyên đán khi đã cận kề.
Theo kế hoạch, nội dung các
hoạt động bao gồm: Tổ chức tuyên
truyền cổ động trực quan trên hệ
thống pano, áp phích, băng rôn, cờ,
khẩu hiệu, cổng chào, màn hình
điện tử... có nội dung về kỷ niệm
89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019),
mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 trên
địa bàn toàn tỉnh; Tuyên truyền
trên báo chí, các phương tiện thông

Nhiều hoạt động được chuẩn bị trong Tết Nguyên đán năm 2019, nhằm đảm bảo mọi người, mọi nhà vui xuân đón tết trong không khí vui vẻ, đầm ấm.

tin đại chúng, trang thông tin điện
tử của tỉnh, các ngành, hệ thống
truyền thanh cơ sở về các hoạt
động chào đón năm mới, mừng
Đảng, mừng xuân.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; các đội
Thông tin lưu động, Chiếu bóng
lưu động; Trung tâm Văn hóa,
Thông tin và Thể thao các huyện,
thành phố đồng loạt ra quân phục

vụ Nhân dân, đặc biệt là ở vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số nhân dịp đầu Xuân
2019. Ngoài ra, Sở có trách nhiệm
họp với các sở, ngành có liên quan
cùng các địa phương kiểm tra, rà
soát, chấn chỉnh các cơ sở kinh
doanh du lịch đảm bảo niêm yết
giá và bán đúng giá niêm yết, giữ
gìn cảnh quan môi trường, an ninh
trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm
và phát huy cung cách phục vụ

văn minh, lịch sự nhằm phục vụ
Nhân dân, du khách trong mùa du
lịch, lễ hội Tết Nguyên đán Kỷ
Hợi năm 2019.
Các huyện, thành phố trên địa
bàn tập trung thực hiện tốt chính
sách đền ơn đáp nghĩa đối với gia
đình chính sách, những người có
công với cách mạng; hỗ trợ, chăm
lo cho người nghèo, gia đình có
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn;
đảm bảo mọi người, mọi nhà vui

xuân đón tết trong không khí vui
vẻ, đầm ấm. Tổ chức tuyên truyền,
cổ động trực quan, triển lãm hình
ảnh thành tựu kinh tế - xã hội của
địa phương; xây dựng kế hoạch
tổ chức các chương trình vui chơi
giải trí, văn hóa nghệ thuật, thể
dục - thể thao, hội hoa xuân, hội
xuân, lễ hội truyền thống... phát
huy các giá trị văn hóa của dân tộc
trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân
Kỷ Hợi năm 2019.
C.THÀNH
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Xuất khẩu rau quả
mới đạt 10% sản lượng
Theo thống kê của cơ quan chức năng,
hiện nay lượng rau, củ, qủa trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng vẫn chỉ chủ yếu đang bán
ở thị trường trong nước dưới dạng tươi,
chưa qua chế biến thông qua các chợ đầu
mối, hệ thống siêu thị trên cả nước. Chỉ
có khoảng 10% lượng rau, củ, quả được
xuất khẩu sang thị trường các nước châu
Á như Nhật Bản, Singapore, Đài Loan,
Hàn Quốc... Một trong những nguyên
nhân dẫn đến rau quả Lâm Đồng mới đạt
tỷ lệ xuất khẩu thấp là do dịch vụ sau thu
hoạch chưa được quan tâm đầu tư đúng
mức. Ngoài ra, các dịch vụ hậu cần gắn
với xuất khẩu cũng còn yếu. Dịch vụ
logistics và chuỗi cung ứng lạnh bị phân
khúc trên từng công đoạn, chưa vận hành
xuyên suốt, chưa tập trung vào giá trị,
chất lượng.
Theo số liệu thống kê của ngành chức
năng, diện tích gieo trồng rau toàn tỉnh
năm 2018 vào khoảng hơn 61.300 ha,
tổng sản lượng đạt hơn 2 triệu tấn/năm.

