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CON SỐ

Tính đến hết ngày 31/12/ 2018, tỉ
lệ giải ngân chung của các nguồn
vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh

72,74

%, thấp hơn cùng kỳ
là
năm 2017 là 7,29%.
Nguồn: UBND tỉnh
Niềm vui đón tết sớm của gia đình Trung úy QNCN Vũ Văn Quang. Ảnh: Quang Tiến
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Huy động trí tuệ, tâm huyết của xã hội
vào công tác tuyên giáo
ăm 2018, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng
luôn chú trọng, tích cực triển khai đồng
bộ, có hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực
chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị,
báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch
sử đảng bộ địa phương do Ban Tuyên giáo Trung
ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao kể cả những vấn
đề mới chưa có sự hướng dẫn từ cấp trên. Đặc biệt,
ngành đã có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác lý luận chính trị, đấu tranh phản bác
các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền
tảng tư tưởng của Đảng, công tác tổng kết thực tiễn
được chú trọng. Qua đó, ngành Tuyên giáo góp phần
ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân,
khẳng định được vai trò, vị trí của ngành, được các
cấp ủy và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.
Tuy đạt những kết quả nổi bật song công tác tuyên
giáo trong tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần sớm

N

khắc phục. Đó là: Công tác tuyên truyền ở một số
địa phương, đơn vị còn thiếu chiều sâu, thiếu trọng
tâm, trọng điểm và tính kịp thời. Công tác giáo dục
chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân
còn hạn chế. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh có lúc, có nơi còn
mang bệnh thành tích, hình thức, chưa thực chất
trong triển khai thực hiện dẫn đến tình trạng đảng
viên bị thi hành kỷ luật. Tình trạng thông tin báo
chí chưa chính xác, thiếu khách quan, tạo ra dư luận
không tốt cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh
cũng như sự phát triển chung của tỉnh...
Bước sang năm 2019, ngành Tuyên giáo Lâm
Đồng đề nghị các đơn vị, địa phương bám sát tình
hình thực tiễn để cụ thể hóa triển khai thực hiện phù
hợp một số vấn đề quan trọng: Tham mưu ngày càng
có chất lượng với cấp ủy đảng các cấp những vấn đề
chiến lược trên lĩnh vục tuyên giáo,...
XEM TIẾP TRANG 2

Dalattourist - nâng tầm thương hiệu
du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng
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Giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 không đạt kế hoạch
Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước
tỉnh, đến hết ngày 31/12/2018, tỷ lệ giải
ngân chung của các nguồn vốn đầu tư công
trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 72,74%, thấp hơn
so với cùng kỳ là 7,29%. Trong đó: nguồn
vốn ngân sách tập trung giải ngân đạt
89,73% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ
4,34%; nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất
giải ngân đạt 80,74% kế hoạch, thấp hơn so
với cùng kỳ 9,99%; nguồn xổ số kiến thiết
giải ngân đạt 80,63% kế hoạch, thấp hơn so
với cùng kỳ 11,1%; nguồn vốn nước ngoài
giải ngân đạt 66,26% kế hoạch, thấp hơn so
với cùng kỳ 14,54%; nguồn vốn trái phiếu

Chính phủ giải ngân đạt 11,58% kế hoạch,
thấp hơn so với cùng kỳ 3,9%.
Việc triển khai thực hiện và thanh toán
giải ngân các nguồn vốn còn chậm, chưa
đảm bảo yêu cầu đề ra. Một số chủ đầu tư
có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 30% như: Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban
QLDA Sở Giao thông vận tải, Trung tâm
QL và KTCTCC các huyện: Đơn Dương,
Cát Tiên, Đam Rông...
Để thực hiện kế hoạch đến ngày
31/1/2019 thanh toán, giải ngân đạt trên
95% kế hoạch vốn đã bố trí cho các công
trình, dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh

Lâm Đồng vừa có công văn yêu cầu các
sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư các công
trình khẩn trương thực hiện các việc: tăng
cường đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát
tiến độ đầu tư của các dự án trên địa bàn để
kịp thời chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi
công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo
tiến độ thực hiện theo hợp đồng đã được ký
kết; đẩy nhanh tiến độ thực hiện của dự án
nâng cấp đường ĐT724 và xây dựng 3 cầu,
thông tuyến đường ĐT721, xác nhận khối
lượng để thanh toán vốn đầu tư đã được bố
trí cho dự án trong năm 2018…

C.THÀNH

Cầu Ka Đô chính thức được đưa vào sử dụng
Sau hơn 2 năm khẩn trương thi công
xây dựng, cầu Ka Đô bắc qua sông Đa
Nhim thuộc địa bàn giáp ranh giữa 2 xã
Lạc Lâm và Ka Đô đã chính thức thông
xe đưa vào sử dụng đầu năm mới 2019.
Công trình cầu Ka Đô có chiều dài 150
m, rộng 8 m, với tổng kinh phí đầu tư xây
dựng 80 tỷ đồng. Đây là một công trình
giao thông trọng điểm của huyện Đơn
Dương nhằm tạo điều kiện cho việc vận
chuyển hàng hóa và đi lại của Nhân dân
từ Quốc lộ 27 vào các xã phía Nam sông
Đa Nhim được thuận lợi.

Cầu Ka Đô
đã chính thức
thông xe
đưa vào sử dụng.

NGỌC THANH

ĐẠ TẺH: 400 ha lúa sản xuất theo quy trình GlobalGAP, VietGAP
Kế hoạch trong tháng 2/2019, ngành
Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh tổ chức triển
khai 400 ha lúa sản xuất đồng trà, đồng vụ,
theo quy trình đạt chuẩn GlobalGAP và
VietGAP. Trong đó tập trung hướng dẫn
vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi
mùa vụ sản xuất ứng dụng công nghệ cao,
tăng giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện

tích đất.
Cũng trong tháng 2/2019, Trung tâm
Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh hoàn thành
kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên cây
trồng, vật nuôi, trình UBND huyện phê
duyệt triển khai thực hiện trong cả năm
2019. Đồng thời, xây dựng mô hình sản
xuất, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao để

đúc kết kinh nghiệm, tập huấn và chuyển
giao, nhân rộng quy trình kỹ thuật đến
nhiều vùng nông nghiệp trên địa bàn.
Bên cạnh đó, trong năm 2019, ngành
Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh tăng cường hơn
nữa công tác dự báo, phát hiện dịch bệnh
trên cây trồng, vật nuôi để xử lý kịp thời…

VŨ VĂN

Hơn 420 ha hoa lay ơn
phục vụ tết

Bà con bón đợt phân cuối cùng chuẩn bị
thu hoạch hoa bán tết.

Còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi 2019, nhưng những ngày này, bà
con nông dân làng hoa ở Hiệp An, Đức
Trọng đang tất bật cho các công đoạn
chăm sóc hoa lay ơn cuối cùng để kịp thu
hoạch phục vụ nhu cầu của người tiêu
dùng cả nước trong dịp tết.
Theo thống kê của UBND xã Hiệp An,
vụ hoa tết này trên địa bàn xã trồng 306
ha hoa các loại, riêng hoa lay ơn cắt cành
đã chiếm tới 200 ha. Ngoài diện tích hoa
lay ơn nông dân sản xuất ngay tại địa bàn
xã thì có khoảng hơn 220 ha diện tích hoa
lay ơn cắt cành được nông dân xã đi thuê
đất sản xuất xâm canh ở các vùng lân cận
để có thể đáp ứng đủ số lượng hoa tết
cung cấp cho nhu cầu thị trường cả nước.
Làng hoa Hiệp An vốn được biết đến
là vùng trồng hoa lay ơn lớn nhất cả
nước. Do có kinh nghiệm lâu đời và khí
hậu, thổ nhưỡng phù hợp nên hoa lay ơn
vùng này có cành to dài, màu đậm đà,
số nụ trên mỗi cành nhiều nên được thị
trường rất ưa chuộng.
N.THI - V.TRANG

ĐÀ LẠT: Thả 1 cá thể mèo rừng

về rừng

Đề nghị hủy kê biên Nhà máy chè Trạng Nguyên
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng
vừa có văn bản đề nghị Chánh án Tòa án
Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo hủy bỏ
kê biên không đúng đối tượng, không đúng
pháp luật đối với Nhà máy sản xuất chè ô
long Trạng Nguyên (Thôn 3, xã Đạm B’ri,
Bảo Lộc).
Sự việc bắt đầu từ đơn khởi kiện của ông
Từ Tiến Trinh từ Đài Loan đòi 2 bị đơn Lý
Vạn Cảnh và Tăng Đăng Lập là 2 nhà đầu
tư tại Bảo Lộc trả lại lần lượt 2.200.000
USD và 650.000 USD đã chuyển khoản

trước đó. Ngày 2/10/2015, Tòa án Nhân
dân tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thụ lý
vụ án dân sự này.
Đến ngày 17/12/2015, Tòa án Nhân dân
tỉnh Lâm Đồng áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời kê biên tài sản là công trình
xây dựng nhà xưởng, máy móc, thiết bị của
Nhà máy chè Trạng Nguyên do ông Tăng
Đăng Lập làm giám đốc.
Tính đến ngày 15/1/2019, vụ án dân sự
trên đã quá thời hạn vẫn chưa được giải
quyết. Căn cứ Bộ Luật Tố tụng dân sự hiện

Huy động trí tuệ, tâm huyết của xã hội... 
... trọng tâm là chú trọng tổng kết thực
tiễn, nghiên cứu lý luận, quan tâm phát
hiện các điểm mới trong cuộc sống. Chủ
động nắm bắt thực tiễn, tổng kết kinh
nghiệm, nhất là ở địa phương, cơ sở để
cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở lý luận
và thực tiễn cho quá trình chuẩn bị văn
kiện đại hội Đảng các cấp. Đổi mới mạnh
mẽ, toàn diện, đồng bộ công tác lý luận
chính trị; đấu tranh bảo vệ vững chắc nền
tảng tư tưởng của Đảng, toàn ngành xem
đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt
của hệ thống chính trị, nhằm góp phần
quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh
về chính trị tư tưởng, đạo đức. Thực hiện
đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải
pháp nêu trong Nghị quyết 35-NQ/TW
về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch trong tình hình
mới”, Chỉ thị 23-CT/TW về “tiếp tục đổi
mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học
tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh trong tình hình mới”. Phát huy sức
mạnh tổng hợp của các binh chủng để
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo
dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây
dựng niềm tin trong các tầng lớp nhân
dân. Đổi mới nội dung, phương thức
tuyên truyền, kịp thời định hướng tư
tưởng chính trị, dư luận xã hội, đưa các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách và pháp luật của Nhà nước vào cuộc
sống. Phải quyết liệt hơn trong công tác
định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt

hành, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm
Đồng xác định đây là vụ án tranh chấp tài
sản bằng tiền USD, chứ không phải tranh
chấp tài sản sở hữu hợp pháp thuộc Nhà
máy chè Trạng Nguyên vừa nêu.
Do bị kê biên không đúng pháp luật từ
ngày 17/12/2015 đến nay, dẫn đến toàn bộ
cơ sở hạ tầng nhà xưởng, dây chuyền thiết
bị của Nhà máy chè Trạng Nguyên không
thể vận hành sản xuất, thiệt hại ước tính
ban đầu khoảng 4 tỷ đồng.

VĂN VIỆT

TIẾP TRANG 1

động báo chí, văn hóa - văn nghệ, khoa
giáo; quan tâm nhiều hơn nữa đến các
lĩnh vực đời sống xã hội, cả về nhu cầu
hưởng thụ và quyền lợi chính đáng của
Nhân dân...
Một nhiệm vụ quan trọng nữa là
ngành phải phối hợp chặt chẽ với các
cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ
chức chính trị - xã hội để phát huy trách
nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy
động trí tuệ, tâm huyết của xã hội vào
công tác tuyên giáo; nhất là trong công
tác phối hợp nắm chắc, kịp thời tình
hình tư tưởng; đặc biệt liên quan đến
tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để
tham mưu cấp ủy và trực tiếp giải quyết,
không để bị động, lúng túng.

LAN HỒ

Một cá thể mèo rừng có trọng lượng
khoảng 2 kg, thuộc nhóm 1 B - rất
quý hiếm đang phải đối mặt với nguy
cơ tuyệt chủng đã được Hạt Kiểm lâm
TP Đà Lạt phối hợp với ngành chức
năng liên quan của thành phố và UBND
Phường 3 tổ chức thả về rừng vào sáng
15/1. Cá thể mèo này có đặc điểm kích
thước hình dạng tương đối giống mèo
nhà, mõm màu trắng, có 2 sọc trắng chạy
giữa 2 mắt, có đốm trắng ở sau tai. Do
có sức khỏe tốt, nên cá thể mèo rừng đủ
điều kiện được thả về sinh sống ở môi
trường tự nhiên rừng lá rộng, thuộc Tiểu
khu 266, Phường 3, TP Đà Lạt.
Trước đó, ngày 26/12/2018, theo tin
báo của quần chúng nhân dân, Hạt Kiểm
lâm TP Đà Lạt và chính quyền Phường
3 cùng ngành chức năng có liên quan đã
tổ chức kiểm tra thực tế tại xung quanh
ngoài khuôn viên nhà số 105 đường
Triệu Việt Vương, Phường 3, TP Đà Lạt
do ông Nguyễn Cảnh Huân làm chủ thì
phát hiện 1 cá thể mèo nghi là mèo rừng
đang được nhốt trong lồng sắt nên tạm
giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy
định đối với hành vi nuôi nhốt động vật
hoang dã trái phép.
ĐAM TRỌNG

KINH TẾ - XÃ HỘI
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Đưa hoa cúc lên điện toán đám mây

G

iữa tháng 1/2019,
phóng viên tiếp cận
với 1 ha hoa cúc ứng
dụng công nghệ thông
tin điều khiển tưới tự động ở khu
vực “vùng sâu” của Làng hoa
Thái Phiên, Đà Lạt. Chủ vườn
Lê Văn Hải (một nông dân sản
xuất giỏi toàn quốc nhiều năm
liền) cầm trên tay chiếc điện thoại
thông minh (smartphone) và kiểm
tra độ ẩm của đất, nhiệt độ trong
nhà kính, độ ẩm không khí, dự
báo thời tiết… để lập trình mặc
định chế độ tưới nước, bón phân
trong chu kỳ 3 ngày tới. Đây là
chiếc điện thoại đã cài đặt phần
mềm kết nối mạng internet, hàng
ngày tự động lưu giữ toàn bộ nhật
ký chăm sóc lên dữ liệu điện toán
đám mây. Trước đó vào giữa năm
2016, được sự hỗ trợ kinh phí và
kỹ thuật của ngành Nông nghiệp
Lâm Đồng, khu vườn chuyên
canh hoa cúc trên 1 ha của anh
Lê Văn Hải được lắp đặt bộ điều
khiển tự động tưới nước kết hợp
với bón phân nhỏ giọt, xây dựng
thành mô hình để đúc kết nhân
rộng trên địa bàn. Là một nông
dân luôn tích cực tự nghiên cứu,
xây dựng phòng cấy mô và khu
vườn ươm khép kín sản xuất hơn
10 giống hoa cúc sạch bệnh từ 15
năm về trước, anh Hải đã nhanh
chóng hợp tác đóng góp 50% vốn
đối ứng, đồng thời bố trí, định vị
trở lại toàn bộ hệ thống đường
ống dẫn nước, bể chứa nước,
béc phun, dây dẫn điện, đèn
chiếu sáng… trong căn nhà kính
mô hình sản xuất 1 ha hoa cúc

Tiếp cận với công nghệ kết nối internet vạn vật, Làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt bắt đầu xuất hiện các
quy trình đưa hoa cúc lên dữ liệu điện toán đám mây để quản lý, chăm sóc theo các chế độ tự động
thông minh, mở ra hướng đột phá công nghệ cao trong sản xuất rau, hoa quy mô hộ gia đình.

