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TẤT NIÊN

KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2019)

Không ngừng đổi mới, kiên định mục tiêu
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
LAN HỒ

ỷ niệm 89 năm thành
lập Đảng Cộng sản
Việt Nam, chúng ta
càng ghi nhận công lao
to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
kính yêu đối với sự nghiệp cách
mạng của dân tộc ta. Nhân 50 năm
thực hiện Di chúc thiêng liêng của
Bác Hồ, mỗi cán bộ, đảng viên và
nhân dân thêm khắc sâu lời căn
dặn của Người, càng ra sức học
tập để thấm nhuần đạo đức cách
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
xây dựng bản lĩnh chính trị vững
vàng trên cơ sở “Kiên định chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, vận dụng sáng tạo và
phát triển phù hợp với thực tiễn
Việt Nam, kiên định mục tiêu độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.
89 năm về trước, đất nước bị
đắm chìm trong đêm trường tăm
tối, nô lệ và lầm than bởi ách thống
trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân,
triều đình phong kiến thối nát.
Tức nước vỡ bờ, phong trào đấu
tranh của các sĩ phu yêu nước đã
liên tiếp nổi dậy nhưng những
“làn sóng” ấy đều không thành
công vì thiếu một đường lối đúng
đắn, thiếu một phương pháp đấu
tranh thích hợp và nhất là chưa
có một tổ chức lãnh đạo đáp
ứng yêu cầu của sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc. Trong
bối cảnh lịch sử đó, anh thanh
niên Nguyễn Tất Thành (sau là
Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh)
trải qua 9 năm bôn ba “Đời bồi
tàu lênh đênh theo sóng bể/Người
đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ,
châu Phi/Những đất tự do, những
trời nô lệ/Những con đường cách
mạng đang đi tìm” và nhận ra
con đường cứu nước đúng đắn
cho cách mạng Việt Nam tất yếu
là con đường cách mạng vô sản.
Đó là khi Người bắt gặp dòng
ánh sáng tỏa từ “Sơ thảo lần thứ
nhất những luận cương về vấn
đề dân tộc và vấn đề thuộc địa”
(gọi tắt là Sơ thảo luận cương)
của V.I.Lênin đăng trên Báo Nhân
Đạo (ngày 16 và 17/7/1920). Sơ
thảo luận cương đã tạo nên sự
kiện bước ngoặt đối với Nguyễn
Ái Quốc: “Kìa mặt trời Nga bừng
chói ở Phương Đông/Cây cay
đắng đã ra mùa quả ngọt/Người
cay đắng đã chia phần hạnh phúc/
Sao vàng bay theo liềm búa công
nông/Luận cương đến Bác Hồ.
Và Người đã khóc/Lệ Bác Hồ rơi
trên chữ Lênin/Bốn bức tường im
nghe Bác lật từng trang sách gấp/
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi
mong tin/Bác reo lên một mình
như nói cùng dân tộc/“Cơm áo
là đây! Hạnh phúc đây rồi!”/
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ
cười/”… (Người đi tìm hình của
nước - thơ Chế Lan Viên).
Để biến mục tiêu, lý tưởng
cách mạng thành hiện thực, vấn
đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh
quan tâm hàng đầu là sớm lập ra

K

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Ảnh: Tư liệu

Đảng Cộng sản, nhân tố quyết
định thắng lợi của cách mạng
Việt Nam. Vì theo Người, cách
mạng: “Trước hết phải có đảng
cách mệnh”. Sau khi tìm thấy con
đường cứu nước đúng đắn cho
dân tộc, Người vừa tiếp tục hoạt
động trong Đảng Cộng sản Pháp,
nghiên cứu học tập, bổ sung và
hoàn thiện tư tưởng cứu nước, vừa
tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác
- Lênin vào phong trào công nhân
và phong trào yêu nước Việt Nam,
chuẩn bị những điều kiện cần thiết
để thành lập một Đảng cách mạng
chân chính ở Việt Nam. Theo
Người việc truyền bá chủ nghĩa
Mác - Lênin vào Việt Nam nhằm
làm chuyển biến nhận thức của
quần chúng, đặc biệt là giai cấp
công nhân, làm cho hệ tư tưởng
Mác - Lênin từng bước chiếm
ưu thế trong đời sống xã hội, làm
chuyển biến mạnh mẽ phong trào
yêu nước xích dần đến lập trường
của giai cấp công nhân. Người còn
nêu quan điểm cực kỳ quan trọng:
Đảng Cộng sản là nhân tố quyết
định thắng lợi của cách mạng.
Cùng với việc truyền bá lý luận
chính trị để chuẩn bị cho sự ra đời
của một chính Đảng, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã dày công chuẩn bị về
mặt tổ chức đó là huấn luyện, đào
tạo cán bộ, từ các lớp huấn luyện
do Người tiến hành ở Quảng Châu
(Trung Quốc) tiến tới thành lập
Hội Việt Nam cách mạng thanh
niên (6/1925) để vừa chuẩn bị
cán bộ, vừa truyền bá chủ nghĩa
Mác - Lênin. Qua quá trình chuẩn
bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và
tổ chức, Nguyễn Ái Quốc đã chủ
động tổ chức và chủ trì Hội nghị
hợp nhất Đảng tại Hong Kong,
Trung Quốc. Hội nghị đã quyết
định hợp nhất các tổ chức Đảng
(Đông Dương Cộng sản Đảng,
An Nam Cộng sản Đảng, Đông
Dương Cộng sản Liên Đoàn)
thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản
Việt Nam ra đời là thành quả tất

yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa
Mác - Lênin với phong trào công
nhân và phong trào yêu nước Việt
Nam, mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
giữ vai trò là kiến tạo và sáng lập.
Đây chính là sự kiện lịch sử cực
kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô
cùng quan trọng trong lịch sử cách
mạng Việt Nam, đánh dấu một
mốc son chói lọi trên con đường
phát triển của dân tộc ta.
Gần 9 thập niên từ ngày có Đảng
dưới sự dìu dắt và đi theo hệ tư
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
dân tộc Việt Nam đã vùng lên
đánh đuổi ngoại xâm, lật đổ chế độ
phong kiến cai trị hàng ngàn năm,
giành độc lập dân tộc, thu non sông
về một dải, kiên định mục tiêu độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Trong quá trình lãnh đạo, Đảng
không ngừng đổi mới phương thức
lãnh, chỉ đạo cho ngang tầm thời
cuộc. Đặc biệt hơn ba mươi năm
đổi mới vừa qua là một giai đoạn
lịch sử quan trọng trong sự nghiệp
phát triển của nước ta, đánh dấu
sự trưởng thành về mọi mặt của
Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Sự nghiệp đổi mới mang tầm vóc
và ý nghĩa cách mạng, là quá trình
cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để,
là sự nghiệp cách mạng to lớn của
toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu
“dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh”.
Thời gian qua, mặc dù thế lực
thù địch trong và ngoài nước điên
cuồng xuyên tạc, phủ nhận lý
tưởng cách mạng cũng như chủ
nghĩa Mác - Lênin, con đường xây
dựng chủ nghĩa xã hội và ra rả lu
loa, rêu rao “đổi trắng thay đen”
thành quả, bước tiến vượt bậc của
đất nước trong lộ trình phát triển,
hội nhập thế giới, song thành quả
hơn 30 năm đổi mới đã hiển hiện
chứng minh: Đất nước ta đã đạt
được những thành tựu to lớn, có
ý nghĩa lịch sử trên con đường
xây dựng chủ nghĩa xã hội và
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng

kinh tế - xã hội và tình trạng kém
phát triển, trở thành nước đang
phát triển có thu nhập trung bình,
đang đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa từng bước hình thành,
phát triển... Diện mạo đất nước
và đời sống của Nhân dân thay
đổi tích cực. Dân chủ xã hội chủ
nghĩa được phát huy và ngày càng
mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân
tộc được củng cố và tăng cường.
Công tác xây dựng Đảng, xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa và hệ thống chính trị
được đẩy mạnh...
Có được những thành tựu to lớn
ấy là do Đảng ta có đường lối đổi
mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp
lợi ích và nguyện vọng của Nhân
dân, được Nhân dân đồng tình
ủng hộ, tích cực thực hiện. Đảng
nhận thức, vận dụng và phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa
và phát huy truyền thống dân tộc,
tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
và vận dụng kinh nghiệm quốc
tế phù hợp với Việt Nam. Có bản
lĩnh chính trị vững vàng, kiên định
lý tưởng, mục tiêu độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội, đồng thời
nhạy bén, sáng tạo, kịp thời đưa ra
những chủ trương, quyết sách phù
hợp cho từng giai đoạn cách mạng,
khi tình hình thế giới và trong nước
thay đổi.
Từ những thành tựu của 30
năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của
Đảng, các cấp ủy đảng, các địa
phương, đơn vị cần vận dụng linh
hoạt, phù hợp thực tiễn những bài
học kinh nghiệm quý giá để tiếp tục
triển khai thực hiện tốt, hiệu quả và
đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp, Nghị quyết Đại hội XII của
Đảng thành hiện thực sinh động.
Trước hết là bài học về “chủ
động” và “sáng tạo”. Trong quá
trình đổi mới phải chủ động,
không ngừng sáng tạo trên cơ sở

kiên định mục tiêu độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng
sáng tạo và phát triển chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, kế thừa và phát huy truyền
thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa
văn hóa nhân loại, vận dụng kinh
nghiệm quốc tế phù hợp với Việt
Nam. Đổi mới là yêu cầu bức thiết
của sự nghiệp cách mạng, là vấn
đề có ý nghĩa sống còn. Quá trình
đổi mới, bên cạnh những cơ hội,
luôn xuất hiện những vấn đề mới,
những khó khăn, thách thức mới,
đòi hỏi Đảng, Nhà nước và Nhân
dân phải chủ động, không ngừng
sáng tạo.
Đổi mới không phải là từ bỏ
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà
là làm cho chủ nghĩa xã hội được
nhận thức đúng đắn hơn và được
xây dựng có hiệu quả hơn. Xây
dựng đất nước theo con đường xã
hội chủ nghĩa trong bối cảnh ngày
nay là sự nghiệp vô cùng khó khăn,
phức tạp và lâu dài, nhưng đó là
con đường hợp quy luật để có một
nước Việt Nam dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh. Sự nghiệp cách mạng đó đòi
hỏi Đảng, Nhà nước và Nhân dân
ta phải kiên định, kiên trì mục tiêu
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đổi mới nhưng không “đổi màu”,
không thoát ly chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đổi mới phải trên cơ sở nhận thức
đúng, vận dụng và không ngừng
phát triển sáng tạo học thuyết, tư
tưởng đó, lấy đó làm nền tảng tư
tưởng và kim chỉ nam cho hành
động của Đảng, làm cơ sở phương
pháp luận quan trọng nhất để phân
tích tình hình, hoạch định và hoàn
thiện đường lối đổi mới. Kế thừa,
phát huy truyền thống dân tộc, tiếp
thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận
dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp
với Việt Nam.
Một bài học quan trọng nữa là
phải thường xuyên chăm lo “xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị”.
Theo đó, tự đổi mới, tự chỉnh đốn,
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của Đảng; xây dựng đội
ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán
bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và
phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ;
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của Nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
và của cả hệ thống chính trị; tăng
cường mối quan hệ mật thiết với
nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của Đảng,
xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh là nhiệm vụ then chốt. Đảng
phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự
đổi mới. Sức mạnh của cả hệ thống
chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng
được bắt nguồn và nhân lên từ sức
mạnh của Nhân dân. Củng cố, bồi
dưỡng quan hệ mật thiết giữa các tổ
chức trong hệ thống chính trị, trước
hết là mối quan hệ máu thịt giữa
Đảng với Nhân dân, là vấn đề trọng
đại, cấp thiết, có ý nghĩa sống còn
đối với cách mạng Việt Nam.
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Khẳng định vai trò của báo chí trong công tác thông tin đối ngoại
LÊ HỮU TÚC

heo Quy chế quản lý Nhà nước về
TTĐN được ban hành kèm theo
Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg,
ngày 30 tháng 11 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ, thì TTĐN là thông
tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước,
con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt
Nam; thông tin về chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước Việt Nam ra thế giới và thông tin
về thế giới vào Việt Nam. Như vậy, đối
với địa phương tỉnh Lâm Đồng, công tác
TTĐN chính là đưa thông tin của tỉnh ra
ngoài ranh giới, lãnh thổ của địa phương
đến các tỉnh bạn, ra thế giới và người
Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, mang
thông tin từ các địa phương trong nước
và thông tin thế giới đến với nhân dân các
dân tộc tỉnh Lâm Đồng.
Trong chiến lược phát triển TTĐN giai
đoạn 2011 - 2020, Đảng và Nhà nước
ta xác định TTĐN là một bộ phận quan
trọng của công tác đối ngoại và công tác
tư tưởng nhằm làm cho thế giới hiểu rõ
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà
nước; quan điểm và lập trường của Việt
Nam trong các vấn đề quốc tế và khu
vực; giới thiệu những thành tựu to lớn
của công cuộc đổi mới; về đất nước, con
người, lịch sử, văn hóa dân tộc; đấu tranh
chống lại những luận điệu sai trái, xuyên
tạc của các thế lực thù địch đối với Việt
Nam, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng
hộ, hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế,
sự đồng thuận và đóng góp của đồng bào
ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. TTĐN còn giúp
nhân dân trong nước tiếp thu có chọn lọc
những kinh nghiệm, tinh hoa văn hóa của
nhân dân thế giới, góp phần cùng nhân
dân thế giới đấu tranh vì hòa bình, hợp tác
và phát triển.
Trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày
càng sâu vào đời sống quốc tế, công tác
TTĐN càng có ý nghĩa quan trọng, góp
phần quảng bá hình ảnh đất nước, nâng
cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên
trường quốc tế, đồng thời giúp người dân
Việt Nam hiểu biết tình hình thế giới, nắm
bắt cơ hội và vượt qua thách thức trong
quá trình hội nhập quốc tế. Đảng và Nhà
nước ta hết sức coi trọng công tác TTĐN.
Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số
16 về Chiến lược phát triển TTĐN giai

T

Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng trong thời gian qua có sự đóng
góp quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN), trong đó báo chí là lực
lượng nòng cốt, tích cực tuyên truyền để xây dựng hình ảnh của địa phương, qua
đó Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu biết hơn về tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao của UBND tỉnh Lâm Đồng với Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh
và Viện Công nghệ Kyushu Nhật Bản (tháng 6/2018). Ảnh: Văn Việt

đoạn 2011 - 2020 và Chính phủ đã ban
hành Chương trình hành động về TTĐN
giai đoạn 2013 - 2020. Hiện nay, các bộ,
ngành, địa phương trong đó có Lâm Đồng
đang tích cực thực hiện Chương trình
hành động của Chính phủ về TTĐN.
Bên cạnh các kênh gặp gỡ, tiếp xúc
trực tiếp, báo chí là phương tiện chủ lực
gián tiếp thực hiện công tác TTĐN, là
kênh chính thống đưa thông tin về Việt
Nam đến cộng đồng quốc tế, người Việt
Nam ở nước ngoài và báo chí Lâm Đồng
cũng không ngoài cuộc. Đặc biệt, những
năm gần đây, với sự gia tăng của các văn
phòng đại diện, các nhà báo thường trú,
cùng với các cơ quan báo chí địa phương
đã làm tốt nhiệm vụ thông tin về đường
lối, chủ trương của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà nước, về các thành tựu
của đất nước và địa phương Lâm Đồng
trên mọi lĩnh vực, góp phần quảng bá
hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung
và địa phương Lâm Đồng nói riêng đến
các tỉnh bạn, bạn bè quốc tế và người
Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, cung
cấp thông tin các địa phương trong nước,
tình hình khu vực và thế giới, giúp người
dân và doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng
nắm bắt cơ hội làm ăn và có bước chuẩn

bị ứng phó với những rủi ro, thách thức
trong quá trình hội nhập quốc tế.
Nhờ làm tốt công tác TTĐN, bạn bè
quốc tế đã biết đến địa phương Lâm Đồng
với những tiềm năng, thế mạnh, những
cơ hội để đầu tư. Những năm gần đây, số
lượng các đoàn khách quốc tế, các nhà
đầu tư nước ngoài đến Lâm Đồng tìm
kiếm cơ hội làm ăn và thực hiện các dự
án đầu tư ngày càng tăng. Chỉ tính riêng
năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đón
tiếp 62 đoàn khách ngoại giao, khách
quốc tế đến thăm và làm việc. Cũng trong
năm 2018, Sở Ngoại vụ Lâm Đồng đã
cho phép 256 đoàn, với 1.252 lượt người
nước ngoài đến làm việc với các cơ quan,
đơn vị, tổ chức từ thiện, tham quan cơ sở
sản xuất, kinh doanh… của tỉnh. Việc đẩy
mạnh công tác thông tin về địa phương
Lâm Đồng đến với bạn bè quốc tế đã góp
phần thu hút lượng khách du lịch quốc tế
đến Đà Lạt - Lâm Đồng trong năm 2018
tăng 21% so với năm 2017.
Có thể nói, thành tựu phát triển kinh
tế - xã hội của Lâm Đồng trong thời
gian qua có sự đóng góp quan trọng của
hoạt động TTĐN, trong đó báo chí là lực
lượng nòng cốt, tích cực tuyên truyền để
xây dựng hình ảnh của địa phương, qua

ĐỨC TRỌNG: Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách

Trao 50 suất quà
cho bệnh nhi

nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Từ ngày 28-31/1, huyện Đức Trọng tổ
chức 4 đoàn đi thăm, tặng quà các đơn vị
làm nhiệm vụ trực tết; thăm Mẹ Việt Nam
Anh hùng (VNAH), các gia đình chính sách
và chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi nhân dịp
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Theo đó, đoàn đi thăm Mẹ VNAH Thái
Thị Tương; gia đình Anh hùng LLVT Ngô
Xuân Đệ và gia đình Anh hùng LLVT Mai
Thanh Minh; 15 gia đình chính sách tiêu
biểu và 3 cụ tròn 100 tuổi.
Riêng các đơn vị trực tết như Công an
huyện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa
cháy tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện,
Trung tâm Y tế huyện và các bệnh nhân
không được đón giao thừa tại nhà, công
nhân Trung tâm Quản lý và Khai thác
công trình công cộng làm vệ sinh trong
đêm giao thừa, lãnh đạo huyện sẽ đi thăm
và chúc tết vào chiều tối ngày 4/2/2019

Lãnh đạo
huyện Đức Trọng
thăm, chúc tết gia đình
chính sách tại xã Tân Hội.

(nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi).
Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Huyện ủy,
HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện đã
ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng năm
mới. Đây cũng là hoạt động thường niên
của huyện Đức Trọng vào mỗi dịp chuẩn bị
đón tết cổ truyền.

đó, Nhân dân trong nước và bạn bè quốc
tế hiểu biết hơn về tỉnh Lâm Đồng. Tuy
nhiên, thời gian qua, một số nhà báo, tờ
báo đã thông tin về Lâm Đồng chưa thật
sự đầy đủ, toàn diện, thường tập trung
vào “mặt trái”, những tồn tại, hạn chế…
nên ít nhiều làm ảnh hưởng đến hiệu
quả tuyên truyền xây dựng hình ảnh địa
phương. Mặt khác, các cơ quan báo chí
địa phương cũng chưa có nhiều đổi mới
trong hoạt động TTĐN, mới chỉ dừng lại
ở việc đưa thông tin của địa phương ra
“bên ngoài”, còn chiều ngược lại là đưa
thông tin từ “bên ngoài” vào địa phương
thì chưa được chú trọng. Đặc biệt, trong
xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu
rộng, mà các cơ quan báo chí địa phương
vẫn chưa xây dựng cho mình các phiên
bản tiếng nước ngoài là mặt hạn chế
trong công tác TTĐN…
Sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Lâm
Đồng, cũng như của đất nước Việt Nam
và những biến chuyển nhanh chóng trong
tình hình thế giới và khu vực đã và đang
đặt ra cho báo chí làm công tác TTĐN cả
thuận lợi và thách thức đan xen. Thuận lợi
là những thành tựu to lớn của công cuộc
đổi mới, vị thế ngày càng được nâng cao
của địa phương, đất nước là chất liệu quý
giá để khai thác. Đặc biệt, sự phát triển
mạnh mẽ của khoa học công nghệ giúp
TTĐN tiếp cận các phương tiện, kỹ thuật
thông tin hiện đại, những phương thức
chuyển tải thông tin mới phong phú, đa
dạng và hiệu quả. Mặt khác, thách thức
là những diễn biến phức tạp của tình hình
quốc tế và khó khăn nảy sinh trong phát
triển kinh tế - xã hội có thể ảnh hưởng
tiêu cực đến hình ảnh của địa phương, đất
nước. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi công
tác TTĐN của báo chí Lâm Đồng cần có
những đổi mới để tiếp tục thực hiện sự
nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ
quốc, xây dựng quê hương Lâm Đồng
phát triển.
Trong bối cảnh môi trường đối ngoại
và môi trường thông tin đang có sự
thay đổi mạnh mẽ, công tác TTĐN
của báo chí cần đổi mới cách tiếp cận,
theo phương châm chính xác, kịp thời,
phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt
cần đẩy mạnh TTĐN bằng tiếng nước
ngoài. Đồng thời tăng cường ứng dụng
các công nghệ thông tin truyền thông
hiện đại của thời kỳ 4.0 trong công tác
TTĐN.

Được biết, ngoài việc tổ chức đi thăm,
tặng quà trực tết, dịp này, toàn huyện Đức
Trọng có gần 10 ngàn đối tượng gồm các
hộ nghèo, cận nghèo, thương binh, bệnh
binh… được nhận trợ cấp Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi 2019.

N.MINH

Đoàn Thanh niên Trường
Chính trị tỉnh phối hợp với Đoàn
Thanh niên Bệnh viện Nhi tỉnh
Lâm Đồng vừa tổ chức thăm và
tặng quà tại Bệnh viện Nhi tỉnh
Lâm Đồng.
Tại đây, 50 suất quà (500.000đ/
suất) được đoàn trao tặng cho
các em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn đang điều trị tại Bệnh viện và
không có điều kiện về nhà đón tết.
Được biết, đây là hoạt động
thường niên nhận được sự hưởng
ứng, tham gia nhiệt tình của các
đoàn viên, thanh niên; thể hiện sự
quan tâm của Đoàn Thanh niên
Trường Chính trị và Đoàn Thanh
niên Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng
dành cho các em bệnh nhi trong dịp
tết đến, Xuân về.
THÂN THU HIỀN
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TẤT NIÊN

ĐỂ CHƯƠNG TRÌNH 135 MANG LẠI SỰ ĐỔI THAY ĐÚNG NGHĨA
NGỌC NGÀ

Các chương trình, dự án
được triển khai đúng tiến độ
Theo số liệu thống kê của Ban Dân
tộc tỉnh, tổng kinh phí thực hiện Chương
trình 135 năm 2018 là trên 40,8 tỷ đồng
từ nguồn ngân sách Trung ương. Trong
đó, vốn đầu tư phát triển trên 30 tỷ đồng,
vốn sự nghiệp trên 10 tỷ đồng theo quyết
định của UBND tỉnh về việc phân bổ chi
tiết vốn ngân sách Trung ương thực hiện
các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng.
Cụ thể, về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng với
tổng vốn bố trí năm 2018 là trên 30 tỷ đồng.
Đến nay, các địa phương đã đầu tư xây dựng
khoảng 115 công trình (90 công trình đường
giao thông nông thôn, 4 công trình nước, 18
công trình nhà văn hóa, 3 công trình san gạt
mặt bằng). Trong đó, có 5 công trình chuyển
tiếp từ năm 2017; giải ngân đạt 100% kế
hoạch. Hơn 1,5 tỷ đồng là số tiền được đầu
tư để duy tu bảo dưỡng 11 công trình các
loại; giải ngân đạt 100% kế hoạch. Cũng
trong năm qua, hơn 7,3 tỷ đồng là số tiền
được dùng để hỗ trợ bà con phát triển sản
xuất. Đã có trên 1.900 hộ thuộc đối tượng
thụ hưởng được hỗ trợ 238 tấn phân bón,
hơn 12 ngàn cây trồng, 960 vật nuôi, 154
máy móc nông cụ sản xuất, thuốc bảo vệ
thực vật, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ
thuật...; giải ngân đến nay đạt 95%. Về vấn
đề nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và
cộng đồng, tổng vốn bố trí năm 2018 là 1,6
tỷ đồng. Ban Dân tộc đã tổ chức đào tạo, tập
huấn, nâng cao năng lực cho 396 lượt cán
bộ cơ sở và cộng đồng. Tổ chức tham quan,
học tập kinh nghiệm về công tác triển khai
thực hiện Chương trình 135 cho 36 lượt cán
bộ tại các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh miền
Trung. Tỷ lệ giải ngân và thanh quyết toán
đạt 70% so với kế hoạch.
Ông Bon Yo Soan - Phó Ban Dân tộc
tỉnh đánh giá: Việc phân bổ nguồn vốn 135
mang tính dân chủ, công khai và có sự tham
gia của cộng đồng. Các nội dung triển khai
được công khai, họp dân để phổ biến cho
người dân biết, bàn bạc, góp ý và thống nhất
lựa chọn các hạng mục đầu tư phù hợp với
quy hoạch, kế hoạch gắn liền với chương
trình xây dựng nông thôn mới cũng như
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên
những công trình khó khăn, bức xúc trong
cộng đồng, những công trình có tính cấp
thiết. Ban giám sát xã, cộng đồng là cơ quan
thường xuyên và trực tiếp giám sát từ việc
lập thủ tục, chọn nhà thầu, thi công các hạng
mục xây dựng và hỗ trợ các giống cây trồng,
vật nuôi, vật tư, phân bón... đến với người
dân. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện
Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh được tiến
hành thường xuyên hàng năm và theo đúng
quy định. Đối với những xã đặc biệt khó
khăn được phân cấp làm chủ đầu tư đều có
thành lập Ban quản lý dự án của xã để giúp
UBND xã quản lý và tổ chức triển khai thực
hiện chương trình trên địa bàn. Ngoài ra,
các xã đều có thành lập Ban giám sát gồm
đại diện các ngành, đoàn thể của xã và một
số người có uy tín trong cộng đồng tham
gia; do chủ tịch hoặc phó chủ tịch HĐND
xã làm Trưởng Ban giám sát. Ban giám sát
có trách nhiệm giám sát quá trình thi công,
chất lượng công trình, giám sát việc quản lý,
khai thác và bảo quản công trình khi đã đưa
vào sử dụng. Chính vì vậy, trong năm qua,
các chương trình dự án thuộc Chương trình
135 được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo
về chất lượng và góp phần từng bước hoàn
thiện cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn ĐBKK
trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng là địa bàn có trên 24% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Năm
2018, toàn tỉnh có 11 xã, 110 thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thuộc diện đầu tư của
Chương trình 135 theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Cũng như
những năm trước đây, trong năm 2018, nguồn vốn từ Chương trình 135 tiếp tục
góp phần đổi thay bộ mặt và đời sống bà con DTTS tại các khu vực khó khăn.