NGUYÊN THI

Nhiều khó khăn trong xử lý
môi trường
Để thực hiện các yêu cầu về xử lý
chất thải phát sinh theo quy định, đặc
biệt là đối với việc xử lý nguồn nước
thải công nghiệp phát sinh trong quá
trình sản xuất, chế biến và chăn nuôi,
năm 2018, trên địa bàn TP Bảo Lộc
đã triển khai xây dựng 5 công trình xử
lý nước thải với tổng công suất thiết
kế là 230 m3/ ngày đêm, tổng kinh phí
khoảng 3,8 tỷ đồng và một số cơ sở
chăn nuôi quy mô hộ gia đình cũng đã
chủ động xây dựng hầm bioga để xử
lý chất thải. Bên cạnh đó, Ban quản
lý Khu công nghiệp Lộc Sơn đã đưa
hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập
trung của khu công nghiệp vào hoạt
động, giải quyết tồn tại trong việc xử
lý nước thải tại Khu công nghiệp. Tuy
nhiên, công tác xử lý môi trường trên
địa bàn thành phố còn gặp một số khó
khăn, vướng mắc do các cơ sở sản
xuất, chăn nuôi vốn trước đây nằm
ngoài khu dân cư nay tọa lạc trong khu
dân cư hay phong trào đầu tư cơ sở
nuôi chim yến tăng mạnh nhưng chủ
yếu là tự phát, chưa có quy hoạch gây
ô nhiễm; đặc biệt, các cơ sở ươm tơ có
xu hướng khôi phục, tăng năng suất
làm phát sinh lượng nước thải gấp 3
đến 4 lần... Trong khi đó, một số đơn
vị chưa chủ động trong việc cải tạo,
xây dựng hệ thống đảm bảo thu gom
xử lý nước thải phát sinh theo yêu cầu
và quy định.

ĐÔNG ANH

Người dân sẽ là “tuyên truyền viên”
trong sử dụng đèn LED
THIÊN PHƯƠNG

N

gày 26/12, tại TP Đà Lạt, đã diễn
ra Hội thảo phát động chương
trình hỗ trợ nông dân tiết kiệm
điện trong chong đèn hoa cúc
tại Lâm Đồng theo mô hình ESCO do Tổng
Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện
lực Lâm Đồng phối hợp với TP Đà Lạt và
huyện Lạc Dương tổ chức.
Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học,
nhà nghiên cứu về nông nghiệp và các hộ
nông dân đã tập trung trao đổi, thảo luận
những tính năng ưu việc của đề án hỗ trợ
nông dân tiết kiệm điện trong chong đèn hoa
cúc, nhất là trong việc tiết kiệm điện, kích
thích sự phát triển của cây trồng, nâng cao
hiệu quả sử dụng cho người nông dân trong
canh tác, sản xuất nông nghiệp.
Theo thống kê của ngành nông nghiệp
tỉnh Lâm Đồng, hiện trên địa bàn TP Đà Lạt
và vùng phụ cận có trên 8.000 ha đất trồng
hoa, với sản lượng trên 2,5 tỷ cành/năm. Để
phục vụ cho diện tích sản xuất hoa nói trên,
người nông dân và các đơn vị doanh nghiệp
nông nghiệp phải sử dụng trên 2 triệu bóng
đèn để chiếu sáng, với mật độ từ 1.0001.600 bóng/ha.
Qua rà soát và đánh giá, phần lớn bóng
đèn được sử dụng chủ yếu hiện nay là bóng
đèn Compact. Đây là đèn vừa tiêu tốn nhiều
năng lượng điện lại có tuổi thọ thấp, do đó
việc tìm kiếm một giải pháp để thay thế là
một điều hết sức cần thiết.
Trao đổi tại hội thảo, ông Nguyễn Văn
Dũng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực
Lâm Đồng cho biết, hiện nay, nhu cầu sử
dụng đèn để chong hoa cúc là rất lớn. Nếu
không có những cách thức tuyên truyền và
khuyến khích người dân sử dụng đèn Led
thì tiêu tốn điện năng rất lớn. Chính vì vậy,
ngành điện đã chủ động phối hợp với nhiều
tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền sâu
rộng đến hộ dân. Chính những hộ dân này
là những “tuyên truyền viên” cho phong
trào sử dụng đèn LED để chong hoa cúc.
Đánh giá về việc sử dụng đèn LED để
chong hoa cúc, anh Phạm Thanh Trường,
nông dân xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, cho biết,
gia đình mình đã sử dụng đèn LED cho hoa
cúc khoảng 6 tháng nay, chất lượng hoa rất
tốt, đặc biệt tiền điệm giảm khoảng 30 đến
40% so với sử dụng đèn Compact trong
cùng một diện tích.
Còn theo ông Nguyễn Thế Nhuận, Giám
đốc Trung tâm nghiên cứu Rau - Hoa Khoai tây Đà Lạt, đơn vị đã triển khai sử
dụng đèn LED để chong hoa cúc và nhận
thấy đây là giải pháp rất hay. Với các thông
số trong cấu tạo của ánh sáng sẽ đem lại sự
sinh trưởng và phát triển của cây hoa cúc