Nhà nông Lê Văn Hải với thiết bị đưa hoa cúc lên điện toán đám mây ở Làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Ảnh: V.V

thương phẩm vừa nêu.
Cụ thể, ở từng công đoạn thiết
kế lắp đặt mới kết hợp tận dụng
và thay thế đầy đủ thiết bị phục vụ
sản xuất trên 1ha hoa cúc chuyên
canh, anh Hải cho biết: “Trước
hết tiến hành nâng cấp 1 chiếc
giếng đào sâu 60 m lấy nước với
tổng kinh phí 35 triệu đồng. Tiếp
theo gồm đầu tư khoảng 30 triệu
đồng xây bể chứa nước, 150 triệu
đồng hệ thống ống dẫn nước và
béc phun, 25 triệu đồng đường
dây dẫn điện, 12 triệu đồng bóng

điện thắp sáng…”. Toàn bộ dây
chuyền vận hành này từ tháng
5/2016 trở về trước, nông dân
Lê Văn Hải phải bố trí mỗi ngày
3 nhân công lao động trên diện
tích 1 ha vườn hoa cúc, thao tác
bằng tay bật công tắc tắt - mở tưới
nước, bón phân. Theo đó, với thời
vụ hoa cúc trên dưới 100 ngày
thì giai đoạn cây con sau 30 ngày
xuống giống trồng cần canh trực
tưới bằng béc phun liên tục 15
phút/ngày. Đến giai đoạn hoa cúc
trưởng thành kéo dài khoảng 60

ngày sau, cứ 3 ngày tưới 1 lần kéo
dài đến 30 phút. Bên cạnh đó, còn
phải bón phân bằng tay rải đều
dưới từng hàng gốc cây hoa cúc;
một nhân công trực tiếp bón phân
4 lần mỗi vụ trên khu vực 1.000
m2 sản xuất.
Chuyển sang điều khiển thiết
bị tự động bằng điện thoại thông
minh hoặc bằng remote khoảng
cách hàng trăm mét, chủ vườn
Lê Văn Hải hàng ngày chỉ bố trí
1 nhân công thăm vườn hoa cúc
1ha vào đầu giờ buổi sáng và cuối

giờ buổi chiều, chủ yếu nhằm theo
dõi về diễn biến sinh trưởng của
cây, dự báo những mầm bệnh có
thể phát sinh gây hại để áp dụng
các biện pháp phòng trừ kịp thời.
“Ưu việt trước hết đối với việc áp
dụng công nghệ thông tin tự động
điều khiển và lưu dữ liệu chăm sóc
hoa cúc trên điện toán đám mây
để theo dõi, làm cơ sở đưa ra các
giải pháp tưới nước, bón phân với
liều lượng thích hợp và đạt hiệu
quả cao nhất, trong đó chất lượng
hoa cắt cành thu hoạch với tỷ lệ
đồng đều khá cao. Và đặc biệt đã
tiết kiệm rất nhiều thời gian trong
ngày. Vì có thể vừa chăm sóc hoa
cúc thương phẩm trên điện thoại
thông minh, vừa điều hành phòng
cấy mô và vườn ươm cây giống
trên tổng diện tích 4 ha của hộ gia
đình chúng tôi tại Làng hoa Thái
Phiên…”, chủ nhân Lê Văn Hải
chia sẻ.
Hiện tại có nhiều hộ nông dân
ở Làng hoa Thái Phiên đến tham
khảo mô hình đưa hoa cúc lên
điện toán đám mây của anh Lê
Văn Hải, qua đó lên kế hoạch ứng
dụng trên diện tích nhà kính của
mình. Những năm tới đây, anh
Hải tiếp tục tính toán đến việc đầu
tư mở rộng các thiết bị kết nối
internet tự động điều hòa nhiệt độ,
ánh sáng ban ngày, thắp đèn điện
ban đêm, tăng - giảm chế độ tưới
nước, bón phân, phòng trừ bệnh
hại bằng biện pháp sinh học... đối
với hoa cúc chuyên canh trên từng
hàng cây, luống cây và từng diện
tích nhà kính của mình.
VĂN VIỆT

DI LINH: Mười năm đẩy mạnh Tam nông
Mười năm, cán bộ và Nhân dân
huyện Di Linh chung sức thực
hiện Nghị quyết Trung ương 7
về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn (gọi tắt là Tam nông), qua
đó đẩy lùi đói nghèo và tiến kịp
với sự phát triển xã hội.
DIỆP QUỲNH

Xóa đói, giảm nghèo,
tiến lên khá giả
Ông Trần Đình Sỹ - Chủ tịch
UBND huyện Di Linh phấn khởi
chia sẻ: “Nói toàn dân đều khá giả
thì chưa dám, còn đói thì Di Linh
đã xóa bỏ và dần dần thoát nghèo”.
Là huyện có tổng số dân trên
160 ngàn người, trên 30% thuộc
các dân tộc bản địa Chu Ru,
K’Ho, Cil cùng sinh sống, Di Linh
mang đặc trưng của vùng đất đa
văn hóa, thấm đẫm bản sắc Tây
Nguyên. Đất đai màu mỡ, rộng rãi,
phù hợp với nhiều loại cây trồng,
nhất là cây chè và cây cà phê.
Nhưng 10 năm trước, đời sống
dân cư còn rất nhiều khó khăn, cái
đói, cái nghèo còn bám dai dẳng,
nhất là vùng đồng bào dân tộc
thiểu số. Đảng, chính quyền và
Nhân dân huyện Di Linh đã chung
sức vươn lên, thảy đổi cơ cấu kinh
tế cây trồng, gắn sản xuất với tiêu

Bà con DTTS Di Linh
học cách ghép
cải tạo cà phê.
Ảnh: D.Q

thụ để có được một Di Linh như
hôm nay.
Năm 2008, khi Di Linh bắt đầu
Tam nông, cây cà phê, cây trồng
chính của huyện khoảng 30 ngàn
ha, chủ yếu là giống cũ năng suất
thấp, chỉ khoảng 2 tấn/ha. Hôm
nay, với diện tích 41 ngàn ha,
năng suất trung bình 3,1 tấn/vụ/
ha, trong đó trên 50% đã tái canh
bằng giống mới và tiếp tục cải tạo,
Di Linh đã trở thành vùng cà phê
lớn và năng suất tốt. Cây chè 700

ha hoàn toàn là giống chè mới,
năng suất ước đạt 9 tấn/ha. Không
chỉ trồng thuần cà phê, gần 2.500
cây trồng ăn trái như sầu riêng, bơ,
mắc ca… trồng xen trong vườn cà
phê cho thu nhập cao gấp nhiều
lần cây trồng chính, đồng thời
giúp Di Linh trồng cà phê theo
hướng bền vững. Các cây trồng
“cao cấp” khác như hoa lan vũ nữ,
hồng môn… được trồng theo hình
thức liên kết tiêu thụ, mang lại thu
nhập cao cho nông dân.

Đặc biệt, để đảm bảo an ninh
lương thực, giúp cư dân người dân
tộc thiểu số không còn đói giáp hạt,
Di Linh hết sức coi trọng việc giúp
nông dân tăng năng suất cây lúa
nước. Hiện có 6 ngàn ha chủ yếu
là bắp, lúa nước được dùng giống
mới, kỹ thuật canh tác hiện đại
nên năng suất cao. Nếu năm 2008,
năng suất lúa của Di Linh chỉ đạt
khoảng 1,2 tấn/ha/vụ thì năm 2018,
năng suất lúa vùng đồng bào dân
tộc thiểu số đã đạt mức 5 tấn/ha/vụ.
Nếu năm 2008, Di Linh có trên 9%
hộ nghèo theo chuẩn cũ thì năm
2018 toàn huyện còn trên 6% hộ
nghèo theo chuẩn đa chiều mới, thu
nhập tăng từ 83 triệu đồng/ha năm
2008 nay đã lên 132 triệu đồng/ha
vào năm 2018.

Ngày thứ bảy vì dân
Để đạt được những kết quả ấy,
Di Linh xác định cả hệ thống chính
trị và nhân dân cùng vào cuộc,
trong đó nổi bật là sự minh bạch,
sử dụng vốn đầu tư hợp lý, dựa trên
nhu cầu cần thiết của cư dân.
Chương trình “Ngày thứ bảy
vì dân” của huyện được tổ chức
thường xuyên đúng như tên gọi.
Các vấn đề vướng mắc, mâu thuẫn,
khiếu nại, tố cáo… đều được lãnh
đạo trực tiếp đối thoại, giải quyết
thấu tình đạt lý và cơ bản đã giải

quyết ngay tại cơ sở, nhân dân thỏa
mãn nên Di Linh hầu như không
xảy ra điểm nóng, hạn chế đơn thư
vượt cấp và khiếu nại đông người.
Đầu tư của Nhà nước vào Di
Linh đều được sử dụng vốn hợp lý,
phù hợp với yêu cầu thực tế và nhất
là đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng.
Chương trình 30a, 135, chương
trình nông thôn mới, các nguồn
vốn, dự án đầu từ trong giai đoạn
2008-2017 trên 47 tỷ đồng hỗ trợ
nào phân bón, giống cây trồng
vật nuôi, máy móc, nông cụ… đã
giúp bà con có tư liệu sản xuất
nông nghiệp. Đặc biệt, Di Linh
là địa phương đầu tiên của Lâm
Đồng thực hiện hỗ trợ nông dân
đào ao, hồ phục vụ nông nghiệp
với phương châm “Nhân dân làm
công trình, Nhà nước hỗ trợ vật
tư”. Cơ sở vật chất “điện, đường,
trường, trạm” được xây dựng liên
tục, giúp bộ mặt nông thôn khang
trang, sạch đẹp. Đồng hành với
Nhà nước, cộng đồng đã huy động
trên 54 tỷ đồng, hiến hàng ngàn m2
đất, hàng vạn ngày công góp phần
xây dựng quê hương.
Điều được cả chính quyền và
nhân dân Di Linh tự hào là từ ý
thức được vai trò làm chủ, mỗi
ngày qua đi, mỗi người nông dân
đều cố gắng xây dựng quê hương
ngày một khấm khá hơn.
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CUỐI TUẦN

ẤM ÁP TẾT SỚM
TRÊN ĐẢO NAM DU
Chúng tôi có mặt tại đảo Nam
Du thuộc xã An Sơn, huyện
Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang để
chúc tết, chung vui đón xuân
sớm với cán bộ, chiến sĩ trên
Trạm Ra đa 600, Tiểu đoàn
551, Vùng 5 Hải quân. Cuộc
gặp gỡ đặc biệt nơi đảo xa
khiến mỗi người đều có một
niềm cảm xúc khó diễn tả khi
thêm một cái tết nữa sớm
trên đảo Nam Du.

Truyện ngắn: VÕ TRẦN PHÚ

T

Đại biểu đoàn công tác cùng với cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 600 chuẩn bị thực phẩm đón tết sớm.

Niềm vui đón tết sớm của gia đình Trung úy QNCN Vũ Văn Quang.
QUANG TIẾN

T

ừ dưới biển nhìn lên
ngọn núi xa xa, Trạm
Ra đa 600 lấp ló sau
những đám mây treo
núi. Sau hơn 30 phút vượt qua
các cung đường quanh co, dốc
thăm thẳm, khuôn viên Trạm
600 hiện ra với ghế đá, vườn hoa
cùng những pa-nô, khẩu hiệu
ngay ngắn. Sau những cái bắt
tay chào hỏi, đoàn công tác bắt
đầu hòa nhịp ngay với khí thế
đón xuân của cán bộ, chiến sĩ
nơi đây. Thiếu úy Vũ Văn Tiến,
Chính trị viên Trạm tâm sự:
Nghe tin đoàn ra chúc tết nên cả
tuần nay anh em ở đơn vị cứ xốn
xang chờ đợi ngày gặp mặt. Sáng
sớm thấy tàu xuất hiện tự dưng
thấy hạnh phúc vô cùng. Mong
là cán bộ, chiến sĩ toàn trạm sẽ
mang lại cho đoàn công tác một
cái tết sớm trọn vẹn.
Nhận được quà từ đất liền, cán
bộ, chiến sĩ Trạm nhanh chóng
triển khai thành các bộ phận để
tiến hành trang trí tết theo đúng
phong tục quê hương. Ai cũng
cười thật tươi và vừa làm xong
việc này lại bắt đầu việc kia để
kịp hoàn thiện cho buổi đón tết
sớm cùng với đoàn công tác. Vừa
làm tôi vừa trò chuyện với Trung
sĩ Nguyễn Minh Quân, Trắc thủ
ra đa, quê huyện Vĩnh Thạnh, TP
Cần Thơ. Quân cho biết: Em mới
ra đây công tác được gần 1 tháng
và đây là lần đầu tiên em đón tết

xa gia đình. Những ngày gần tết
em cũng nhớ bố, mẹ và gia đình
nhưng được đón xuân cùng các
đồng đội ở nơi này em thấy vinh
dự và trách nhiệm nhiều lắm anh
ạ! Bố mẹ cũng thường gọi điện
ra động viên và nói là rất tự hào
vì con. Em tự hứa sẽ hoàn thành
tốt mọi nhiệm vụ để không phụ
lòng mong mỏi của bố mẹ, xứng
đáng với lòng tin của đơn vị và
gia đình.
Không khí đón tết sớm sôi nổi
hơn khi các hoạt động giao lưu
văn nghệ được tổ chức giữa đoàn
công tác và cán bộ, chiến sĩ trên
trạm. Khi ấy các cán bộ, chiến
sĩ được dịp để thể hiện tài năng
“nội trợ”. Chị Phùng Thị Kim
Chi, phóng viên Thông tấn xã
Việt Nam tâm sự: Đây là lần đầu
tiên tôi được tham gia một hải
trình đặc biệt như thế này. Nhưng
được đón một cái tết sớm với bộ
đội Hải quân để lại cho tôi nhiều
cảm xúc đặc biệt vừa vui, tự hào
và đầy tình yêu thương. Trong sự
thiếu thốn về vật chất là sự ấm
áp và đầy đủ về tình đồng chí,
đồng đội. Mỗi người một quê
nhưng như một gia đình, cùng
yêu thương, chia sẻ để đón tết,
vui xuân trọn vẹn nhất. Đây sẽ là
động lực vô cùng lớn và là món
quà ý nghĩa nhất dành cho chúng
tôi vào dịp năm mới. Tôi tin rằng
sau chuyến đi này sẽ có nhiều
tác phẩm hay để viết về các anh,
những người lính biển oai hùng.
Tranh thủ lúc đại biểu giao

Các chiến sĩ chuẩn bị mâm ngũ quả đón tết.

lưu cùng với đơn vị tôi có tìm
hiểu thêm về kết quả thực hiện
nhiệm vụ của Trạm trong năm.
Thượng úy Đinh Quốc Chơn,
Trạm trưởng cho biết: Năm vừa
qua Trạm đã duy trì chặt chẽ
công tác huấn luyện, SSCĐ.
Nhờ vậy mà kết quả huấn luyện
của Trạm 100% đạt yêu cầu, có
trên 97,5% khá, giỏi, làm chủ
chuyên sâu các loại phương tiện
kỹ thuật mới. Bảo đảm quan sát
phát hiện kịp thời các mục tiêu,
không để sai sót mục tiêu trong
bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào.
Bên cạnh các kết quả đạt được
trong huấn luyện, xây dựng nền
nếp chính quy Trạm còn có mối
quan hệ đặc biệt gắn bó với nhân
dân địa phương. Tham gia nhiều
hoạt động giúp dân, quyên góp
ủng hộ gia đình chính sách, nhất
là tham gia phong trào xây dựng
nông thôn mới, được nhân dân
thực sự tin yêu quý mến.
Không khí tết sớm đến cả với
những gia đình của các đồng chí
cán bộ đang công tác tại Trạm.
Khi tôi đến thăm gia đình Trung
úy QNCN Vũ Văn Quang, Trắc
thủ ra đa được thấy niềm vui
của cả gia đình hiện rõ trên nụ

cười hai cháu nhỏ. Chị lớn chỉ
em đánh đàn và hát cho ba mẹ
nghe những bài hát về mùa xuân,
về biển, đảo. Chị Phạm Diệu
Thuần, vợ anh Quang cho biết:
Vì hôm nay đơn vị đón tết sớm
nên cả gia đình chuẩn bị để lên
chung vui với Trạm và đoàn
công tác. Anh thấy đó, cả hai chị
em cứ thích mặc bộ đồ Hải quân
cơ, không chịu mang đồ khác.
Từ nhỏ đã biết hát những bài
hát về biển, đảo rồi. Chị lớn lúc
nào cũng thích được làm bộ đội
Hải quân. Nói rồi chị cười nựng
con: Thôi nào để mẹ cho hai đứa
lên đơn vị ba! Và cả gia đình đã
có một bữa tiệc chào xuân sớm
cùng với chúng tôi trong khuôn
viên đơn vị.
Tạm biệt đảo Nam Du, Tàu
637 cùng đoàn công tác tiếp tục
rời cảng thực hiện nhiệm vụ theo
kế hoạch. Chúng tôi tin tưởng
vào bản lĩnh, ý chí chiến đấu và
sự lạc quan, yêu đời của cán bộ,
chiến sĩ trên Trạm Ra đa 600.
Một mùa xuân mới nhiều thắng
lợi mới sẽ đến và mỗi trạm ra
đa sẽ là một “mắt thần” tinh anh
để bảo vệ vững chắc chủ quyền
biển, đảo quê hương.