Nguồn vốn 135 được cấp hàng năm đã thêm “vật lực” để xã Lát nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần tiến nhanh
về đích NTM cuối năm 2018. Ảnh: N.N

Để Chương trình 135
thực sự phát huy hiệu quả
Điều đáng mừng về việc thực hiện
Chương trình 135 trong năm 2018 là ngoài
sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính
quyền các cấp; điều quan trọng đóng vai
trò quyết định chính là sự tham gia tích cực
của người dân. Thực hiện chương trình ý
nghĩa này, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước
đã huy động được nguồn lực trong Nhân
dân; nhất là phong trào xây dựng đường
giao thông nông thôn, tinh thần của người
dân được thực hiện thông qua việc hiến
đất, giải phóng mặt bằng, huy động ngày
công, tổ chức thi công... Điều đó làm cho
chính sách đầu tư của Chương trình 135
năm 2018 nói riêng và những năm qua nói
chung đã góp phần đáng kể thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương, các
huyện, xã, thôn nghèo của tỉnh; làm thay
đổi diện mạo vùng DTTS và vùng ĐBKK.
Đó thực sự là yếu tố góp phần không nhỏ
trong việc tăng thu nhập bình quân đầu
người hàng năm của tỉnh từ 54,2 triệu
đồng năm 2017 lên 59,4 triệu đồng vào
cuối năm 2018.

Từ
nguồn vốn 135,
đã góp phần
nâng cấp
đáng kể
chất lượng
hệ thống
điện, đường,
trường, trạm
ở Đam Rông.
Ảnh: N.N

Đời sống vật chất, tinh thần của
người nghèo, đồng bào DTTS ngày
càng cải thiện, rút ngắn khoảng cách
giàu nghèo giữa các dân tộc, các
khu vực. Không còn hộ đói giáp hạt,
tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh theo chuẩn
tiếp cận đa chiều từ 3,91% (cuối
năm 2017) đến cuối năm 2018 giảm
còn 2,85%.
Năm 2018, xã Đa Quyn - huyện Đức
Trọng, xã Lộc Nam - huyện Bảo Lâm và xã
Lát - huyện Lạc Dương đã vươn lên thoát
khỏi diện xã 135. Ông Hồ Đăng Thành - Bí
thư Đảng ủy xã Đa Quyn phấn khởi nói:
“Việc Đa Quyn về đích NTM và thoát khỏi
xã thuộc diện 135 là một trong những thành
tích đáng mừng nhất trong năm 2018. Với
các chính sách của Chương trình 135 nói
riêng và các chính sách của Trung ương, địa
phương nói chung đã góp phần đưa Đa Quyn
từ xã nghèo của huyện với tỷ lệ hộ nghèo cao
xuống còn 6,89%, trong đó hộ nghèo đồng
bào DTTS là 5,4%. Thu nhập bình quân đầu

người 35,6 triệu đồng/người/năm. Không còn
hộ đói. Đặc biệt, nguồn vốn 135 được cấp
hàng năm đã giúp xã đầu tư nâng cao chất
lượng cơ sở hạ tầng, góp phần quan trọng
đưa Đa Quyn về đích NTM”. Và tương tự,
tại xã Lát - huyện Lạc Dương, ông Trần Đình
Thể - Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định:
nguồn vốn 135 đầu tư hỗ trợ sản xuất và xây
dựng cơ sở hạ tầng đã tạo điều kiện mạnh mẽ
để xã Lát giảm số hộ nghèo xuống còn 35 hộ,
chiếm 5,6%. Thu nhập bình quân đầu người
đạt 35,6 triệu đồng/người/năm. Qua đó, góp
phần đưa xã Lát thành cái tên tiếp theo của
huyện Lạc Dương về đích NTM.
Và từ nguồn vốn 135, cơ sở vật chất cũng
như đời sống của bà con DTTS khó khăn trên
địa bàn tỉnh được nâng lên đáng kể. Song vẫn
còn những công trình được xây dựng nhưng
không được sử dụng hiệu quả và nhanh
chóng xuống cấp. Những chương trình hỗ trợ
sản xuất chưa thực sự có hiệu quả.
Và để nguồn vốn 135 thật sự phát huy hiệu
quả, để Chương trình 135 đúng nghĩa là một
trong những chính sách quan trọng nhất trong
hệ thống chính sách dân tộc của Đảng và Nhà
nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại các
xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các
thôn, bản ĐBKK vùng DTTS và miền núi;
các đơn vị liên quan cần có phương án để
tránh việc thực hiện dự án dàn trải, chưa tập
trung, định mức phân bố không ổn định nên
hiệu quả đầu tư chưa cao. Phải khắc phục
được những hạn chế trong công tác quản lý
những chương trình đầu tư tại các xã ĐBKK.
Đơn cử như việc chưa lồng ghép tốt giữa các
chương trình đầu tư cùng địa bàn, cùng đối
tượng thụ hưởng. Các công trình được đầu tư
cần có biện pháp bảo trì, bảo dưỡng; tránh hư
hỏng, gây lãng phí. Đời sống bà con vẫn chưa
hết những khó khăn chồng chất…Sự chuyển
biến trong sản xuất nông nghiệp được đánh
giá đã có song chưa mạnh, chưa đậm đặc.
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch
vụ còn rất xa vời trong mục tiêu đẩy lùi cái
nghèo trong vùng đồng bào DTTS. Và điều
đáng nói là yếu tố ỷ lại, trông chờ vào Nhà
nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo
vẫn là vấn đề của một bộ phận bà con DTTS
khó khăn
Những nguyên nhân khách quan, chủ
quan đã được các địa phương và các đơn vị
liên quan chỉ ra, đó là những nhiệm vụ đặt ra
cho những người có trách nhiệm trong thực
hiện Chương trình 135 năm 2019 để nguồn
vốn 46.079 triệu đồng thực sự là đòn bẩy
mạnh mẽ trong phát triển kinh tế vùng đồng
bào DTTS.
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NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO

VỚI QUY MÔ MỚI
Năm 2018 với các giải pháp đột
phá về khoa học công nghệ,
thu hút đầu tư và đẩy mạnh
liên kết, nông nghiệp công
nghệ cao Lâm Đồng không chỉ
mở rộng quy mô diện tích mà
còn nâng cao giá trị thu nhập,
tạo nền tảng để tiếp tục phát
triển hiệu quả hơn nữa trong
năm mới 2019.
VĂN VIỆT

Tăng 26,5% diện tích
Thống kê của Chi cục Trồng
trọt và BVTV Lâm Đồng, đến hết
năm 2018, diện tích nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao ở Lâm
Đồng đạt gần 54.480 ha, bằng
19,5% tổng diện tích canh tác. So
với năm 2015, quy mô diện tích
sản xuất nông nghiệp công nghệ
cao tăng gần 26,5% sau ba năm.
Trong đó, chiếm tỷ lệ ứng dụng
công nghệ cao cao nhất là diện
tích rau và hoa trên dưới 95%
trong tổng diện tích sản xuất rau,
hoa hiện đang canh tác. Tương tự,
đối với cây chè và cây dược liệu
chiếm gần 50%; còn lại cây ăn
quả, cây lúa chiếm tỷ lệ diện tích
lần lượt 18,5% và 5,8%.
Hiện tại, giá trị sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng
đạt bình quân 370 triệu đồng/ha,
chiếm 35% tổng giá trị sản xuất
nông nghiệp. Đây là kết quả mở
rộng quy mô ứng dụng đồng bộ

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng đã và đang mở rộng quy mô địa bàn và đối tượng cây trồng đặc trưng. Ảnh: V.Việt

hóa công nghệ cao gắn với kết
nối internet vạn vật trong quản lý
sản xuất đối với doanh nghiệp,
hợp tác xã, trang trại…Cụ thể so
với năm 2015 thì đến nay, quy
mô ứng dụng công nghệ cao tăng
đáng kể các diện tích sản xuất
như nhà kính (hơn 1.250 ha),
nhà lưới (gần 700 ha), màng phủ
nông nghiệp (3.510 ha), tưới tự
động và bán tự động (hơn 15.200
ha). Riêng công nghệ canh tác
rau thủy canh tăng rất nhanh diện
tích từ 1 ha trong năm 2015 lên
80 ha vào cuối năm 2018. Đặc
biệt công nghệ kết nối internet
vạn vật hiện có 15 doanh nghiệp,
hợp tác xã ứng dụng điều hòa
ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm của
đất trong canh tác hơn 60 ha rau,
hoa, chè và cây đặc sản. Các
doanh nghiệp tiêu biểu như Công
ty TNHH Trường Hoàng, Dalat
Hasfarm, Vineco… đã và đang
ứng dụng phần mềm công nghệ
kết nối internet vạn vật để quản
lý thông tin sản phẩm, quản trị

sản xuất, quản lý tài chính, kho
hàng, bán hàng…
Với Doanh nghiệp Phong Thúy,
Đức Trọng đang vận hành mô
hình Trung tâm sau thu hoạch gắn
liền với đóng gói, sử dụng mã
vạch truy cập nhanh gắn thương
hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu
từ đất lành”, nâng cao uy tín sản
phẩm ở thị trường trong nước
và quốc tế. Và với nguồn vốn
hỗ trợ của tổ chức JICA Nhật
Bản, Doanh nghiệp Phong Thúy
đã được trang bị hệ thống dây
chuyền máy phân loại cà chua
công nghệ hiện đại, đạt năng suất
200 tấn/tháng, giảm 75% công
lao động mỗi ngày. Sản phẩm cà
chua phân loại ở đây đảm bảo
các tiêu chuẩn về màu sắc, kích
thước, chất lượng theo yêu cầu
của thị trường xuất khẩu.

Xây dựng 10 vùng
đạt tiêu chí sản xuất
ứng dụng công nghệ cao
“Sản xuất nông nghiệp ứng

dụng công nghệ cao đang mở
rộng cả quy mô địa bàn và đối
tượng cây trồng, vật nuôi. Tất cả
12 huyện, thành trong tỉnh Lâm
Đồng đều áp dụng công nghệ cao
vào sản xuất cây ăn quả, dược
liệu, chăn nuôi heo… Trong đó,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đã ứng dụng công nghệ cao trên
tổng diện tích sản xuất gần 1.700
ha mang lại hiệu quả kinh tế ngày
càng tăng cao…”, Chi cục Trồng
trọt và BVTV Lâm Đồng cho biết.
Theo đó, trên 12 huyện, thành
trong tỉnh Lâm Đồng đã được
quy hoạch đầu tư 19 vùng nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao
theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, tổng
diện tích 3.900 ha. Đồng thời, bổ
sung 2.000 ha quy hoạch sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao theo
hướng tiếp cận đa ngành. Đến
nay, làng hoa Thái Phiên và làng
hoa Vạn Thành, Đà Lạt được
công nhận vùng sản xuất hoa
ứng dụng công nghệ cao. Và có 8

doanh nghiệp được công nhận là
doanh nghiệp nông nghiệp công
nghệ cao trên tổng diện tích 385
ha rau và hoa. Bên cạnh đó có 77
doanh nghiệp FDI với tổng vốn
đầu tư hơn 266 triệu USD. Điển
hình như Tập đoàn Bejo đầu tư
11,5 triệu USD tại huyện Lâm
Hà sản xuất giống rau xuất khẩu
lớn nhất Đông Nam Á; Công ty
TNHH Agrivina với kinh phí 25
triệu USD nhân giống hoa cao
cấp tại Đà Lạt…
Định hướng đến năm 2020,
toàn tỉnh Lâm Đồng phấn đấu
xây dựng đủ tiêu chí công nhận
10 vùng sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao trên cây
rau, hoa và cây ăn trái. “Mục tiêu
đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng
tập trung sản xuất, nâng cao giá
trị các sản phẩm chủ lực ứng
dụng công nghệ cao, từ đó xây
dựng trở thành trung tâm mở rộng
quy mô vùng, hướng đến liên
kết phát triển bền vững…”, Sở
NN&PTNT Lâm Đồng nhận định.

Chàng trai đam mê trồng mai kiểng
NGÂN HẬU

Í

t ai nghĩ rằng, vườn mai có
gần 700 gốc mai các loại;
trong đó, có những gốc
mai có giá trị vài chục triệu đồng
lại là của một chàng trai tuổi 32.
Lê Hữu Quốc chia sẻ, với may
mắn được sinh ra và lớn lên ở
quê hương Bình Định, vùng đất
nổi tiếng với nghề trồng mai nên
từ những năm mới chỉ là cậu bé
15, 16 tuổi, Quốc đã yêu thích và
đam mê trồng mai. Những cây
mai được Quốc ươm mầm từ hạt
lớn dần và được Quốc vận dụng
kỹ thuật học được để uốn và cắt
tỉa tạo dáng, tạo thế cho từng cây
mai. Tự mày mò học hỏi từ những
người lành nghề trong nghề trồng
mai kiểng, rồi áp dụng vào vườn
mai của mình, từ kỹ thuật chăm
sóc theo từng giai đoạn phát triển
của cây mai, đến việc tỉa cành, tạo
thế và áp dụng các phương pháp
để mai đơm nhiều nụ và ra hoa
đúng vào những ngày tết nên đến
nay, Quốc đã có những cây mai có

Ở huyện Cát Tiên, vườn mai của anh Lê Hữu Quốc được đánh giá là vườn mai có quy mô lớn nhất
không chỉ về số lượng mà còn bởi đây là vườn mai được chăm sóc kỹ lưỡng và được tạo hình, tạo
dáng đẹp mắt. Bỏ công chăm sóc vườn mai cả một năm trời, Lê Hữu Quốc hy vọng có thể cung cấp
những cây mai đẹp nhất cho người yêu hoa vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Anh Lê Hữu Quốc đang tỉa cành, tạo dáng cho cây mai. Ảnh: N.Hậu

tuổi đời trên 18 năm, ở bên Quốc
như những người bạn tri kỷ. Để
dễ dàng vận chuyển và đưa hoa ra
bán trong các dịp tết, Quốc đã tiến
hành bứng mai vào chậu để chăm

sóc khi cây mai đã ở tuổi ra hoa.
Trong những năm 2009, 2010,
Quốc được người quen giới thiệu
nên thường mang mai từ Bình Định
vào Cát Tiên để bán trong dịp tết.

Rồi năm 2011, Quốc quyết định lập
nghiệp tại Cát Tiên và chuyển hàng
trăm cây mai của mình từ quê vào.
Từ đó, Quốc lại học hỏi thêm kinh
nghiệm để chăm cây mai phù hợp
với khí hậu ở Cát Tiên. Với hơn 30
loại mai các loại gồm nhiều giống
mai quen thuộc như: Mai 5 cánh,
mai tứ quý, mai núi, cúc mai, mai
giảo Thủ Đức, mai giảo Bến Tre,
mai đại lộc… Quốc còn trao đổi
với những người làm nghề và sưu
tầm được một số loại mai quý mà
Quốc chỉ để chơi chứ không bán
như: Mai cung đình, mai phúc lộc
thọ, mai bạch, mai cam..., Quốc
chia sẻ: “Việc chăm mai và vặt lá
để mai trổ hoa đúng vào những
ngày tết cũng không dễ vì cây mai
phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Năm
nay, thời tiết khá thất thường, gần
những tháng tết, thời tiết có khi

lạnh, khi nắng nóng nên một số cây
mai cũng không có nhiều nụ”.
Mỗi năm Quốc lại trồng và ghép
thêm một số loại mai nên vườn
mai của Lê Hữu Quốc hiện có rất
nhiều cây mai có tuổi đời khác
nhau. Giá của một cây mai cũng
tùy thuộc vào độ tuổi và dáng thế
của cây, cũng như cây có nhiều nụ
hay không. Những cây mai nhỏ,
được dùng để chưng ở bàn thì có
giá từ 700 nghìn đồng đến hơn 1
triệu đồng một cây. Còn những
cây mai lớn, hơn 10 năm tuổi và
có dáng đẹp thì có giá trên chục
triệu đồng một cây. Quốc cho biết,
nhiều người không có điều kiện
để chăm mai thì Quốc cho thuê để
chưng trong những ngày tết.
Với vườn mai của mình, Lê
Hữu Quốc đã khởi nghiệp và có
thu nhập ổn định mỗi năm khi tết
đến, xuân về. Tết này, Quốc cũng
hy vọng vườn mai của mình sẽ đắt
hàng để giúp gia đình có thêm thu
nhập và cũng góp phần làm đẹp
hơn cho mỗi ngôi nhà với những
cánh mai rạng rỡ khoe sắc.
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Ở TRƯỜNG SƠN

Ký: NGUYỄN THANH HƯƠNG

òn 10 giờ đồng hồ nữa là đến
giao thừa chuyển sang năm
mới - năm Mậu Thân 1968.
Đại đội thanh niên xung phong
số 2 do tôi làm đại đội trưởng phụ trách đoạn
đường 8 km, tiếp giáp với binh trạm 20. Ai
cũng biết nhiệm vụ của thanh niên xung
phong trong giai đoạn kháng chiến chống
Mỹ 1955 - 1975 là vác lương, tải đạn, làm
đường và bảo vệ đường giao thông. Đặc biệt
là những năm từ 1967 đến 1975, dọc tuyến
đường Trường Sơn phần phía bắc từ Quảng
Trị trở ra đến Thanh Hóa thì thanh niên
xung phong làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn
giao thông là nhiệm vụ số 1. Giai đoạn này,
hầu như các tỉnh ở miền Bắc, tỉnh nào cũng
thành lập các đại đội thanh niên xung phong
để làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại địa
phương mình và cho cả tiền tuyến.
Tết 1968, là cái tết đầu tiên chúng tôi xa
quê hương miền Bắc. Đại đội 2 của tôi có
129 đồng chí, thì có đến gần 100 đồng chí
là nữ giới, điều dễ hiểu là nam giới lúc này
đi bộ đội hết. Xóm làng ở hậu phương miền
Bắc chỉ còn đa số là trẻ em, người già, phụ
nữ đã có gia đình.
Cũng như các đại đội thanh niên xung
phong dọc tuyến đường Trường Sơn, Đại
đội 2 phân công thường trực 24/24 giờ trong
ngày để theo dõi máy bay Mỹ đến. Nếu
đoạn đường nào bị hỏng do máy bay Mỹ
thả bom, tổ trực ban kịp thời nổ 3 phát súng
trường - đó là báo động khẩn cấp, dù mưa
to, bão lớn toàn đại đội phải ra mặt đường
vác đá, đổ đất san lấp nhanh để xe ta ra trận.
Vào đúng 19 giờ tối 30 Tết, máy bay Mỹ
lại đến vãi bom. Bom nổ kéo dài, núi rừng
rung chuyển, mặt đất chao đảo như đưa
võng. Đợt bom kéo dài đến gần 60 phút rồi
im hẳn. Nghe tiếng súng, tất cả gồng gánh,
cuốc xẻng ra mặt đường. Hì hục đào bới.
Vừa làm, chúng tôi vừa hát, theo đúng tinh
thần “tiếng hát át tiếng bom”. Đại đội 2 có
đến hơn chục đồng chí có giọng hát hay.
Như Đàm vừa đệm ghitar vừa hát, rồi Trung,
Mỹ, Hải, Bình, Long. Nữ thì có Liên, Cúc,
Hà, Mai, Thảo. Họ đồng thanh hát “Bước
chân trên dải Trường Sơn”, tốp nữ hát bài
“Cô gái mở đường”... làm xao động cả một
khoảng đất trời mênh mông, cứ như nơi đây
không hề có chiến tranh.
Sau đồng ca nam nữ, tốp nữ là đến đơn ca
nam. Trần Đàm làm tôi nhớ mãi khi anh vừa
đàn vừa hát bài “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên
Người”, sau lại đệm đàn cho Long hát “Có
chúng tôi trên hải đảo xa xôi”, rồi Cúc, Hải
song ca nam nữ bài “Vàm Cỏ Đông”...
Lúc cần thiết, không có ai là người yếu,
đòn gánh dẻo, bước chân các cô gái thanh
niên xung phong càng dẻo, chỗ lấy đất đá
dù xa đến 300 m... Tất cả vì con đường. Con
đường mà ngày nào người Mỹ cũng ném
hàng trăm lần bom bi, bom tấn. Khói bom