Nếu không có những cách thức tuyên truyền và khuyến khích người dân sử dụng
đèn LED thì tiêu tốn điện năng rất lớn. Chính những hộ dân này là những “tuyên
truyền viên” cho phong trào sử dụng đèn LED để chong hoa cúc.

Khuyến khích người dân sử dụng đèn LED chong hoa cúc để tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường.

Triển khai thí điểm cho 150 hộ dân
Mô hình ESCO là hợp đồng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, người nông dân các biện
pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, với mục đích giảm thiểu chi phí về năng
lượng.
Theo đó, người nông dân sẽ được cung cấp lắp đặt một hệ thống điện sử dụng đèn LED
trên diện tích sản xuất của gia đình. Khi dự án đi vào vận hành, chi phí năng lượng tiết kiệm
được sẽ được chia sẻ giữa khách hàng và Dự án ESCO, sau khi chủ đầu tư dự án thu hồi được
vốn sẽ chuyển giao toàn bộ hệ thống cơ sở, hạ tầng cho khách hành sử dụng.
Theo kế hoạch đề án hỗ trợ nông dân tiết kiệm điện trong chong đèn hoa cúc, trước mắt
sẽ được triển khai cho 150 hộ nông dân trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Sau đó
sẽ đánh giá sơ bộ và mở rộng phạm vi về quy mô của dự án.

đạt chất lượng như sử dụng đèn Compact.
Chính vì vậy, chúng tôi luôn khuyến khích
người dân sử dụng loại đèn LED này cho
việc chong hoa cúc.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Phước
Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực
Miền Nam, cho hay, nhận thấy đây là một
chương trình có ý nghĩa thiết thực với người
nông dân, nên đơn vị đã phối hợp và triển
khai tại các địa phương, như: Ninh Thuận,
Bình Thuận, khu vực miền Tây.
“Phong trào sử dụng đèn LED trong nông
nghiệp ngày càng được nông dân đồng lòng,
hưởng ứng tích cực, qua đó cho thấy hiệu
quả của mô hình. Thành công của chương
trình là sự lan tỏa không chỉ dừng lại ở ngành
nông nghiệp mà còn tác động và thay đổi
nhận thức của người dân”, ông Đức chia sẻ.
Đại diện cho chính quyền địa phương,
Tiến sỹ Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lâm Đồng đã đánh giá cao giá trị thực tiễn
của dự án, đồng thời cho biết trong xu thế
hiện nay, nhất là trong thời điểm TP Đà Lạt

đang nỗ lực để trở thành thành phố thông
minh, thì việc xây dựng mô hình này là một
điều cần thiết.
“Điều này không chỉ góp phần xây dựng
một nền nông nghiệp địa phương mang tính
hiện đại, có chiều sâu mà còn là giải pháp
hữu hiệu để áp dụng các công nghệ thông
minh trong sản xuất nông nghiệp tại địa
phương”, ông S nhấn mạnh.
Tuy nhiên, theo Tiến sỹ Phạm S, để người
nông dân tiếp cận được với dự án này, rất cần
sự bắt tay từ nhiều phía, sự tuyên truyền sâu
rộng trên lĩnh vực truyền thông. Đặc biệt là
có những mô hình hiệu quả ngay tại địa bàn
để người nông dân có thể tham quan thực tế.
Có thể thấy, đề án hỗ trợ nông dân tiết
kiệm điện trong chong đèn hoa cúc bằng đèn
Led không chỉ giúp người dân tiết kiệm điện,
góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp
nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội
trong việc sử dụng điện tiết kiệm, góp phần
mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành nông
nghiệp địa phương.