rời mưa rả rích, hết
ngày qua đêm. Cả
đoàn người nằm chờ
ở binh trạm. Lệnh của
cấp trên là phải gấp rút vượt sông
Đa Nhim về nhận nhiệm vụ tác
chiến mới.
Đoàn người lặng lẽ bước theo
chân người giao liên đi lần về bến
sông. Trời tối mịt, thỉnh thoảng
lóe lên một vài tia chớp, mặt sông
về đêm càng mênh mông lai láng.
Quần áo tư trang gói gọn trong
bọc ni lông, súng gác lên bọc, trên
người chỉ còn độc chiếc quần đùi.
Cái lạnh thấm sâu vào da thịt, toàn
thân An run lên bần bật.
Bơi càng ra xa, nước càng chảy
mạnh, anh cố đạp chân lượn theo
dòng nước trườn tới, nhưng nước
vẫn đẩy anh đi càng lúc càng xa
điểm xuất phát. An không dám
kêu cứu vì la lên địch phát hiện
sẽ bắn cối hàng loạt về phía bến
sông. Anh tự trấn tĩnh “Lúc này
mình phải bình tĩnh, không nên
hoảng hốt, dễ sặc nước và không
biết chuyện gì sẽ xảy ra”. Một
dòng xoáy mạnh, nhấn chìm
người và súng xuống nước, trong
lúc nguy cấp tay anh vớ được
cành cây từ một cây to đổ ngang
sông. Lòng mừng thầm mình vừa
thoát chết.
Lên bờ, đêm tối mịt anh không
tài nào xác định được vị trí mình
đang ở đâu. Một ánh chớp lóe lên,
An phát hiện ra nơi mình đứng
gần một gốc cây, bên cạnh là một
cái chòi canh rẫy. Một thoáng suy
nghĩ: “Mình phải cảnh giác” coi
chừng có người. Anh trườn người
lần tới hiên mái chòi, những giọt
mưa rả rích vẫn gõ đều lên mái
tôn, áp tai vào vách ván, không
nghe động tĩnh gì bên trong. Lần
mò tìm được cửa, nhưng cửa có
khóa, An dùng dao lê cạy vách
ván bìa vào được bên trong anh
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gày 15/1, tại Học
viện Chính trị - Hành
chính Quốc gia Lào
ở thủ đô Vientiane, diễn ra Lễ
công bố chính thức hoàn thành
việc dịch tác phẩm Hồ Chí
Minh toàn tập cuốn 5, 7, 8 từ
tiếng Việt sang tiếng Lào.
Hồ Chí Minh toàn tập là bộ
sách kinh điển, phản ánh thiên
tài trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, cho thấy nhận thức sâu
sắc của lãnh tụ vĩ đại Nguyễn
Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên
con đường tìm đường cứu
nước, xây dựng đường lối
chiến lược, sách lược của Cách
mạng Việt Nam để tổ chức,
lãnh đạo Cách mạng Việt Nam
đi từ thắng lợi này đến thắng
lợi khác.
Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư
- tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng,
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ
tịch Hội đồng Lý luận Trung
ương, Giám đốc Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh nhấn mạnh, Chủ tịch
Hồ Chí Minh, Anh hùng giải
phóng dân tộc, nhà văn hóa

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
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Chuyện bên dòng Đa Nhim
thấy người đỡ lạnh hơn.
Trời mờ sáng, An quyết định
mặc áo mưa rời khỏi chòi. Vì
ở trong chòi sẽ bị lộ, anh ra tìm
vườn su su chui vào bên trong ẩn
mình quan sát. Chừng hơn 2 giờ
đồng hồ sau trời đã sáng rỡ, xuất
hiện trên đường mòn một cô gái
mặc áo mưa, chân bước đi thoăn
thoắt về hướng nhà chòi. Một làn
khói lam quyện quanh mái nhà, cô
gái tay nhóm lửa miệng hát líu lo.
Lúc này mưa lạnh len vào cơ thể
An, thôi thúc anh tiến lại phía chòi
tìm lửa ấm. Khi cô gái vừa bê tấm
ván lên chỗ cũ thì phát hiện ra An.
Cô hoảng hốt miệng ú ớ chưa kịp
la. An nhanh chóng đưa tay lên
miệng “suỵt”, tay kia che miệng
cô lại.
- Tôi không làm hại cô đâu, tấm
ván này do tôi tháo ra.
Cô gái buông tấm ván, ngồi thừ
người bên bếp lửa. Một tay chận
lên ngực, tay kia làm dấu thánh
giá, miệng lẩm bẩm
- Lạy Chúa tôi… lạy Chúa tôi,
xin đừng hại tôi.
- Tôi không làm điều gì hại cô
đâu, đêm qua tôi bị nước cuốn trôi
vào đây.
- Vậy!... Ông là… là… Việt
Cộng. Xin ông đừng bắn.
An dựng súng bên vách ván,
nhặt những cành củi khô cho thêm
vào bếp, ngọn lửa cháy bùng lên,
không khí trong chòi lúc này thật
ấm áp.
- Cuộc gặp hôm nay xin cô đừng
để lộ cho ai biết.
Cô gái không nói gì thêm, lúc
này cô đã bớt run, hơi thở đã nhẹ
nhàng hơn, len lén nhìn ông Việt
Cộng, thở ra một hơi dài. Bây giờ
An mới nhìn rõ mặt cô gái ở tuổi
mới lớn, anh nghĩ thầm “Đẹp như

Minh họa: Phan Nhân

Đức Mẹ Đồng Trinh”.
- Cô ra đây làm gì? Sao đi sớm vậy?
- Dạ… dạ… Con đi thăm rẫy
bắp, xem nước có ngập không.
Miệng nói tay đẩy những thanh
củi lớn vào bếp, tay kia vớ chiếc
xoong, cho mấy trái bắp non mà
cô vừa hái vào nấu. An xích lại
gần bếp lửa, ngồi đối diện với cô
bé anh hỏi thăm về gia đình, hỏi
thăm về quê hương xứ Đạo phá
tan sự im lặng. Không khí bây giờ
có phần thân mật hơn. Thời gian
cứ chầm chậm trôi đi, nồi bắp luộc
đã chín, bốc khói lên nghi ngút.
- Mời ông ăn cho đỡ đói, chắc
ông chưa ăn gì?
An chỉ chờ lúc này, cơn đói cồn
cào suốt đêm qua người cứ bứt rứt
khó tả. Vừa nhai từng hạt bắp non,
An có cảm giác sao mà nó ngon
chi lạ. Vừa ăn, anh vừa suy nghĩ,

làm sao phải kéo dài thời gian, giữ
chân cô gái lại đây cho đến tối,
nếu để cô gái về sớm, mình sẽ bị
lộ mất.
- À!... Bé ơi! Cô tên gì nhỉ?
- Con tên là Quỳnh Hương.
- Năm nay học lớp mấy?
- Dạ, năm nay con học lớp đệ nhị.
An ngồi tính nhẩm, lớp đệ nhị
tương đương với lớp 9 (hệ 10
năm) ngoài Bắc, rồi anh giới thiệu
về quê mình: - Quê tôi ở miền
trung du, có núi đồi, có đồng
ruộng như vùng này. Năm 1971
đang học năm thứ hai ở Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội, nghe
theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ
quốc, giã từ bạn bè, thầy cô, giã từ
bờ tre, gốc lúa, làng quê thân yêu
lên đường đi đánh giặc giải phóng
miền Nam.
Ngoài trời đã nhá nhem tối, cô

gái xin phép ra về: - Ông cho con
về để bố mẹ khỏi ngóng trông, ở
lâu sẽ không hay.
Một lời van xin cũng là một lời
thách thức để An phải suy nghĩ. Ra
khỏi chòi mỗi người đi mỗi hướng,
cô gái ù té chạy nhanh về nhà.
*
5 năm sau ngày giải phóng, một
lần đi truy quét Fulro ở vùng núi
Gia Ú - Gia Vé giáp với huyện
Ninh Sơn - Ninh Thuận, An và
đồng đội lọt vào ổ phục kích, đơn
vị anh chống trả quyết liệt trước
các loạt súng của bọn Fulro. Bỗng
một quả M.79 nổ ngay trước mặt,
An ngã xuống và ngất đi.
Nơi đây là ở đâu? - An hỏi.
Dạ, trạm xá huyện. - Cô y sỹ trả lời.
Tôi vào đây lúc nào?
Dạ tối hôm qua.
Một vài ngày sau, vết thương
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trên vùng đầu đã bớt nhức, An gặp
lại cô y sỹ có đôi mắt to tròn.
Ông không nhận ra em sao? Em
là Quỳnh Hương, người con gái
gặp ông ở chòi giữ rẫy bắp năm
nào, ông còn nhớ không?
A… À! Tôi nhớ ra rồi. Gần 10
năm rồi còn gì. Thảo nào trông
quen quen, ai ngờ trái đất tròn
lại gặp nhau… Bây giờ đừng gọi
bằng ông nữa, nghe xa lạ quá!
Những ngày ở trạm xá huyện,
Quỳnh Hương tận tình chăm sóc
vết thương cho An, tình cảm giữa
2 người ngày càng gần gũi, thân
thiết hơn.
Tối nay có chiếu bóng ngoài bãi,
em đưa anh đi xem nhen?
An ầm ừ… trong lòng thì muốn,
nhưng miệng thì e:
Ừ thì cùng đi xem. Nhưng chân
anh còn yếu.
Em sẽ đỡ nạng cho anh.
Trong bãi chiếu bóng, người ta
thấy hai mái đầu ngồi bên nhau.
Cũng từ đêm ấy An ngỏ lời yêu
Quỳnh Hương. Họ đã đến với
nhau bằng mối tình trong trắng,
thánh thiện, bằng tình yêu thương
đầy ắp kỷ niệm. Quỳnh Hương thủ
thỉ bên tai An:
- Anh biết không? Đêm chia tay
anh về em không sao ngủ được,
hình ảnh của anh cứ hiển hiện
trong em, sao mà đáng thương đến
lạ lùng. Em thấy Việt Cộng đâu có
ác như người ta nói.
- Nói thế nào hả em?
- Người ta bảo Việt Cộng là loại
người khát máu, gặp con gái thì
rút hết móng tay, móng chân. Bây
giờ em thấy anh cũng…
- Cũng sao hả?
- Cũng dễ thương.
- Dễ yêu chứ!
Những năm đầu sau ngày miền
Nam giải phóng, chuyện một cán
bộ có quan hệ yêu đương lén lút
với một cô gái xứ đạo là một việc
không thể chấp nhận...
XEM TIẾP TRANG 11

Lễ công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào

Lễ trao tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập.

kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế
giới, nhà hoạt động lỗi lạc, nhà lý
luận, nhà tổ chức chiến lược thiên
tài, Người đã đóng góp to lớn cho
cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã
hội trên toàn thế giới.
Chính vì vậy, không chỉ Nhân
dân Việt Nam kính yêu Chủ tịch
Hồ Chí Minh, mà nhân dân thế
giới trong đó có nhân dân các dân
tộc Lào cũng vô cùng yêu quý

Người và luôn dành cho Người
những tình cảm cao quý nhất. Tư
tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh
sống mãi trong tâm khảm của
những người cộng sản và nhân
dân hai nước Việt Nam - Lào.
Trên cơ sở hợp tác hữu nghị
đặc biệt, sâu sắc, toàn diện và là
việc triển khai hiệp ước hợp tác
về kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ
thuật giữa chính phủ Lào - Việt
Nam năm 2014, Đảng và Chính

phủ hai nước Việt Nam - Lào đã
quyết định triển khai Dự án “Biên
dịch sách Hồ Chí Minh toàn tập
từ tiếng Việt sang tiếng Lào” và
giao cho Học viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh và Học viện
Chính trị - Hành chính quốc gia
Lào phối hợp thực hiện.
Đến thời điểm hiện tại, về cơ
bản đã dịch xong 15 tập của Hồ
Chí Minh toàn tập, đã hoàn thành
xuất bản được các tập 1, 2, 4, 5,
6, 7 và 8, đồng thời tiếp tục biên
dịch, hiệu đính, thẩm định, đưa
vào xuất bản các tập còn lại và
dịch “Từ điển Hồ Chí Minh học”
theo kế hoạch đã đề ra.
Theo Giám đốc Học viện Chính
trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn
Xuân Thắng, dự án “Biên dịch
Hồ Chí Minh toàn tập” và “Từ
điển Hồ Chí Minh học” từ tiếng
Việt sang tiếng Lào có ý nghĩa
đặc biệt, nhằm quán triệt tinh thần
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Cộng sản Việt Nam và Đại hội X
của Đảng Nhân dân Cách mạng
Lào trong việc khẳng định tư
tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng

Kaysone Phomvihane là nền tảng
tư tưởng, kim chỉ nam cho Cách
mạng Việt Nam và Cách mạng
Lào; đồng thời là minh chứng
sống động cho sự hợp tác toàn
diện, sâu sắc, cụ thể, thiết thực và
hiệu quả trên mọi lĩnh vực giữa
hai Đảng, hai Nhà nước và nhân
dân hai nước Việt Nam - Lào.
Ba cuốn Hồ Chí Minh toàn tập
được công bố lần này gồm 5, 7
và 8. Trong đó, tập 5 giới thiệu
những tác phẩm do Chủ tịch Hồ
Chí Minh viết năm 1947-1948, là
giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh
nhận diện đúng bản chất kẻ thù,
đánh giá đúng tình hình, tương
quan lực lượng giữa ta và địch,
để trên cơ sở đó đề ra đường lối
kháng chiến, kiến quốc đúng đắn.
Nội dung các tác phẩm trong
tập 5 phản ánh sâu sắc quan điểm,
chiến lược, sách lược cách mạng
khéo léo, khoa học của Chủ tịch
Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7
giới thiệu các tác phẩm do Chủ
tịch Hồ Chí Minh viết trong thời
kỳ từ tháng 1/1951 đến tháng

10/1952. Nội dung các tác
phẩm thể hiện rõ tầm nhìn
chiến lược và đường lối đối
nội, đối ngoại của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, cùng với Đảng
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
toàn quân, toàn dân đẩy mạnh
cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược.
Nội dung tập 7 còn có nhiều
bài viết liên quan tới công tác
xây dựng Đảng, xây dựng và
phát triển lực lượng vũ trang.
Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8
gồm 231 tác phẩm do Chủ tịch
Hồ Chí Minh viết trong thời
kỳ từ tháng 1/1953 đến tháng
7/1954, phản ánh hoạt động
đa dạng, sôi nổi và sự lãnh
đạo tài tình của Chủ tịch Hồ
Chí Minh trước những vấn đề
của đất nước, tập trung hoàn
thành nhiều nhiệm vụ quan
trọng. Nội dung tập 8 khái quát
những quan điểm quan trọng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp.
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Trong lòng người Đà Lạt, anh là một nghệ sĩ

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

“Những đóa
giây phút th
“Những đóa hồng” (NXB Văn học
2018) - tuyển tập chọn đăng tác
phẩm của 27 văn nghệ sĩ thuộc
Chi hội Văn học Nghệ thuật huyện
Lâm Hà (Hội Văn học Nghệ thuật
tỉnh Lâm Đồng) với trên 130 tác
phẩm tiêu biểu cho các loại hình
nghệ thuật: Thơ, Nhạc, Nhiếp
ảnh, Điêu khắc. Như lời tựa của
Ban Biên tập, mỗi tác phẩm “là
một giây phút thăng hoa đầy
trách nhiệm” với từng bản thể
cũng như đối với xã hội...
ĐAN THANH

Đồi cỏ hồng. Ảnh: Phạm Anh Dũng

Đôi lúc khi nhấn vào nút pause
ảnh, bạn không chủ động nhắm
đến một điều gì có ý nghĩa cụ
thể cả, nhưng chính những bức
ảnh lại mang đến khả năng nói
ra những điều trong đáy lòng
của bạn.
NGUYÊN THI

à người con của Đà Lạt,
yêu Đà Lạt, đặc biệt quan
tâm đến văn hóa, kiến
trúc, đời sống và thắng
cảnh của Đà Lạt, nên bất cứ chủ đề
gì miễn liên quan đến Đà Lạt luôn
cuốn hút Phạm Anh Dũng. Anh
chia sẻ: “Tôi là người Đà Lạt, hai
phần ba bạn bè tôi cũng là người
Đà Lạt. Vì vậy, mọi chi tiết dù nhỏ
nhất liên quan đến con người, sự
vật của thành phố đều mang lại
cảm xúc mãnh liệt đối với tôi”.