C

tan, đường lại vang tiếng hát, tiếng cười của
chúng tôi...
- Giao thừa rồi, giao thừa rồi các đồng chí
ơi! - Tôi reo lên rồi nói - Tất cả trật tự, nghe
Bác Hồ đọc thơ chúc Tết 1968 đây này.
Chúng tôi lặng im. Ai cũng cố ghi những
lời của Bác, để rồi bồi đắp cho mình niềm
tin chiến thắng của dân tộc:
“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên, toàn thắng ắt về ta”.
Bác đọc thơ xong, cả rừng Trường Sơn
như chuyển động bởi tiếng vỗ tay reo hò
của toàn đại đội.
Chúng tôi đã đón giao thừa Xuân 68 ở
Trường Sơn như thế đấy! Không trà, không
kẹo, không thuốc lá thơm, chỉ có tiếng hát
ngân vút lên, mồ hôi đổ xuống, để rồi, 2 giờ
sáng mùng 1 Tết, mấy hố bom giặc ném
trúng dưới lòng đường đã được san lấp, đầm
lèn thật kỹ.
***
Mệt nhọc là vậy, nhưng khi trở về hầm
chữ A, ai cũng vui vẻ, tất cả rủ nhau ra suối
tắm, gọi là tẩy trần năm cũ để năm mới mọi
sự được như ý.
5 giờ sáng ngày mùng 1 Tết, tôi đi kiểm
tra các tiểu đội, nhắc nhở anh em ngủ lấy
sức: - 11 giờ trưa chúng ta sẽ ăn tết, rồi lại
sẵn sàng nếu chúng lại đến làm cho đường
lại hỏng! Nhưng không ai ngủ được. Ở các
tiểu đội nam giới, anh em rủ nhau đánh tú
lơ khơ hoặc túm tụm nhau kể chuyện cười,
nhưng bên các tiểu đội nữ, hầu như đồng chí
nào cũng đỏ hoe đôi mắt. Họ khóc vì nhớ
nhà, nhớ cha mẹ anh em ruột thịt.
Đại đội phó là Lê Thị Trâm, chị là người
duy nhất không “mít ướt”. Chị đến từng hầm
chữ A, mỗi hầm hai đồng chí, động viên chị
em. Hầm số 1, chị nhắc Oanh, tiểu đội trưởng
kiêm bí thư chi đoàn:
- Cậu dở hơi quá Oanh ạ, cán bộ mà lại
khóc nhè, thèm bú tí mẹ lắm hả?
Oanh dấm dứt: - Chị cứ để em khóc cho
nhẹ người. Em thương mẹ em quá, cứ mùa
đông về là lại ho, ho muốn vỡ ngực, không
có thuốc nào chữa nổi. Mong mùa hè đến
thật nhanh, em chỉ sợ, sau 3 năm hết nghĩa
vụ, trở về thì mẹ em... hu hu.
Trâm lại phải lựa lời an ủi. Đứng ngoài
cửa hầm nghe hết, tôi cũng định vào an ủi
Oanh mấy câu, nhưng rồi nghĩ lại, cứ để
hai người tâm sự với nhau sẽ tốt hơn. Tôi
quay về đám nam giới đang kể chuyện cười.
Tiếng cậu Mạnh:
- Có một chị trồng 500 m2 cà chua. Cà
chua sai trái nhưng hai tháng rồi mà không
có trái nào chín. Một cô bạn thân nói “cậu
đừng mặc quần áo trong hai đêm liền, lượn
đi lượn lại trong ruộng cà chua, sáng thứ ba
nó sẽ chín hết”. Chị này nghe theo, nhưng
đến sáng thứ ba ra thăm ruộng, cà chua
của chị vẫn xanh mà dưa leo (dưa chuột) ở
ruộng bên cạnh của một anh hàng xóm lại
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to, dài ra như trái mướp trái bầu! Ha ha ha...
tiếng cười vỡ ra.
***
Đại đội số 2 tập hợp lực lượng từ 18 xã
trong cùng một huyện thuộc tỉnh Hà Tây.
Tôi được huyện đội cử làm đại đội trưởng,
Chị Trâm - Phó Chủ tịch huyện Hội Phụ
nữ làm đại đội phó. Tổ chức đại đội Thanh
niên xung phong không có chính trị viên. Cô
Oanh, bí thư chi đoàn đại đội vốn là cán bộ
tuyên huấn của Huyện ủy cử đi, trong số nữ
có chị Trâm và Oanh chưa lập gia đình.
Tuy là người ở nhiều quê hợp lại, mấy
ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng trước đạn
bom của quân thù, chúng tôi đã xiết chặt
đội ngũ, tất cả như anh em một nhà. Chia
nhau từng hớp nước, mẩu lương khô, từng
điếu thuốc lào cho vào điếu cày và ba, bốn
người cùng kéo, mỗi người một hơi, thở
khà khoan khoái.
Trưa mùng 1 Tết, rồi cả chiều hôm ấy,
không có máy bay Mỹ đến. Rồi cả ngày
mùng 2 cũng vậy. Chúng tôi thấy lạ, bởi
từ khi vào Trường Sơn, không ngày nào là
chúng không mò đến. Hai bữa ăn trong ngày
mùng 1 cũng chỉ là cơm với ruốc cá, canh
rau rừng nấu với mấy hộp thịt hộp mà trên
cấp cho trước tết. Kẹo thì khiêm tốn, mỗi
người được 5 chiếc Hải Châu. Thuốc lá mỗi
tiểu đội nam giới hai gói bằng 40 điếu, 13
con người hút chung! Tiếc là thiếu pháo nổ
và không có hoa, không có bánh chưng một thứ không thể thiếu trong những ngày
tết cổ truyền của dân tộc.
Có một may mắn khi cậu Long, cậu
Đàm tóm được một chú lợn rừng khoảng
60 kg, chú lợn bị mảnh bom của Mỹ đâm
vào mông, vào lưng mất máu nằm chờ chết.
Đúng lúc đó Long và Đàm cùng tiểu đội đi
lấy rau rừng vào buổi trưa mùng 1. Bữa cơm
chiều, cả đại đội gọi là được thêm chất tươi.
Tiếc là không còn máu của nó để anh em ta
chế tác tiết canh lợn rừng xem có khác lợn
nhà không?
Tám tháng ở cùng anh em, tôi cũng vơi đi
nỗi nhớ nhà. Nói dại, lỡ tôi hi sinh, còn có vợ,
có con ở quê, nhưng anh chị em trong đại đội
chưa ai có gia đình... Chiến tranh, không thể
nói mạnh được. Trong đạn bom, đời người
như tia chớp, gặp hôm nay biết có ngày mai.
Thì đấy, tuần trước đã có chiến sĩ ở đại đội 1
tiếp giáp với đại đội tôi, rồi đại đội 5, tiếp giáp
với đại đội 4 đã có 3 đồng chí hy sinh vì bom
bi của Mỹ ném bừa bãi xuống mặt đường.
Nhưng thôi, nghĩ lắm dễ sinh ra tiêu cực. Tổ
quốc cần thì ai cũng phải biết hy sinh...
Lại là tôi. Tôi reo to. Bởi tôi được trên
giao cho chiếc đài Ôriongtong khoác vai,
có tin tức gì là thông báo cho đồng đội. Có
chương trình ca nhạc thì lúc này đem đến
cho tiểu đội 1 nghe, lúc khác tiểu đội 2, tiểu
đội 3, rồi xoay vòng.
Tôi reo to, lúc 21 giờ đêm ngày mùng 2
Tết Mậu Thân, khi Đài Tiếng nói Việt Nam
đưa một tin thật chấn động “Tổng tấn công

toàn miền Nam”. Đúng giờ G - giao thừa đón
xuân 1968, lực lượng vũ trang giải phóng
đã đồng loạt nổi dậy trên toàn bộ tỉnh, thành
miền Nam Việt Nam. Tại Sài Gòn, biệt động
thành đã tấn công Bộ tham mưu, Nha cảnh
sát Đô Thành, Biệt khu Thủ đô, Đại sứ quán
Mỹ. Quân giải phóng đã làm chủ trận địa
trong nhiều giờ liền. Đây là đòn tiến công có
tính chiến lược của quân dân miền Nam Việt
Nam để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng
hoàn toàn miền Nam. Tại Huế, Đà Nẵng và
rất nhiều tỉnh lỵ, ta và địch giành nhau từng
đường phố. Các trụ sở huyện, xã chính quyền
Ngụy cơ sở tan rã, nhiều tên ác ôn nợ máu
với nhân dân phải đền tội. Cờ giải phóng
phấp phới bay trên nóc nhà các cơ quan công
sở dân sự cũng như quân sự của Mỹ - Ngụy.
Tôi tập hợp toàn đại đội lại phổ biến tin vui.
Tất cả reo hò vang dậy. Bí thư chi đoàn Kim
Oanh có ý kiến, tối mai mùng 3 Tết, ta tổ
chức một chương trình văn nghệ, các đồng
chí về chuẩn bị ngay. Nhưng đêm mùng
2 Tết ấy, từ gần 22 giờ đêm đến suốt sáng
không ai ngủ được, tất cả bàn tán râm ran,
thế thì ngày chiến thắng sẽ đến ngay thôi.
Tôi nghĩ, thảo nào hai ngày tết, chúng không
đến ném bom, mà theo lời các anh bộ đội
công binh gỡ bom nổ chậm ở đường Trường
Sơn, gần với đơn vị tôi, thì những năm trước,
chúng đánh cả ngày tết.
Tối mùng 3 Tết, chúng tôi tụ tập ở bãi cỏ
rộng cạnh hầm chỉ huy đại đội để hát mừng
thắng lợi. Tốp nữ mở đầu bài “Cô gái mở
đường”. Tất cả hơn trăm con người im lặng
tuyệt đối. Tiếng guitar gỗ của Đàm không
có tăng âm nhưng vẫn nghe rõ khi hòa với
giọng nữ:
“Đi giữa trời khuya sao rơi lấp lánh
Tiếng hát ai vang vọng cây rừng
Phải chăng em cô gái mở đường
Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng
hát”...
Đúng vậy, đêm không thắp đèn, phòng
tránh máy bay, nhưng người nghe tưởng
tượng ra sắc mặt vui tươi, lòng tự hào của
mỗi diễn viên không chuyên.
Đến những bài hành khúc dồn dập, hứng
lên, cánh nam giới gõ xoong, nồi bát... cứ thế
cho đến bình minh lên, cuộc vui mới dừng.
Sáng ngày mùng 4 chúng tôi ra mặt
đường, kiểm tra xem, những hố bom nào
cần lấy thêm đất, đầm lèn kỹ hơn. Tốt cả.
Mọi người ra về, lòng rạo rực chờ tin thắng
lợi. Tết đầu tiên của chúng tôi ở Trường Sơn
là thế đấy.
***
Nhưng rồi, bom vẫn rơi, máu vẫn đổ,
lửa vẫn cháy trên mặt đường Trường Sơn.
Chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau cho đến hết
tháng 5 năm 1970. Xong nghĩa vụ 3 năm,
đơn vị chia tay ra về để lại bao kỷ niệm vui
buồn. Vui vì mình góp phần bảo vệ an toàn
mạch máu giao thông suốt ba năm. Buồn
vì đại đội 2 có 3 đồng chí hy sinh vào đầu
năm 1970, đó là Oanh, Trâm và cậu Mạnh.
Tôi nhớ kỹ cả 129 gương mặt đồng đội với
những tâm tính khác nhau, nhưng tất cả, họ
đều chung một lòng dũng cảm, một ý chí sắt
đá, không sợ gian khổ hi sinh.
Về quê, tôi vẫn làm việc ở huyện đội,
phụ trách tuyển quân nên tôi biết trong số
lính mới nhập ngũ cuối năm 1972, lại có 9
đồng đội của tôi là Đàm, Long, Tuấn, Hải,
Cường, Minh, Ngọc, Thái, Quân. Sau năm
1975 chỉ có Hải, Đàm, Long trở về. Ôi,
chiến tranh là vậy.
Tuổi trẻ chúng tôi trong kháng chiến đã
có bao người để lại mùa xuân của mình ở
mặt trận, để cho Tổ quốc vạn xuân, để cho
chúng ta và con cháu mai sau muôn đời
bình an.
Sau năm 1975, tôi được điều tăng cường
công tác tại Thành đội Đà Lạt. Thoắt đấy mà
đã gần 50 năm, nhưng 129 gương mặt đồng
đội vẫn như đang đứng trước mặt tôi chờ
hiệu lệnh để tất cả: Ra mặt đường, vì miền
Nam thân yêu, quyết mở đường thắng lợi!
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Du xuân, ông bạn thân Đặng Trọng Hộ
là một người đam mê dân tộc học, rủ rê:
“Về buôn chơi năm mới với anh em dân
tộc thiểu số đi!”. Thế là lên đường. Đích
đến là plei Diom A ở vùng Lạc Xuân, Đơn
Dương (Lâm Đồng), nơi ấy chúng tôi có
những người anh em Chu Ru hồn hậu,
thông thái và lịch lãm...
UÔNG THÁI BIỂU

T

rong sân ngôi nhà tổ của dòng
họ Touneh, một dòng họ nổi
tiếng có ông Touneh Hàn Đăng
- vị quan Huyện Thượng nổi
tiếng hồi đầu thế kỷ trước, cây nêu đã dựng,
củi lửa đã chuẩn bị, những chóe rượu cần đã
được trải dài. Người Chu Ru đón mừng năm
mới bắt đầu bằng lễ Hamamơkhi, lễ tưởng
nhớ tổ tiên và đoàn tụ họ hàng. Già làng, các
nghệ nhân dân gian cùng bà con trong buôn,
trong họ đã có mặt đông đủ. Một cán bộ
văn hóa xã Lạc Xuân, nói rằng: “Đồng bào
Chu Ru ở Đơn Dương ăn Tết Dương lịch rồi
đến Nguyên đán chung với đồng bào Kinh
từ nhiều năm rồi. Tết nào chúng tôi cũng tổ
chức hội Xuân chung cả cộng đồng và tổ
chức tặng quà, chúc tết nhiều gia đình đồng
bào sản xuất giỏi, gương mẫu và các vị già
làng, nhân sỹ, trí thức...”.
Lời khấn của già làng đã thấu tận Yàng.
Rồi những chóe rượu cần thơm nức hương
núi rừng cũng mở ra. Những món ăn truyền
thống như xôi ống, thịt nướng, canh da trâu
nấu với cà đắng, rau rừng đã dọn. Ngày đầu
năm mới rạo rực buôn làng bởi âm thanh của
tiếng trống sơgơl trong nhịp tay điêu luyện
của nghệ nhân Ma Cong, tiếng chiêng ba dìu
dặt của nghệ nhân Ma Bio, tiếng sáo tenia réo
rắt của nghệ nhân Ya Has, tiếng kèn kwào
thao thiết của già làng Ya Thin. Những chàng
trai cô gái Chu Ru như quấn quyện vào nhau
bởi nhịp điệu bàn chân, uốn lượn bàn tay khi
vũ điệu tămya - ariya quay tròn bên bếp lửa,
quay tròn mãi mãi theo dòng mẫu hệ. Về plei
Chu Ru trong những ngày đón mừng năm
mới, cùng vui lễ Hamamơkhi với đồng bào
quả thật vô cùng thú vị...
***
Đi chơi xuân năm nay mà nhớ lại, trong
những ngày Tết cổ truyền năm trước, chúng
tôi đã về thị trấn xã Lát của huyện Lạc
Dương, Lâm Đồng. Đây là vùng đất đẹp
tươi dưới chân núi Lang Biang, nơi tụ cư
của đồng bào Cơ Ho. Hòa vào dòng xe cộ
ngược xuôi, chúng tôi ghé thăm những ngôi
nhà sàn khang trang bên đường. Thật vui khi
được chứng kiến không khí rộn ràng trong
mỗi gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đang
cùng chia sẻ với cộng đồng người Kinh
niềm vui đón tết. Nhà nào cũng trang hoàng
đẹp đẽ. Cây nêu, rượu cần, hoa cảnh, mứt
kẹo, trà thơm đãi khách. Mọi người chúc
nhau và chúc chúng tôi những lời thật đẹp.
Ngày Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc
Việt đã trở thành ngày hội sẻ chia, ngày hội
vui, dịp thư giãn, nghỉ ngơi sau những ngày
cật lực mưu sinh của toàn thể cộng đồng...
Nhà K’razăn K’Plin ngày tết ấy thật vui vì
được đón rất nhiều khách quý. Chàng trai núi
tài ba vừa viết nhạc, vừa làm thơ, vừa là ông
chủ của một sân khấu cồng chiêng khá nổi
tiếng này bắt tay chúng tôi thật chặt và mời
vào chiếu rượu. “Uống với nhau một tý cho
năm mới may mắn! Tết mà...”, K’Plin nói.
Dưới mái nhà sàn, bên chóe rượu cần và
bếp thịt nướng, chúng tôi cảm nhận được
không khí gắn kết và đầm ấm. Khách của
nhà K’Plin hôm ấy có linh mục chánh xứ
giáo phận Lang Biang, có mục sư đến từ
buôn Bneur C, có già làng của buôn Đăng
Ya và rất nhiều những người bà con bên nội,
bên ngoại đến từ nhiều vùng. Đặc biệt, gia
đình anh được đón những vị khách quý từ
phương xa đến, đó là gia đình Tiến sĩ văn

Nối vòng xoang trong nhà thờ tổ dòng họ Touneh. Ảnh: U.T.B

DU XUÂN, VUI TẾT BUÔN LÀNG

Uống chén rượu xuân cùng vợ chồng nghệ nhân Ya Loan - dân tộc Chu Ru. Ảnh: U.T.B

hóa học Lê Thị Vân từ Đại học Luật TP Hồ
Chí Minh. Đêm mồng hai Tết, giữa sân nhà
K’Plin là một bếp lửa rực hồng. Quanh bếp
lửa ấy là những chàng trai, cô gái Cơ Ho
trong sắc màu thổ cẩm khỏe khoắn, tươi
trẻ. Rượu cần, lửa, những vũ điệu, những
khúc dân ca Tây Nguyên và âm thanh của
dàn chiêng quý làm cho tâm hồn của chủ và
khách như rạo rực hơn, hòa vào sinh khí tốt
tươi của xứ đại ngàn. Duy, cậu con trai của
Tiến sĩ Vân đang làm việc trong ngành du
lịch, nói rằng: “Cái tết này là một ấn tượng
khó quên đối với cháu. Trong hành trang
văn hóa của cháu có thêm vài trang đẹp từ
chuyến trải nghiệm thú vị này...”.
Thạc sỹ Đặng Trọng Hộ nhận xét: “Hoàn
cảnh kinh tế - xã hội chuyển biến một bước
căn bản theo chiều hướng phát triển đi lên,
kéo theo đó là sự biến đổi của một số phong
tục, tập quán, tín ngưỡng và lễ hội. Đặc
biệt, sự xen cư giữa các sắc tộc đã tạo nên
quá trình giao lưu, tiếp biến các yếu tố văn
hóa của các dân tộc khác nhau một cách tự
nhiên. Khi đồng bào các dân tộc thiểu số bản
địa tổ chức các lễ hội của họ thì người Kinh
cũng hòa nhập và chia sẻ. Tết Nguyên đán
vốn là cái tết cổ truyền của dân tộc Kinh giờ
đây đã trở thành dịp vui chung của cả cộng
đồng. Theo tôi, đó là một nét đẹp, một sự
hòa hợp rất giàu ý nghĩa”.
Chúng tôi cũng chia sẻ quan điểm đó của
Thạc sỹ Hộ. Ở Tây Nguyên có hàng chục
dân tộc anh em hợp cư, sinh sống. Trong đó,
riêng các dân tộc bản địa chia làm hai nhóm
chính theo ngữ hệ, đó là nhóm Môn - Khơme
và nhóm Mã Lai - Đa Đảo. Cùng với họ là
những cư dân thiểu số từ phía Bắc mới đến

nhập cư sau ngày nước nhà thống nhất thuộc
nhóm Thái - Tày như đồng bào Tày, Nùng,
Cao Lan, Sán Dìu, Mông... Tại Lâm Đồng,
trong các dân tộc thuộc ngữ hệ Môn - Khơme
và Mã Lai - Đa Đảo thì các dân tộc như Cơ
Ho, Mạ, Chu Ru có vị trí lịch sử đặc biệt,
có quá trình giao thoa văn hóa sâu đậm với
người Kinh, trong đó có “văn hóa Tết”. Phân
tích thêm, có thể nói rằng, đồng bào các dân
tộc thiểu số với hệ thống tín ngưỡng đa thần
trong niềm tin tuyệt đối các vị Yàng, họ chỉ
tổ chức các nghi lễ chuyển tải các thông điệp
thiêng liêng gửi gắm đến thần linh. Với đồng
bào các dân tộc Tây Nguyên, “ngày tết cổ
truyền” chính là lễ hội kết thúc chuỗi các nghi
lễ liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Trong
chu trình nghi lễ nông nghiệp của người Cơ
Ho thì Nhô Lirvong tức là “uống mừng đậy
kín bồ lúa” là dịp lễ kết thúc mùa màng, là
cái tết thực sự của đồng bào. Tương tự, đồng
bào Mạ lại gọi nghi lễ kết thúc những ngày
đồng áng ấy là Nhô Rhe, tức là “mừng lúa
mới”, họ cũng tổ chức Sa rơpu (ăn trâu) và
diễn ra trong bảy ngày, bảy đêm. Người Chu
Ru thì ăn Tết mừng lúa về nhà với tên gọi là
Mơnhum Hơma. Trong văn hóa các dân tộc
thiểu số bản địa Tây Nguyên, tết cổ truyền
của họ chính là những lễ nghi nông nghiệp và
những ngày lễ hội cổ truyền mang sắc màu
văn hóa tộc người.
Thế nhưng, điều kiện sống, hoàn cảnh
kinh tế - xã hội của đồng bào đã có nhiều đổi
khác. Từ quá trình xen cư và cộng hưởng
văn hóa với người Kinh trong nhiều năm
qua, nên hầu hết các dân tộc anh em gốc bản
địa Tây Nguyên đã biết đón tết và tổ chức
vui tết. Quá trình cộng cư hòa cảm ấy giúp

đồng bào hiểu rằng, cái tết của người Kinh
là một sinh hoạt văn hóa mang đậm bản sắc
dân tộc, là dịp để mọi người xích lại gần
nhau hơn, hiểu biết, sẻ chia và yêu thương
nhau nhiều hơn. Nhưng phải hiểu rằng, cách
đón tết của đồng bào thiểu số không hoàn
toàn “Việt”. Họ đã tiếp nhận yếu tố “hội”
trong cái Tết Nguyên đán chứ không tiếp
nhận yếu tố “lễ”. Ngày tết, họ cũng qua
thăm nhà và chúc tụng lẫn nhau, trẻ con
được cho quà bánh, được mặc áo mới, được
đến các điểm vui chơi cộng đồng. Tết đối
với họ là dịp nghỉ ngơi, thư giãn, vui chơi
sau một năm mưu sinh cực nhọc. Những yếu
tố đó cũng chính là nhu cầu nảy sinh và tồn
tại ngay trong lòng cộng đồng các dân tộc
thiểu số. Nhu cầu ấy của đồng bào đã được
chính cái tết của người Kinh thỏa mãn...
***
Có thể nói thêm, cây lúa cùng chuỗi nghi
lễ nông nghiệp với những “năm ăn tháng
uống” vẫn tồn tại nhưng giờ đây, cây công
nghiệp với đặc điểm thời vụ và phương thức
canh tác hoàn toàn khác đã phổ biến trong
vùng Tây Nguyên. Mùa vụ, thời gian thu
hoạch, quá trình lưu chuyển sản phẩm cũng
như thu nhập đã khác, cái khác ấy có chung
hoàn cảnh với cả cộng đồng. Vì vậy, đồng
bào các dân tộc thiểu số cùng chia sẻ niềm
vui trong cái Tết Nguyên đán là điều không
mấy khó hiểu. Ngày Tết Nguyên đán đã là
ngày vui chung của cộng đồng. Mời bạn lên
với những người anh em Tây Nguyên cùng
hòa chung không khí đón mừng năm mới với
cây nêu trang trí rực rỡ, với bếp lửa đêm rừng
rạo rực cùng tiếng cồng tiếng chiêng rộn rã và
hòa vào vòng xoang quấn quyện tình thân...
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TÌNH NGƯỜI XA XỨ
DIỆP QUỲNH

N

hư truyền thống từ
nhiều năm nay, lãnh
đạo tỉnh Lâm Đồng
đều tổ chức ngày
gặp mặt trân trọng, ấm cúng với
những kiều bào về quê đón tết cổ
truyền dân tộc. Gần 200 kiều bào
đang sinh sống ở nhiều vùng đất,
nhiều quốc gia trên thế giới đã về
chung vui. Chúng tôi trò chuyện
với cô Nguyễn Thị Hạnh, kiều
bào đang sống ở San Francisco,
Mỹ, quê gốc thị trấn Liên Nghĩa,
Đức Trọng. Cô Hạnh bảo, dù đã
xa Việt Nam hơn 30 năm, trong
những giấc mơ của cô vẫn vẹn
nguyên hình ảnh quê nhà. Nhưng
điều làm cô Hạnh vui mừng nhất
là mỗi lần về thăm quê lại được
thấy thêm sự thay đổi vượt bậc
của quê nhà. Cô Hạnh nói: “Mình
già rồi, giờ mỗi lần về quê, thấy
đường sá, nhà cửa mỗi ngày mỗi
thay đổi, càng ngày càng phát
triển, đời sống lên cao nên tôi thật
sự rất vui mừng. Dù đi xa thế nào
mình cũng không quên được quê
hương, gốc gác ông bà cha mẹ”.
Ông Ngô Đình Hiếu - “chuyên
gia” bảo tồn văn hóa dân tộc bản
địa lại là một kiều bào khá đặc
biệt. Người gốc Huế, ông sinh
sống ở Mỹ gần 40 năm. Nhưng
năm 2000, nhận được lời mời của
người bạn, ông chọn Bảo Lộc,
Lâm Đồng làm nơi trở về sau

Khác với mọi năm, Đà Lạt
năm 2019 có thêm sắc thắm
của những cánh hoa Anh đào
Nhật Bản. Và qua bàn tay
nghệ nhân Bùi Văn Sang cùng
anh em trong vườn hoa thành
phố, màu hoa ấy đã hòa quyện
trong sắc hồng tươi rói của hoa
Anh đào Đà Lạt, tô điểm thêm
cho thành phố ngàn hoa một
vẻ đẹp mới.
NGUYỆT THU

Đ

iều đặc biệt và cũng là
mối lương duyên khi
mầm cây Anh đào Nhật
Bản đã tương thích với cây Anh
đào Đà Lạt, thể hiện mối lương
duyên giữa Đà Lạt - Nhật Bản,
nhân lên tình hữu nghị hai nước
Việt - Nhật.
Tiếp tục mối lương duyên giữa
Hà Nội với Đà Lạt qua hoa đào
Nhật Tân ghép trên cây Anh đào
Đà Lạt do cha anh - cố nghệ nhân
Mười Lời thực hiện, để hôm nay,
từ tình cảm và trách nhiệm với
thành phố hoa, anh Bùi Văn Sang
đã nhận nhiệm vụ áp dụng kỹ
thuật để chăm sóc cây Anh đào
đến từ đất nước Nhật Bản trao
tặng cho TP Đà Lạt.
Như lời hứa với quê hương Đà
Lạt, Thung lũng Đào Hoa Mười
Lời (15A Lê Hồng Phong, Phường
4, TP Đà Lạt) mỗi năm quyết tâm
mang một sắc thái hoa khác lạ đến
với người yêu hoa, người dân Đà

Xa cách quê cha đất tổ hàng chục năm, vật lộn với cuộc sống nơi xứ người, họ cũng dần quen với
tuyết trắng, với những đêm Giáng sinh rực rỡ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, những người con ấy
không thể quên mùi nhang tết vương vấn, những đêm ngồi canh nồi bánh chưng, bánh tét, lời chúc
tụng tốt đẹp mỗi dịp đầu năm. Trong cái lạnh Đà Lạt rưng rưng ngày cuối năm, những kiều bào về
quê ăn tết đều chung một nỗi niềm, dù có đi xa tới đâu họ vẫn là những người con đất Việt.