Tăng cường phòng ngừa sử dụng chất gây nghiện trong học sinh, sinh viên
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản
đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thông
tin và Truyền thông, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội “tăng cường việc
phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động mua, bán,
trao đổi, sử dụng cần sa, ma túy, chất gây
nghiện trong học sinh, sinh viên gây ảnh
hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa
bàn tỉnh”.
Theo đó, trước tình trạng sử dụng cần sa,
ma túy, chất gây nghiện trong học sinh, sinh
viên gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh
trật tự trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu phức

tạp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành,
đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, đăng tải thông tin về tác hại của việc
sử dụng cần sa, ma túy, chất gây nghiện.
Đặc biệt là việc tuyên truyền các quy định
của pháp luật, hình thức xử phạt hành vi
mua, bán, trao đổi, sử dụng cần sa, ma túy,
chất gây nghiện đến học sinh, sinh viên và
toàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức.
Đồng thời, góp phần đấu tranh phòng chống
tội phạm ma túy, các tệ nạn xã hội gây ảnh
hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, tiếp tục có nhiều hình thức

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị tư
tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán
bộ, giáo viên, học sinh về tác hại của ma
túy, chất gây nghiện, các thủ đoạn dụ dỗ, lôi
kéo học sinh, sinh viên của đối tượng xấu
ngoài xã hội. Tổ chức cho học sinh, sinh
viên ký cam kết không vi phạm pháp luật,
không tham gia các tệ nạn xã hội (trong
đó có ma túy); phát động các phong trào
phòng, chống ma túy, lồng ghép nội dung
tuyên truyền phòng chống ma túy, bạo lực
học đường vào các cuộc thi tìm hiểu pháp
luật trong học sinh, sinh viên. C.THÀNH

Một nhóm học sinh đua đòi “đập đá”
tại huyện Lâm Hà.

NHÌN RA BỐN PHƯƠNG

CUỐI TUẦN

THỨ BẢY 12 - 1 - 2019

11

HIỆP HỘI DU LỊCH MỸ:

Việt Nam là một trong 10 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất năm 2019
Phóng viên TTXVN tại New
York dẫn thông tin do Hiệp hội Du
lịch Mỹ (USTOA) mới công bố
cho biết, Việt Nam được đánh giá
là một trong 10 điểm đến hấp dẫn
nhất thế giới trong năm 2019. Việc
lựa chọn danh sách này dựa trên
kết quả cuộc khảo sát gần đây của
PriceWaterhouseCoopers.
Thông tin trên được đăng tải
trong bài viết có tiêu đề “Du khách
Mỹ muốn khám phá ở đâu trong
năm 2019?” trên tờ USAToday.
Theo đánh giá của USTOA, Italy
được xem là điểm đến hấp dẫn
nhất trong năm 2019, xếp thứ hai
là Iceland, tiếp đến là Nhật Bản,
Việt Nam, Australia, Pháp, Tây
Ban Nha, Colombia, Campuchia
và Bồ Đào Nha.
Các thành viên của USTOA
cũng đưa ra danh sách 10 điểm
đến mới nổi của thế giới. Iceland
tiếp tục được đánh giá ở vị trí
thứ nhất, tiếp đến là Campuchia,
Croatia, Colombia, Việt Nam,
Bồ Đào Nha, Bhutan, Bolivia,
Myanmar và Ethiopia.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều
hành USTOA Terry Dale cho
rằng “điều thú vị khi thấy 5 điểm
đến gồm Iceland, Campuchia,

Vịnh Hạ Long (Việt Nam) với những nhũ đá độc nhất vô nhị. Ảnh: Internet

Colombia, Việt Nam và Bồ Đào
Nha đều xuất hiện trên cả 2 danh
sách được lựa chọn là điểm đến
hấp dẫn và điểm đến mới nổi trên
thế giới. Điều này cho chúng ta

thấy rằng những trải nghiệm du
lịch phiêu lưu tiếp tục được nhiều
du khách Mỹ lựa chọn”.
Trong khi đó, một cuộc khảo
sát gần đây của Booking.com