L

“Đà Lạt - Thiên đường
nhiếp ảnh”
Đà Lạt là vùng đất của những
khung cảnh lãng mạn và được
nhiều người ví von là “thiên đường
nhiếp ảnh”, bởi nơi đây ngoài cảnh
sắc thiên nhiên tuyệt đẹp còn ẩn
chứa trong lòng nhiều nét văn hóa
đặc trưng.
Sinh ra tại Đà Lạt, nhưng bắt đầu
cuộc hành trình với nhiếp ảnh thì
chỉ khoảng 5 năm nay. Phạm Anh
Dũng mỗi ngày rong ruổi khắp ngõ

Chân dung Phạm Anh Dũng.

ngách để ghi lại những nét đẹp của
Đà Lạt mà anh thích. Trong 5 năm
ấy, anh đã chụp trên 50 nghìn bức
ảnh với nhiều thể loại. “Ánh sáng
độc đáo và đẹp nhất có lẽ là từ 5h
chiều đến 8h sáng mỗi ngày. Thời
gian đó luôn là một giấc mơ của
bất kỳ nhiếp ảnh gia nào, vì vậy đó
cũng là thời điểm tôi thăng hoa với
nhiếp ảnh” - anh chia sẻ.
Phạm Anh Dũng không phải là
người đến với nhiếp ảnh sớm. Mãi
khi đã bước sang tuổi ngũ tuần anh
mới tìm thấy niềm đam mê trong
những tấm hình và nghỉ hẳn việc ở
Công ty Du lịch Lâm Đồng để dấn
thân vào đam mê. Cũng bắt đầu từ
đó, Phạm Anh Dũng không ngừng
nghiên cứu về nghệ thuật nhiếp

ảnh, hướng tìm kiếm sự nghiệp
theo cách riêng của mình. Bạn bè
và giới nhiếp ảnh biết anh thường
miêu tả anh là người cực kỳ có ý
chí, đầy khát vọng vì ý thức rất kỹ
lưỡng trong từng khuôn hình của
mình, dù có thể những tấm ảnh đó
chỉ được anh post lên facebook cá
nhân tặng cộng đồng mạng hay
in tặng, bán cho những người yêu
ảnh nghệ thuật, nhưng ai cũng phải
ghi nhận anh có năng khiếu về khả
năng nhìn góc và bố cục ảnh của
mình. Không trường lớp hay tham
gia hội nhóm nhiếp ảnh nào, cũng
chẳng gửi ảnh tham gia các cuộc
thi lớn nhỏ, nhưng anh vẫn luôn
hoạt động nhiếp ảnh một cách rất
nghiêm túc với mong muốn được
giới nhiếp ảnh và người yêu Đà Lạt
công nhận.

Kết nối tâm hồn
Phạm Anh Dũng chia sẻ: Nhiếp
ảnh có khả năng truyền đạt mọi suy
nghĩ và cảm xúc mà không cần một
từ ngữ nào miêu tả thêm cả, chính
vì vậy tôi coi nhiếp ảnh như là một
phương tiện truyền thông của cá
nhân mình. Một bức ảnh được giới
thiệu tới mọi người, không chỉ nói
lên những cảm xúc riêng của người
chụp mà còn nói cả những suy nghĩ
lẫn cảm xúc của những người khác
nữa. Chính vì vậy, qua ảnh, tôi luôn
thấy mình được bày tỏ những cảm
nhận và những suy tư sâu thẳm. Đó
có thể là một tấm ảnh chân dung ghi
lại một khoảnh khắc hân hoan hoặc

buồn rầu của một người bán hàng
rong trên phố. Đó có thể là một tấm
ảnh chụp những con ngựa đùa giỡn
trên đồi cỏ, hoặc cũng có thể là một
góc phố với hàng cây thân quen mà
chúng ta vẫn đi qua mỗi ngày... Dù
chụp gì đi chăng nữa, bên trong nó
luôn có sức mạnh tiềm ẩn khiến anh
rung động và bộc lộ ra bằng một
khoảnh khắc cảm xúc của hình ảnh,
nhờ đó mà chạm vào trái tim của
một số người. Có lẽ chính vì vậy
nên nhiếp ảnh với tôi có sức mạnh
rất lớn, có khả năng kết nối tâm hồn
người chụp ảnh lẫn người xem.
Với lối tư duy ấy, những bức ảnh
qua góc nhìn của Phạm Anh Dũng
dù không hoành tráng, rực rỡ như
nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng khác
nhưng lại rất hợp với Đà Lạt và vì
vậy luôn có sức mạnh kết nối tâm
hồn những người yêu Đà Lạt ở
khắp nơi.
Anh bảo, Đà Lạt vẫn đẹp, nhưng
thay đổi nhanh quá, tôi sợ cái cũ bị
cái mới lấy đi hết nên chưa bao giờ
ngơi nghỉ. Ngay cả những lúc chạy
ra phố phụ bà xã trông cửa hàng
hay ngồi góc cà phê Tùng tán gẫu
với bạn bè thì trong túi cũng luôn
có chiếc máy ảnh nhỏ để không
bỏ sót khoảnh khắc hay ho nào bất
chợt thấy. Phạm Anh Dũng là vậy,
nhẹ nhàng mà sâu sắc, vô cùng
nhạy cảm đúng như cái cách mà
những bức ảnh của anh chạm vào
trái tim người xem. Chính vì vậy,
trong lòng người Đà Lạt, Phạm
Anh Dũng là một nghệ sĩ.

Ca khúc “Phía ấy chạm mặt trời” của nhạc sĩ Đình Nghĩ đoạt giải thưởng âm nhạc quốc gia
Bằng triết lý nhân sinh: một
ngày cũng chính là trăm năm đời
người, nhạc sĩ Đình Nghĩ đã “nói”
bằng ca từ, giai điệu rằng: đã sống
ngày nào cũng phải sống có ý
nghĩa, cống hiến hết mình.
“Bình minh ơi em, nắng sớm
mai đọng mắt lá, lá bay/ Hoàng
hôn em say màu phong sương
thương hương rừng đôi mươi” Những ca từ đắm say, nồng nàn

tình yêu đời, yêu người, yêu thiên
nhiên, đất trời tươi đẹp đã mở
đầu cho ca khúc. Vẫn trên nền
âm nhạc dân tộc với tiếng cồng
chiêng, tiếng lá, tiếng gió rì rào,
tiếng suối róc rách, âm hưởng dân
gian đương đại, nhạc sỹ viết: Bình
minh ơi em! Bấm ngón tay ngày
tóc gió, gió lay/Hoàng hôn em
say, bàn chân xưa mưa giăng đồi
giêng hai.

Đoạn kết khép lại một ngày khi
mặt trời tắt hẳn “Mặt trời phía ấy
đong đầy, tình hồng xuống phố
ngất ngây/ Mặt trời phía ấy đong
đầy, mây vàng địu đàng núi bóng
thiên thai”. Việc lấy một ngày để
diễn tả trăm năm đời người, nói
lên triết lý nhân sinh là khó, nhưng
nhạc sĩ Đình Nghĩ đã cẩn trọng
chắt chiu từng ca từ, để khi mỗi lời
hát được cất lên mang tính gợi mở

cao, tất cả đều da diết như những
lời thơ.
Bằng lao động nghệ thuật
nghiêm túc, ca khúc “Phía ấy
chạm mặt trời” của nhạc sĩ Đình
Nghĩ đã được Hội Nhạc sĩ Việt
Nam trao giải thưởng tác phẩm
xuất sắc 2018. Đây là lần thứ 12
liên tiếp nhạc sỹ vinh dự đoạt được
giải thưởng này.
QUỲNH UYỂN

V

ới “Những đóa hồng”,
không chỉ tác phẩm mà
chính các tác giả đã là những
“bông hồng” đang khoe sắc, tỏa
hương. Mỗi người một vẻ tạo nên
bức tranh văn học nghệ thuật Lâm
Hà đa thanh, đa diện hòa quyện tựa
miền đất mến yêu vốn có đời sống
tinh thần phong phú này. Gấp lại
tuyển tập, tâm tưởng độc giả dâng
trào dạt dào lớp lớp sóng cung bậc
tình cảm - cung bậc cuộc đời dồn
nén trong tác phẩm. Đọc thơ của 19
tác giả, độc giả gặp lại những giọng
thơ thân thuộc, đã định danh gắn bó
với một thời vượt khó, vững niềm
tin mở đất Nam Ban, Tân Văn, Tân
Hà...: Nguyễn Gia Tình, Kiều Công

HỒ SƠ TƯ LIỆU

(TIẾP THEO)

b. Đảng, Nhà nước, Quân đội và
Nhân dân Việt Nam buộc phải đứng
lên thực hiện quyền tự vệ chính đáng
của mình, đập tan hành động xâm
lược của kẻ thù, bảo vệ biên giới
Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân
dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt
chủng Pôn Pốt.
- Sau chiến thắng năm 1975, Nhân
dân Việt Nam tha thiết mong muốn
hòa bình để khôi phục và phát triển
đất nước. Chúng ta đã thực hiện
chủ trương giảm quân thường trực
kể cả các quân khu ở phía Nam để
tập trung cho nhiệm vụ hàn gắn vết
thương chiến tranh, khôi phục và
xây dựng, phát triển đất nước.
+ Trước hành động khiêu khích,
xâm phạm biên giới Tây Nam Việt
Nam của quân Pôn Pốt, Đảng,
Nhà nước ta luôn nhất quán quan
điểm mong muốn Việt Nam và
Campuchia đàm phán ký kết hiệp
ước về biên giới giữa hai nước trên
tinh thần tôn trọng độc lập, chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau,
tiếp tục phát triển tình đoàn kết, hữu
nghị giữa nhân dân hai nước. Chúng
ta thực hiện nghiêm các thỏa thuận
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a hồng” hăng hoa giàu trách nhiệm

Luận, Nguyễn Đăng Chấn, Phú
Đại Tiềm, Dương Thành Thái, Hà
Đức Ái, Phạm Mua... Ở họ không
thưa vắng nét trữ tình như “Tôi về”
của Phương Liên: “Tôi về vớt ánh
trăng rằm/ Vỡ òa.../ Kỷ niệm ruột
tằm quặn đau/ Lời xưa “chưa dập
bã trầu”/ Em quên... để áo qua
cầu gió bay”. Không cầu kỳ câu
chữ mà cứ mộc mạc, đằm thắm
như “Người đàn bà chín” của Thủy
Tiên: “Đàn bà chín/ Yêu cách riêng
dìu dịu/ Sợ gập ghềnh/ Va vỡ mảng
thuyền thương/... Đàn bà chín/ Lùi
sau chồng/ Sau con cài hoa thắm/
Trải thênh thang/ Nâng bước chân
đời”... hay “cháy” hết mình: “Em
về/ Vớt vạt heo may/ Chao nghiêng
ru khẽ/ Những ngày - còn yêu”

(Còn yêu)...
Bên cạnh những vỉa tầng thơ
dung dị song không thiếu phần lạc
quan, trữ tình ấy, tuyển tập đã phát
lộ và khắc họa rõ nét hơn chân dung
những cây bút phản ánh sinh động
hiện thực cuộc sống vui - buồn
quanh mình và vượt lên đời thường
ở tầm khái quát, suy lý. Đó là Vũ
Hải Đường với: “Cố gắng làm mới
mình/ Nỗi buồn vẫn nguyên cũ rích/
Xức nước hoa lên mái tóc/ Cuộc đời
cũng đâu có thơm hơn” (Cắt tóc).
Hay: “Cứ mải tránh những hòn đá
to/ Ta trượt chân vì những viên sỏi
nhỏ/ Coi thường vết xước ngoài da/
Bị nhiễm trùng thành ra lâu khỏi”
(Kẻ dại). Đó là Lê Văn Hiếu trăn trở
với những mảng thường nhật đan
xen sáng - tối qua tác phẩm “Làm
nhà & tưởng tượng”, cùng “Mạch
nguồn” khiến ta nhiều suy ngẫm:
“Cái Giếng trong vườn nhà anh/
Đêm đêm về lại khóc/ Ngày thở
những tanh rêu/ Đêm thở những
mùi buồn/ Liệu còn những mạch
nguồn nào/ Trong vắt với chúng ta
không?”... Thơ là tiếng lòng của
mỗi tác giả song đó là tiếng lòng
nhân ái giàu sức gợi cảm và lan tỏa
thức tỉnh nhân tâm. “Thơ và gã ăn
mày” của Hoài Bảo minh chứng
sinh động: “Gã ăn mày trong bài
thơ tôi viết dở/ Sáng nay bước ra/
Chào tôi và buông lời xin bố thí/ Lời
hắn hay hơn thơ”. Trong bài “Năm
mươi ngàn mua ký ức tuổi thơ”, với
hình ảnh và hình tượng ấn tượng,

đầy biểu cảm về trái tim nghệ sĩ đa
cảm: “Năm mươi ngàn/ Tôi mua
những vết xước trên đôi bàn tay mẹ/
Vội vã móc từng con cua/ Trốn rét
trong hang/ Sau buổi làm đồng”...
khiến người đọc không tránh khỏi
bâng khuâng, tự vấn mình!
Cũng cần phác thảo thêm một vài
phong cách thơ thể hiện độc đáo qua
ngôn từ, hình tượng như Mila Bùi
với “Trăng hát”: “Ly cà phê yêu/
Nhỏ giọt/ Lấp lánh bầu trời” và Lê
Văn Hiếu với “Giải mã về chiếc túi
áo trên ngực”: “Tại sao tôi hay cười
một mình/ Tại sao tôi nói chuyện
một mình/ Chiếc túi cứ phập phồng,
phập phồng/ Nhiều lúc căng ra/
Tưởng chừng đứt chỉ”...
Theo dòng chảy hơn 30 năm,
Lâm Hà ngày thêm nhiều niềm vui
với đời sống vật chất, văn hóa, tinh
thần phong phú - đây chính là chất
“men” giúp văn nghệ sĩ thăng hoa
trong sáng tạo - còn được minh
họa sinh động bởi: Chùm ảnh của
Nguyễn Ngọc Thanh giới thiệu danh
thắng quê hương. Những tác phẩm
điêu khắc gỗ của các họa sĩ Nguyễn
Văn Tám, Lê Trọng Nghĩa đã nắm
bắt và tạc nên cái thần, cái cốt cách
hào hoa, tinh tế riêng biệt của miền
đất lành hội tụ bốn phương, cùng
bản sắc văn hóa đậm đà sử thi Nam
Tây Nguyên huyền thoại. Cuộc
sống chắp cánh cho những vũ điệu
của biên đạo múa Minh Trang tung
tẩy, đồng thời cũng khiến các nhạc
sĩ Nguyễn Tấn Hùng, Minh Huệ,
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Có những thứ
không muốn bỏ đi
Có những bộ đồ đã rất lâu
vẫn còn thấy đẹp
dù không thể mãi mặc
nhưng không lỡ bỏ đi.
Có người ta rất yêu
nhưng không thể đến cuối đường hạnh phúc
biết là không nên nhớ
cũng không lỡ bỏ đi.
Có những bài thơ viết cho em từ thời áo trắng
giờ gặp nhau giữa đời nheo nhóc con thơ
ký ức ngượng ngùng đỏ mặt
lẽ ra mình không nên đọc
nhưng không lỡ bỏ đi.
Nhiều khi xếp chật cuộc đời
những thứ chẳng bao giờ dùng đến
nhưng cũng không nỡ bỏ đi.
Nguyễn Văn Thái rung ngân thanh
âm tơ lòng để ra đời những ca khúc
hào hùng, thiết tha như: Tổ quốc ơi!
Người đẹp đến vô cùng, Gửi nhớ
Trường Sa. Trữ tình, sâu lắng, phơi
phới vui tươi như: Tình cờ, Trăng
can, Tình Xuân, Về Lâm Hà nghe
câu hát dân ca, Hạt nắng - Em đi
đâu, Chiều buôn Sê-nhắc...
Sáng tạo văn học nghệ thuật là
hành trình dấn thân không mệt mỏi
trên con đường gập ghềnh gian khó
song cũng phía trước tin yêu, hy

vọng luôn vẫy gọi và thôi thúc văn
nghệ sĩ chắt chiu dâng mật ngọt cho
đời. Tôi xin mượn xúc cảm của nhà
thơ Dương Thành Thái thay lời kết
chúc mừng tuyển tập “Những đóa
hồng” ra mắt bạn đọc: “Người đời
rũ bỏ tôi/ Sau mỗi cuộc hành trình/
Đầy khinh miệt/ Tôi là đất muốn
về nơi thuở nguyên sinh/ Ít nhất
cũng giúp cho cây/ Tạo màu xanh/
Đơm hoa, kết trái” (Tâm sự của hạt
bụi)…! Tự hào thay khi ta được làm
“hạt bụi” bồi đắp thế gian này!