Gặp nhau đầm ấm giữa Xuân Đà Lạt. Ảnh: D.Quỳnh

chặng đường viễn xứ dài dằng
dặc. Người đàn ông Huế nho nhã
có đam mê đặc biệt với văn hóa
cổ của dân tộc Châu Mạ. Những
chuyến điền dã dài ngày, cùng ăn
cùng ở với người Châu Mạ giúp
ông sưu tầm được vô số vật dụng
trong đời sống người Châu Mạ
và cả những tài sản phi vật thể,
những bài ca, những câu chuyện,
những phong tục của một trong
những dân tộc sinh sống nơi đại
ngàn hùng vĩ. Với tư cách là

chuyên gia văn hóa của Công ty
trà Tâm Châu, ông đã góp phần
để bè bạn bốn phương biết, hiểu
thêm về văn hóa, truyền thống,
nếp sống của người Châu Mạ. Nói
chuyện với chúng tôi, ông Hiếu
khẳng định ông tìm thấy niềm
vui, thấy đam mê của đời mình
nơi những bếp lửa, nơi những góc
suối, nơi những buôn Châu Mạ
xa xôi mà gần gũi. Chọn Bảo Lộc
như chốn dừng chân sau cuộc lữ
hành, người đàn ông gốc cố đô đã

tìm thấy lẽ sống.
Chú Đinh Gia Lập, Trưởng
Ban liên lạc với người Việt Nam
ở nước ngoài thành phố Đà Lạt
chia sẻ, Ban liên lạc có 179 thành
viên trong và ngoài nước. Nhiệm
vụ của các thành viên là thu hút
kiều bào khắp nơi, đem tới cho họ
những thông tin sống động nhất
về cuộc sống của người trong
nước, về tình cảm của bà con quê
hương với những người đang
sống xa Tổ quốc. Ông bảo, vì lịch
sử, vì đi xa quá lâu, thiếu thông
tin, một số người Việt ở nước
ngoài vẫn nghĩ về quê hương với
cái nhìn thiên kiến, chưa chính
xác. Công việc của ông và bạn bè
chính là cầu nối, giúp người Việt
khắp thế giới có cái nhìn chính
xác nhất về quê hương. Mang tình
cảm của quê hương tới với người
Việt xa xứ, nhiều kiều bào ban
đầu còn ngại ngần đã quay lại,
chứng kiến sự đổi thay vượt bậc
của quê hương và từ đó, gần lại
tình cảm của đất mẹ với khúc ruột
xa quê.
Và ngay trong cuộc gặp gỡ, trao
đổi của lãnh đạo tỉnh với bà con
kiều bào và thân nhân, lãnh đạo

Sắc đào VIỆT - NHẬT
Lạt và du khách khắp bốn phương.
May mắn nhờ lãnh đạo TP Đà Lạt
quan tâm, tin cậy và giao nhiệm
vụ chăm sóc cây Anh đào từ nước
bạn Nhật Bản tặng cho thành phố
Đà Lạt, nhờ nguồn kinh phí của
Tổ chức JICA Nhật Bản, anh Sang
đã quyết tâm thực hiện chăm sóc
gốc cây đào Nhật, tuy nhiên cây
rất khó phát triển và ra hoa. Từ
kiến thức nghề nghiệp chuyên
ghép cây được ba anh truyền dạy,
anh Sang đã ghép thử mầm cây
Anh đào Nhật Bản lên thân cây
Anh đào Đà Lạt. Nghệ nhân sinh
vật cảnh Bùi Văn Sang cho biết:
Kết quả đã có điểm tương đồng
giữa hoa Anh đào Nhật và Anh
đào Đà Lạt đều là loài có thân cây
“ra nước” theo cách gọi của nông
dân, không như cây đào lông, nó
có cùng họ nên đã tương thích với
nhau. Cây cần chế độ chăm sóc
đặc biệt, loại cây ghép này có khả
năng thích nghi tốt với khí hậu,
thổ nhưỡng của Đà Lạt. Sau 5 - 7
năm lai ghép, trồng và chăm sóc,
đến nay thành phố đã có 100 cây
Anh đào Nhật Bản tại Đồi hoa
Quốc tế - Vườn hoa TP Đà Lạt.
Đến thời điểm này, kết quả bước
đầu đã thành công, những đóa hoa
Anh đào Nhật Bản đầu tiên đã
bắt đầu bung nở trên đất Đà Lạt.
Tuy nhiên, xuân này cây mới chỉ
nở lác đác hoa với sắc hồng phấn
và trắng do cây mới được đưa ra
trồng tại Vườn hoa TP Đà Lạt. Hy

Những bông hoa
Anh đào Nhật Bản
đã bung nở
tại công viên
hoa quốc tế Vườn hoa
thành phố Đà Lạt.
Ảnh: N.Thu

vọng trong một đến hai năm tới,
cùng với sự chăm sóc của mình
và nhân viên Vườn hoa TP Đà
Lạt sẽ có một đồi hoa Anh đào
Nhật bung nở rực rỡ đón chào du
khách gần xa và thỏa lòng mong
ước của người dân TP Đà Lạt vốn
rất yêu hoa.
Đúng như mong đợi của ông
Eiichi Shibayama, Giám đốc Công
ty Sàn giao dịch hoa Himeji (Nhật
Bản): Hy vọng Anh đào Nhật Bản

trên đất Đà Lạt sẽ nở nhiều hoa
đẹp, làm cho Đà Lạt thêm nhiều
màu sắc và mối quan hệ giữa Việt
Nam và Nhật Bản cũng sẽ nở hoa
trên nhiều phương diện, bền lâu
mãi mãi.
Hoa Anh đào là biểu tượng của
vẻ đẹp, của tuổi trẻ, tượng trưng
cho sức mạnh tập thể khi mọi
người đoàn kết một lòng với nhau,
và còn là biểu tượng cho tính cách
người dân đất nước mặt trời mọc.

Tôi mong mỏi được cấp
quốc tịch Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Huân, kiều
bào sống ở Paris, Pháp chia
sẻ, ông mong mỏi được Nhà
nước chấp thuận cho ông có
quốc tịch Việt Nam. Xa Đà Lạt
mấy chục năm, nói tiếng Việt
vẫn rất tốt, ông mong muốn
được quay lại, sống những
ngày êm đềm tại quê nhà.
Nhưng do thiếu giấy tờ chứng
minh người gốc Việt nên dù
đã làm hồ sơ, việc nhập quốc
tịch Việt Nam còn khó khăn.
Ông tha thiết đề nghị Nhà
nước xem xét, tạo điều kiện
cho ông nhận được quốc tịch
Việt như người con sau những
chuyến đi xa quay lại dưới mái
nhà của cha mẹ.

tỉnh Lâm Đồng cũng tha thiết chia
sẻ tình cảm chân thành của người
trong nước với kiều bào đang sinh
sống khắp các quốc gia trên thế
giới. Dù đi xa tới đâu, chúng ta
vẫn là đồng bào, cùng chung “một
bọc trăm trứng”, cùng dòng máu
không thể tách rời. Hướng về quê
hương, chung tay vun đắp quê
hương là tâm nguyện không chỉ
của người trong nước mà còn là
của hàng triệu kiều bào gần - xa.

Được biết, tại Tokyo, người ta còn
dành cả một ngày khi hoa Anh
đào nở đẹp nhất để đưa gia đình
đi dã ngoại, ngắm hoa. Ngồi dưới
những tán anh đào nở bung, vừa
uống rượu Sake, nhấm nháp đồ
ăn, vừa vui vẻ trò chuyện. Đó là
khoảnh khắc quây quần hạnh phúc
hiếm hoi trong quỹ thời gian làm
việc kín mít của người Nhật. Hoa
Anh đào cũng thể hiện tính khiêm
nhường trong giao tiếp của người
Nhật. Truyền thống nước Nhật
có những quy tắc, lễ nghi mà mọi
người đều phải tuân theo tùy thuộc
vào địa vị xã hội, mối quan hệ xã
hội của từng người tham gia giao
tiếp đều mang dấu ấn của sự lịch
thiệp, nhã nhặn. Về nét văn hóa
này có lẽ có nét tương đồng với
phong cách người Đà Lạt “Hiền
hòa, thanh lịch và mến khách”.
Cũng chính từ tình yêu hoa, tình
yêu với thành phố Đà Lạt, anh Bùi
Văn Sang đã tiếp tục nghiên cứu
và cho ra giống hoa hồng xanh
từ Nhật Bản lai ghép thành công
trên cây hoa hồng dại của Đà Lạt.
Nghệ nhân Bùi Văn Sang khiêm
tốn nói: Thực ra các anh chị ở Đà
Lạt đã có hoa hồng xanh rồi, giống
được nhập về từ Nhật Bản. Vì yêu
thích hoa hồng và là người đầu
tiên ghép hoa hồng ở Đà Lạt nên
mình đã thử nghiệm ghép mầm
hoa hồng xanh Nhật Bản thành
công trên cây hoa hồng dại Đà
Lạt. Một số cây hoa mình tạo dáng
bonsai và bung nở từng chùm hoa
hồng màu xanh rất quyến rũ và
dành tặng 2 cây để trưng bày tại
triển lãm hoa xuân Kỷ Hợi 2019.
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“Tết sum vầy” ấm tình lao động nghèo
THY VŨ

T

ại ngày hội “Tết sum
vầy” vừa được LĐLĐ
huyện Đơn Dương tổ
chức vào cuối tuần
qua, nhiều hoạt động sôi nổi,
thiết thực đã diễn ra, thu hút đông
đảo công nhân, viên chức, người
lao động (CNVCNLĐ) đến từ 94
công đoàn cơ sở trong toàn huyện
như: Thi làm bánh truyền thống
và thi các trò chơi truyền thống;
đêm văn nghệ “cây nhà lá vườn”
với nhiều tiết mục tự biên, tự diễn
của CNVCNLĐ. Cũng tại ngày
hội, 64 phần quà (500 ngàn đồng/
suất) đã được trao cho công nhân
lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (giáo
viên Trường Tiểu học xã Ka Đô)
xúc động cho biết: “Đây là lần
đầu tiên tôi được tham gia chương
trình, được trở về tết của ngày
xưa với những món bánh truyền
thống như bánh đúc, bánh thuẫn…
thông qua hội thi làm bánh truyền
thống. Và hôm nay, tôi cũng rất vui
được nhận quà của LĐLĐ huyện,
cảm thấy một cái tết cổ truyền ấm
áp đang đến thật gần”. Nói thêm
về chương trình, bà Võ Thị Thu
Hương - Chủ tịch LĐLĐ huyện
Đơn Dương cho biết thêm: “Đây
là năm thứ 4 chương trình Tết
sum vầy được tổ chức trên địa bàn
huyện Đơn Dương. Ngoài 64 phần
quà được trao trực tiếp tại ngày hội,
dịp này chúng tôi sẽ đến tận nhà
trao 2 phần quà trị giá 5 triệu đồng/
phần cho 2 công nhân lao động
bị bệnh hiểm nghèo. Những món

Là một xã mới thành lập, thuộc
diện đặc biệt khó khăn, có phần
lớn dân cư là người đồng bào
dân tộc thiểu số, nhưng nhờ
phát huy được sức mạnh của
khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy
mạnh các phong trào tăng gia
sản xuất, xóa đói giảm nghèo,
KT-XH của xã Đa Quyn, huyện
Đức Trọng đã không ngừng đổi
mới, vươn lên từng ngày.
DIỄM THƯƠNG

ừa cán đích nông thôn
mới vào cuối năm 2018,
Tết năm nay, đồng bào
dân tộc thiểu số nơi đây đón mừng
một cái tết no đủ và sung túc trong
niềm hân hoan mới.
Có lẽ năm nay là cái tết đầu tiên
mà gia đình ông Y Păm Ayũn,
ở thôn Chơ Rung, xã Đa Quyn,
huyện Đức Trọng tổ chức vui xuân
đầy đủ, no ấm và rộn ràng hơn cả.
Không tưng bừng, phấn khởi sao
được khi mà vụ rau xanh cung ứng
cho thị trường tết này gia đình đã
trúng lớn, trừ chi phí sản xuất thì
thu lãi 100 triệu đồng. Anh Ayũn
cho biết, có được kết quả này là
nhờ gia đình đã mạnh dạn chuyển
đổi 3 sào cà phê già cỗi sang trồng
rau, củ, quả các loại trong nhà
kính - nhà lưới theo hướng nông

V

Tết Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, những ngày này, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các cấp đã và đang
chung tay tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho công nhân lao động, trong đó đặc biệt quan tâm
đến những lao động nghèo. Những việc làm thiết thực đó tạo sự ấm áp, nghĩa tình dành cho người
lao động, giúp họ vượt qua khó khăn và vui xuân đón tết.

LĐLĐ huyện
Đơn Dương
trao quà tết
cho CNVCLĐ
có hoàn cảnh
khó khăn.
Ảnh: T.Vũ

quà trên tuy không lớn về vật chất
nhưng hy vọng sẽ góp phần mang
đến cho công nhân lao động nghèo
một cái tết thật sum vầy, đấm ấm”.
Cùng với LĐLĐ huyện Đơn
Dương, cũng với ý nghĩa trên,
nhiều LĐLĐ trong toàn tỉnh đã
và đang tổ chức chương trình
“Tết sum vầy” cho CNVCNLĐ
trên địa bàn. Mới đây, LĐLĐ TP
Đà Lạt vừa phối hợp với Thành
Đoàn tổ chức Hội thi “Trang trí
mâm cỗ tết” và chương trình
“Tết sum vầy” mừng Xuân Kỷ
Hợi năm 2019. Tại ngày hội này,
nhiều hoạt động ý nghĩa đã được
tổ chức như thi trình bày mâm cỗ
tết truyền thống với bánh chưng,
bánh tét, mứt, trà, chữ thư pháp.
Sau khi kết thúc hội thi, các đội

thi đã gói mâm cỗ tết của đơn vị
thành các phần quà để tặng cho
trẻ em và gia đình có hoàn cảnh
khó khăn trên địa bàn TP Đà Lạt.
Cũng tại chương trình, LĐLĐ TP
Đà Lạt đã trao 75 suất quà (mỗi
suất trị giá 500 ngàn đồng) cùng
các phần quà tết cho CNVCNLĐ
và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,
những người không có điều kiện
về quê đón tết với gia đình.
Tại huyện Đạ Tẻh, bà Nguyễn
Thị Tiếng Thơ - Chủ tịch LĐLĐ
huyện cho biết, đơn vị vừa tổ
chức chương trình “Tết sum vầy”
với sự hưởng ứng nhiệt tình của
CNVCLĐ trong toàn huyện. “Tại
ngày hội, công đoàn cơ sở chia
thành nhiều cụm với 7 gian hàng
khác nhau, bán các món ăn vặt.

Số tiền thu được dùng để mua các
phần quà tặng CNVCLĐ có hoàn
cảnh khó khăn” - bà Tiếng Thơ nói.
Một trong các chức năng, nhiệm
vụ quan trọng của tổ chức Công
đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp, chính đáng của
đoàn viên và CNVCNLĐ, đặc biệt
là chăm lo đời sống vật chất và
tinh thần cho đoàn viên và người
lao động trong dịp tết cổ truyền
dân tộc. Vì vậy những năm qua,
LĐLĐ tỉnh đã đưa nội dung hoạt
động chăm lo tết cho đoàn viên và
người lao động trở thành một nội
dung hoạt động quan trọng của
tổ chức Công đoàn; động viên và
phát huy tối đa các nguồn lực của
các tổ chức, doanh nghiệp tham
gia đóng góp chăm lo tết cho đoàn

Xuân về trên xã nông thôn mới Đa Quyn

Sau 10 năm thành lập và 8 năm xây dựng nông thôn mới, hạ tầng cơ sở Đa Quyn đã có sự đổi thay lớn. Ảnh: D.Thương

nghiệp công nghệ cao, cộng với
nguồn thu được tích lũy cả năm
từ chăn nuôi bò và 3 ha cà phê đã
đem lại nguồn thu nhập đáng kể
cho gia đình. Kinh tế phát triển
khá nên ngày tết được gia đình tổ
chức chu đáo và vui vẻ hơn.
Còn theo chị Ka Sắ K’uy, ở thôn
Chơ Ré, xã Đa Quyn, đời sống
của người dân nơi đây bắt đầu
phát triển đi lên rõ rệt là từ năm
2011, khi mà phong trào chung
tay xây dựng nông thôn mới chính
thức được phát động. Từ chỗ đổi
thay nhận thức trong cách nghĩ,
cách làm theo hướng tiến bộ; bà
con đã tích cực chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, học hỏi phương thức
canh tác, chủ động tăng gia sản
xuất và vươn lên thoát nghèo, cải
thiện cuộc sống. Riêng gia đình

chị, tuy là hộ thuộc diện giãn dân
theo chương trình định canh định
cư, nhưng nhờ được sự quan tâm,
hỗ trợ kịp thời của Đảng và Nhà
nước trong tổ chức sản xuất và
đời sống, giờ đây kinh tế của gia
đình đã được ổn định và vươn lên
xây dựng cuộc sống mới cùng với
buôn làng.
Đa Quyn là xã vùng sâu, vùng
xa của huyện Đức Trọng được
thành lập năm 2009. Toàn xã có
hơn 1.000 hộ với 4.285 khẩu,
trong đó người đồng bào dân tộc
thiểu số chiếm 83%. Từ một xã có
xuất phát điểm thấp, KT-XH khó
khăn, nhưng đến cuối năm 2018,
Đa Quyn được công nhận là xã
đạt chuẩn nông thôn mới và là xã
cuối cùng của huyện Đức Trọng
về đích nông thôn mới. Nếu năm

2009, thu nhập bình quân đầu
người của Đa Quyn chỉ đạt 7 triệu
đồng/năm, thì đến nay đã nâng
lên 36 triệu đồng; đường làng ngõ
xóm đã được bê tông hóa 100%,
giao thông nội đồng cũng được
cứng hóa 70%; hộ nghèo từ 48%
vào năm 2011, hiện chỉ còn 6%.
Ông Ya Thương - Chủ tịch
UBND xã Đa Quyn cho rằng, để
được công nhận xã nông thôn mới
là cả một quá trình nỗ lực toàn
diện của Đảng bộ, chính quyền và
Nhân dân các dân tộc trên địa bàn
xã, trong đó việc tuyên truyền, vận
động để người dân hiểu và cùng
chung tay thực hiện luôn được
chú trọng hàng đầu. Ông nói: “Địa
phương tổ chức tuyên truyền, vận
động để cho Nhân dân hiểu biết về
nông thôn mới là gì. Từ đó, bà con

viên và người lao động không chỉ
là trách nhiệm mà còn là niềm vui,
niềm vinh dự của người đứng đầu
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Để chuẩn bị đón tết cổ truyền
của dân tộc, Xuân Kỷ Hợi 2019,
LĐLĐ tỉnh vừa kết hợp với Tỉnh
Đoàn và LĐLĐ TP Bảo Lộc tổ
chức chương trình “Tết sum vầy”
2019 cho đoàn viên công đoàn và
người lao động. Tại chương trình,
LĐLĐ tỉnh và Tỉnh Đoàn tặng 320
suất quà tết cho người lao động
có hoàn cảnh khó khăn thuộc các
huyện: Di Linh, Bảo Lâm, Đạ
Huoai và TP Bảo Lộc. Mỗi phần
quà tết bao gồm tiền mặt và các
nhu yếu phẩm như: gạo nếp, dầu
ăn, đường muối, sữa giúp đoàn
viên công đoàn và người lao động
nghèo có thêm điều kiện đón Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trị giá
mỗi suất quà là 800 ngàn đồng.
Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn trao
tặng 15 suất học bổng giúp con
em người lao động nghèo vượt
khó học giỏi và trao tặng 1 Mái
ấm Công đoàn trị giá 50 triệu
đồng giúp 1 công đoàn viên khó
khăn về nhà ở tại huyện Di Linh.
Riêng các phần quà dành cho
CNVCNLĐ nghèo thuộc các đơn
vị còn lại, LĐLĐ tỉnh ủy quyền để
các đơn vị tự trao.
Tết đến, xuân về, trong sự quan
tâm, chăm lo của các cấp công
đoàn trong toàn tỉnh, cùng với sự
chung tay của các ngành và đơn
vị, doanh nghiệp, tin tưởng rằng,
niềm hạnh phúc đón xuân, vui tết
của công nhân lao động trên địa
bàn tỉnh sẽ thật trọn vẹn, đầm ấm.

nhận thức được, bà con mới đồng
tình và thực hiện rất tốt. Tự quyên
góp, đóng góp kinh phí rồi tự làm
đường điện chiếu sáng đường quê,
tự lắp đặt hệ thống chiếu sáng dọc
đường đi, mỗi khi hư hỏng, bà con
đều tự khắc phục sửa chữa. Phải
nói rằng mình rất phấn khởi vì bà
con đã nhận thức được”.
Trao đổi về định hướng thời
gian tới, Bí thư Đảng ủy xã Đa
Quyn - Hồ Đăng Thành cho hay:
“Đa Quyn là xã có đa số người
dân tộc thiểu số cho nên chúng tôi
quan tâm tiếp tục nâng cao nhận
thức của người dân về xây dựng
nông thôn mới để tổng hợp sức
mạnh. Tiếp tục phát triển thêm hệ
thống hạ tầng cơ sở ở nông thôn
nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất.
Đặc biệt, chúng tôi có tiềm năng,
lợi thế đó là đất đai đang còn rộng,
rất phù hợp cho trồng rau - hoa
cho nên xã sẽ tập trung phát triển
diện tích này. Bên cạnh đó, mở
rộng việc liên kết sản xuất với các
doanh nghiệp để tiêu thụ các sản
phẩm một cách bền vững”.
Với những kết quả đã đạt được
cùng với sự đồng lòng chung sức
trong phong trào xây dựng nông
thôn mới, tin rằng cuộc sống của
người dân ở Đa Quyn sẽ tiếp tục
đổi mới mạnh mẽ hơn kể từ mùa
xuân này, góp phần vào sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội chung
của Đức Trọng - huyện nông thôn
mới thứ 2 của Lâm Đồng.
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Sắc Xuân về trên q

Những món quà ý nghĩa
NDONG BRỪM

hông nằm ngoài dự
đoán của đoàn công tác,
chuyến hải trình vào
những ngày cuối năm sẽ vô cùng
vất vả. Bởi những cơn sóng dữ
giữa mùa gió chướng khiến con
tàu rung lắc mạnh hơn. Chính vì
thế, mọi công tác chuẩn bị, hậu
cần cho chuyến đi được quán triệt,
thực hiện hết sức chặt chẽ. Những
chậu quất, hoa giấy, giò lan cho
đến mặt hàng thực phẩm phục vụ
cho quân và dân trên các đảo đều
được bảo quản cẩn thận.
Sau hơn 2 ngày đêm vượt biển,
những chuyến hàng nghĩa tình của
đất liền đã đến được với các đảo
một cách an toàn. Niềm vui chen
lẫn sự xúc động trong ngày gặp gỡ,
đã thắt chặt và kéo đất liền gần hơn
với Trường Sa. Thiếu tá Nguyễn
Văn Trung - Chính trị viên Đảo
Sinh Tồn Đông, huyện Trường
Sa, tỉnh Khánh Hòa, phấn khởi:
“Được sự quan tâm của Đảng, Nhà
nước, các tổ chức chính trị, xã hội
và Nhân dân cả nước đối với quần
đảo Trường Sa nói chung, đảo Sinh
Tồn Đông nói riêng bằng những
món quà ý nghĩa và là nguồn động
viên rất lớn của đất liền gửi tới cán
bộ, chiến sĩ Trường Sa.
Khi biết có đoàn công tác về
thăm đảo, từ cán bộ, chiến sĩ,
người dân và cho đến các cháu

K

Chỉ cần ở nơi nào có chiến sỹ thì
mọi nơi có thể là sân khấu để
cất lên lời ca. Sân khấu ấy rất
đặc biệt, đó chỉ là mảnh chiếu
hay bậc thềm... với các chiến
sỹ ngồi quây quần bên nhau và
hát vang lời ca yêu thương.