cho thấy có 45% trong số 21.500
khách du lịch trên toàn thế giới
cho biết họ muốn được trải
nghiệm, khám phá nhiều hơn
trong việc lựa chọn các điểm đến

trong năm 2019 so với năm 2018.
Về xu hướng du lịch trong năm
2019, tờ USAToday cho rằng du
lịch trải nghiệm và du lịch văn
hóa tiếp tục được du khách Mỹ
lựa chọn trong năm 2019. Khoảng
82% thành viên của USTOA đang
cung cấp các tour du lịch trải
nghiệm văn hóa, nghệ thuật. Đây
cũng là tour du lịch trải nghiệm
được nhiều du khách Mỹ lựa
chọn nhất trong năm 2018. Một
xu hướng du lịch khác cũng được
tờ báo này đề cập đến là nhiều
du khách đã chọn thuê các căn
hộ có diện tích lớn trên Airbnb,
HomeAway, VRBO và nhiều trang
web khác thay vì đặt phòng ở các
khách sạn như trước đây.
Xu hướng du lịch của thế hệ Z
(những người sinh ra từ những
năm 1990 đến đầu những năm
2000) cũng được USAToday đề
cập đến. Theo báo cáo xu hướng
hàng năm của The Innovation
Group, thế hệ Z đang bắt đầu đi
du lịch và các thương hiệu lớn
trên thế giới đang chú ý đến họ.
Du khách thuộc thế hệ Z muốn
trải nghiệm du lịch đích thực với
giá cả phải chăng.
Theo TTXVN

Trường học Trung Quốc dùng đồng phục thông minh để theo dõi học sinh
Theo báo chí Trung Quốc, một
số trường học ở nước này đã sử
dụng đồng phục thông minh được
trang bị các con chip để quản lý,
theo dõi học sinh. Tuy nhiên, việc
làm này cũng gây ra những tranh
cãi, lo ngại về vấn đề quyền riêng
tư cá nhân.
Mỗi bộ đồng phục có hai con
chip ở vai được sử dụng để theo
dõi thời gian và định vị học sinh
vào hoặc ra khỏi trường, với một
phần mềm nhận dạng khuôn mặt
bổ sung tại cổng trường để đảm
bảo rằng học sinh mặc trang phục

phù hợp. Nếu một học sinh có
hành vi trốn học, một cảnh báo sẽ
được gửi tới nhà trường.
Bộ đồng phục đặc biệt này có
thể giặt như quần áo bình thường,
dù nó gắn các thiết bị điện tử
thông minh. Theo Công ty Công
nghệ Guizhou Guanyu, nơi đã
phát triển bộ đồng phục, mỗi bộ có
thể chịu tới nhiệt độ 150 độ C và
500 lần giặt.
Bộ đồng phục cũng có một số
tính năng bổ sung, như các con
chip có thể phát hiện học sinh ngủ
trong lớp. Đồng phục cũng cho

phép các em sử dụng tính năng
nhận dạng khuôn mặt hoặc dấu
vân tay bổ sung để thực hiện hoạt
động mua sắm tại trường.
Đồng phục thông minh trên
đang được sử dụng tại 10 trường
học ở khu vực tỉnh Quý Châu của
Trung Quốc và dường như đã
được sử dụng trong một thời gian
dài. Một vị hiệu trưởng có tên Lin
Zongwu nói rằng, hơn 800 học
sinh trong trường của ông đã mặc
bộ đồng phục thông minh kể từ
năm 2016.

Theo VIETNAM+

Học sinh một trường học ở Trung Quốc trong giờ ăn.

Thêm nhiều nước châu Âu bị thời tiết khắc nghiệt hoành hành
Lại tiếp tục có thêm nhiều quốc
gia ở châu Âu phải đối mặt với
thời tiết khắc nghiệt do tuyết rơi
dày tại châu lục này trong các
ngày qua.
Tại Hungary, nhà chức trách
nước này cho biết tuyết rơi dày
đã làm gián đoạn hoặc làm tê liệt
hệ thống giao thông đường bộ và
đường không.
Nhiều chuyến bay tại Sân bay
quốc tế Budapest Ferenc Liszt đã
bị trì hoãn do cả 2 đường băng của
sân bay này bị ngập trong tuyết.
Theo giới chức sân bay trên,
việc trì hoãn các chuyến bay dự
kiến sẽ chấm dứt vào buổi tối sau
khi tuyết ngừng rơi. Trước mắt,
một số chuyến bay đến thủ đô
Budapest của Hungary sẽ phải hạ
cánh tạm thời tại các nước láng
giềng như Slovakia và Áo.
Cũng tương tự như giao thông
đường không, giao thông đường bộ
tại Hungary đã bị gián đoạn và một
số tuyến đường dành cho xe buýt

Tuyết phủ trắng xóa ở Ramsau am Dachstein, Áo, ngày 8/1/2019.