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)
tại cuộc gặp mặt đại diện Việt Nam
và Campuchia tại Phnôm Pênh diễn
ra vào tháng 4/1976.
+ Kiên trì chủ trương xây dựng
đường biên giới hòa bình, hữu nghị
với Campuchia, Quân ủy Trung
ương Đảng ta đã chỉ thị cho các
quân khu, tỉnh có đường biên giới
với Campuchia tăng cường đoàn
kết với nhân dân Campuchia, tránh
mọi sự khiêu khích. Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng,
tháng 12/1976, Đảng, Nhà nước
Việt Nam tiếp tục khẳng định lập
trường của mình: “Ra sức bảo vệ
và phát triển mối quan hệ đặc biệt
giữa nhân dân Việt Nam với nhân
dân Lào và Campuchia, tăng cường
tình đoàn kết chiến đấu, lòng tin
cậy, sự hợp tác lâu dài và sự giúp
đỡ lẫn nhau về mọi mặt giữa nước
ta với hai nước anh em trên nguyên
tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng
độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh
thổ của nhau; tôn trọng lợi ích của
nhau, làm cho ba nước vốn gắn bó
với nhau trong cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc sẽ mãi mãi gắn bó
với nhau trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ đất nước, vì độc lập và
phồn vinh của mỗi nước”.

- Bất chấp mọi nỗ lực ngoại giao
hòa bình của Việt Nam, tập đoàn Pôn
Pốt ra sức tuyên truyền xuyên tạc lịch
sử, chủ động gây ra các vụ xung đột,
lấn chiếm biên giới Tây Nam Việt
Nam; huy động phần lớn sức mạnh
quân sự, hàng chục sư đoàn chủ lực
và nhiều trung đoàn địa phương tiến
hành cuộc chiến tranh xâm chiếm
biên giới Tây Nam Việt Nam. Đi đến
đâu, chúng tàn phá làng mạc, giết hại
dã man người dân, kể cả người già,
phụ nữ, trẻ em Việt Nam.
- Những hành động xâm lược
và diệt chủng tàn bạo của tập đoàn
Pôn Pốt là không thể dung tha.
Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của
Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu
nước Campuchia, của nhân dân
Campuchia, Đảng, Nhà nước, Quân
đội và nhân dân Việt Nam đã thực
hiện quyền tự vệ chính đáng và
thiêng liêng của mình để bảo vệ
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của
Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài
sản của nhân dân; đồng thời cùng
với lực lượng vũ trang và nhân dân
Campuchia đánh đổ chế độ diệt
chủng, giúp đỡ những người cách
mạng chân chính Campuchia làm lại
cuộc cách mạng đã bị phản bội.

2. Tóm tắt diễn biến cuộc chiến
tranh
Cuộc chiến tranh diễn ra theo 2
giai đoạn:
a. Giai đoạn 1 (từ ngày 30/4/1977
đến ngày 5/1/1978): Quân Pôn Pốt
mở các cuộc tiến công quy mô lớn
sang lãnh thổ Việt Nam; cùng với
việc tổ chức lực lượng vũ trang
đánh lui quân địch, Đảng, Nhà nước
ta tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm
tìm kiếm giải pháp hòa bình
- Với dã tâm xâm lược, mở đầu
cuộc chiến tranh, Pôn Pốt liên tiếp
mở 3 cuộc tiến công quy mô lớn
sang lãnh thổ Việt Nam:
+ Ngày 30/4/1977, chúng đánh
vào 14/16 xã biên giới thuộc tỉnh An
Giang, tàn phá các bản làng, trường
học, cơ sở sản xuất của ta, bắn pháo
vào những nơi đông dân cư ở sát
biên giới và vào sâu trong lãnh thổ
Việt Nam. Các cuộc tiến công và
pháo kích của quân Pôn Pốt vào An
Giang tính đến ngày 19/5/1977 đã
giết hại 222 người và làm 614 người
dân Việt Nam bị thương, phá nhiều
nhà cửa, tài sản của nhân dân,...
Trước hành động xâm lược trắng
trợn của quân Pôn Pốt, các lực
lượng biên phòng và dân quân, du

kích các xã Vĩnh Xương, Vĩnh Gia,
Nhân Hưng… đã anh dũng chiến
đấu, ngăn chặn địch. Quân đội ta
đã sử dụng 1 trung đoàn (thuộc Sư
đoàn 330), 1 trung đoàn tàu thuyền
và 2 tiểu đoàn địa phương An Giang
đánh trả, diệt 300 tên, buộc quân
Pôn Pốt rút về bên kia biên giới.
Ngày 23/5/1977, Quân ủy Trung
ương ra chỉ thị cho lực lượng vũ
trang ở phía Nam: “Kiên quyết bảo
vệ chủ quyền lãnh thổ của ta, không
dung thứ bất cứ sự xâm lấn nào của
lực lượng khiêu khích phản động
Campuchia vào lãnh thổ ta; đồng
thời tôn trọng chủ quyền lãnh thổ
của Campuchia. Tìm mọi cách làm
nhụt tinh thần của bọn khiêu khích.
Tuyên truyền vận động nhân dân
bạn và tranh thủ sự đồng tình của
dư luận, tạo điều kiện ổn định một
bước biên giới với Campuchia. Đập
tan âm mưu chia rẽ các nước anh
em trên bán đảo Đông Dương”.
Thực hiện chỉ thị của Quân ủy
Trung ương, các đơn vị Quân khu 5,
Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn
3, Quân đoàn 4 tổ chức điều chỉnh
lực lượng, phương tiện, xây dựng
phương án, sẵn sàng chiến đấu. Tổng
cục Hậu cần triển khai một số kho,

bảo đảm yêu cầu chiến đấu; các binh
chủng Công binh, Pháo binh triển
khai một số đơn vị sẵn sàng đánh
địch ở các hướng; mạng thông tin
liên lạc từ quân khu tới các đồn, chốt
biên phòng được tăng cường thêm
lực lượng và phương tiện.
+ Từ ngày 25/9/1977, quân Pôn
Pốt tập trung 9 sư đoàn chủ lực cùng
lực lượng địa phương mở cuộc tiến
công lớn thứ 2 đánh sang địa bàn
các tỉnh An Giang, Kiên Giang,
Long An, Đồng Tháp lên hướng Tây
Ninh, gây nhiều tội ác đối với nhân
dân Việt Nam. Riêng ở 3 xã thuộc
các huyện Tân Biên, Bến Cầu (Tây
Ninh), quân Pôn Pốt đã tàn sát trên
một nghìn người dân.
Trước diễn biến mới của cuộc
chiến tranh, do ta chưa tổ chức được
tuyến phòng thủ biên giới, Bộ Tổng
Tham mưu quyết định sử dụng một
bộ phận lực lượng chủ lực cơ động
của Bộ đánh lui các cuộc tiến công
của quân Pôn Pốt ở nhiều khu vực
trên biên giới, giành lại những khu
vực bị lấn chiếm, sau đó lui về củng
cố lực lượng.
(CÒN NỮA)

Theo Tài liệu Ban Tuyên giáo
Trung ương - Tổng cục Chính trị
Quân đội Nhân dân Việt Nam
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CUỐI TUẦN

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường truyền thông về du lịch
Theo Đề án, nội dung tuyên
truyền gồm: 1- Thông tin tuyên
truyền về quan điểm, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, nội dung và kết
quả thực hiện các chiến lược, quy
hoạch, chương trình, dự án của
Nhà nước về phát triển du lịch và
quy tắc ứng xử văn minh trong lĩnh
vực du lịch; 2- Thông tin, tuyên
truyền về các sản phẩm du lịch
nổi trội, khác biệt, có khả năng
cạnh tranh cao, mang thương hiệu
quốc gia nhằm tăng cường năng
lực cạnh tranh của du lịch Việt
Nam trên thị trường du lịch quốc
tế; 3- Tuyên truyền, trao đổi kinh
nghiệm về các mô hình, các điển
hình thành công tiêu biểu trong
phát triển du lịch, giải quyết tốt các
vấn đề an sinh xã hội, tạo nhiều

NHẬT QUÂN

V

ới mong muốn đưa Đà
Lạt đến gần du khách
hơn và mỗi chuyến đi
là một trải nghiệm mới
trong đời, Dalattourist khai thác
và đầu tư có chiều sâu nguồn tài
nguyên thiên nhiên sẵn có để cho
ra đời những sản phẩm chất lượng,
độc đáo và thân thiện môi trường.
Từ khi cổ phần hóa, Dalattourist
đã nhanh chóng thay đổi tư duy,
xây dựng uy tín và hình ảnh ngày
càng vững chắc thông qua việc
phát triển nhiều loại hình, sản
phẩm du lịch khác biệt và hấp dẫn
tại Đà Lạt - Lâm Đồng.
Với thế mạnh là quản lý du lịch
tại các điểm đến độc đáo của Đà
Lạt, như thác Datanla, đồi Robin,
núi LangBiang, Dalattourist đã
khai thác các loại hình du lịch
dựa vào địa hình và gắn với tự
nhiên, như leo núi, leo vách đá ở
Khu Du lịch (KDL) Lang Biang;
du lịch mạo hiểm ở KDL thác
Datanla (máng trượt, đu dây, vượt
thác, hành trình trên cao); cáp
treo... Cùng với việc khám phá
các loại hình du lịch khác biệt
của Dalattourist, du khách còn có
cơ hội thưởng thức phong cảnh
Đà Lạt theo một cách riêng. Như
hệ thống cáp treo hiện đại đưa
du khách từ đồi Robin lướt trên
những ngọn thông xanh mát, vườn
rau hoa tươi tốt, ngắm Thiền viện
Trúc Lâm và hồ Tuyền Lâm thấp
thoáng sau tán rừng...
Thay vì đi bộ qua 200 bậc đá
ở thác Datanla, với hành trình du
lịch mạo hiểm vượt thác, du khách
sẽ có được rất nhiều cung bậc cảm
xúc khi trượt vách đá khô xuống
dòng nước xoáy; hoặc đối mặt
với ngọn thác hùng vĩ, nước tung
bọt trắng giữa tiếng ầm ào thách
thức; hoặc đi bộ trên bờ nước, bơi
lội trong dòng chảy lững lờ của
các khoảng lặng nối tiếp giữa các
con thác; hoặc đu dây trên cao,
ngắm bầu trời và cảnh rừng mênh
mông... Khám phá bản lĩnh của
chính mình, thử thách bản thân
qua những hoạt động không dễ gì
có được, hòa mình vào thiên nhiên
cùng tiếng chim hót, tiếng thác
đổ, là những trải nghiệm vô cùng
tuyệt vời!
Hoặc trong hành trình leo núi

việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh
tế và tạo động lực cho các ngành,
lĩnh vực khác phát triển, đem lại
hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn
hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và
quốc phòng, an ninh.

Để nâng cao hiệu quả đề án,
một số giải pháp sẽ được tuyên
truyền qua các phương tiện thông
tin đại chúng như: Xây dựng
ấn phẩm du lịch bằng nhiều thứ
tiếng, đặc biệt xây dựng bộ ấn

phẩm riêng cho một số thị trường
trọng điểm, ấn phẩm dành cho thị
trường chuyên biệt.
Sản xuất phim, phóng sự, video,
thông điệp nhằm quảng bá về
thương hiệu du lịch Việt Nam; liên
kết với các đài truyền hình quốc tế
sản xuất các chương trình quảng
bá du lịch Việt Nam; khai thác
kênh thông tin điện tử đối ngoại,
cổng thông tin aseanvietnam.vn,
vietnamasean.vn, asen.vietnam.
vn...; đăng tải thông tin quảng bá
hình ảnh đất nước, con người và
tiềm năng du lịch Việt Nam qua hệ
thống trang thông tin điện tử của
các cơ quan đại diện Việt Nam ở
nước ngoài.
Ngoài ra, đề án cũng chỉ rõ hình
thức truyền thông lồng ghép qua
các hoạt động và sự kiện lớn tổ

Dalattourist - nâng tầm thương hiệu
du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng

Toàn cảnh hồ Đan Kia nhìn từ đỉnh núi Lang Biang. Ảnh: N.Quân

Công ty Cổ phần Du lịch Lâm
Đồng (Dalattourist) là một
thương hiệu du lịch truyền
thống nổi tiếng của tỉnh Lâm
Đồng và là công ty du lịch dịch vụ - lữ hành lâu đời nhất
Đà Lạt. Dalattourist luôn chủ
động cung cấp những dịch vụ
du lịch gắn liền với thiên nhiên,
văn hóa và bản sắc Đà Lạt đến
du khách và tiên phong trong
áp dụng công nghệ vào phục
vụ du lịch.
Địa hình thác Datanla được xem là lý tưởng để tổ chức loại hình du lịch
thể thao mạo hiểm tại Đà Lạt. Ảnh: N.Quân

ở KDL Lang Biang, du khách sẽ
được lắng lòng với mối tình trắc
ẩn tạo nên truyền thuyết giữa
chàng K’Lang và nàng H’Biang;
hoặc đứng trên đỉnh núi Bà, phóng
tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh khu

vực hồ Đan Kia - Suối Vàng và
những vùng trồng rau của Đà Lạt
quanh chân núi; hay lang thang
tìm hiểu cuộc sống của đồng
bào các dân tộc bản địa trên cao
nguyên Lâm Viên... Không đi bộ,

không leo vách đá, du khách có
thể cưỡi ngựa trên đồi cỏ - cũng là
một cảm xúc không dễ tìm thấy ở
nơi khác.
Và, sau những hành trình
khám phá đó, các nhà hàng của

chức trong cũng như ngoài nước;
truyền thông qua hệ thống internet...
Báo Nhân Dân, Đài Truyền
hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt
Nam, Thông tấn xã Việt Nam là
các cơ quan chủ lực trong việc
thực hiện đề án, có nhiệm vụ xây
dựng chuyên trang, chuyên mục,
chuyên đề, bản tin tuyên truyền
về du lịch và phối hợp với các bộ,
cơ quan liên quan tổ chức, khuếch
trương các sự kiện du lịch nhằm
tăng cường quảng bá rộng rãi. Các
cơ quan báo chí khác căn cứ kế
hoạch tuyên truyền của Bộ Thông
tin và Truyền thông hàng năm,
thông tin do Bộ Văn hóa - Thể
thao và Du lịch cung cấp để thực
hiện những nội dung phù hợp.

TS tổng hợp
(Theo hanoimoi.com.vn)

Dalattourist cũng có sự độc đáo
không kém, như nhà hàng Thung
lũng Trăm năm với món nướng
được thưởng thức cùng sự khéo
léo, điêu luyện của những chàng
trai, cô gái Tây Nguyên trong
điệu chiêng, vòng xoang tình tứ
quanh đống lửa; nhà hàng buffet
lẩu rau LÉGUDA với hơn 30 loại
rau, củ, quả đặc trưng của Đà Lạt;
hay nhà hàng gọi món tươi ngon,
hấp dẫn Datanla...
Nắm bắt được xu thế thay đổi
thói quen tiêu dùng của du khách,
từ nhiều năm trước, Dalattourist
đã xây dựng các video sử dụng
công nghệ 3D để giới thiệu điểm
đến, tạo nên các tour ảo cho du
khách tham khảo khi vào thăm
trang web của Công ty trước khi
quyết định một hành trình thực
sự. Chính vì vậy, doanh thu của
Dalattourist luôn có mức tăng
trưởng tốt, riêng năm 2018, doanh
thu vượt 15% so với năm 2017.
Trong đó, sản phẩm du lịch vừa
đưa vào phục vụ du khách năm
2018 là hệ thống máng trượt mới
đã cho doanh thu 30 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Nhật Vũ - Giám
đốc kinh doanh tiếp thị của
Dalattourist, cho biết: Từ tháng
3/2018 đến nay, Dalattourist đã
đầu tư trên 2 tỷ đồng cho hạ tầng
công nghệ, và dự kiến sẽ hoàn
thiện sau 3 năm nữa. Khi đó, hệ
thống wifi tốc độ cao có thể phục
vụ cho số lượng lớn người truy
cập, băng tần đủ rộng để chia sẻ
dữ liệu quảng bá đến khách hàng
và chạy phần mềm quản lý để tối
ưu hóa nguồn nhân lực. Hết quý
I/2019, Dalattourist sẽ chính thức
vận hành qua mạng các quy trình
giao dịch.
Tháng 12/2018, Dalattourist đã
vinh dự nhận được giải thưởng
“TOP 10 thương hiệu hàng đầu
Việt Nam” dựa trên các khảo
sát, đánh giá khoa học và khách
quan của Viện Khảo sát đánh giá
Chỉ số cạnh tranh cùng các cơ
quan hợp tác về chuyên môn, từ
đó lựa chọn ra các thương hiệu
Việt có độ tín nhiệm cao dẫn đầu
trong các lĩnh vực, ngành nghề.
Phần thưởng góp phần khẳng
định thêm vị thế của thương hiệu
Dalattourist trên bản đồ du lịch
Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam
nói chung.