Vượt qua chặng đường hàng trăm hải lý, những cơn sóng dữ, nhưng những món quà ý nghĩa, tình
cảm, hơi ấm từ đất liền được 3 chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân mang ra Trường Sa đã đến
tay cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo như tiếp thêm sức mạnh cho những người ngày đêm
đang canh giữ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.
học sinh đều có chung niềm vui
phấn khởi. Chị Nguyễn Thị Lan
- người dân xã đảo Song Tử Tây,
bày tỏ: “Chúng em ở đây cảm
thấy luôn nhận được quan tâm và
rất vui mỗi khi có đoàn công tác
đến thăm; đồng thời rất cảm động
trước những tấm lòng từ sự quan
tâm của cả nước tới người dân
hiện đang sinh sống trên đảo”.
Tất cả hàng hóa, lương thực,
thực phẩm dùng cho ngày tết đã
được vận chuyển và trao tận tay
cho các đơn vị, các hộ dân trên
đảo. Điều đó đã thể hiện sự quan
tâm, chia sẻ bởi tấm lòng của
người dân cả nước luôn hướng về
Trường Sa. Không chỉ món quà
vật chất, những ngày lưu lại trên
đảo, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng
được đoàn công tác tổ chức. Đó là
những đêm văn nghệ, những buổi
giao lưu thể thao, hay cuộc gặp gỡ
chuyện trò, những lá thư, những
câu chuyện ngắn gửi gắm từ đất
liền, đã phần nào giúp quân và dân
trên đảo cảm nhận được tình cảm,
hơi ấm của hàng triệu người dân từ
đất liền gửi gắm trong những ngày
tết đến xuân về.
Đại tá Trần Minh Thuần - Phó

Chuyển hàng hóa lên đảo. Ảnh: N.Brừm

Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146,
Vùng 4 Hải quân khẳng định:
“Những mặt hàng thiết yếu nhất
nằm trong chế độ tiêu chuẩn và
quà của các địa phương, của Vùng
4 Hải quân, của Quân chủng Hải
quân đã được đưa đến tận tay cán
bộ, chiến sĩ, đặc biệt là những
người dân sinh sống trên đảo, đủ
điều kiện cho quân và dân trên các
đảo đón tết cổ truyền thật đầm ấm
và đầy đủ như trên đất liền”.
Chuyến công tác lần này,

“Chương trình Xuân biên giới - Tết
hải đảo 2019” đã nhận được 700
triệu đồng do Quỹ vì Trường Sa Hoàng Sa tặng, Chủ tịch Nước tặng
100 triệu đồng, Nhà Văn hóa Phụ
nữ TP Hồ Chí Minh tặng 100 triệu
đồng... Bên cạnh đó, nhu yếu phẩm
tết cũng được chuẩn bị đầy đủ để
cung cấp cho các cán bộ, chiến
sĩ tại 33 điểm đảo như: mứt, gạo
nếp, lá dong, thịt, măng, rau... Câu
lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê
hương” cũng tặng cán bộ, chiến sĩ,

Hát ở sân khấu đặc biệt

HOÀNG YÊN

Ở

đây, không micro, chỉ có
cây đàn ghi-ta là nhạc cụ
duy nhất, những ca khúc
quen thuộc như: “Nơi đảo xa”,
“Bâng khuâng Trường Sa”, “Gần
lắm Trường Sa”, “Tổ quốc nhìn từ
biển”... được cất lên từ chính nơi
sinh ra nó, lại do những “nghệ sĩ”
là chiến sĩ biểu diễn đã mang lại
sự lay động đến tận cùng về cảm
xúc cho người nghe.
Đời sống trên các đảo ở Trường
Sa có thể thiếu thốn nhiều điều
kiện thiết yếu như điện, nước, rau
xanh... nhưng có một thứ luôn
luôn “giàu có” ở đây là sự lạc
quan yêu đời, là lời ca tiếng hát
luôn hiện hữu. Tại các đảo Sinh
Tồn, Đá Lớn, Cô Lin, Len Đao...
chúng tôi đã được chứng kiến
không ít những chiến sĩ là ca sĩ
nghiệp dư nhưng tiếng hát chẳng
khác gì “vũ khí” để chống chọi
với những khó khăn, thiếu thốn và
cả nỗi nhớ người thân yêu.
Dù có đam mê ca hát nhưng
cả Nguyễn Hữu Cảnh và Mai
Hữu Phúc ở đảo Tốc Tan, vì nhận
nhiệm vụ nơi biển đảo thiêng

Nhân dân và các lực lượng đang
công tác tại Trường Sa nhiều thùng
quà, cây cảnh (trị giá 150 triệu
đồng) và những mặt hàng thiết yếu
trong những ngày tết. Ngoài ra,
các tàu còn mang theo hàng trăm
cây quất cảnh, cây hoa giấy, cây
chanh... và 2.000 chai nước mắm
từ các tỉnh Hưng Yên, Bình Định,
Bình Thuận... mang ra các đảo.
Từ đảo nổi đến đảo chìm, dù
sóng gió từng lúc mạnh hơn,
nhưng Đoàn công tác vẫn nỗ
lực, đảm bảo an toàn cho những
chuyến hàng đến đảo. Các thành
viên tham gia chuyến công tác này,
nhất là các phóng viên báo chí đều
có những cảm xúc háo hức, sẵn
sàng vượt qua khó khăn, bởi tất
cả đều xem chuyến hải trình này
thật ý nghĩa. “Quả thật, đây đúng
là chuyến đi của tuổi thanh xuân,
chuyến đi đặc biệt nhất trong cuộc
đời làm báo của tôi, bởi lẽ khi ra
đến đây những câu chuyện tôi từng
được nghe, hay tư liệu từ đồng
nghiệp về chiến sĩ hải quân thì nó
sinh động thực tế hơn rất nhiều,
các anh đẹp hơn trong suy nghĩ
của tôi và các anh kiên cường hơn
trong tưởng tượng của tôi”, phóng
viên Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Đài PT-TH Hà Nội chia sẻ.
Ngày Tết đang đến rất gần ở
khắp mọi miền đất nước. Và ở các
đảo xa, tết đã thực sự đến với cán
bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Chỉ cần ở nơi nào có chiến sỹ thì mọi nơi có thể là sân khấu để cất lên lời ca. Ảnh: H.Yên

liêng của Tổ quốc mà tạm gác
ước mơ của mình để cống hiến
sức trẻ là quyết bảo vệ chủ quyền
biển đảo mà cha ông ta đã đổ biết
bao xương máu để gìn giữ. Tiếng
hát của 2 chiến sỹ là nguồn động
viên, là món ăn tinh thần của đảo
chìm Tốc Tan. Hữu Phúc cho biết:
“Chúng tôi hát, hầu như tối nào
cũng hát, để vơi đi nỗi nhớ nhà.
Nhưng hát xong lại càng nhớ và
yêu thương hơn. Tuy vậy, điều
quan trọng là chúng tôi được bài
hát chia sẻ, nói hộ lòng mình”.
Với Hữu Cảnh, anh cho biết,
không thích hát những bài ủy mị
mà thích dòng nhạc hiện đại, mỗi

lần có đoàn công tác ra là anh xin
được copy nhạc của họ bởi ngoài
đảo chưa có điều kiện để cập nhật
những bản nhạc mới.
Đoàn tàu 561 mà tôi đi cùng
cũng may mắn khi có ca sỹ...
Giữa biển trời quê hương, được
hát về quê hương, đất nước, cùng
chia sẻ tình cảm đó là một cảm
xúc hết sức ấn tượng. Ca sỹ Kim
Thúy, thành viên Câu lạc bộ
“Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”
chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi
được đặt chân đến Trường Sa,
đem tiếng hát lời ca động viên,
tạo thêm động lực, tiếp sức cho
các cán bộ, chiến sỹ đang công

tác tại quần đảo tiền tiêu này.
Cuộc sống lênh đênh trên biển
rất vất vả và bản thân tôi phải cố
gắng để thích nghi với sự thiếu
thốn về nhiều mặt để mong các
anh vững lòng, chắc tay súng giữ
vững biên cương của Tổ quốc.
Trong chuyến lưu diễn này,
Thúy đã vượt lên khó khăn mà
nắng gió, sóng biển mang đến để
hoạt động gấp đôi công sức dù
đôi lúc Thúy cũng thấm mệt. Vì
vậy, Thúy đều có mặt ở hầu hết
các điểm, đảo và Thúy hát cho các
chiến sỹ nghe ở mọi nơi, mọi lúc.
Cứ tới là Thúy lại miệt mài chạy
khớp chương trình, tiết mục để

phục vụ khán giả những chiến sỹ
và người dân trên đảo. Thúy cảm
thấy hạnh phúc khi mỗi tiết mục
được các chiến sỹ hưởng ứng và
cổ vũ. Thúy tâm sự “tuy có vất vả
nhưng đều là những hồi ức khó
quên trong lòng”.
Ca sỹ Kim Thúy chia sẻ: Tôi
chưa bao giờ có được những cảm
xúc tuyệt vời như vậy. Chuyến
đi phải di chuyển nhiều, thời tiết
nắng nóng nên ảnh hưởng khá
nhiều đến giọng như ho và bị khàn
tiếng nhưng khi ngồi với các chiến
sĩ, mọi mệt mỏi như tan biến hết.
Ở đây, hát trong vòng tay của các
chiến sĩ, tôi không còn nghĩ mình
đang phục vụ hay mang lời ca
tiếng hát đến cho các chiến sĩ mà
đúng ra là các chiến sĩ đang truyền
cảm hứng yêu nghề cho tôi.
Kim Thúy cũng không giấu nổi
niềm tự hào và xúc động khi lần
đầu tiên được đứng diễn giữa biển
khơi bao la, góp phần nhỏ bé của
mình khẳng định chủ quyền biển
đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thúy cho biết: “Chắc chắn nếu có
cơ hội, Thúy vẫn sẽ sẵn sàng xung
phong trở lại đây để tiếp tục hát,
cống hiến cho các chiến sĩ”.
Tôi đã nghe hát nhiều về biển,
nhưng đi biển và lên đảo, nghe
các chiến sỹ nơi đảo xa hát, có thể
giọng ca không hay nhưng thấy
thấm và xúc động đến kỳ lạ, bởi
trong lời hát vọng về những ký ức
can trường của các thế hệ đi trước,
niềm tự hào của tuổi trẻ hôm nay
với cán bộ và chiến sĩ Trường Sa.

TẤT NIÊN

quần đảo Trường Sa
LTS: Những ngày cuối năm, các phóng viên Báo
Lâm Đồng khoác “ba lô trên lưng” ghi danh vào “biên
chế” của các đoàn công tác do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải
quân tổ chức, vượt trùng dương sóng cả mang hàng
tết, sự thăm hỏi, sẻ chia đến cán bộ, chiến sỹ và Nhân
dân trên quần đảo Trường Sa - phên dậu của Tổ quốc,
với mong muốn quân dân đang ngày đêm bám trụ nơi
tiền tiêu đón một mùa xuân mới và Tết Kỷ Hợi 2019 vui
tươi, lành mạnh và không quên nghĩa vụ cao cả bảo vệ
vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương. Trong suốt
dặm dài trên hải trình ấy, có biết bao điều khắc ghi,
cảm nhận đầy đủ về sự hy sinh của cán bộ, chiến sỹ và
Nhân dân sống, chiến đấu trên quần đảo Trường Sa
thiêng liêng đang từng ngày, từng giờ tận tâm, tận hiến
cho đất nước những mùa xuân an lành. “Không xa
đâu Trường Sa ơi”, câu hát vang lên giữa trùng khơi
gió cả như lời “thề non hẹn biển” và rằng tình nghĩa
quê hương đất Việt luôn sẻ chia những lúc gian khó bởi
một lời thề trước Mẹ Tổ quốc. Và sắc xuân đã phủ khắp
trên miền biên viễn đảo xa trong cảm nhận, qua ống
kính của phóng viên Báo Lâm Đồng.
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TẤT NIÊN

TẾT ĐANG VÀO NHÀ
Truyện ngắn: VŨ THANH THANH
Minh họa: PHAN NHÂN

C

hị đạp xe uể oải như
người sắp chết. Những
vòng xe nặng trịch dưới
đôi chân chai sần, thô
ráp của chị. Từ chỗ làm về nhà chỉ
cách có một cây số nhưng thật xa
xôi. Ba lần chị suýt tông vào người
đi bộ vì lơ đễnh. Đến nhà, chị đẩy xô
mạnh cửa rào bằng tre đến độ ngã
chỏng chơ. Tiếp theo là âm thanh
“rầm” - chiếc xe đạp nằm một góc.
Chị ngồi phịch xuống ván, mặt vẫn
“đằng đằng sát khí”. Mới hớp ngụm
trà, chị đã hét toáng lên:
- Pha trà gì mà đắng thế? Cuộc đời
đã đắng chát chưa đủ khổ sao?
Anh chồng nghe tiếng oang
oang ở nhà trước, biết là vợ về nên
chống nạng đi lên:
- Chuyện gì mà em to tiếng thế?
Cuối năm rồi, đừng để nhà hục hặc
mất vui. Con mà nghe được thì tội
cho nó.
Chị vẫn chưa hết bực mình, trút
giận sang cả chồng:
- Chính vì cuối năm nên tôi mới
bực mình nè! Nay là ba mươi Tết
rồi mà nhà không có đồng xu lấy
gì sắm sửa trong nhà, mua quần áo
cho con…?
Tản văn: KHÔI NGUYÊN THẢO

N

hững ngày giáp tết, tôi
thường nhớ tới một
bình hoa có những sắc
màu rưng rưng vị nhớ:
tim tím violet, đỏ - hồng thược dược
và có thể xen vô thêm dăm ba bông
cúc trắng cúc vàng. Chừng ấy hoa
cắm đầy ắp trong cái bình giả gỗ cũ
xì đặt bên cửa sổ phòng khách, hoặc
trên chiếc bàn con giữa nhà. Bên
cạnh đó là cành đào rất ít hoa (vì ít
tiền thì cành đào chỉ lơ thơ dăm ba
bông hoa thôi), bình hoa ấy trở nên
duyên dáng kì lạ.
Bình hoa ấy chẳng nhiều nhặn
gì đâu. Có năm leo lên quả đồi nhỏ
phía sau nhà cô bạn học chung lớp
ở Cửa Nam, khi khách mua hoa
đã vãn đi hết, người ta bán rẻ như
cho. Số tiền hoa có khi người bán
hoa còn mừng tuổi lại một nửa.
Người ta cũng hiểu rằng chẳng ai
đi mua bán hoa vào lúc chiều ba
mươi nữa, nếu không phải là đám
trẻ con nhà nghèo. Khi ấy những
bông hoa đẹp đã hái hết từ lâu rồi.
Cố chạy khắp quả đồi nhỏ may ra
vớt vát hái được dăm cành violet
chỉ còn dăm ba cánh hoa mỏng và
vài đóa thược dược, cúc đồng tiền
còn sót lại.
Lại có khi, để có bình hoa thược
dược cắm mấy ngày xuân sang là cả
một “công trình” đáng kể của tuổi
thơ. Ríu rít rủ nhau đi xin củ, xới đất

- Vậy không lẽ chỗ xưởng gạch
của em chưa trả lương sao?
- Nếu mà chưa trả lương, có thể
tôi sẽ không như vậy. Bọn chủ
bất lương trốn nợ cao chạy xa bay
rồi, một đồng cũng không có. Bao
nhiêu người chết dở sống dở trong
cái tết này!
- Anh hiểu, sau một tháng lao
động cực nhọc, bị giật lương ai
chẳng bực. Nhưng mà thôi, chuyện
không may cứ bỏ qua đi, giờ nóng
giận cũng chẳng giải quyết được gì!
- Anh mà hiểu cái quái gì chứ! Có
ai hiểu hoàn cảnh của tôi không nè
trời. Sao đời tôi khổ thế này…
Không nói thêm câu nào, anh
lặng lẽ chống nạng bỏ ra sau hè đưa
võng. Câu nói của vợ vừa rồi như
dao cứa vào tim anh. Đau lắm chớ.
Nhục lắm chớ. Phận làm chồng,
làm cha phải là trụ cột vững chắc, ra
ngoài xã hội kiếm thật nhiều tiền về
lo cho gia đình. Nhưng anh thì khác.
Sau lần tai nạn công trình, gã thợ hồ
chăm chỉ lao động như anh trở thành
người tàn phế. Chân trái của anh dù
đã được nối xương nhưng đi còn
không vững chứ nói gì đến làm việc
nặng. Dù may mắn sống sót sau cú
ngã từ lầu 3 xuống đất, nhưng cũng
từ đây, gia cảnh vốn dĩ đã nghèo lại
thêm khốn khó. Mọi năm, nghèo thì

nghèo nhưng cũng có nồi bánh tét,
hũ dưa cải, lọ dưa kiệu và vài thứ
mứt do vợ làm. Mỗi cái một ít thôi
nhưng cũng đủ cho 3 thành viên
vui vẻ trong mấy ngày tết. Còn năm
nay, chắc là “treo mỏ”. Cả tháng
lương của vợ anh đã đi tong. Anh
không giận vợ, ngược lại hiểu tình
cảnh mà vợ mình phải hứng chịu.
Từ lúc anh bị tai nạn, bao nhiêu là
việc một tay vợ anh gánh vác. Nặng
quá, mỏi mệt quá khiến đôi vai thon
mềm của vợ anh chai sần, sức khỏe
hao mòn, tâm lý bất ổn nên bực
mình là lẽ tất nhiên. Anh chỉ giận
mình, giận xã hội mà thôi…
***
Cái nắng của trưa ngày ba mươi
tết xuyên qua kẽ lá, dù dịu nhẹ
nhưng cũng đủ làm anh giật mình
dụi mắt. Choàng tỉnh, anh thấy vợ
ngồi ngay bên mình:
- Trưa rồi, anh vào nhà kẻo nắng.
Vô ăn cơm với em.
Chị thay đổi tính tình đến 360 độ.
Người lạ gặp tình cảnh này có thể
thảng thốt. Nhưng với anh, chuyện
này là bình thường. Anh quá hiểu tính
vợ, nóng đấy rồi cũng nguội đấy thôi:
- Em hết bực mình rồi sao?
- Hết rồi! Em không muốn nghĩ
đến chuyện đó nữa… Cho em xin
lỗi vì nặng lời với anh!

Bình hoa
ngày tết
vun trồng, chờ đợi háo hức từng cái
mầm, cái lá, cái nụ cái hoa… Biết
lòng mình reo ca khi cái nụ bé tròn
nở xòe thành bông hoa duyên dáng,
thơm dịu dàng trong sương sớm.
Biết lòng mình thảng thốt thương
cành hoa bị lũ gà phá gãy, nhựa cây
rỉ ra mà cả đám xuýt xoa như thể
cây cũng biết chảy máu. Có những
đứa bạn trước khi trồng cây còn
chưa biết tên biết mặt nhau, cho đến
khi xuân sang hoa nở đã thành bạn
thân thiết. Lại có khi, bao năm ăn tết
xa quê, tết kia về ăn tết chung bố mẹ
- là cái tết bệnh mẹ trở nặng. Chợt
thấy nhớ đóa hoa xưa, nói với cô
bạn cũ: “Tau muốn có mấy chậu hoa
thược dược để bên thềm nhà, mà
chiều 30 mới về nhà, chắc buổi ấy
người ta hết bán rồi”. Ngày về, nhà
buồn hiu buồn hắt, may mà có hàng
hoa thược dược bạn mang qua vừa
bung nở những đóa tươi tắn. Một
thềm nhà gió lùa lành lạnh, xuyên
những ánh nắng thật mềm ngang
qua, ngời sáng những đóa hoa.
Nhiều năm trước, tôi thường ngồi
hàng giờ nhìn người ta sắm tết, trò
chuyện với bố, với mẹ… bên những
đóa hoa quen thuộc bên thềm nhà

cũ. Chẳng hiểu sao chỉ cần về ngồi
trong không gian ấy sẽ thấy tuổi thơ
mình như chưa xa.
Thược dược, violet, mấy thứ hoa
giản dị trong kí ức mà tôi vẫn mong
gặp lại, bạn tôi bảo ở Vinh giờ cũng
chẳng mấy nhà thích chưng như thế.
Cứ phải là lys vàng đợi an khang,
đào Lào, đào đá thật bền màu cho
năm mới rực rỡ… Nhưng trên FB
nhiều người cũ kĩ như tôi, lâu lâu
vẫn gặp violet và thược dược, lại
chen dăm ba đóa cúc nhỏ bé. Và
chẳng cần nhiều lời với nhau, chỉ
cần nói rằng “loài hoa tuổi thơ của
chị/ của em/ của tôi”, là cảm nhận có
một mối tơ vương dường như thật
gần, thêm chút vui cho những ngày
đợi xuân.
*****
Những bình hoa tết đầu tiên tôi
biết tự cắm là từ những năm lên
6, lên 7, khi còn ở tập thể ven núi
Quyết. Hoa dại ngập tràn chân núi
vào những ngày đông tàn, xuân
sang. Lúc ấy, lũ trẻ gái tha hồ rủ
nhau la cà dọc con đường bên chân
núi mà hái hoa. Sau này, có dịp đọc
Pautopxki, Aimatop… chợt thấy
mình khi xưa chẳng khác những cô

Anh ngồi nhìn kỹ vợ. Những lúc
này, sao cô ấy dễ thương quá, đáng
yêu quá đi mất. Anh không đòi hỏi
gì hơn thế. Con người sống đều trải
qua những cảm xúc hỉ-nộ-ái-ố-aicụ-dục, tránh sao được. Âu đó cũng
là để cân bằng tâm lý, nếu không
sẽ không còn là người bình thường
nữa. Khẽ vuốt mái tóc vợ, anh giật
mình khi thấy có vài sợi tóc bạc. Vì
lo âu quá, làm việc không ngơi nghỉ,
quên chăm sóc bản thân nên trông
vợ anh hốc hác, già trước tuổi so
với những người phụ nữ trong xóm.
Nhưng mặc kệ! Anh yêu vợ mình vì
vẻ đẹp tiềm ẩn: ngày xưa, bây giờ
và cả về sau. Sực nhớ đến chuyện
tiền bạc, anh vội móc ví đưa vợ:
- Sáng anh bán vé số, có vị khách
“sộp” trúng giải sáu 20 tờ nên họ
mua hết vé số của anh luôn. Đã vậy
họ còn lì xì anh năm trăm nghìn
đồng lấy lộc. Em cầm lấy mà mua
đồ trong nhà.
Sáng giờ lo vụ lương ở xí nghiệp
mà chị quên béng chuyện chồng
mình có mặt ở nhà giờ này. Mọi
ngày, 5 giờ sáng anh đã ra đường
rồi. Đến trưa mới chống nạng về
nhà dùng cơm rồi lại đi tiếp mãi
cho đến 9 giờ tối mới có mặt tại
nhà. Hóa ra anh về quá sớm là vì
“vô mánh”.