đã tạm thời phải ngừng hoạt động.
Hiện nhà chức trách nước này
vẫn chưa đưa ra báo cáo về số
người thương vong trong các vụ
tai nạn giao thông liên quan đến
tình hình thời tiết nói trên.
Trong khi đó, tại Slovakia, tình

trạng tuyết rơi dày đã khiến cho
một số khu vực ở phía Tây và phía
Bắc nước này phải ban bố tình
trạng khẩn cấp, trong đó khu vực
bị ảnh hưởng nặng nhất là thủ đô
Bratislava và những khu vực nằm
xung quanh đó.

Cơ quan dự báo thời tiết
Slovakia trước đó cùng ngày
cũng đã cảnh báo về tình trạng
trên tại các đường phố ở miền
Tây nước này.
Theo cơ quan này, tuyết rơi dày
đã nhiều lần làm gián đoạn giao

thông, chủ yếu tại các khu vực có
nhiều đồi núi ở Bratislava.
Không chỉ ảnh hưởng đến giao
thông đường bộ, tuyết rơi nhiều
cũng đã khiến cho 3 chuyến bay
từ Anh và Maroc đến Slovakia
phải chuyển hướng sang thủ đô
Budapest của Hungary.
Trong khi đó, tuyết rơi dày cũng
đã bao phủ hầu hết thủ đô Athens
của Hy Lạp. Hai ngày trước đó,
nhà chức trách Hy Lạp thông báo
3 người đã tử vong do thời tiết giá
rét ở nước này.
Không khí lạnh đang càn quét
châu Âu, khiến nhiều phần của
châu lục này phải hứng chịu cảnh
tuyết rơi dày lần đầu tiên trong
nhiều thập kỷ.
Phần lớn khu vực Đông Âu
đang hứng chịu mùa Đông lạnh
nhất trong hơn 30 năm qua, trong
khi ở Nga, nhiệt độ hạ thấp tới
- 40 độ C đã cướp đi hàng chục
sinh mạng.
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XEM BÓNG ĐÁ Ở XỨ SỞ “SA MẠC”
Đây là lần thứ 2 các Tiểu vương
quốc Ả Rập Thống nhất (United
Arab Emirates - UAE) đăng cai
Vòng chung kết Cúp Bóng đá
châu Á - ASEAN Cup 2019, giải
diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2 với
24 đội tham dự, trong đó có
Việt Nam.
VIẾT TRỌNG