GIA ĐÌNH - ĐỜI SỐNG
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Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ
Hồ, nhiều cựu chiến binh (CCB)
vượt qua khó khăn thử thách để
vươn lên thoát nghèo bằng việc
xây dựng các mô hình sản xuất
như trang trại hay vườn rau
mang lại hiệu quả kinh tế cao.
THÂN THU HIỀN

ham quan mô hình trang
trại sinh thái của ông Âu
Xuân Hồng (60 tuổi thôn Pré, Phú Hội, Đức
Trọng), chúng tôi khá bất ngờ khi
nhìn thấy cơ ngơi trang trại khang
trang của ông. Với bản lĩnh của
người lính Cụ Hồ, ông luôn tìm tòi
và ham học hỏi để phát triển kinh tế
trong gia đình. Nhận thấy mô hình
trang trại nuôi heo siêu nạc và gà
cho thu nhập cao, ông Hồng mạnh
dạn vay vốn ngân hàng để phát
triển mô hình trang trại chăn nuôi.
Tận dụng hết diện tích trong
vườn và cả những thời gian rảnh
rỗi, ông Hồng mở rộng trang trại
và đầu tư với số lượng nhiều hơn
2.800 con heo, 30 ngàn con gà và
100 con bò. Đến nay cũng đã được
3 năm từ lúc ông có trang trại
chăn nuôi, nhờ cần cù, chịu khó,
người cựu quân nhân đã trở thành
hộ sản xuất, kinh doanh giỏi được
nhiều người biết đến. Mở rộng mô
hình, ông Hồng liên kết với Công
ty Thái Lan đầu tư tại Việt Nam

T

Vườn rau công nghệ cao của ông Phạm Ngọc Tổng. Ảnh: T.Hiền

để chủ động đầu ra và thu lãi gần
200 triệu đồng cho mỗi lứa heo
và gà. Làm kinh tế giỏi, ông còn
chủ động tạo công ăn việc làm cho
người dân xung quanh với mong
muốn sẽ giúp đỡ được phần nào
cho cuộc sống của bà con trong
vùng. Ông Hồng chia sẻ: “Vùng
đất Pré chủ yếu là đất mỡ, nếu
trồng cây hoa màu thì đến khi nào
mới thoát nghèo được. Gọi là mô
hình trang trại sinh thái vì cái này
tôi làm đều đảm bảo môi trường
sạch, các chất thải từ bò, heo, gà
tôi đều có một quy trình để không
gây ô nhiễm hay bốc mùi ảnh
hưởng đến người xung quanh”.
Cũng giống như ông Hồng, trở
về địa phương sau những năm
tháng trong quân ngũ, ông Phạm
Ngọc Tổng (xã Hiệp An - Đức

CHUYÊN MỤC THANH NIÊN

Trọng) vẫn nêu cao tinh thần
người lính. Năm 2011, ông bắt đầu
triển khai mô hình trồng rau công
nghệ cao trên mảnh đất mình đang
có. “Hiện tại, tôi sử dụng diện tích
đất của gia đình để trồng rau như:
súp lơ, xà lách các loại, cà chua và
cấy mô. Những loại rau, củ này sẽ
được siêu thị ở Đà Lạt thu mua lại,
trừ toàn bộ chi phí về điện, nước,
công chăm sóc thì mỗi tháng gia
đình tôi thu nhập 30 triệu đồng/
sào”, ông Tổng cho hay.
Không chỉ hai mô hình tiêu biểu
trên, nhiều mô hình phát triển và
cải thiện kinh tế trong gia đình hội
viên như: Mô hình nông nghiệp
Hợp tác xã Bơ tại xã Hòa Bắc;
mô hình phát triển nghề nuôi tằm
ở Cát Tiên; mô hình phòng cháy,
chữa cháy tại Lạc Dương; mô hình

“Xắn tay” vào mùa tết
ca, G đã được một anh bạn người
Đà Lạt chở miễn phí, câu chuyện
kết nối hai người xa lạ trở nên gần
gũi và đến giờ, anh bạn ấy vẫn vui
vẻ chở vợ đi làm, chở con của hai
anh chị đi học mỗi ngày...

Tết Nguyên đán - kỳ nghỉ đặc
biệt của năm sắp đến, nhiều
sinh viên (SV) thay vì tranh thủ
thời gian này để nghỉ ngơi hay
tụ họp bạn bè lại lên kế hoạch
kiếm công việc làm thêm.
HẢI YẾN

Nhiều người nghỉ,
mình làm
Gia đình ở Đà Lạt nên đối với
Huyền Anh - sinh viên Khoa Mầm
non, Trường Cao đẳng Sư phạm
Đà Lạt, thời điểm cận tết không
phải là những ngày chật vật mua vé
tàu xe về quê hay chất chồng trong
băn khoăn nên về hay ở lại cho đỡ
tốn kém chi phí. Dù vẫn đủ đầy
trong tình cảm gia đình cùng mức
sống tương đối ổn định nhưng từ
những ngày này, cô bạn nhỏ nhắn,
hiền lành đã lên kế hoạch sắp xếp
thời gian làm thêm mùa tết. Học
ngành Mầm non nên Huyền Anh
thường lựa chọn những công việc
được tiếp xúc với trẻ. Năm ngoái,
cô sinh viên này làm chân quản
lý ở một khu vui chơi dành cho
trẻ em. Nhờ bản tính chăm chỉ,
nhanh nhẹn cộng với những kiến
thức được đào tạo, cô giáo tương
lai ứng biến với các tình huống
khá hợp lý. Sau mùa tết, Huyền
Anh tiếp tục nhận được các cuộc

chế biến mắc ca Di Linh...
Có được phong trào “CCB làm
kinh tế” là từ nhiều năm qua, Hội
CCB tỉnh Lâm Đồng đã nêu cao
được tinh thần tự lực, tự cường,
chủ động và sáng tạo phát triển
kinh tế trong các cá nhân, tập thể
trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, xác
định phát triển kinh tế, giảm nghèo
là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm, Hội CCB tỉnh đã phát
động phong trào thi đua “CCB
giúp nhau giảm nghèo, làm kinh
tế giỏi” đến từng cán bộ, hội viên
CCB. Vì vậy, những năm gần đây,
phong trào “CCB giúp nhau giảm
nghèo, làm kinh tế giỏi” được
triển khai rộng khắp, góp phần tạo
sự đồng thuận, đoàn kết giữa các
hội viên Hội CCB. Đồng thời tạo
sự gắn bó mật thiết giữa tổ chức

Hội với từng hội viên. Từ những
việc làm cụ thể đã xuất hiện nhiều
tấm gương CCB tiêu biểu giúp
nhau giảm nghèo, vượt khó, vươn
lên làm giàu chính đáng.
Ông Trần Thống - Trưởng Ban
Tuyên giáo CCB tỉnh cho biết,
hiện nay, các CCB không chỉ chăm
lo phát triển kinh tế mà còn nêu
cao tinh thần đoàn kết, tương trợ
nhau bằng việc xây dựng quỹ Hội
với nhiều phong trào như: Đền ơn
đáp nghĩa, Quỹ hỗ trợ giảm nghèo,
xóa nhà tạm. Thông qua những
hoạt động làm kinh tế, giúp nhau
giảm nghèo đã tăng cường đoàn
kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội
ngày càng khăng khít hơn.
Theo Hội CCB tỉnh, hiện nay,
trên địa bàn toàn tỉnh có 45/2.800
hội viên đang làm kinh tế giỏi và
thu nhập bình quân mỗi hội viên
là 1,5 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó,
để tạo điều kiện thuận lợi cho
từng hội viên phát triển, những
năm qua, Hội CCB tỉnh đã phối
hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu
tư Thương mại và Dịch vụ, Trung
tâm Khuyến nông, Khuyến lâm...
tổ chức 6-10 lớp tập huấn. Thông
qua các lớp tập huấn, hội viên
được nâng cao kiến thức khoa
học - kỹ thuật trong sản xuất, chăn
nuôi, trồng trọt.
Hình ảnh CCB một lần nữa
được khẳng định cho vẻ đẹp ý chí,
phẩm chất đáng quý của người
lính giữa thời bình, góp phần xây
dựng quê hương ngày một ấm no
và tươi đẹp hơn.

Sinh viên Đại học Đà Lạt làm thêm công việc thu ngân tại siêu thị. Ảnh: H.Yến

gọi từ phía đơn vị đó để làm việc
vào những ngày cuối tuần đông
khách. Tết năm nay, cô bạn này
tiếp tục có cơ hội làm công việc đã
dần quen thuộc ấy, trước là để rèn
luyện khả năng thích nghi với môi
trường bên ngoài, cùng đó, từ mức
tiền công gấp 3 lần ngày thường,
Huyền Anh có thu nhập kha khá
bằng chính sức lao động của mình
nhằm chủ động trang trải cho nhu
cầu bản thân.
Nhắc đến việc làm thêm ngày
tết trong thời SV, chị H.G, hiện là
chủ một doanh nghiệp kinh doanh
các mặt hàng đặc sản Đà Lạt vẫn

len lỏi những niềm vui. Quê ở
Nghệ An, điều kiện gia đình khó
khăn, với chị G lúc ấy, tết là dịp
cần tranh thủ đi làm bởi khi hầu
hết mọi người nghỉ, lao động
khan hiếm, tiền công sẽ tăng cao.
Chị xác định tâm lý vững vàng là
cứ chịu khó làm việc vào mùa tết
để có thể bù đắp cho chi phí học
tập, sinh hoạt trong học kỳ mới,
rồi sẽ về thăm nhà vào mùa hè.
Bởi vậy, G là một trong số những
sinh viên đăng ký ở lại ký túc xá
và “xông pha” làm việc tại hội
chợ. Để rồi, trong một dịp tình cờ
gọi xe đi đến chỗ làm khi sắp vào

Phút giao thừa
không lặng lẽ
Nếu trước đây, SV làm thêm
xoay quanh những công việc như
bán hàng, phục vụ hàng quán hay
cả những công việc lao động chân
tay như đóng gói hoa, thu hoạch
rau… thì nay nguồn việc đa dạng
hơn như trực điện thoại, tư vấn
mặt hàng, phát brochure, tham gia
hoạt náo sự kiện… Tùy khả năng,
sở thích, bạn trẻ có thể lựa chọn
công việc hợp với bản thân mình.
Và theo đại diện nhiều đơn vị tổ
chức các hoạt động mùa tết thì
lực lượng lao động uy tín và năng
động nhất mà họ hướng tới là SV.
Tùy vào điều kiện sức khỏe mà
SV có thể lựa chọn làm theo ca để
“chinh chiến” suốt mùa tết. Tuy
làm việc vất vả trong một dịp thật
đặc biệt nhưng SV luôn được sưởi
ấm bởi sự đồng hành từ phía nhà
trường. Theo anh Phan Tuấn Anh
- Bí thư Đoàn Trường Đại học Đà
Lạt (ĐHĐL) thì những năm gần
đây, Trường ĐHĐL đều kêu gọi
các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
ủng hộ, hỗ trợ các SV ở ký túc xá,
ở trọ không có điều kiện về nhà

ăn tết. Mỗi năm, trường huy động
được từ 20 - 30 triệu đồng gồm
tiền và quà tặng SV. Bên cạnh đó,
Đoàn trường còn phối hợp với các
đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu
tuyển dụng việc làm thời vụ tết
để đưa thông tin tuyển dụng, giới
thiệu lên fanpage của Đoàn trường
và trang thông tin điện tử Trường
ĐHĐL. Ví dụ như thông tin tuyển
dụng dịp tết của các quán cà phê
hay Rạp chiếu phim Cinestar
đều đã được cập nhật lên trang
Fanpage từ tháng 11 dương lịch để
SV có thể tìm kiếm, chọn lựa công
việc phù hợp với bản thân. Còn tại
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt,
với đặc thù đây là ngôi trường mà
SV theo học có hộ khẩu thường trú
trong tỉnh nhưng mỗi năm cũng có
khoảng vài chục SV đăng ký ở lại
ký túc xá và tranh thủ đi làm thêm.
Theo anh Đoàn Xuân Sơn - Bí thư
Đoàn trường thì vào dịp đặc biệt
này, Phòng Tổ chức cán bộ - Công
tác sinh viên, Đoàn trường và Hội
Chữ thập đỏ nhà trường hợp sức
thực hiện việc thăm hỏi, hỗ trợ các
phần quà đón xuân tới SV. Đến
phút giao thừa, không khí gần
gũi, chan hòa hơn hết thảy những
ngày khác trong năm khi thầy cô
và SV cùng ngồi lại chân tình chia
sẻ những câu chuyện năm cũ, nói
về dự định trong năm mới, những
giọng hát cất lên ấm áp hòa vào
khúc giao mùa...
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Triển vọng nuôi cá tầm ở Đam Rông
VI XUÂN

M

ặc dù là loài cá đem
lại hiệu quả kinh
tế cao, nhưng do
đặc điểm của loài
cá nước lạnh nên không phải nơi
nào cũng nuôi được. Trong khi đó
ở địa bàn xã Rô Men, theo một
người có kinh nghiệm trong nghề,
thì nơi đây có điều kiện tự nhiên
lý tưởng cho việc nuôi cá tầm.
Điển hình nhất là địa bàn Thôn 1
và Thôn 2 nằm ở thượng nguồn
của dòng suối Nước Mát, nhiệt độ
quanh năm mát lạnh, dòng nước
trong lành chưa bị ô nhiễm là môi
trường thuận lợi cho loài cá này
phát triển. Hiện nay, tại thôn này
có 2 doanh nghiệp và 4 hộ nuôi,
những hộ nuôi nhiều trên dưới
chục nghìn con giống, hộ nuôi ít
cũng có đến một nghìn con. trong
đó có một doanh nghiệp chuyên
ươm cá giống, để cung cấp cho
các tỉnh bạn. Bước đầu một số hộ
đã có cá thương phẩm xuất bán ra
thị trường với lợi nhuận khá cao.
Một trong những hộ có cá
thương phẩm bán lứa đầu tiên,
đó là hộ anh Vũ Văn Hưng ở
Thôn 2, xã Rô Men. Sau một
thời gian chật vật với nghề nuôi
heo với quy mô lớn, nhưng lợi
nhuận không được bao nhiêu,
gia đình anh quyết định chuyển
sang nuôi cá tầm. Anh cho biết,
cách đây hơn 1 năm do giá heo
rớt giá, nguồn thức ăn chăn nuôi
lại cao, nên một thời gian dài anh
bỏ không gần 300 m2 chuồng
trại. Từ đầu năm 2018, trên địa
bàn thôn có công ty ươm giống
cá tầm đến đầu tư ở khu vực gần
nhà. Ý tưởng nuôi cá tầm của anh
xuất hiện từ đó. Sau một thời gian
tự tra cứu, học hỏi kinh nghiệm,
anh tiến hành cải tạo 300 m2
chuồng trại nuôi heo thành bể cá.
Đồng thời đầu tư thêm 100 triệu
đồng để lắp đặt hệ thống ống dẫn
nước, đưa nước từ con suối gần
nhà vào các bể nuôi cá, được cải
tạo từ các chuồng nuôi heo. Sau
khi vệ sinh, khử trùng chuồng
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hỉ trong hai ngày đầu năm
2019, hai vụ tai nạn giao
thông đặc biệt nghiêm
trọng đã xảy ra, cướp đi sinh
mạng của bảy người và làm bị
thương hàng chục người khác mà
nguyên nhân cơ bản là do sử dụng
rượu, bia trước khi lái xe. Cụ thể,
chiều 2/1/2019, Phạm Thành Hiếu
(32 tuổi, quê Long An) lái xe đầu
kéo chở hai thùng container gạo từ
Long An về TP HCM. Đến Ngã tư
Bình Nhựt trên Quốc lộ 1A, đoạn
gần cầu Bến Lức, xe lách qua một
xe tải phía trước rồi tông hàng loạt
xe máy đang dừng đèn đỏ. Tai nạn
làm 4 người tử vong, 20 người bị
thương, 21 xe máy biến dạng. Xét
nghiệm của cơ quan chức năng cho
thấy, Hiếu dương tính với ma túy
trong nước tiểu, trong máu có cồn.

Gần đây nghề nuôi cá tầm đã thu hút nhiều hộ chăn nuôi ở Đam Rông, bởi hiệu quả đem lại của nó
hơn hẳn nhiều loại con vật nuôi ở huyện. Nguồn lợi từ những lứa cá thương phẩm đầu tiên của một
số hộ đi tiên phong trong việc nuôi cá tầm ở đây, đã mở ra một triển vọng mới cho nghề nuôi cá nước
lạnh ở địa phương.