- Tiền lời vé số em lấy, nhưng tiền
khách tặng anh giữ mà tiêu.
- Anh cũng có sắm sửa gì đâu.
Mấy ngày tết đi bán anh đoán lời
cũng khá, vả lại đến nhà nào họ cũng
mời ăn uống, có tốn kém chi.
- Cực cho anh quá! Thôi được rồi!
Để em giữ. Em biết bao nhiêu đây dù
không nhiều nhưng em nghĩ có thể
mua được nhiều thứ. Không có tiền
thì mình sẽ ăn tết tiết kiệm nhé anh!
- Em biết nghĩ thế là tốt! Chẳng
bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu,
em ạ! Do con người chúng ta cầu
toàn thôi. Nhà mình cũng có đầy rau
củ, gà vịt, lo gì! Quan trọng mua cho
thằng nhóc một bộ đồ đi chơi tết.
- Ý chết, anh nhắc tới con em mới
nhớ! Thôi em đạp xe ra ngoại rước
thằng bé rồi đi chợ tết kẻo muộn.
Chị nói rồi xách giỏ đi ngay! Hai
vợ chồng bỏ bữa cơm trưa. Anh
cảm thấy no vì cuộc trò chuyện thú
vị với vợ. Gia đình hạnh phúc phải
bắt đầu từ sự nhân nhượng, nhẫn
nhịn, nhún nhường. Giật mình vì
sắp đến thời khắc rước ông bà, anh
vội đi làm chú gà trống thiến đã cột
dây sẵn. Ngoài ngõ, bà Tám hàng
xóm mang cặp bánh tét với hũ
dưa kiệu biếu vợ chồng anh ăn lấy
thảo. Tết đang vào nhà từ những
điều bịnh dị như thế.

bé trong những áng văn thật đẹp,
được thỏa sức rong chơi với hoa dại
và mây trời. Lũ hoa dại mà người
lớn chẳng bận tâm ấy sẽ được cắm
ngay ngắn vào cái ca tráng men vẫn
dùng để uống nước. Để ngay ngắn
trên cái bàn gỗ cũ mòn. Hôm kia,
bước vào một quán lạ, chợt mỉm
cười khi thấy một cái ca quen thật
quen từ kí ức được cắm dăm ba
bông cánh bướm, mỏng manh như
những đóa hoa dại ngày xưa.
Mùa này, những hàng hoa giả
cũng tràn ra phố. (Hình như chỉ
duy nhất mùa này hoa giả tràn ra
phố). Lại nhớ khôn nguôi những
ngày giáp tết theo mẹ bán hàng tết
gần ngã tư chợ Vinh. Này thì hoa
giả, câu đối, ngờm ngợp sắc màu
dưới vạt nắng non ngày tết. Nhớ
cả căn nhà gỗ của bác nằm bên
chân núi Quyết, gió thông thốc hơi
lạnh. Sương lan quanh nhà, la đà
quanh những thân táo lúc lỉu quả,
những vồng cải ra hoa vàng rực.
Khi ấy, những đóa hoa cúc hoa
hồng bằng giấy đo đỏ, vàng vàng,
tựa như những ánh lửa ấm cúng
tỏa sáng trong căn nhà gỗ ẩm mốc
mùi rêu cố hữu. Cạnh những khóm
hoa ấy, bác tôi tỉ mẩn vừa làm vừa
hát. Bác hát Bến xuân, Mùa xuân
đầu tiên,… bằng giọng khàn khàn
cố hữu những ngày đông lạnh. Bác
dạy đám con cháu biết yêu, biết
chăm chút những đóa hoa giả thì
sẽ khiến những bông hoa trở nên

có hồn có cốt, mới bán được đắt
hàng. Tôi thường chỉ có thể giúp
bác làm những chiếc lá nhỏ xinh,
những cuống hoa bé tí và lon ton
theo các anh chị ra chợ Trung Đô
gần nhà bác bán mỗi dịp tết. “Phần
thưởng” mang về bao giờ cũng là
những bông hoa giấy tự mình chọn
lấy, mang về chưng tết. Và bởi vì
thế, khi bạn bè vẫn kịch liệt phản
đối hoa giả có sắc (mà sắc cứ tơ
hơ rất ghét), vô hương thì tôi vẫn
thấy lòng mình rưng rưng một cảm
xúc rất đỗi ngọt ngào khi bất chợt
gặp một xe hoa không hương vừa
ngang qua phố ấy.
Bình hoa ngày tết bây giờ cầu kì
với lys dành ông Địa, với Cát tường
cắm bàn thờ Phật, cúc dành cho ông
bà và mẹ, lại thêm những bông hồng
Đà Lạt kiêu sa trên bàn tiếp khách.
Lại cả hoa mai vàng rực rỡ như thắp
sáng căn phòng. Sáng mùng một
thức tỉnh bởi mùi lys vàng tràn lan
nhà. Nhưng không hiểu sao, những
đóa hoa ấy chẳng bao giờ khiến
mình chạm lại được những cảm xúc
ngọt ngào khi xưa.
Lúc này chợt thèm biết bao một
nhành đào phai chỉ lưa thưa ít bông
(vì ít tiền mà)…
Thèm một đóa violet tím lịm
nhung nhớ, đóa thược dược thắm
tươi như một gương mặt cười.
Mà thôi, chỉ là đóa hoa dại mùa
này ngập tràn chân núi Quyết. Có ai
đó có thể gửi cho tôi không?

TẤT NIÊN
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Ngày xuân Đà Lạt đọc thơ Nông Quy Quy
NGUYÊN VŨ

L

ật từng trang thơ trong tập “Chiều
ơi chảy nhé” (NXB Hội nhà văn,
2017) của Nhà thơ Nông Quy
Quy không hiểu sao tôi không
rời được bài thơ “Nồng nàn tháng giêng”,
bài thơ thứ tư trong tập thơ. Mặc dù trong
lời “Giao cảm”, tác giả đã tâm sự: “... những
gì tôi trao gửi trong thơ là sự trải lòng trong
nỗi ám ảnh của sự lìa xa mất mát, khắc khoải
riêng tư...”, nhưng có lẽ “ám ảnh” về tháng
giêng gợi lại mối đồng cảm nào đó đã cột
chặt tôi với những lời thơ thủ thỉ êm êm mà
sâu lắng lạ lùng.
Hãy đọc lại toàn bài thơ một lượt để lắng lại
lòng mình:
NỒNG NÀN THÁNG GIÊNG
Tháng giêng đã gọi hoa đào thức
giữa buổi chiều nghiêng, Đà Lạt nghiêng
vòm hoa nhóng nhánh môi con gái
thơm tựa bài thơ ai bỏ quên
Đà Lạt cùng em choàng khăn ấm
mộng đời trôi trên phiến lá xanh
Đà Lạt - Tháng giêng và gió lạnh
gõ xôn xao trong giấc mộng hoa đào
Đà Lạt - ngẫu nhiên... một mối tình
tháng giêng về rót một lời yêu
chiều nghiêng quá trên vòm hoa nở muộn
màu nguyên xưa, ai níu vội bên đường?!
Đã chớm hoàng hôn rờn rêu cỏ
người về để lại dấu chân quên
nghe chừng thơm quá hương con gái
biết chiều còn giữ lại màu: Em!?
Cái níu kéo ban đầu tưởng chừng chỉ là
do biểu hiện cảm tính nhưng thâm nhập vào
bài thơ, từ níu kéo đã trở thành lôi cuốn. Có
một sự đồng điệu nào đó trong cảm nhận về
tháng giêng ở vùng xứ lạnh mà tác giả cũng
như người đọc thơ chọn nơi đây làm quê
hương thứ 2 của mình. Tháng giêng Đà Lạt
và tháng giêng quê cũ xa nhau lắm chứ! Xa
không gian, xa thời gian nhưng không xa lạ
với những khăn ấm, gió lạnh, hoàng hôn rờn

Ảnh: Quý SG

rêu cỏ, dấu chân quên người về để lại. Chỉ có
“hoa đào thức giữa buổi chiều nghiêng, Đà
Lạt nghiêng” là khác, là chỉ của Đà Lạt.
Cách nói của nhà thơ cũng khác lạ lắm:
- “vòm hoa nhóng nhánh môi con gái
thơm tựa bài thơ ai bỏ quên”
- “Đà Lạt - Tháng giêng và gió lạnh
gõ xôn xao trong giấc mộng hoa đào”
- “người về để lại dấu chân quên”.
Nhất là với câu thơ “chiều nghiêng quá trên
vòm hoa nở muộn”, ta dễ cảm nhận tư thế
“nghiêng” của “chiều” và “vòm hoa”. Nhưng
“quá” là trạng thái nhích gần của khoảng
cách không gian hay độ lùi vô tình của dòng
chảy thời gian đây? Khổ thơ đầu đã có hình
ảnh “chiều nghiêng”, “Đà Lạt nghiêng” trên
vòm hoa nhóng nhánh thơm môi con gái.
Nhưng đến đây, từ “quá” làm tăng cung bậc
“nghiêng” của chiều Đà Lạt và tăng cả cung
bậc người đã từng trôi “mộng đời trên phiến
lá xanh” để nay vòm hoa đã đến kỳ “nở
muộn”. Cái lung linh của câu thơ cứ để người
đọc cảm nhận, nhập hồn.
Cái khác lạ có vẻ thơ ngây ẩn chứa trong
mỗi hành động “gọi hoa đào thức”, “gõ xôn
xao trong giấc mộng”, “giữ lại màu: Em!?”...
có phải là loại ngôn ngữ “điệu đàng” của thơ?
Chỉ với 4 khổ thơ, toàn bài 16 câu thơ 7
tiếng, “Nồng nàn tháng giêng” “đã gọi hoa
đào thức”, từ đó đánh thức “mộng đời trôi
trên phiến lá xanh”, đến đánh thức “một mối
tình... về rót một lời yêu” “trên vòm hoa nở
muộn”, để khi “hoàng hôn rờn rêu cỏ”, người
thơ nhớ “người về để lại dấu chân quên” mà
thương mùi “hương con gái” biết ai còn giữ
lại? Người thiếu nữ thơ ngây xây “mộng đời
trên phiến lá xanh” và khi tình yêu qua rồi,

hoàng hôn đến với tuổi đời thì màu tháng
giêng chỉ còn là màu tiếc nuối. Từ màu xanh
của tuổi hoa niên đến màu tàn tạ của rêu cỏ là
thời gian đong đầy nỗi niềm mà tháng giêng
chỉ là dịp để nhớ về.
Tập thơ chọn lọc 72 bài thơ với nhiều đề
tài như tác giả đã giãi bày: “... niềm vui tìm
đến trong nắng gió, sương trăng, hoa cỏ, trong
phố xá quê hương, bạn bè thân ái và mộng
thực chan hòa ...” (Giao cảm). Riêng đề tài
về “Tháng giêng”, về “Mùa xuân Đà Lạt hoa
đào”, dù với cảm xúc chủ đạo hay những tình
cảm gắn kết, ý thơ này chỉ xuất hiện trong 7
bài thơ. Ngoài “Nồng nàn tháng giêng” (trang
10) còn có thể kể thêm các bài thơ “Hương
xuân” (trang 8), “Xuân đầy” (trang 17),
“Tháng giêng ngoan” (trang 27), “Mùa xuân
tình yêu” (trang 58), “Cám ơn hoa đào” (trang
70), “Trong một khoảng trời” (trang 85). Điều
dễ nhận thấy ở những bài thơ xuân Đà Lạt
của Nông Quy Quy là nghệ thuật ngôn từ mới
mẻ, có tính chắt lọc. Ngoài những tín hiệu đã
liệt kê trong bài thơ “Nồng nàn tháng giêng”
kể trên, ta còn bắt gặp trong những bài thơ
xuân Đà Lạt của Nông Quy Quy những tứ thơ
giàu hình tượng:
- “Mùa trôi trên búp tay thon
nửa như ma mị, nửa còn trinh nguyên
Ngày ươm lên cánh môi duyên
tay người là gối trong đêm nguyệt cầm”
(Xuân đầy)
“Mùa”, “Ngày” không chỉ là 2 khái niệm
thời gian mà đọc lên nghe như bước chân
xa gần “bâng khuâng”, “huyễn hoặc” của
người “khoác áo tình nhân” bất ngờ thoáng
qua. Tên bài thơ “Xuân đầy” còn khiến ta
nghĩ đến tứ thơ “Mùa xuân chín” của Hàn

ĐINH THỊ NHƯ THÚY

Bâng khuâng ngày cuối năm
TĂNG HOÀNG PHI

N

hững ngày cuối năm sao mà
lòng lại chộn rộn đến thế cơ
chứ? Ngước nhìn dòng người
tấp nập trên phố lại càng thêm
nôn nao ở chốn quê nhà, lòng cứ mềm đi
trong từng chuỗi nhớ. Người xa quê một
năm, hai năm hay bao nhiêu năm đi chăng
nữa thì bóng hình quê nhà vẫn luôn ở trọn
trong trái tim bé bỏng. Trái tim ấy sẽ đập
rộn ràng lên mỗi khi nhớ về.
Những ngày cuối năm tức là tháng Chạp
đã chớm chạm ngõ rồi. Tháng chạp gợi lên
bao nhiêu ân tình, từ cái nắng hanh hao nhè
nhẹ trên những bông cải vàng rực bến sông,
vài màn mưa phùn mỏng tang lất phất ghé
ngang cho đến những đợt gió bấc se se lành
lạnh. Tháng chạp trong mắt mọi người đều
bận rộn. Rất nhiều việc, từ bé nhỏ cho tới
lớn lao cũng đều cần phải hoàn thành trong
ba mươi ngày tháng Chạp ngắn ngủi. Này
là vụ lúa đông xuân, vụ hoa Tết, rau Tết,
củi Tết, rồi thịt thà, bánh kẹo… Nhưng kì lạ
thay, dồn dập là thế, gấp gáp là thế nhưng
chẳng một ai than phiền, có hay chăng
loáng thoáng đâu đấy trong cái quệt tay rất

nhẹ chấm mồ hôi trên trán là một vài tiếng
thở dài, mong rằng tháng chạp sẽ có nhiều
ngày hơn.
Những ngày cuối năm khi xưa được mẹ
cha lo từng li từng tí, hạnh phúc được bám
gấu áo mẹ trong phiên chợ quê ngày tết.
Đôi dép, chiếc quần, tấm áo mới là niềm
vui thuở ấu thơ. Dẫu đói, dẫu nghèo năm
nào cũng được mẹ mua cho một món đồ
mới và rất đẹp. Lớn lên nhiều lúc ta cảm
thấy bản thân tệ quá, nghĩ tới số lần tặng
quà cho cha mẹ chưa đủ trên một bàn tay
mà lòng nặng trĩu day dứt. Chẳng biết sống
hết kiếp người này có trả nợ hết được ơn
nghĩa của mẹ cha không?!
Những ngày cuối năm thương phận
mình, phận người xa xứ. Có những người
phải bỏ quê biền biệt qua năm này tới năm
khác ở xứ người lạnh lẽo mà không được
gặp mẹ cha, người thân bạn bè. Chẳng phải
vì ghét quê mà bỏ đi, mà là do mưu sinh,
cuộc sống vật lộn với cơm áo, gạo tiền,
những ốm đau chồng chất. Ai đi xa mà
chẳng muốn được trở về nhà trong những
ngày cuối năm, Tết đến xuân về? Nhưng
vốn dĩ mỗi người sinh ra có một số vận
riêng nên không thể phiền trách ai được.

Mạc Tử ngày xưa.
- “Mùa giăng trên cành biếc
chồi bung bầy lá non
nắng vàng lên từng chút
khỏa lên ngày nét son”
(Mùa xuân tình yêu)
“Mùa giăng”, “chồi bung”, “nắng khỏa”
là những chi tiết tả thực bình thường, gắn
với “cành biếc”, “lá non”, “nét son” cũng
là những chi tiết tả thực bình thường nhưng
những câu thơ 5 tiếng đọc lên vẫn thấy có cái
gì lưu luyến, hòa quyện. Có lẽ là do cách sắp
đặt điệp thanh bằng trắc 3 tiếng sau của 2 cặp
vần “trên cành biếc”, “bầy lá non”/“lên từng
chút”, “ngày nét son”?
“Một ngày người đón đưa ta
là ngày chỉ có hoa và người thôi”
(Cám ơn hoa đào)
Cái lạ của câu bát trong cặp lục bát này là
nhịp thơ. Nếu thể hiện nhịp theo thi luật lục
bát hay những cách biến thể thường gặp thì
không đọc được ý câu thơ này. Nhịp câu bát ở
đây phải là “là ngày chỉ có hoa/và/người thôi”
(5/1/2)
Viết về tháng giêng - mùa xuân Đà Lạt,
thành phố ngàn hoa của muôn hồng nghìn
tía đua sắc, bản lĩnh Nông Quy Quy chỉ
dừng lại ở mỗi cành đào. Nhưng hoa đào
trong “Nồng nàn tháng giêng” không phải
là chi tiết gợi hình mà nổi trội là tính biểu
cảm. Hoa đào được đánh thức để làm
điểm tựa cho những nỗi niềm. Thơ Nông
Quy Quy phần lớn không sa đà vào miêu
tả ngoại cảnh mà lắng sâu vào những uẩn
khúc nội tâm. Tiếng thơ là tiếng lòng giãi
bày, tâm sự. “Chiều ơi chảy nhé” là tập thơ
thứ tư của nhà thơ đã được Liên hiệp các
Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao
giải năm 2017. Với ngôn từ mới lạ, câu thơ
không gò bó, ý tứ đằm thắm, thâm trầm,
thơ Nông Quy Quy không phải đọc để
chỉ cảm nhận vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên
mà còn ngấm sâu vào lòng người những
tâm tư thầm kín, những tình cảm sâu lắng
dành cho Đà Lạt, cho quê hương đất nước
và những người thân yêu. Là hội viên
Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng, hội viên Hội
VHNT các dân tộc thiểu số, Xuân Kỷ Hợi 2019 lại về, thi đàn còn chờ những sáng tác
mới tiếp theo của nhà thơ.

Chỉ còn chuyến xe
chở hoa về muộn
Chỉ biết rằng mỗi ngày ta cố gắng, chấp
nhận và sống giữa cuộc đời an nhiên.
Những ngày cuối năm giữa bộn bề suy
tư, một mình chợt thấy bản thân sống vội,
sống nhanh, để tháng ngày trôi đi vô ích. Ta
tìm lại mình trong một ban mai vừa chớm
với ánh nắng vừa hong khô giọt sương mai
trên một nụ hoa vừa hé nở, trong một tiếng
chim ban chiều lích chích trên mái phố
rêu phong. Cuộc đời ta giống như một hạt
cát bé nhỏ trong giữa đại ngàn sa mạc. Sẽ
chẳng có thời gian nào tốt hơn khi ngay từ
giây phút bản thân mình đã nhận ra và sống
thật chậm lại, níu giữ tuổi thanh xuân với
những ngày nắng trong veo.
Những ngày cuối năm của thơ ấu, của
tuổi trẻ và của những mai sau sẽ mãi là
những ngày đáng nhớ trong cuộc đời của
ta. Bạn biết không, nếu tin yêu và hy vọng
trong những ngày cuối năm thì sang năm
mới sẽ rực rỡ và tươi mới hơn đấy. Giống
như đóa hoa đang chờ những giọt nắng đầu
tiên để bung nở trong mùa xuân tươi thắm,
những chú ong sẽ đầy giỏ mật trong giêng
hai long lanh hoa lá, và cả ngàn nụ cười
mùa xuân đang rung rinh cười với ngàn
điều tốt đẹp.

Chúng ta đi cùng những bông hoa đang ngủ
Cảm xúc cũng đang ngủ yên
Những ngón tay trên những ngón tay thì thầm kể
Về một miền đồi bao la
Chúng ta im lặng lắng nghe
Đường đi của những ngón tay
Dẫn chúng ta
Vào tận cùng ma mị
Khi mọi thứ bị cấm đoán
Vẫn có những con đường
Dẫn ta đến
Những giấc mơ
Những ngón tay thì thầm đánh thức
Thấm đẫm chúng ta tất cả dịu dàng
Những bông hoa chất đầy sau lưng chúng ta
Yên ả duỗi dài thân
Mềm trong giấc ngủ
Những hương thơm giấu trong cánh cuộn tròn
Những sắc màu giấu trong lá nõn
Chúng ta đi như thể đang trôi
Trăng rắc sáng bao la trên những dãy đồi chạy
dài bất tận
Đừng rời nhau
Xin
Đừng rời nhau
Những ngón tay thiếu vắng những ngón tay
Những ngón tay
Đan từng mạch máu.
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Ở Trường Phổ thông Dân tộc
Nội trú Trung học phổ thông
(THPT) tỉnh Lâm Đồng, học
sinh không chỉ biết đến sách
vở và bộn bề những bài học.
Ở đó, các em còn hàng ngày
được truyền cảm hứng với
cồng chiêng và dệt thổ cẩm,
bởi những nghề truyền thống
này đã được trường đưa vào
chương trình ngoại khóa. Đặc
biệt, trường còn chủ động mời
các nghệ nhân, nhạc sĩ đến tại
trường để dạy học và truyền
“ngọn lửa” đam mê đến với
các em.
THÂN THU HIỀN

C

ồng chiêng và dệt thổ
cẩm là hai di sản quý
báu của đồng bào dân
tộc thiểu số gốc Tây
Nguyên, không những mang giá
trị về mặt vật chất mà còn mang
nhiều giá trị về mặt tinh thần. Đây
được coi là những thứ linh thiêng
nhất, có giá trị nhất của mỗi gia
đình và cả buôn làng.

Duy trì nghề
truyền thống
Một buổi chiều đầu năm, chúng
tôi có dịp ghé thăm Trường Phổ
thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh
Lâm Đồng. Giữa cái nắng lạnh
đặc trưng của Đà Lạt bỗng vang
lên âm thanh quen thuộc của núi
rừng - tiếng cồng chiêng Tây
Nguyên. Và giữa những thanh âm
ấy, những cô học trò đang ngồi nói
chuyện vui vẻ trong khi đôi bàn
tay vẫn miệt mài tạo ra những tấm
thổ cẩm nhiều màu sắc.
Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm
và CLB Cồng chiêng là hai cái tên
đã trở nên quen thuộc với cô và trò
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú
THPT tỉnh từ lâu. Bên cạnh dạy
nghề cho học sinh THPT thì việc
giữ gìn và phát huy bản sắc văn
hóa các dân tộc cũng là một trong
những chủ trương đổi mới của
ngành giáo dục theo định hướng
phát huy năng lực học sinh, đó
là lý do mà CLB Cồng chiêng và
CLB Dệt thổ cẩm ra đời, nhằm tạo
ra một sân chơi bổ ích và lý thú
cho học sinh.
Cô Phạm Thị Hồng - Hiệu
trưởng Trường Phổ thông Dân
tộc Nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng
cho biết: “Cồng chiêng và dệt thổ
cẩm không còn lạ với các em học
sinh trong trường vì các em được
tiếp xúc từ nhỏ, một số em còn
may mắn sinh ra trong gia đình
có truyền thống lâu đời. Việc đưa
nghề truyền thống vào trường học
giúp các em giữ gìn nét văn hóa
và nghề truyền thống của cha ông.
Các CLB của nhà trường được
giao cho các thầy cô giáo trong
trường phụ trách. Ngoài ra, nhà
trường đã mời các nghệ nhân cồng
chiêng và dệt thổ cẩm về để hướng
dẫn học sinh học tập. Qua đó, giúp
các em rèn luyện kĩ năng, định
hướng nghề nghiệp cho bản thân”.
Hàng năm, trong các cuộc thi, lễ
hội hoặc vào các ngày lễ, ngày khai
giảng,... Trường Phổ thông Dân
tộc Nội trú THPT tỉnh đều lồng

Học sinh cùng níu giữ thanh âm cồng chiêng. Ảnh: T.T.Hiền

CHƠI CỒNG CHIÊNG VÀ DỆT THỔ CẨM
SAU CÁNH CỔNG TRƯỜNG

Miệt mài bên những khung cửi. Ảnh: T.T.Hiền

ghép các hoạt động ngoại khóa
liên quan đến việc bảo tồn và phát
huy văn hóa truyền thống cho học
sinh. Đặc biệt, gian hàng trưng bày
sản phẩm dệt thổ cẩm của trường
đã thu hút được nhiều sự chú ý khi
tham gia các hoạt động hưởng ứng
cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ
thuật toàn quốc khu vực phía Nam
năm 2018. Trong lễ kỉ niệm 30 năm
thành lập trường vừa qua, phần
biểu diễn cồng chiêng của các em
học sinh cũng tạo được hiệu ứng tốt
và ấn tượng mạnh mẽ.