Ốc đảo ở sa mạc
Có chút gì kỳ lạ như ở xứ sở
thần tiên khi đứng trước những tòa
lâu đài nguy nga, những cao ốc
vươn ngút trời xanh cùng những
sân bóng được thiết kế cầu kỳ bắt
mắt và cực kỳ hiện đại ở các thành
phố của các Tiểu vương quốc Ả
Rập Thống nhất này. Nhưng chỉ
cần lên cao một chút đủ để vươn
tầm mắt ra xa khỏi thành phố sẽ
thấy một màu vàng nhạt mênh
mông của cát, cát và cát đến tận
chân trời, đó là sa mạc.
Một cách hình tượng nhưng
cũng chính xác rằng những thành
phố này chính là các ốc đảo
(Oasis) trong lòng sa mạc trải
dài ngút ngàn ở xứ Tây Á này.
Nhưng giờ đây những cư dân du
mục lang thang ngồi tránh nắng
dưới gốc chà là với bầy dê, cừu,
ngựa, lạc đà… bên máng nước
múc từ giếng đào trong ốc đảo
lên như các bức vẽ xưa đã không
còn nữa. Giờ họ đã có những
thành phố cực kỳ tráng lệ, cuộc
sống văn minh, hiện đại và sự
giàu có thịnh vượng này được
đưa từ dưới lòng đất lên, không
phải là các giếng nước mát trong
lành cho con người, gia súc và
cây cỏ nữa, mà đó chính là các
giếng dầu.
Chính cái chất lỏng sền sệt
màu đen và cả khí gaz bơm lên
từ lòng đất của sa mạc, nơi khô
cằn chỉ toàn cát và cát một thời
tưởng chừng như bỏ đi vì không
canh tác được này đang biến các
ốc đảo hoang vu của quốc gia này
thành những thành phố trong mơ
như chỉ có trong truyện cổ tích.
Với 7 tiểu vương quốc hợp nhất
lại như kiểu một liên bang (gồm
Abu Dhabi, Ajman, Fujairah,
Sharjah, Dubai, Ras al-Khaimah
và Umm al-Qaiwain), đất nước
cai trị bằng vương quyền này
giàu lên một cách thần tốc chính
nhờ dầu mỏ. Nếu tính từ năm
1971, khi các Tiểu vương quốc
Ả Rập Thống nhất giành độc lập,
kinh tế quốc gia này với sự trợ
lực thần kỳ của các giếng dầu,
đến gần đây đã tăng trên 230 lần,
một con số tăng trưởng gần như
là… không tưởng. Hay nói một
cách khác, chỉ trong vòng chưa
đầy một đời người, những người
du mục vất vả bên bầy gia súc ở

Sân Hazza bin Zayed tại thành phố Al Ain với sức chứa 25 nghìn chỗ ngồi là địa điểm thi đấu của Việt Nam
trong trận cuối vòng bảng gặp Yemen. Ảnh: Internet

các tiểu quốc sa mạc này đã trở
nên giàu có, tiền bạc rủng rỉnh
đầy túi. Thu nhập bình quân đầu
người hiện nay tại UAE đã lên
trên 41,4 nghìn USD, đứng thứ
19 thế giới.
Dù gần đây quốc gia này đã
nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế
của mình thông qua hiện đại hóa
đất nước, phát triển du lịch, xây
dựng cộng đồng doanh nghiệp…
nhưng dầu mỏ vẫn chiếm đến
85% tỷ trọng kinh tế và vẫn là
động lực chính cho quốc gia này.
UAE hiện nay là đất nước phát
triển đứng thứ nhì trong thế giới
Ả Rập, chỉ sau Arab Saudi. Cùng
với việc xây sân bay siêu lớn ở
Dubai làm cầu trung chuyển cho
những chuyến bay xuyên lục địa
quốc tế, quốc gia này gần đây đã
đưa ra kế hoạch cực lớn xây dựng
hạ tầng như làm tuyến xe lửa dài
khoảng 1.200 km để kết nối với
các thành phố lớn trong nước và
các hải cảng của mình.
Cũng cần nói thêm một chút về
dân số quốc gia này. UAE hiện
có tổng dân số khoảng 9,5 triệu
người nhưng trong số này người
có quyền công dân chỉ khoảng
13%, còn lại hầu hết là người
nhập cư đến từ nhiều quốc gia
trong vùng, từ các nước Nam Á,
từ châu Âu, Úc; rất nhiều người
Anh sinh sống rất lâu tại đây. Để
trở thành công dân quốc gia này
cực khó, chẳng hạn phải sống ở
đây 20 năm, nói được tiếng Ả
Rập, nhưng cánh cửa mở ra cũng
rất hạn hẹp.
Trong thể thao, bên cạnh môn
bóng đá khá phổ biến, các môn
truyền thông của đất nước này
là đua ngựa, đua lạc đà trên cát,
huấn luyện chim săn; gần đây có
thêm các môn hiện đại như đua
xe, quần vợt, golf... Đặc biệt đua
xe Công thức 1 rất ưa chuộng nơi
đây vì quốc gia này có đường đua
F1. Với tiền của bao la của mình,
các dân chơi ô tô nơi đây thường
đặt mua các mẫu ô tô hàng hiếm
cực đắt của châu Âu và hằng năm
thường làm các cuộc “caravan tuần hành” ô tô sang qua châu Âu
làm choáng mắt nhiều người.