Sau 10 tháng nuôi, cá tầm của gia đình anh Hưng đạt trọng lượng mỗi con gần 2 kg. Ảnh: Vi Xuân

trại và chuẩn bị các điều kiện cần
thiết, anh mua 3.000 con giống cá
tầm, loại 3 tháng tuổi thả vào bể,
với giá bình quân 28 ngàn đồng/
con. Cũng từ đó vợ chồng anh
bắt đầu cho cuộc hành trình mới
trong chăn nuôi.
Anh Hưng tâm sự: “Lúc đầu
mình tưởng cá tầm khó nuôi,
nhưng hóa ra lại dễ. Vì khu vực
gần nhà đang có nguồn nước
suối tự chảy, nguồn nước không
bị ô nhiễm, lại có nhiệt độ thích
hợp để cá phát triển”. Trong
quá trình nuôi, gia đình anh
luôn chú ý vệ sinh nguồn nước,
không để bị nhiễm. Bởi theo
anh loài cá này chỉ sống trong
môi trường nước sạch, nếu
nước bị ô nhiễm, hoặc không
có nguồn nước vào ra liên tục,
thiếu oxy thì cá sẽ chết.
Về thức ăn, hiện tại anh chỉ cho
cá ăn cám công nghiệp, một loại
cám chuyên dụng cho cá tầm,
với giá khoảng 32 ngàn đồng/kg,
nhưng phải mua tận thành phố Hồ

Chí Minh vì tại địa phương không
có. Anh Hưng cho biết thêm: Cứ
bình quân trong vòng 10 tháng,
kể từ khi bắt giống đến khi xuất
bán, mỗi con cá tiêu thụ khoảng
3 đến 3,5 kg cám, thì trọng lượng
mỗi con đạt từ 1,8 kg đến 2 kg. Cá
càng to thì càng có giá, không sợ
quá trọng lượng mất giá như chăn
nuôi heo. Khi thu hoạch, được
thương lái đến tận nơi thu mua với
giá theo thị trường. Hiện tại ở đây
mỗi kg được bán sỉ với giá 170
đến 180 nghìn đồng, thời điểm
gần giáp tết giá càng cao, nguồn
cung không đủ cầu.
Gần đây, sau hơn 10 tháng chăn
nuôi, gia đình anh đã xuất bán
bớt 100 con, bình quân mỗi con
nặng gần 2 kg. Theo cách tính
của anh thì mỗi con anh cũng có
lãi từ 120 đến 140 nghìn đồng.
Nếu xuất bán hết 1.000 con, gia
đình anh có lãi ít nhất hơn 100
triệu đồng.
Qua trao đổi với một số hộ nuôi
cá tầm ở đây, thì việc nuôi loại cá

này tuy dễ mà khó, khó mà dễ.
Dễ là ở đây có môi trường thiên
nhiên ưu đãi, có tiểu vùng khí
hậu phù hợp cho con cá tầm phát
triển, nguồn nước suối tự nhiên
đầu nguồn mát lạnh, không bị ô
nhiễm. Nguồn nước này lại ở các
khe, suối từ rừng cao quanh năm
đổ về, nên dễ dàng cho việc dẫn
nước về tận nhà để chăn nuôi.
Cái khó là việc nuôi cá tầm ban
đầu phải bỏ ra một số vốn lớn,
phải hàng trăm triệu đồng cho
đầu tư chuồng trại, con giống,
thức ăn. Nhưng cái khó nhất là
phải “tiền trao, cháo múc, “thậm
chí” tiền trao trước, cháo mới
múc sau”. Không như nuôi heo,
tiền thức ăn có thể nợ đến khi heo
xuất chuồng mới trả. Hiện nay
việc mua thức ăn cho cá phải đặt
hàng tận TP Hồ Chí Minh và phải
chuyển tiền trước mới có cám
chuyển về. Mỗi lần đặt hàng phải
đủ tải trọng một chuyến xe theo
quy định, thì bên cung ứng mới
chấp nhận.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn
Chính - Trưởng phòng Nông
nghiệp & PTNT huyện về việc
nuôi cá tầm ở huyện, ông cho
biết: Việc nuôi cá tầm là mô hình
rất mới ở địa phương, đang được
huyện và ngành quan tâm, tạo
điều kiện để bà con phát triển.
Gần đây, huyện cũng đã tạo điều
kiện cho các hộ thành lập một hợp
tác xã nuôi cá tầm tại xã Rô Men.
Về phía ngành nông nghiệp cũng
đang cử cán bộ về cơ sở để hướng
dẫn các hộ chăn về kỹ thuật chăm
sóc, phòng bệnh, đồng thời khảo
sát thực tế để có cơ sở định hướng,
kiến nghị các ngành chức năng,
tạo điều kiện về nguồn vốn vay
cho các hộ.
Ông Đào Bá Trực - Phó Chủ
tịch UBND xã Rô Men cho biết:
“Chính quyền địa phương cũng
đang cùng với các ngành liên
quan giúp bà con có thêm kỹ thuật
chăn nuôi, nâng cao chất lượng
sản phẩm, đồng thời hướng bà
con vào tổ hợp tác, để chăn nuôi
có quy trình, quản lý được nguồn
chất lượng con giống và sản phẩm
đầu ra”.
Theo một số người có kinh
nghiệm về nuôi cá tầm ở đây, với
điều kiện về tự nhiên, môi trường,
khí hậu, nguồn nước suối lạnh dồi
dào trong sạch như Đam Rông, thì
không chỉ ở Rô Men mà ở địa bàn
các xã khác trong huyện, cũng có
thể phát triển được nghề nuôi cá
tầm. Mô hình này bước đầu đã mở
ra triển vọng khả quan cho ngành
chăn nuôi ở huyện. Tuy nhiên, để
con cá tầm có thể trở thành một sản
phẩm địa phương như mong muốn,
cần có sự quan tâm hơn nữa của
ngành chức năng ở huyện. Nhất là
quan tâm hỗ trợ kỹ thuật, tạo nguồn
vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi
để các hộ chăn nuôi có sự liên kết
trong việc quản lý chất lượng con
giống, chất lượng cá thương phẩm
và có đầu ra ổn định lâu dài. Hiệu
quả bước đầu về mô hình nuôi cá
tầm ở đây đang mở ra một hướng
đi mới cho ngành chăn nuôi ở một
huyện nghèo.

Phải xử phạt nghiêm khắc tài xế sử dụng rượu, bia khi điều khiển xe cơ giới
Tài xế Hiếu khai nhận đã sử dụng
bia trước khi lái xe. Vụ thứ hai là
vào lúc 23h10’ ngày 1/1/2019, xe
taxi biển kiểm soát 49A - 174.72
do tài xế Đỗ Thục Hân (23 tuổi, trú
tại huyện Đức Trọng) điều khiển,
chở trên xe 5 người lưu thông trên
quốc lộ theo hướng Đức Trọng TP HCM. Khi taxi chạy đến Km
198+200, Quốc lộ 20 thuộc địa
phận khu Nam Sơn, thị trấn Liên
Nghĩa, huyện Đức Trọng đã xảy
ra tai nạn với xe máy mang biển
kiểm soát 49V1 - 6202 do Nguyễn
Văn Huy (30 tuổi, trú tại huyện
Đức Trọng) điều khiển cùng chiều
ở phía trước. Sau khi gây tai nạn
với xe máy, chiếc taxi tiếp tục lao
về phía trước và tông vào một cây
xanh bên đường rồi lật ngửa. Hậu
quả vụ tai nạn khiến 3 người ngồi

trên xe taxi tử vong, 4 người còn
lại bị thương nặng, chiếc taxi và xe
máy bị bể nát, biến dạng hoàn toàn.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng
xác định nồng độ cồn đo được của
tài xế taxi Đỗ Thục Hân lúc 23h52’
ngày 1/1/2019 là 1.108 mg/l.
Đối chiếu với mức xử phạt lái
xe ô tô có nồng độ cồn trong máu
hoặc trong hơi thở, theo quy định
tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP
ngày 26/5/2016 của Chính phủ
“Quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ và đường sắt”, các
khoản điều nêu rõ:
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng
đến 3.000.000 đồng đối với người
điều khiển xe thực hiện một trong
các hành vi vi phạm sau đây:
- Điều khiển xe trên đường mà

trong máu hoặc hơi thở có nồng
độ cồn nhưng chưa vượt quá 50
miligam/100 mililít máu hoặc
chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít
khí thở;
- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng
đến 8.000.000 đồng đối với người
điều khiển xe thực hiện một trong
các hành vi vi phạm sau đây:
- Điều khiển xe trên đường mà
trong máu hoặc hơi thở có nồng
độ cồn vượt quá 50 miligam đến
80 miligam/100 mililít máu hoặc
vượt quá 0,25 miligam đến 0,4
miligam/1 lít khí thở;
- Phạt tiền từ 16.000.000 đồng
đến 18.000.000 đồng đối với
người điều khiển xe thực hiện
một trong các hành vi vi phạm
sau đây:
- Điều khiển xe trên đường mà

trong máu hoặc hơi thở có nồng
độ cồn vượt quá 80 miligam/100
mililít máu hoặc vượt quá 0,4
miligam/1 lít khí thở;
Như vậy, tài xế khi điều khiển
xe ô tô đã sử dụng rượu, bia tùy
nồng độ cồn sẽ bị xử phạt tiền với
mức tương ứng nêu trên, còn sau
đó vẫn lái xe lưu hành và nguy
cơ tai nạn vẫn luôn rình rập. Từ
thực tiễn các vụ tai nạn giao thông,
chúng tôi đề nghị Chính phủ bổ
sung, sửa đổi quy định về xử phạt
nồng độ cồn trong máu hoặc trong
hơi thở đối với lái xe cơ giới, theo
đó ngoài phạt tiền, kèm theo là
tước giấy phép lái xe. Có như vậy
mới ngăn chặn có hiệu quả các vụ
tai nạn giao thông thảm khốc do
lái xe uống rượu, bia gây ra.
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Chính phủ Nhật Bản sẽ công bố
gói biện pháp chống tin giả vào tháng 6
Chính phủ Nhật Bản ngày 14/1 cho biết,
có kế hoạch áp dụng một loạt biện pháp
nhằm ngăn chặn sự lan truyền của thông tin
giả trên mạng, đặc biệt là trong thời gian
diễn ra các cuộc bầu cử hoặc xảy ra thảm
họa.
Gói biện pháp trên sẽ được công bố vào
tháng Sáu, bao gồm yêu cầu các công ty
công nghệ thông tin (IT) lớn của Mỹ và các
nhà cung cấp thông tin khác tự nguyện đưa
ra bộ quy tắc ứng xử.
Trong khi các nước châu Âu đã có những
bước tiến lớn trong nỗ lực này, thì Nhật Bản
mới chỉ hy vọng tham gia vào việc soạn
thảo các quy định quốc tế bằng cách đưa ra
các biện pháp đối phó cần thiết trong nước
trước tiên.
Giới chức Nhật Bản thừa nhận đây là vấn
đề phức tạp vì nó có thể ảnh hưởng đến
quyền tự do bày tỏ ý kiến của người dân và
họ không có kế hoạch đưa các biện pháp

Chuyện bên dòng... 
... Cuộc họp Chi bộ tiến hành kiểm điểm
đồng chí Trung úy Ngô Văn An do Trung
tá Năm Giáo chủ trì. Biên bản nêu rõ: Việc
làm của đồng chí An, ngoài việc quan hệ
với cô gái xứ Đạo và nghiêm trọng hơn là
đã có con với cô ấy, nhưng không báo cáo
với tổ chức. Trước đây, Chi bộ đã nhiều lần
góp ý nhưng đồng chí vẫn bảo thủ không
nghe. Nay Chi bộ kết luận, đồng chí An
là một cán bộ thoái hóa biến chất, đề nghị
đưa ra khỏi Đảng.
Một vài đảng viên trong Chi bộ đã phát
biểu ý kiến bảo vệ An, nhưng đa số vẫn biểu
quyết hình thức kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.
An lặng lẽ ngồi nghe hết ý kiến của
đảng viên trong Chi bộ, từ tốn lấy khăn
tay lau những giọt mồ hôi trên trán, rồi
chậm rãi nói:
Tôi rất cảm ơn Chi bộ, cảm ơn các đồng
chí đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian
qua. Tôi với cô y sĩ Quỳnh Hương không có
tội, chúng tôi trai chưa vợ, gái chưa chồng
đến với nhau là lẽ thường tình. Mặt khác, cô
ấy đã bảo vệ tôi trong chiến tranh và chăm
vết thương của tôi trong thời bình. Tôi xin
khẳng định với các đồng chí, đó là một con
người tốt. Dù vậy, tập thể chi bộ đã thống
nhất thì tôi xin chấp nhận. Nhưng giọt máu
của tôi mà cô ấy đang mang tôi không thể
bỏ được vì đó là con tôi.
Kể từ hôm ấy An về sống chan hòa với
bà con ở xóm đạo, bên dòng sông Đa Nhim
như những ngày anh cùng đơn vị về đây
huấn luyện dân quân. Cuộc sống cứ tưởng
bình yên như dòng nước Đa Nhim hiền hòa.
Nhưng trong lòng An, cứ ray rứt, người trở
nên bần thần như người mất hồn, làm trước
quên sau. Làm sao anh quên được những
năm tháng trong quân đội với bao tấm lòng
yêu thương của đồng chí đồng đội. Thời
gian trôi đi những kỷ niệm đời lính giờ đây
chỉ là ký ức một thời trai trẻ hào hùng.

chống tin giả mới này vào luật.
Chính phủ Nhật Bản cho biết các biện
pháp do nhóm chuyên gia của Bộ Viễn
thông và Nội vụ soạn thảo dự kiến sẽ nhắm
mục tiêu chính là các đại gia công nghệ Mỹ
như Facebook Inc, Twitter Inc và Google
của Alphabet Inc.
Chính phủ Nhật Bản cũng kêu gọi các
công ty công nghệ Nhật Bản như Line Corp
và Yahoo Japan Corp là những công ty đang
cung cấp thông tin thông qua các ứng dụng
trực tuyến cải thiện các biện pháp để chống
lại sự lan truyền thông tin sai trên các nền
tảng của mình.
Hồi tháng 4/2018, Liên minh châu Âu
(EU) yêu cầu các công ty quảng cáo và
công nghệ hàng đầu của Mỹ và các nước
khác soạn thảo một bộ quy tắc ứng xử tự
điều chỉnh và cả hai bên đã thống nhất về bộ
quy tắc này hồi tháng Chín.

THEO TTXVN/VIETNAM+

TIẾP TRANG 5

Năm 1986, khi đất nước chuyển mình,
bước vào công cuộc đổi mới, nghị quyết
của Trung ương, mỗi huyện sẽ là một pháo
đài trên các mặt trận kinh tế, quốc phòng,
an ninh xã hội. Trước nhu cầu cấp bách,
khi xã hội bước vào thời kỳ chuyển hóa
từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp
sang phát triển một nền kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần theo định hướng xã hội
chủ nghĩa, đòi hỏi cán bộ phải thật sự có
năng lực, có trình độ mới đáp ứng được
công việc thường ngày. Trạm y tế huyện
đã cử Quỳnh Hương đi học lớp bác sĩ
chuyên tu. Một buổi sáng tháng giêng,
nắng xuân nhẹ mơn man trên cành hoa
mai. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua bên bến
sông năm nào, giờ đây An tiễn đưa vợ lên
đường vào đại học.
Em yên tâm học cho thật tốt và luôn
luôn tâm niệm phải phấn đấu để trở thành
người có ích cho xã hội. Mọi việc ở nhà đã
có anh lo.
Hai năm sau anh nhận được thư của
Quỳnh Hương từ trường đại học y dược
“… thành phố… ngày… tháng… năm…
Anh thân yêu, khi em viết những dòng thư
này, anh sẽ vô cùng ngạc nhiên. Nhưng
trước tiên, em báo cho anh một tin vui, hiện
nay em đã là đồng chí của anh… Anh biết
không? Một lần đi thực tế ở xã đảo Thanh
An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí
Minh, em đã đội mưa, dùng thuyền vượt
biển để đưa một sản phụ lớn tuổi mắc bệnh
cao huyết áp, thai nhi lại lớn, vả lại đây là
con so nên rất khó sanh nhưng em cùng ê
kíp đã kịp thời đưa về bệnh xá huyện. Tại
đây em là người trực tiếp đỡ đẻ, kết quả mẹ
tròn con vuông. Nhà trường biểu dương
việc làm của một y sinh quên thân mình để
cứu người trong lúc nguy cấp. Đảng ủy nhà
trường quyết định kết nạp em vào đội ngũ
tiên phong của giai cấp công nhân…”.
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“Thuốc giải” CPTPP

Gia nhập CPTPP, Trung Quốc sẽ nhận được nhiều lợi ích, trong đó có xoa dịu căng thẳng thương mại với Mỹ.