Truyền cảm hứng
đến học sinh
Em Rơ Ong K’Him - cô học trò
nhỏ lớp 10 đang tham gia CLB dệt
thổ cẩm bẽn lẽn chia sẻ: “Gia đình

em có truyền thống dệt thổ cẩm từ
rất lâu rồi. Khi biết nhà trường có
CLB dệt thổ cẩm, em vui lắm và
đăng kí tham gia ngay. Theo em,
dệt thổ cẩm không khó nhưng đòi
hỏi phải tỉ mỉ và quan sát tốt”.
Cô Ka Thiên - giáo viên môn
Địa lý, đồng thời phụ trách CLB
dệt thổ cẩm tâm sự: “Là giáo viên
người dân tộc thiểu số, tôi rất vui
khi thấy các em học sinh ngày
càng yêu thích những nét văn hóa
truyền thống của dân tộc mình.
Hoạt động của CLB rất hay và
thiết thực, bởi lẽ đây không chỉ là
nơi để các em rèn luyện kỹ năng
mà còn tạo điều kiện cho các em
biết thêm một nghề, để khi ra
trường các em có thể áp dụng vào
cuộc sống của mình”.

Ban đầu, việc đưa nghề dệt thổ
cẩm và cồng chiêng vào dạy học
trong nhà trường gặp nhiều khó
khăn do một số học sinh không
mặn mà đối với nghề truyền
thống. Vì thế, nhà trường quyết
định thay đổi phương pháp bằng
cách tạo điều kiện cho các em đi
thực tế và tiếp xúc với các nghệ
nhân, xem các nghệ nhân biểu
diễn,... Từ đó, truyền cảm hứng
đến với các cô cậu học trò.
Là người được nghe tiếng cồng
chiêng từ khi còn nằm trong bụng
mẹ, biết nghe, biết chơi cồng
chiêng từ lúc còn chưa biết đến
con chữ, nhạc sĩ Kra Jan K’Đick
(huyện Lạc Dương) luôn đau đáu
hoài niệm về quá khứ mà buồn với
hiện tại khi lớp trẻ không còn để

ý tới văn hóa truyền thống, không
còn biết chơi cồng chiêng, không
còn mặn mà với dệt thổ cẩm. Suy
nghĩ này đã thôi thúc nhạc sĩ luôn
sẵn sàng cộng tác với các trường
học, đặc biệt là Trường Phổ thông
Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lâm
Đồng để hướng dẫn những thế hệ
trẻ biết yêu quý và lưu giữ tiếng
cồng chiêng của buôn làng. Ông
chia sẻ: “Đây được gọi là nghệ
thuật “cộng cảm”, tôi may mắn
được tiếp xúc từ nhỏ và nhận thấy
rằng mình cần có trách nhiệm và
là sứ mệnh của bản thân để lưu
giữ nghề cho thế hệ sau. Trường
học là cái nôi tốt nhất để đào tạo
ra một lực lượng thế hệ mới nhằm
duy trì và gìn giữ nghề truyền
thống của bản địa. Ban đầu các em
vẫn chưa mặn mà nhiều, nhưng
khi tiếp xúc lâu và có người hướng
dẫn đã tạo ra sự hào hứng và bắt
nhịp rất nhanh”.
Khi mà nghề truyền thống đang
dần có nguy cơ “mai một” dần ở
các buôn làng Tây Nguyên thì tại
Trường Phổ thông Dân tộc Nội
trú THPT tỉnh Lâm Đồng, những
“con đò” vẫn đang thầm lặng chở
những khung cửi, những bộ cồng
chiêng để truyền cảm hứng giữ
gìn và phát huy ngành nghề truyền
thống của đồng bào các dân tộc
Tây Nguyên cho các thế hệ học
sinh. Mai sau, ở các buôn làng Tây
Nguyên, khi tiếng cồng chiêng
ngân lên hay những tấm vải thổ
cẩm được dệt ra, biết đâu đó là
thành quả của cô trò Trường PT
Dân tộc Nội trú tỉnh Lâm Đồng.
Còn bây giờ, đều đặn chiều thứ
năm, thứ bảy hàng tuần, tiếng
cồng chiêng lại vang lên và những
bàn tay vẫn thích thú trên khung
cửi, bởi chính những người chủ
tương lai của mảnh đất Lâm Đồng.
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ăm 2018, là năm
thứ tư liên tiếp
Vietravel (Công
ty Du lịch & tiếp
thị giao thông vận tải) nhận danh
hiệu “Thương hiệu Quốc gia”,
và là doanh nghiệp lữ hành duy
nhất của Việt Nam lần thứ hai liên
tiếp được vinh danh ở hạng mục
“World’s Leading Group Tour
Operator” - Nhà điều hành tour du
lịch trọn gói hàng đầu thế giới của
giải thưởng Du lịch thế giới 2018
(World Travel Awards - WTA).
Trong 23 năm hoạt động, Vietravel
luôn khẳng định và đánh dấu
sự trưởng thành của một doanh
nghiệp hàng đầu Việt Nam tại sân
chơi du lịch chuyên nghiệp, đẳng
cấp quốc tế.
Riêng Vietravel Đà Lạt, sau 2
năm chính thức hoạt động tại Lâm
Đồng, có mức doanh thu đạt 61 tỷ
đồng, tăng 111% so với năm đầu
tiên 2017. Vietravel Đà Lạt dự kiến
mức doanh thu năm 2019 là 73 tỷ
đồng và năm 2020 là 100 tỷ đồng.
Để tiếp cận mục tiêu này, Vietravel
Đà Lạt vừa mở thêm văn phòng tại
Bảo Lộc nhằm phục vụ tối đa nhu
cầu của khách hàng, mở rộng thị
phần hoạt động kinh doanh...
Hẳn nhiều người dân Đà Lạt còn
nhớ, những ngày này năm trước,
khí thế hừng hực của đội tuyển
U23 Việt Nam lan tỏa khắp thành
phố Đà Lạt, khi màn hình Led nhỏ
ở bờ hồ Xuân Hương lần đầu tiên
truyền hình trực tiếp bóng đá. Đó
là trận bán kết được gọi là “kinh
thiên động địa” bởi Việt Nam thắng
Qatar sau 120 phút thi đấu chính
thức và 5 cú sút luân lưu - mà hình
ảnh còn đọng lại là cách ăn mừng
chiến thắng “bá đạo” của cầu thủ
Vũ Văn Thanh. Cùng xem bóng đá
giữa đất trời Đà Lạt là ý tưởng do
Vietravel Đà Lạt khởi xướng và mở
đầu cho nhiều trận đấu khác của
giải U23 châu Á và Suzuki Cup
2018 được truyền hình trực tiếp tại
Quảng trường Đà Lạt.

Văn phòng của Vietravel Chi nhánh Đà Lạt. Ảnh: L.Hoa

Vietravel lan tỏa sự chuyên nghiệp
trong du lịch
Vietravel là doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực, được nhiều hãng truyền thông
chuyên về du lịch đánh giá cao thông qua các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, phát triển
bền vững hơn 20 năm nay, với trên 50 chi nhánh, văn phòng đăng ký du lịch rộng khắp cả nước, và
các văn phòng đại diện tại Campuchia, Thái Lan, Hoa Kỳ, Pháp, Úc... Riêng Vietravel Đà Lạt, năm
2018 là năm thứ 2 chính thức hoạt động tại Lâm Đồng.
Ông Lê Tăng Trọng Nghĩa - Phó
Giám đốc phụ trách Chi nhánh
Vietravel Ðà Lạt, cho biết: Mục
tiêu chung của Vietravel là tiếp tục
giữ vững vị trí số 1 trong ngành lữ
hành Việt Nam, đạt cột mốc 7.300
tỷ trong năm 2019, trở thành đơn
vị lữ hành đa quốc gia đầu tiên
vào năm 2020, là hãng lữ hành
đầu tiên của Việt Nam cung ứng
trực tiếp hàng không theo yêu cầu.
Vietravel Đà Lạt cũng đang hướng

đến những mục tiêu riêng bên
cạnh mục tiêu chung của Công
ty là, đạt cột mốc doanh thu 100
tỷ năm 2020, là đơn vị lữ hành
dẫn đầu tại tỉnh Lâm Đồng, định
hướng và xây dựng các đường
bay mới đến với tỉnh Lâm Đồng
và là đơn vị tiên phong dẫn đầu
trong các công tác văn hóa, xã hội
cùng người dân địa phương và du
khách...
Bắt kịp xu hướng khách hàng đi

tour theo nhóm nhỏ hay gia đình,
Vietravel ứng dụng công nghệ số,
triển khai hệ thống eTour (kinh
doanh quản lý bán tour trực tuyến),
nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch ngày
càng tăng của khách hàng và nâng
cao hiệu quả trong việc quản lý
tour, đặt tour hay tính toán doanh
thu... Hệ thống eTour của Vietravel
được triển khai từ năm 2014, có
nhiều phân hệ: Nội địa, Outbound,
Inbound, FreeEasy, Event và Quản
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lý với hơn 30 điểm khởi hành cả
trong nước và thế giới.
Trong năm 2018, Vietravel vừa
hoàn thiện nền tảng công nghệ
3.0 (tức là sử dụng máy móc và
kết nối thành hệ thống) và đang
chuyển qua đầu tư công nghệ 4.0,
dự kiến đến năm 2023 mới hoàn
thiện. Ngay từ khi hoạt động trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng cách đây 2
năm, Chi nhánh Vietravel Đà Lạt
đã thực hiện mọi hoạt động, giao
dịch trên hệ thống mạng, giảm
thiểu tối đa giấy tờ; cơ cấu nhân
sự hành chính chỉ có 1 điều hành,
1 kế toán, mặc dù quy mô như
Vietravel Đà Lạt, các văn phòng
khác cần có 3 điều hành, 3 kế
toán. Từ đầu năm 2019, Vietravel
cũng bắt đầu triển khai xuất hóa
đơn qua mạng, sử dụng hợp đồng
điện tử.
TripU cũng là một tiện ích
công nghệ của Vietravel, với
mong muốn tận dụng tối đa công
nghệ tiên tiến để kết nối khách
hàng trong tổ chức mạng lưới
cộng đồng khách du lịch, nhằm
chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi
những kiến thức cần thiết khi đi
du lịch. TripU thu hút sự chú ý từ
khách hàng bằng việc tạo cho họ
cảm hứng và tự lên kế hoạch cho
chuyến đi của mình thay vì chỉ
dựa vào hành trình cố định trong
các tour du lịch trọn gói. Với triết
lý kinh doanh “Khách hàng là
trung tâm”, “Khách hàng là linh
hồn”, TripU luôn cố gắng đa dạng
hóa sản phẩm và dịch vụ và giá cả
cạnh tranh trên thị trường.
Với lợi thế có nhiều đối tác
chuyên về lữ hành và giáo dục,
năm 2019, Vietravel mở thêm các
tour trải nghiệm du học và trại
hè; đồng thời, đang xây dựng hệ
thống khách sạn, nhà hàng tại Hà
Nội - Huế - Đà Nẵng - Nha Trang
để đa dạng hóa và tạo thêm nhiều
tiện ích hơn trong phục vụ nhu cầu
của khách hàng; đồng thời, tiếp
tục khẳng định là nhà điều hành
du lịch chuyên nghiệp hàng đầu
Việt Nam.

Khách hàng của Vietravel Chi nhánh Đà Lạt trong tour du lịch Nhật Bản. Ảnh: L.Hoa
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Tín hiệu vui từ mô hình trạm y tế chuẩn
AN NHIÊN

B

ác sĩ Chuyên khoa II
Đỗ Phú Nhựt - Giám
đốc Trung tâm Y tế
huyện Đơn Dương
cho biết: Đơn Dương có 3
TYT/26 trạm toàn quốc được Bộ
Y tế chọn điểm xây dựng mô hình
trạm hoạt động theo nguyên lý
y học gia đình. Tại 3 TYT được
chọn này (Thạnh Mỹ, Đạ Ròn,
Quảng Lập) cơ bản đã hoàn thiện
về cơ sở vật chất, trang thiết bị
đảm bảo phục vụ công tác khám
chữa bệnh ban đầu, riêng nhân
lực còn trong quá trình đào tạo.
Các trạm đã thực hiện cung ứng
đầy đủ thuốc điều trị các bệnh
mãn tính như tiểu đường typ 2 và
tăng huyết áp; thực hiện quản lý
các bệnh không lây nhiễm và lập
hồ sơ sức khỏe cho người dân...”.
Với mục tiêu chăm sóc, nâng
cao sức khỏe người dân ngay
tại TYT, nhất là quản lý, điều trị
các bệnh không nhiễm như: ung
thư, tiểu đường, tăng huyết áp,
bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính…;
Đơn Dương cũng là một trong 3
huyện của Lâm Đồng triển khai
thí điểm Đề án “Khám và lập hồ
sơ quản lý sức khỏe toàn dân” tại
Trạm Y tế thị trấn Dran. Hiện đã
có khoảng trên 90% người dân
trên địa bàn được khám và lập hồ
sơ quản lý sức khỏe. Trung tâm
Y tế huyện Đơn Dương cũng đã
lập danh sách quản lý được 3.242
bệnh nhân tăng huyết áp, 687
bệnh nhân đái tháo đường, 284

Chuyến công tác đầu năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế thăm mô hình Trạm y tế (TYT) điểm tại Lâm
Đồng đã ghi nhận đây sẽ là mô hình chuẩn để các nơi khác đến học tập nhân rộng. Qua đó, mở ra
tín hiệu vui cho người dân trong tỉnh thêm tin tưởng vào hệ thống y tế cơ sở với những sắc thái mới
trong hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo nguyên lý y học gia đình.
bệnh nhân ung thư...
Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề
cần tháo gỡ để TYT chuẩn đáp
ứng nhu cầu khám chữa bệnh của
người dân được lãnh đạo ngành y
tế huyện Đơn Dương đưa ra các
kiến nghị như: việc quản lý thông
tuyến, khám và điều trị nội trú
tại phòng khám đa khoa khu vực
liên quan đến khám chữa bệnh
BHYT; đề nghị cho phép các cơ
sở y tế được hợp đồng lao động
chuyên môn, tự chi trả lương và
phụ cấp ưu đãi nghề bằng nguồn
kinh phí tự chủ của đơn vị; cơ cấu
nhân lực cho phù hợp...
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim
Tiến đã trả lời phỏng vấn nhanh
của các nhà báo Trung ương và
địa phương ngay tại TYT chuẩn
Thạnh Mỹ: “Qua kiểm tra thực
tế tại các TYT điểm, tôi thấy
rằng ở đây đang hoạt động rất
tốt, đặc biệt là tại TYT xã Đạ
Ròn (xã khu vực 3). TYT này
hoạt động rất đúng với nguyên
lý y học gia đình: Vừa chăm sóc
sức khỏe ban đầu, vừa giáo dục
truyền thông, nâng cao sức khỏe
dự phòng và điều trị, có cả các
ca sanh đẻ tại trạm, đó là một mô
hình khá hoàn chỉnh”.
Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thẳng
thắn chỉ ra cái khó lớn nhất hiện
nay đối với các TYT chuẩn

cơ sở vật chất tại các TYT điểm
đã tương đối khang trang, hoàn
chỉnh. Sắp tới cần thiết kế, bố trí
lại một số phòng chức năng cho
phù hợp hơn để các TYT tại Đơn
Dương trở thành mô hình chuẩn
cho các nơi khác đến học tập.
Trước mắt, Lâm Đồng cần nhân
rộng mô hình TYT chuẩn theo
nguyên lý y học gia đình tại Đà
Lạt, Đức Trọng và Bảo Lộc”.
Theo Sở Y tế Lâm Đồng, triển
khai thực hiện các hoạt động theo
chỉ đạo của Bộ Y tế tại 3 xã điểm
của huyện Đơn Dương vận hành

TYT hoạt động theo nguyên lý
y học gia đình. Hiện đang từng
bước tổ chức triển khai Quyết
định số 1568/QĐ-BYT ngày
27/4/2016 của Bộ Y tế về việc phê
duyệt kế hoạch nhân rộng và phát
triển mô hình phòng khám bác sĩ
gia đình tại Việt Nam, giai đoạn
2016 - 2020 và Kế hoạch số 5688/
KH-UBND ngày 19/9/2016 của
UBND tỉnh về triển khai mô hình
phòng khám Bác sĩ gia đình tỉnh
Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020.
Đến nay, Lâm Đồng đã đào tạo
nâng cao năng lực giảng viên cho
các cơ sở đào tạo và cơ sở thực
hành lâm sàng với 49 bác sĩ, dược
sĩ, hộ sinh và đào tạo 285 người
gồm: hộ sinh, điều dưỡng, y sĩ,
trưởng trạm làm việc tại TYT xã
theo nguyên lý y học gia đình.
Kết quả mong muốn khi hoàn
thiện mô hình sẽ là: 100% nhân
lực làm việc tại TYT xã được đào
tạo “Chăm sóc sức khỏe ban đầu
theo nguyên lý y học gia đình”;
100% Trưởng TYT xã được đào
tạo về quản lý y tế. Đầu tư trang
thiết bị cơ bản labo thực hành tiền
lâm sàng (skill labs) để phục vụ
công tác giảng dạy, đào tạo liên
tục cho Khoa Y của Trường Cao
đẳng Y tế tỉnh Lâm Đồng. Đầu
tư 6 cơ sở thực hành lâm sàng
tại 6 Trung tâm Y tế: Đức Trọng,
Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh,
Đạ Huoai và thành phố Đà Lạt;
100% TYT xã được trang bị gói
thiết bị chăm sóc cơ bản theo nhu
cầu thực tế đủ điều kiện triển khai
mô hình bác sỹ gia đình.

chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng
là lực lượng quan trọng để giám
sát chặt chẽ, phòng chống từ cơ sở
những dịch bệnh có nguy cơ xảy ra.
Năm 2015, tại xã Đạ Pal đã xảy ra
dịch cúm A H5N1. Tuy nhiên, nhờ
sự phản ứng kịp thời của Đội y tế
dự phòng cũng như công tác chăm
sóc, chữa bệnh tại TTYT được thực
hiện hiệu quả nên dịch bệnh đã được
khoanh vùng và ngăn chặn kịp thời
chỉ trong thời gian 1 tuần. Đến tháng
9/2018, một lần nữa dịch cúm A
H1N1 lại xuất hiện với lượng bệnh
nhân nhập điều trị tại TTYT tăng
đột biến. Ngay lập tức, Đội y tế dự
phòng và TTYT huyện đã khoanh
vùng và xử lý dịch bệnh trong thời
gian 30 ngày. Để có được những kết
quả này, không chỉ năng lực chuyên
môn của y, bác sỹ tại TTYT ngày
càng được đào tạo chuyên sâu mà
hàng năm, đội ngũ y tế thôn, y tế xã
cũng được TTYT tập huấn, nâng
cao tay nghề. Nhờ đó, một số dịch
bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, cúm
A, tay chân miệng... đã được phát
hiện và khống chế kịp thời.
Bác sĩ Hồ Phương, Trưởng Khoa
Nhi TTYT huyện Đạ Tẻh là một
trong những người có mặt từ những
ngày đầu hình thành Trạm y tế liên
xã Triệu Hải - Quảng Trị trong
giai đoạn 1984 đến năm 1988. Với
ông, đến nay hoạt động của TTYT
đã thay đổi rõ rệt cả về cơ sở vật
chất lẫn trang thiết bị y tế và nguồn

nhân lực làm việc. Trước đây, cả hệ
thống bệnh viện toàn nhà gỗ, không
có điện xử lý trang thiết bị y tế mà
tất cả đều phải xử lý bằng bếp dầu.
Trong trí nhớ của ông, những ngày
đầu làm việc tại đây thì mọi việc rất
khó khăn, vất vả nhưng anh em đều
nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt
công việc. Còn đến hiện tại, dù điều
kiện làm việc, điều kiện về nhân lực
còn một số hạn chế nhưng không
phải là trở ngại lớn đối với anh em.
Từ khi mới thành lập, do cơ sở hạ
tầng cũng như trang thiết bị còn sơ
sài, đơn vị chưa đáp ứng được nhu
cầu khám chữa bệnh của Nhân dân.
Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên y tế
thiếu cả về số lượng cũng như chất
lượng cho nên việc thu dung khám
chữa bệnh cũng như chăm sóc sức
khỏe ban đầu còn nhiều hạn chế.
Từ năm 2004, TTYT huyện Đạ Tẻh
được xây dựng mới và đưa vào sử
dụng. Các trạm y tế cũng lần lượt
được nâng cấp, trang thiết bị được
đầu tư từng bước, đội ngũ y tế được
đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên.
Do đó, việc thu dung điều trị người
bệnh ngày càng nhiều, chất lượng
điều trị được nâng cao, các dịch vụ
kỹ thuật đã được phát triển tăng dần
đáp ứng được nhu cầu của Nhân
dân, công tác phòng bệnh luôn
được chủ động, không để dịch bệnh
lớn xảy ra. Chính vì thế, hàng năm,
TTYT huyện Đạ Tẻh được đánh giá
hoạt động xuất sắc.

Quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp tại TYT xã Đạ Ròn - Đơn Dương. Ảnh: A.Nhiên

trong toàn quốc qua xây dựng thí
điểm tại 8 tỉnh, trong đó có Lâm
Đồng, là chất lượng nguồn nhân
lực. Để khắc phục tình trạng
này, đòi hỏi ngành y tế địa
phương phải thường xuyên tổ
chức tập huấn, đào tạo và cần có
chính sách điều chuyển những
bác sĩ có trình độ, đã được đào
tạo, thực hành nhiều về trạm để
giúp chẩn đoán và điều trị mọi
loại bệnh, chuyển giao công nghệ
sử dụng các trang thiết bị y tế
hiện đại khi đã được trang bị đầy
đủ. Bộ trưởng nói: “Nhìn chung,

30 năm vì sức khỏe Nhân dân
ĐÔNG ANH
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ầm cuốn kỷ yếu 30 năm
hình thành và phát triển
TTYT huyện Đạ Tẻh, ông
Vũ Thanh Hương, Giám đốc Trung
tâm không khỏi xúc động, bởi lẽ
ông là một trong những người đầu
tiên có mặt ở nơi đây và chứng kiến
những bước chuyển không ngừng
của TTYT huyện. Đến nay, TTYT
huyện Đạ Tẻh được xếp hạng là
trung tâm y tế huyện hai chức năng
bao gồm các phòng chức năng, các
khoa phòng, hệ dự phòng và 11
trạm y tế xã, thị trấn. Với hệ thống
tổ chức như hiện tại, ít ai nghĩ rằng
cách đây 30 năm hoạt động y tế tại
huyện Đạ Tẻh đã phải rất chật vật
để chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Tiền thân của TTYT huyện Đạ
Tẻh là Bệnh xá nông của Nông
trường Hà Giang. Năm 1987,
huyện Đạ Tẻh tách ra thành 2
huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên nên từ
đó bệnh viện đã được mang tên
phù hợp và đáp ứng yêu cầu của
huyện Đạ Tẻh lúc bấy giờ. Ngày
19/11/1988, UBND tỉnh Lâm Đồng
quyết định thành lập TTYT huyện
Đạ Tẻh trên cơ sở hợp nhất các
đơn vị y tế của huyện là phòng y tế
huyện và bệnh viện huyện. Những
năm đầu thành lập, TTYT huyện
Đạ Tẻh chỉ có 3 bác sĩ. Có nhiều
bác sĩ nhận quyết định về công tác
rồi lại phải bỏ đi luôn vì điều kiện

Từ một bệnh xá được xây dựng bằng tranh tre vách nứa, đến
nay Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đạ Tẻh đã được đầu tư khang
trang. Từ chỗ đội ngũ y, bác sỹ vừa thiếu, vừa yếu đến nay nguồn
nhân lực này đã tương đối đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu phòng
chống dịch bệnh, khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn. Sự
chuyển biến rõ rệt đó gắn liền với sự nỗ lực không ngừng của đội
ngũ y, bác sĩ tại TTYT huyện Đạ Tẻh trong suốt thời gian 30 năm
hình thành và phát triển.