Những sân bóng đẹp
Đây đã là lần thứ 2 các Tiểu
vương quốc Ả Rập Thống nhất
đăng cai Vòng chung kết giải bóng
đá lớn nhất châu Á với chu kỳ 4
năm 1 lần. Lần đầu tiên UAE đăng
cai vào năm 1996, nhưng với lần
đăng cai 2019 này, đây là Vòng
chung kết châu Á lần đầu tiên có
số đội từ 16 tăng lên 24 đội.
23 đội vượt qua vòng loại để
cùng chủ nhà UAE vào vòng
chung kết tại Asian Cup 2019
năm nay được chia làm 6 bảng,
mỗi bảng 4 đội; bảng A gồm chủ
nhà UAE, Thái Lan, Ấn Độ và
Bahrain; bảng B gồm Úc (đương
kim vô địch), Syria, Palestine và
Jordan; bảng C gồm Hàn Quốc,
Trung Quốc, Kyrgyzstan và
Philippines; bảng D gồm Iran,
Iraq, Việt Nam và Yemen; bảng E
gồm Arab Saudi, Qatar, Lebanon
và Triều Tiên; bảng F gồm Nhật
Bản, Uzbekistan, Oman và
Turkmenistan.

Theo thể thức thi đấu được
công bố, trong vòng bảng các đội
thi đấu vòng tròn một lượt, chọn
2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng
4 đội xếp thứ ba có thành tích
tốt nhất vào vòng 16 đội để đấu
loại trực tiếp. Lần lượt các trận
sau này chỉ có các đội thắng mới
được quyền đi tiếp vào tứ kết, bán
kết và chung kết, không có trận
tranh hạng ba.
Với tiềm lực kinh tế của mình,
Các Tiểu vương quốc Ả Rập
Thống nhất khi đăng cai giải đã
làm mọi điều để giải đấu thành
công tại đất nước mình, trong
đó có việc đổ tiền để sửa chữa,
làm mới lại những sân vận động
rất đẹp.
Tổng cộng có 8 sân vận
động ở các thành phố được sử
dụng để thi đấu tại ASEAN
Cup 2019 năm nay, đó là 3 sân
vận động ở thủ đô Abu Dhabi,
gồm sân Zayed Sports City, sân
Mohammed bin Zayed và sân

Al Nahyan; tại thành phố Al
Ain có sân Hazza bin Zayed và
sân Khalifa bin Zayed; tại thành
phố Dubai có sân Al-Maktoum
và sân Maktoum bin Rashid Al
Maktoum; thêm sân Sharjah ở
thành phố Sharjah.
Trong số sân vận động trên, sân
Zayed Sports City tại Abu Dhabi
với sức chứa 44 nghìn chỗ ngồi là
một tổ hợp thể thao rất đẹp, vừa
hiện đại vừa mang dấu ấn kiến
trúc đặc trưng của Trung Đông,
mặt sân rất đẹp không kém gì các
sân ở Ngoại hạng Anh. Nơi này
từng nhiều lần tổ chức các trận
chung kết FIFA Club World Cup
và cũng chính là nơi đội tuyển
bóng đá Việt Nam ra quân trận
đầu tiên tại giải trong vòng bảng
khi gặp Iraq (tuyển Việt Nam
thua 2-3 trong những phút cuối).
Lớn thứ nhì tại UAE chính là
Sân vận động Mohammed bin
Zayed, rất hiện đại, có 42 nghìn
chỗ ngồi với nhiều khu vực được
trang bị điều hòa chống cái nóng
đổ lửa của mùa hè nơi đây, sân
này cũng đưa vào phục vụ các
trận đấu của Asian Cup 2019
năm nay.
Với đội tuyển Việt Nam, trong
trận đấu thứ 2 của mình ngày
12/1, tuyển Việt Nam sẽ gặp Iran
tại sân Al Nahyan nằm tại thủ đô
Abu Dhabi; còn trong trận cuối
cùng ngày 16/1 trong vòng bảng,
đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tại
sân Hazza bin Zayed của thành
phố Al Ain khi gặp Yemen, sân
này chỉ 25 nghìn chỗ ngồi nhưng
cũng là một sân vận động có kiến
trúc rất đẹp.

Góc ảnh đẹp

Tinh khôi Đà Lạt. Ảnh: V.Trang
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