Ngay cả khi Trung Quốc muốn gia nhập
CPTPP, quá trình này có thể không trơn tru
hoặc chóng vánh bởi sự phản đối của những
thành viên lo ngại sự cạnh tranh từ Bắc Kinh.
Nhà phát minh vĩ đại Alexander Graham
Bell từng nói khi một cánh cửa khép lại,
một cánh cửa khác mở ra. Năm 2018, thế
giới chứng kiến sự khởi đầu của cuộc chiến
thương mại Mỹ - Trung nhưng cũng đón
nhận sự ra đời của Hiệp định Đối tác toàn
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) - thỏa thuận thương mại có sự
tham gia của 11 nước và có hiệu lực từ ngày
30/12/2018.
Nếu Trung Quốc quyết định gia nhập
CPTPP, động thái này có thể giải quyết
nhiều thách thức đến từ chiến tranh thương
mại đang tiếp diễn. Bằng việc tuân thủ các
quy tắc thương mại CPTPP, Trung Quốc có
thể xoa dịu căng thẳng với Mỹ và những
quốc gia khác.
Một khi gia nhập mạng lưới thương mại
khu vực năng động này, Bắc Kinh có thể
đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và đa dạng
hóa các thị trường của mình. Ngoài ra,
thông qua cam kết thực hiện các tiêu chuẩn
cao về chính sách quốc tế, Trung Quốc có
thể thúc đẩy cải cách trong quá trình xây
dựng một nền kinh tế mở và hiện đại.
Về mặt kinh tế, CPTPP sẽ tạo đà cho
Trung Quốc thực hiện chính sách “mở cửa”
- được xem là yếu tố quan trọng cho sự phát
triển của họ. Trung Quốc đang có các mối
quan hệ thương mại và đầu tư mạnh mẽ
với một số nước thành viên CPTPP nhưng
thỏa thuận thương mại này có thể giúp cắt
giảm một số rào cản thương mại khác. Giao
thương sẽ gia tăng trong các mạng lưới châu
Á - Thái Bình Dương, giúp chuỗi cung ứng
sản xuất hiệu quả hơn và giảm bớt sự phụ
thuộc của khu vực này vào Bắc Mỹ.
Viện Kinh tế quốc tế Peterson (Mỹ) ước
tính CPTPP, ở hình thức hiện tại, sẽ bổ sung
thêm 147 tỉ USD/năm vào thu nhập toàn
cầu. Đây là con số ấn tượng nhưng có thể
tăng lên 632 tỉ USD/năm nếu Trung Quốc
gia nhập CPTPP. Xuất khẩu Trung Quốc
vào khu vực sẽ tăng trưởng cực kỳ nhanh ở
lĩnh vực điện tử và máy móc. Trong khi đó,
nhập khẩu Trung Quốc sẽ tạo ra dòng chảy
sản phẩm mới đối với linh kiện hiện đại,
hàng tiêu dùng và nông sản.
Ngoài việc cắt giảm những rào cản
thương mại thông thường, như thuế quan và
hạn ngạch, CPTPP còn mang lại một bảng
quy tắc sâu rộng và tham vọng cho các mối
quan hệ kinh tế hiện đại.
Bằng việc áp dụng các quy tắc này, Trung
Quốc sẽ cam kết điều chỉnh các chính sách
của họ, kể cả những chính sách bị Mỹ chỉ
trích, theo hướng phù hợp với các quy tắc
toàn cầu. Ví dụ như các quy tắc của CPTPP
đòi hỏi công ty nhà nước Trung Quốc trở
nên minh bạch hơn. Các bí mật thương mại
và bằng sáng chế sẽ được bảo vệ nghiêm

ngặt, các nhà đầu tư nước ngoài ít chịu hạn
chế hơn và các công ty sẽ được tự do hơn
khi tham gia vào thương mại điện tử và
truyền dữ liệu xuyên biên giới.
Tất cả những điều trên đều không dễ thực
hiện và đòi hỏi cải cách mạnh mẽ. Tuy nhiên,
các nước thành viên CPTPP đã sử dụng các
quy tắc của hiệp định để thúc đẩy cải cách
khó khăn về chính trị. Trước đây, khi gia
nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO),
Bắc Kinh cũng hưởng nhiều lợi ích lớn nhờ
cải cách kinh tế. Những cải cách trong khuôn
khổ CPTPP thậm chí còn đáng tin hơn vì nó
gồm các điều khoản thực thi đầy ý nghĩa.
Về mặt chính trị, CPTPP sẽ giúp cắt giảm
căng thẳng thương mại và củng cố ngoại
giao kinh tế cho Trung Quốc. Nếu gia nhập
CPTPP, Trung Quốc sẽ hợp tác với các quốc
gia châu Á và Mỹ Latin để xây dựng một
hệ thống khu vực mở. Một số đối tác có thể
lo lắng về sự cạnh tranh từ Bắc Kinh, song
hầu hết sẽ hoan nghênh sự tham gia của thị
trường rộng lớn này.
Quan hệ kinh tế và chính trị giữa Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam
Á cũng sẽ được hưởng lợi. Sự hợp tác sâu
rộng hơn trong khu vực sẽ nâng tầm ảnh
hưởng chính trị của Đông Á trên thế giới.
Chưa hết, khu vực này còn mang đến sự hậu
thuẫn cần thiết cho một hệ thống thương
mại dựa trên các quy tắc vào thời điểm Mỹ
dường như đang tránh xa nó.
Dĩ nhiên là ngay cả khi Bắc Kinh muốn
gia nhập CPTPP, quá trình này có thể không
diễn ra trơn tru hoặc chóng vánh. Sự phản
đối có thể đến từ những thành viên CPTPP
lo ngại cạnh tranh từ Trung Quốc và thậm
chí là cả Mỹ. Dù vậy, ngay cả khi không đạt
được thỏa thuận tức thì, việc Bắc Kinh tập
trung vào các quy tắc của CPTPP sẽ phát
một tín hiệu mạnh mẽ đến thế giới rằng họ
cam kết tuân thủ các quy tắc toàn cầu trong
một loạt chính sách của mình.
Cần nói rõ rằng quyết định gia nhập
CPTPP của Trung Quốc không thể khiến
căng thẳng biến mất hoàn toàn. Bất chấp
nhiều thập kỷ hợp tác về mọi thứ, Mỹ,
Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản vẫn
thường xuyên có những tranh cãi thương
mại gay gắt.
Khi Trung Quốc ngày càng phát triển,
xung đột như thế sẽ tiếp diễn và ngày càng
nghiêm trọng theo thời gian. Tuy nhiên, gia
nhập CPTPP có thể giúp xoa dịu nguy cơ
xung đột thương mại leo thang thành chiến
tranh thương mại, từ đó mở đường cho
những thỏa thuận mang tính xây dựng.
Câu nói của nhà phát minh Alexander
Bell ở đầu bài được theo sau bởi một cảnh
báo: “Chúng ta thường tiếc nuối mãi nhìn
cánh cửa đã khép mà không chú ý đến
những cánh cửa đang mở ra”. Viễn cảnh
đóng góp to lớn cho kinh tế toàn cầu xứng
đáng được giới lãnh đạo Trung Quốc cân
nhắc kỹ càng. 
THEO NLDO
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THỂ THAO

NHỮNG ĐÊM “KHÔNG NGỦ” Ở AUSTRALIAN OPEN 2019
Có không ít những trận đấu
đêm ở Australian Open - giải
Grand Slam đầu tiên trong năm
2019 này, kéo dài qua nửa đêm
đến tận hơn 2 - 3 giờ sáng hôm
sau nên người hâm mộ nếu
muốn xem những trận quần
vợt đỉnh cao như thế không
có cách nào khác chỉ biết thức
thâu đêm để thưởng thức.
VIẾT TRỌNG

Chờ những cuộc lật đổ
Khởi tranh từ ngày 14/1,
Australian Open 2019 năm nay
sẽ kéo dài đến 27/1, tận ngày 23
tháng Chạp đưa ông Táo về trời
của người Việt. Trong 2 tuần này
không chỉ người yêu quần vợt
Úc và du khách nước ngoài đến
Melbourne Park - nơi diễn ra các
trận đấu này để dự khán các cuộc
so tài đỉnh cao mà người hâm mộ
khắp thế giới trong đó có Việt
Nam cũng có thể thưởng thức giải
đấu thông qua hệ thống truyền
hình trực tiếp mỗi ngày trên các
kênh thể thao.
Như một thông lệ, để thu hút
VĐV đến với giải đấu, Australian
Open 2019 năm nay đã tăng mức
tiền thưởng lên 14% so với năm
ngoái, nâng tổng số tiền thưởng
toàn giải lên 62,5 triệu Đô la Úc
(AUD), mức kỷ lục trong lịch sử
107 năm tổ chức của mình.
Và cũng như mọi năm, toàn bộ
số tiền thưởng này được chia đều
cho các VĐV. Ở vòng 1, các tay
vợt cả nam lẫn nữ đánh đơn chỉ
xuất hiện thôi cũng nhận được
15 nghìn AUD, càng tiến sâu vào
giải tiền thưởng càng cao; vòng
bán kết cả nam nữ đánh đơn
nhận 920 nghìn AUD, đến trận
chung kết đơn nam nữ, thua trận
này nhận được tấm ngân phiếu
trên 2 triệu AUD, người nâng
cúp vô địch sẽ ra về với 4,1 triệu
AUD, tương đương trên 68 tỷ
đồng Việt!
Nhưng cũng cần lưu ý là
không chỉ tiền thưởng cao mới
thu hút các tay vợt tên tuổi đến
đây. Đây là một Grand Slam,
giải đấu danh giá nhất hiện nay
của làng quần vợt thế giới, hai
tay vợt nam nữ vô địch giải đấu
này sẽ được 2.000 điểm trong
bảng xếp hạng của mình, hạng
càng cao thì tiền bạc đến với
mình lại càng nhiều, như làm
quảng cáo chẳng hạn.
Chính vì vậy, Autralian Open
của Úc cũng như 3 Grand
Slam anh em còn lại trong năm
gồm Roland Garros của Pháp,
Wimbledon của Anh và US Open
của Mỹ luôn qui tụ các tay vợt
mạnh nhất thế giới đến so tài, họ
cống hiến cho người xem những

Tay vợt Alexander Zverev, người Đức, hạt giống số 4 tại Australian Open 2019. Ảnh: Internet

pha đấu trí tay đôi cực kỳ hấp dẫn
mà chỉ Grand Slam mới có. Sau
bóng đá, có lẽ chỉ có quần vợt
mới tạo ra sức hút mạnh như thế
với một lượng khán giả đông đảo
trên khắp thế giới.
Với Australian Open 2019 năm
nay, rõ ràng người xem không thể
bỏ qua những trận đấu hay của
những cây vợt hạt giống xếp đầu
bảng hiện nay, cả nam lẫn nữ.
Trong bảng đấu nam đó là Novak
Djokovic - hạt giống số 1, Rarael
Nadal - hạt giống số 2, Roger
Federer - hạt giống số 3; trong
bảng nữ đó là Simona Halep - hạt
giống số 1; Angelique Kerber
- hạt giống số 2 và Caroline
Wozniacki - hạt giống số 3, đây
là những tay vợt dẫn đầu thế giới,
ứng viên chức vô địch mỗi khi họ
xuất hiện.
Tuy nhiên, vẫn không thể
không hy vọng vào những cuộc
lật đổ ngoạn mục, đặc biệt từ
những tay vợt trẻ thi đấu rất tốt
gần đây. Với bảng nam, đáng
chú ý có tay vợt Alexander
Zverev, người Đức, hạt giống số
4 tại giải hay Dominic Thiem,
người Áo, xếp hạng giống số
8. Tại ATP Finals 2018 chính
Zverev đã đánh bại Roger
Federer ở bán kết và Novak
Djokovic trong trận chung kết.
Còn với bảng nữ, đáng chú ý
có tay vợt Naomi Osaka, VĐV
2 quốc tịch Mỹ và Nhật nhưng
thường thi đấu trong màu cờ Nhật
và đang là hạt giống số 4 của giải
và Sloane Stephens người Mỹ hạt
giống số 5. Chính Naomi Osaka
đã đánh bại Serena Williams
trong trận chung kết US Open
2018 để giành danh hiệu Grand
Slam đầu tiên của mình.

“Cù cưa” trong đêm
Các trận đấu của Australian
Open thường bắt đầu từ 11 giờ
sáng, các trận đêm bắt đầu từ lúc
7 giờ tối.
Tùy theo từng trận đấu, có
những trận diễn ra khá chóng
vánh với sự áp đảo của tay vợt
thắng cuộc nhưng có những trận
kéo dài khá lâu trong thế giằng
co, cạnh tranh từng điểm nhau,
nhất là những trận đấu đêm phải
kéo dài quá nửa đêm qua 1-2 giờ
sáng hôm sau. Như trận đấu giữa

Benoit Paire (Pháp) và Dominic
Thiem (Áo) trong ngày 15/1 ngày thi đấu thứ 2 là một ví dụ.
Trong 2 ván đấu (set) đầu tiên,
Dominic Thiem đã vượt qua
Benoit Paire với tỷ số 6-4 và 6-3,
tưởng đâu Thiem dễ dàng kết
thúc trận đấu ở ván thứ 3, nhưng
Benoit Paire đã cạnh tranh từng
điểm một và thắng lại 7-5 và rồi
vùng lên mạnh mẽ ở ván thứ tư,
thắng Thiem với tỷ số 6-1 để cân
bằng trận đấu trở lại. Trận đấu
phải bước sang ván đấu thứ 5 khi
Thiem bằng sức trẻ của mình với
các cú trái chính xác đã vượt qua
Paire bằng tỷ số 6-3 để giành
quyền đi tiếp.
Điểm vui là trận đấu này kết
thúc khi đồng hồ trên sân báo đã
hơn 2 giờ sáng Úc (khoảng hơn
10 giờ đêm Việt Nam), và dù đây
là một trận đấu rất hay nhưng
trên sân hầu như vắng ngắt, các
hàng ghế trống không, khán giả
buồn ngủ đã lục tục ra về gần
hết, chỉ còn lại trên sân 2 đối thủ
chạy tới chạy lui cùng ít cổ động
viên nhà ráng sức ngồi lại.
Thực ra đây không phải là một
trận đấu kéo dài “tầm cỡ” của
làng quần vợt thế giới. Đã từng
có những trận tranh tài vào hàng
kỷ lục về thời gian, điển hình
nhất là trận đấu lịch sử của tay
vợt cao kều người Mỹ John Isner
khi vượt qua Nicolas Mahut,
VĐV người Pháp với tỷ số 6-4,
3-6, 6-7, 7-6 và 70-68 ở vòng
đầu tiên của Wimbledon 2010.
Trận đấu này kéo dài trong 3
ngày với 11 giờ 5 phút thi đấu,

chỉ riêng ván cuối kéo dài đến…
8 giờ 11 phút.
Cũng chính John Isner này có
thêm một trận đấu kéo dài khác
tại bán kết Wimbledon 2018, khi
để thua Kevin Anderson (Nam
Phi) với tổng cộng 6 giờ 36 phút
thi đấu, trong đó tỷ số ván cuối
là 24 - 26. 2 tay vợt nữ Simona
Halep và Lauren Davis (Mỹ),
cũng từng rượt đuổi trong một
trận đấu dài đến 3 giờ 45 phút tại
Australian Open 2018, Simona
Halep sau đó thắng trận đấu này
bằng tỷ số 4-6, 6-4 và 15-13.
Những trận đấu kéo dài kiểu này
thường vắt kiệt sức lực của các
đấu thủ và họ dù vượt qua nhưng
do mất sức cũng khó đi tiếp ở
các trận đấu kế tiếp.
Chính vì vậy, Australian Open
2019 năm nay đã tiếp bước cùng
Wimbledon (vừa công bố trước
đây không lâu) bắt đầu áp dụng
loạt luân lưu “tie-break” mới
trong ván đấu quyết định. Cụ thể,
khi ván đấu quyết định này đạt
tới điểm 6-6, các tay vợt sẽ bước
vào thi đấu loạt luân lưu, tay vợt
nào đạt đến 10 điểm và dẫn trước
2 điểm sẽ thắng trận đấu.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý
rằng đây là ván đấu quyết định,
còn nếu các tay vợt cù cưa hòa
tới hòa lui trong các ván giữa
trận thì cũng chẳng sao, miễn là
cứ đúng luật mà thi đấu, lỡ có
kéo dài quá nửa đêm tới sáng
nếu người Úc đi ngủ thì vẫn còn
nhiều nơi khác cách xa múi giờ
nhau nên qua cầu truyền hình
vẫn xem được tốt!

Góc ảnh đẹp

Lên chốt. Ảnh: Võ Trần Phú
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