Điều trị cách ly cho bệnh nhi tại TTYT huyện Đạ Tẻh trong dịch cúm A H5N1. Ảnh: Đ.Anh

làm việc quá khó khăn. Sau 30
năm, trang thiết bị y tế tại Trung
tâm đã được đầu tư tốt, năng lực
của đội ngũ đến đâu thì trang thiết
bị được đầu tư đến đó, đáp ứng
nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh
nhân. Về năng lực chuyên môn,
hiện tại TTYT có 30 bác sĩ; trong
đó, có 2 bác sĩ chuyên khoa, 11

bác sĩ có trình độ sau đại học. Lực
lượng bác sĩ này chủ yếu được đào
tạo tại chỗ và từ nguồn cử tuyển.
Tuy nhiên, theo ông Vũ Thanh
Hương thì hiện Trung tâm vẫn cần
đào tạo thêm các bác sĩ chuyên
khoa như gây mê, hồi sức...
Ngoài các khoa phòng chuyên
môn, Đội y tế dự phòng và Đội
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VỀ DI LINH
ĐẮM ĐUỐI VỚI LAN GIẢ HẠC
Xưa, các bậc túc nho có câu “vua chơi lan quan chơi trà” để ví thú chơi lan tao
nhã nhờ vẻ đẹp và hương thơm của lan vừa thanh tao vừa quyến rũ. Với phong
lan, có hàng trăm loài, nhưng một trong những loài độc đáo là Giả hạc phân
bố tại địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, nở vào mùa Xuân, dâng hiến sắc
đẹp và làn hương dịu nhẹ, được giới sành điệu gọi là “Giả hạc Xuân”.
Chủ nhân Vườn lan Hạnh Đăng với những giò Giả hạc nghênh Xuân Kỷ Hợi.
MINH ĐẠO

Phong phú và đa dạng loại
Phong lan Giả hạc ở huyện Di Linh phân bố
hẹp, chỉ tập trung ở một số địa bàn của huyện
này như các xã Tam Bố, Bảo Thuận, Sơn
Điền, Tân Nghĩa, Tân Lâm... Vì vậy, một trong
những định hướng phát triển kinh tế của ngành
nông nghiệp vừa được Nghị quyết HĐND
huyện ban hành vào tháng 12/2018 là nhân
rộng mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị
kinh tế cao, trong đó có bơ, sầu riêng, mắc ca,
và dĩ nhiên không thiếu lan rừng Di Linh.
Lan Giả hạc tên khoa học là Dendrobium
Anosmum. Có vùng gọi là lan Phi Điệp hay
lan Lưỡng điểm hạc. Nhưng cách gọi nào thì
Giả hạc vẫn là loài phong lan đứng đầu bảng
về sắc và hương, vừa quý phái vừa nồng
nàn, đặc trưng của khí hậu rừng nhiệt đới. Ở
nước ta Giả hạc sống tại rừng thuộc các tỉnh
như Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh
Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk,
Gia Lai, Kon Tum… Phong lan Giả hạc thích
nghi tốt với cả nóng và lạnh nên chúng sống
quanh năm trên những thân cây cao ở vùng
rừng lá rộng thường xanh. Tuy nhiên, độc
đáo nhất phải là Giả hạc Di Linh tỉnh Lâm
Đồng, vì hoa nở vào dịp Xuân, cả sắc và
hương dịu nhẹ, quyến rũ đến mê hồn người
thưởng ngoạn.
Tuy khó có số liệu thống kê chính xác
nhưng qua giới chăm và chơi phong lan ở
huyện Di Linh cho biết, trên địa bàn huyện có
khoảng hơn 100 người đang sở hữu loài lan
Giả hạc Di Linh với tư cách là nhà chăm sóc
(nhà vườn); còn chơi loại lan này thì khoảng
gấp rất nhiều lần số lượng đó. Với ưu thế
đặc sắc, Giả hạc Di Linh đến với nhiều vùng
miền Tổ quốc trong nhiều năm nay. Giả hạc
Di Linh được giới chăm và chơi phân ra cụ
thể dựa theo vùng phân bố hoặc theo hình
thể của thân, hoa. Đó bao gồm: Giả hạc
Tam Bố, Giả hạc Taly Bảo Thuận, Giả
hạc Sơn Điền… Mỗi loại lại có “nù”
và thường; trong đó “nù” giá trị
hơn vì thân mập và đứng,
đốt ngắn, dải hoa màu đẹp,
cánh hoa tròn (cánh mai),
khuôn bông căng và bay,
lưỡi gọn, sạch…

Đó còn là Giả hạc Thác Khói (địa danh của
xã Tân Nghĩa); Giả hạc Leng (địa danh của
xã Tân Lâm). Lại có cách phân biệt dựa vào
màu sắc của hoa, phổ biến có màu tím, hồng,
nhưng khi đột biến gen, Giả hạc có hoa màu
trắng (thường xuất hiện ở Giả hạc trắng Tam
Bố), rất có giá trị. Giả hạc Xuân Di Linh
cũng được giới chơi lâu năm phân biệt bằng
các cách gọi khác như “mũi hồng mắt nai”
(mũi hoa có màu hồng, mắt hoa mơ màng
cuốn hút như mắt con nai) hay “mắt xước”,
“Taly lưỡi đỏ”, họng sạch Thác Khói, họng
sạch Tam Bố; đặc biệt Giả hạc Nù Tam Bố
luôn có thương hiệu và được rất nhiều người
chơi lan săn tìm và ao ước sở hữu.

Gọi tên những giá trị
Chúng tôi đến với các chủ vườn lan ở
huyện Di Linh để tìm hiểu và được biết, hiện
một số Vườn lan Giả hạc Di Linh có tiếng.
Đó là vườn lan Hạnh Đăng ở Tổ 18, thị trấn
Di Linh; Vườn lan Đại Xuyên, Vườn lan Kim
Ngân ở xã Đinh Lạc; Vườn lan Minh Quang,
Kim Anh ở thị trấn; Vườn lan anh Nguyễn
Văn Dũng ở xã Phú Hiệp… Khi chúng tôi có
mặt tại vườn lan Hạnh Đăng, cô Hạnh đang
cẩn thận đóng hàng lan cho khách mang đi
tỉnh Đăk Nông còn anh Đăng dẫn mấy khách
chơi tham quan và giới thiệu trong vườn lan
rộng khoảng 500 m2 được phân ra nhiều tầng
cao thấp khác nhau. Ngoài giá trị được phân
biệt theo vùng và hình thể hay biến đổi gen
như nêu ở trên, anh Đăng còn cho biết giá trị
một giò phong lan Giả hạc được quan tâm
đến rất chi tiết ở các bộ phận của hoa. Đó là
cánh vai và đài phải dày, căng (gọi là sáp);
khuôn bay (mềm mại, cong như cánh chim
bay); mắt vừa đậm, xước (có gân) vừa mờ
(chấm phá nhẹ), gọn, không lem; môi căng,
có tuyết (lông tơ); mũi hồng, trắng, tím, tươi
tắn, cân đối. Ngoài ra, các bộ phận khác cũng
được soi xét kỹ như cựa, thùy đạt chuẩn;
thân mập, chắc khỏe; lá tròn, dài, bóng nhựa,
có sọc càng quý; đốt thân dày… Một bông
phong lan đẹp nhìn tổng thể hoa phải đầy đặn,
không cụp mà vươn lên một cách kiêu sa, quý
phái và tràn đầy nhựa sống…
Nhưng để có giò lan đẹp như liệt kê ở
trên rất công phu trong khâu nhân giống
và đặc biệt là chăm sóc và nuôi dưỡng. Từ
phương
pháp lựa

Phong lan Giả hạc Xuân Di Linh.

chọn ki để nhân giống đến phương pháp di
thực; từ tạo độ ẩm, mức độ chiếu sáng, mức
độ gió, chế độ tưới… đến phương pháp bón
phân, bắt các loại côn trùng, ốc… Hiện các
nhà trồng phong lan ở Di Linh áp dụng các
phương pháp nhân giống như ươm ki, gieo
hạt, thụ phấn nhân tạo, cấy mô… Từ lúc
chọn ki cho đến nứt mắt nhú mầm rồi ra hoa
thông thường kéo dài đến khoảng 2 năm
(có những ki khỏe thì năm đầu cũng cho ra
hoa); còn gieo hạt phải 3-4 năm mới có hoa.
Chúng tôi đến Vườn lan Minh Quang, chủ
là anh Phan Văn Tuấn dẫn vào phòng cách
li giới thiệu những bịch giống được lấy ra
từ tủ tạo sáng bằng bóng điện. Anh Tuấn là
người tiên phong nhân giống bằng phương
pháp gieo hạt và hiện là Chủ nhiệm Câu lạc
bộ Hoa Lan Di Linh cho biết: “Thời gian
đầu cũng thất bại. Quá trình mày mò rất
nhiều mới đúc kết được phương pháp kỹ
thuật, bây giờ tỷ lệ đạt được khoảng 65%”.
Còn về đầu tư một vườn lan bài bản (gồm
hệ thống lưới che nắng và gió, giàn treo,
kệ đặt, chậu và giá thể trồng, hệ thống tưới
sương…) chi phí 40 triệu đồng đến 50 triệu
đồng/100 m2. Chưa tính chi phí về điện,
nước, các loài phân bón và công chăm sóc.
Đối với giống thì vô giá vì phụ thuộc vào
dòng, sức khỏe của cây,… Biết rằng, giá
giống cây được tính
bằng… cm, gọi
là “xen”; mỗi
cm ít

nhất từ 50.000 đồng trở lên.

Sinh kế và bảo tồn
Đến đây có thể hiểu “nghề chơi thật lắm
công phu”. Giới chơi lan Giả hạc rất biết
được những giá trị của lan Giả hạc Xuân Di
Linh nói riêng và Giả hạc biến đổi gen nói
chung. Chủ nhân Vườn lan Hạnh Đăng đã
chỉ cho chúng tôi những giò lan Giả hạc tại
vườn có giá từ 50 triệu đồng. Trước đó, ở Di
Linh đã có những giò Giả hạc Xuân Di Linh
được giới sành điệu mua tới 200 triệu đồng
(dòng Trắng Di Linh, Nù Taly, Nù Tam Bố).
Hiện nay, thông qua Internet, Giả hạc Di
Linh đến được rất nhiều vùng trong cả nước
để nghênh Xuân đón Tết cổ truyền. Một giò
Giả hạc Di Linh nếu bung những bông hoa
đầu tiên từ ngày áp tết thì người chơi được
thưởng ngoạn nó đến 3-4 tuần mới tàn.
Ở huyện Di Linh đã thành lập Hội Sinh
vật cảnh từ lâu và khẳng định được vị thế
tại nhiều địa phương trong cả nước, trong
đó là những dịp tham gia Hội hoa Xuân
tại thành phố Đà Lạt và Hội hoa Lan toàn
quốc tại thành phố Bảo Lộc… Chủ tịch
Hội Đinh Công Bình chia sẻ với chúng
tôi: “Hiện loài phong lan Giả hạc Xuân Di
Linh rất hiếm gặp ở trên các cánh rừng rồi.
Vì vậy, việc anh em trong huyện xây dựng
được các vườn lan ngoài sự đam mê ra và
tạo nguồn thu nhập cho gia đình, đó còn là
sự góp phần quan trọng để bảo tồn giống
lan quý hiếm này”. Đấy cũng là một định
hướng đạt được “nhất cử đa tiện” mà chính
quyền huyện Di Linh đã và đang chỉ đạo
các phòng chuyên môn của huyện chú trọng
giúp đỡ và khích lệ cư dân của mình tích
cực tham gia gầy dựng.
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NHỊP CẦU
NỐI
BỜ VUI
Từ khi những cây cầu dân sinh ở 3
huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng được
đầu tư xây dựng, bài toán “đò ngang
cách trở” đã có lời giải, kéo theo đời
sống người dân nơi đây cũng được
nâng cao từng ngày.
Cầu treo nối Thôn 11, xã Đạ Kho với Ấp 65,
xã Nam Cát Tiên.
TRỊNH CHU

Một thời chưa xa
Theo lời ông Nguyễn Văn Duẩn (ngụ
xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh
Đồng Nai), người có 1,5 ha đất trồng cây
ăn trái tại Thôn 11 (xã Đạ Kho, huyện
Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng), việc có cây
cầu treo nối Ấp 65 (xã Nam Cát Tiên)
với Thôn 11 (xã Đạ Kho) mang lại rất
nhiều lợi ích cho người dân. “Trước
đây, khi chưa có cây cầu, mỗi ngày tôi
mất khoảng 40 ngàn đồng chi phí tiền
qua sông. Ngoài ra, việc qua con sông
bằng phà cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro,
bằng chứng là có người đã bị rơi xuống
sông” - ông Duẩn nói. “Đó là chưa nói
đến bất tiện khác như gặp hôm mưa to,
nước sông dâng cao người dân thì chậm
trễ công việc rẫy vườn, các cháu học sinh
buộc phải nghỉ học vì không có phương
tiện qua sông. Thêm nữa, nếu bên kia
sông có xảy ra chuyện đau ốm, tang ma
vào ban đêm thì cũng đành... chịu chết
bởi ban đêm phà không hoạt động, phải
đợi đến sáng hôm sau mới có phương tiện
để sang sông. Khi chưa có cây cầu, mỗi
lần qua Thôn 11 làm vườn, tôi phải đem
theo cơm trưa để tiết kiệm chi phí tiền
phà - ông Trịnh Đình Bốn, người cùng xã

với ông Duẩn, đang canh tác 3 ha cây ăn
trái tại Thôn 11, nói thêm.
Trong khi đó, theo bà Lương Thị Yên,
ở xã Quảng Ngãi (huyện Cát Tiên) thì
“người dân chúng tôi khổ nhất là khi có
người thân trong nhà bị đau ốm. Mùa
khô thì còn đỡ, vì phà còn hoạt động, gặp
mùa mưa nước dâng cao thì bệnh nặng
mấy cũng phải nằm chờ. Đó là nỗi khổ
mà người dân 2 xã Đắc Lua (huyện Tân
Phú) và xã Quảng Ngãi (huyện Cát Tiên)
phải chịu đựng trong suốt thời gian dài
khi cây cầu Đắc Lua bắc qua sông Đồng
Nai chưa được đầu tư xây dựng.
Tương tự, nhu cầu qua sông Đạ Quay
của khoảng 20 hộ dân ở Thôn 1 (xã Hà
Lâm, huyện Đạ Huoai) rất lớn nhưng chỉ
có một cách duy nhất để qua lại là bơi.
Thấu hiểu nỗi khổ của những người dân
có đất sản xuất bên kia suối, cách nay
hơn 10 năm, Báo Công an TP Hồ Chí
Minh đã đứng ra vận động các mạnh
thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng
giúp người dân xã Hà Lâm xây dựng một
chiếc cầu treo Nghĩa Tình. “Có cây cầu
giúp cho việc đi lại, vận chuyển nông sản
của người dân và việc học hành của học
sinh thuận lợi hơn rất nhiều” - bà Nguyễn
Thị Dưỡng, Bí thư Đảng ủy xã Hà Lâm,
tâm sự.

Tạo động lực phát triển mới
Thôn trưởng Thôn 11 (xã Đạ Kho,
huyện Đạ Tẻh) Lê Hồng Khanh cho biết:
“Từ lâu, người dân sống ở Thôn 11 và
Ấp 65 (xã Nam Cát Tiên) hằng mơ ước
có một cây cầu nối kết 2 địa phương với
nhau, để sớm thoát khỏi cảnh “lụy phà”,
nhất là nông sản làm ra không bị ép giá
và giá cả các mặt hàng mua vào không bị
đội giá quá cao bởi chi phí vận chuyển.
Thế nên, ngày cây cầu nối Thôn 11 với
Ấp 65 đưa vào sử dụng, rất khó có từ ngữ
để diễn tả hết sự vui mừng của người dân
địa phương”. “Từ ngày có cây cầu, mỗi
kilogam trái cây làm ra, gia đình tôi tiết
kiệm được từ 300 - 700 đồng, vì không
phải mất tiền phà” - ông Nguyễn Văn Hào
(ngụ xã Nam Cát Tiên), người có 1,5 ha
đất trồng cây ăn trái tại xã Đạ Kho, phấn
khởi. Niềm vui đó còn lây sang cả những
người từng kiếm sống nhờ sự cách trở của
dòng sông. Ông Tường Duy Thường, một
người kéo phà ở bến phà Thôn 11, chân
thành: “Quan trọng nhất là bà con ở đây
được hưởng lợi. Mà tôi cũng là một người
trong số những người được hưởng lợi từ
chính cây cầu. Vậy, tại sao lại không vui”.
Có cùng quan điểm với ông Thường, ông
Nguyễn Văn Son, một người kéo phà
khác ở bến phà Thôn 11, bày tỏ: “Nhờ có
cây cầu, các cháu học sinh đi học không
còn lo nơm nớp mỗi khi trời mưa to sợ
không còn phà để qua sông nữa. Tôi cũng
vui lây với các cháu”.
Theo ông Khanh, từ khi cây cầu nối
Thôn 11 với Ấp 65 đi vào hoạt động, lưu
lượng người qua lại nơi đây tăng vọt,
mỗi ngày có trên 500 lượt người. “Quãng
đường từ Thôn 11 ra trung tâm Đạ Kho
có chiều dài trên 10 km. Trong khi từ đây
qua Nam Cát Tiên quãng đường chỉ 2 km.
Đó là lý do khiến nhiều người chọn cho
con em qua Nam Cát Tiên học hành, thay
vì đi ra Đạ Kho”, ông Khanh trao đổi.
Ông Nguyễn Văn Khới, Chủ tịch UBND
xã Quảng Ngãi (huyện Cát
Tiên), địa phương
có cây cầu Đắc
Lua ngang qua,
thừa nhận:
“Năm 2017,
cầu Đắc
Lua hoàn
thành,
việc đi
lại của

người dân trở nên dễ dàng hơn, nhất là
vào mùa mưa nước sông Đồng Nai dâng
cao. Từ đó, việc làm ăn, buôn bán của
người dân cũng có nhiều thuận lợi hơn,
vì người mua và người bán không chỉ
gói gọn trong phạm vi người địa phương
mà người ở bên kia cầu Đắc Lua, phía
tỉnh Đồng Nai cũng sang đây trao đổi”.
“Qua hơn 10 năm hoạt động, cây cầu
treo Nghĩa Tình do Báo Công an TP Hồ
Chí Minh và các mạnh thường quân tài
trợ người dân xã Hà Lâm xuống cấp, gây
mất an toàn cho người và phương tiện
giao thông. Vì vậy, năm 2017, Sở Giao
thông và Vận tải tỉnh Lâm Đồng đầu tư
xây mới một cây cầu treo bên cạnh cây
cầu treo Nghĩa Tình với kinh phí hơn 4 tỷ
đồng. Hiện, cây cầu đang góp phần tích
cực trong việc đi lại, vận chuyển nông sản
của khoảng 20 hộ dân sinh sống phía bên
kia Quốc lộ 20; trong đó, có hơn 10 em
học sinh phải qua Quốc lộ 20 để đi học
mỗi ngày” - Bí thư Đảng ủy xã Hà Lâm
Nguyễn Thị Dưỡng cho hay.
Trên thực tế, thời gian qua, ở 3 huyện
phía Nam tỉnh Lâm Đồng, không chỉ có
3 cây cầu kể trên, còn có nhiều cây cầu
khác được đầu tư xây mới, có thể kể như
cây cầu treo ở xã Đạ P’Loa, cây cầu treo
ở xã Hà Lâm đi xã Đoàn Kết, cầu Hai Cô,
cầu Suối Lớn, cầu Phước Hải... và đặc
biệt cầu Vĩnh Ninh nối huyện Cát Tiên,
tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Phước. “Dự
án này đang được huyện Cát Tiên phối
hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị thi
công triển khai thực hiện. Dự kiến, quý I
năm 2020, cầu Vĩnh Ninh sẽ hoàn thành,
đưa vào sử dụng” - ông Bùi Văn Hùng,
Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, cho biết.
Theo ông Bùi Văn Hùng, việc đầu tư
xây dựng cầu Vĩnh Ninh, cũng như đầu
tư nâng cấp đường ĐT 721 không chỉ tạo
điều kiện thuận lợi lớn cho sự phát triển
kinh tế - xã hội của huyện Cát Tiên, mà
còn tạo động lực phát triển cho
cả huyện Đạ Huoai và huyện Đạ
Tẻh. Bởi một khi cầu Vĩnh Ninh
hoàn thành, thế ngõ cụt của Cát
Tiên được giải phóng, cơ hội
thông thương giữa 3 huyện phía
Nam tỉnh Lâm Đồng và tỉnh
Bình Phước cũng theo đó mà
mở rộng thị phần, tạo đà phát
triển kinh tế, nâng cao đời
sống vật chất và đời sống
tinh thần cho người dân.

Cầu treo Thôn 3 đi Thôn 5, xã Đạ P’Loa.
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VÀO RỪNG CHĂM TRÂU
CHÍNH PHONG

N

ói không ngoa bởi
mang tiếng nuôi
trâu nhà nhưng
suốt cả năm trời,
những người nông dân hiếm hoi
còn nuôi trâu tại Lạc Dương luôn
đưa “đầu cơ nghiệp” của họ lên
những đồi thông bạt ngàn hay
cánh rừng tạp... cho “ông trời”
chăm sóc giúp.

Cùng “đầu cơ nghiệp”
ăn tết trong rừng...
Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi
2019 đang tới gần kề, tại khu vực
Suối Vàng (xã Lát), trên cung
đường núi uốn lượn men theo
dải đồi thông rộng bạt ngàn, thi
thoảng du khách có thể bắt gặp
đàn trâu lơ thơ gặm cỏ. Theo ngay
sau là một người đàn ông luống
tuổi tay cầm chiếc roi nhỏ, lưng
đeo ba lô đứng trông đàn trâu mẹ,
trâu con to nhỏ di chuyển trên thảm
cỏ phơn phớt hồng đặc trưng ở núi
đồi Lạc Dương.
Thấy khách có vẻ hiếu kỳ, ông
Kar Jan Treo (66 tuổi, ngụ thị trấn
Lạc Dương) tươi cười nói: “Chăm
trâu trong rừng nhàn nhã nhưng
phải đứng quan sát xem chúng có
đi lạc ra đường, bỏ đi nhập sang
đàn khác hay không,... Bỏ hẳn
đàn trâu thả rong cả tuần trong
rừng tạp như tại thôn Păng Tiêng
hay dưới chân núi Lang Biang thì
không phải ai cũng dám làm đâu,
vì sợ mất trâu lắm!”.
Ngó gương mặt khách có vẻ
chưa hiểu, ông Jan Treo nói sang
sảng: “Đây đã là năm thứ 4 tôi ở
cùng, ăn cùng với đàn trâu trong
rừng thông, kể cả ngày tết âm
lịch. Chúng là tài sản lớn của
gia đình, con cháu trong nhà nên
không thể lơ là được”. Vừa nói
xong chưa dứt câu chuyện, ông
Jan Treo phải nhanh chân chạy
đi lùa mấy con trâu tơ “dám”
mon men gặm cỏ sát mép đường
nhựa lên lại vạt đồi phía xa cho
an tâm. Xong xuôi, người đàn
ông có thâm niên 8 năm chăn trâu
trong rừng ngồi châm điếu thuốc,
dựa người vào một gốc thông,
phía trước mặt là đàn trâu 50
con cặm cụi ăn cỏ, ông nhìn xa
xăm vào triền đồi thông xanh, rồi
bảo: “Nghề nuôi trâu trong rừng
cũng gặp không ít rủi ro, công

Nổi tiếng khắp vùng bởi thịt trâu được đánh giá thơm ngon hơn các nơi khác, nhiều năm nay nghề
nuôi trâu tại huyện Lạc Dương đã mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, là “đầu cơ nghiệp” của hàng
trăm hộ dân. Điều đặc biệt là khác với nghề chăn trâu mùa nước nổi miền Tây, nơi đây người dân
chọn thả trâu nhà vào rừng để chúng “tự sinh, tự dưỡng”.
việc nhàn nhã nhưng nếu không
chuyên tâm thì công sức chăm cả
năm có khi “đi tong” chỉ trong
phút chốc”.
Khuôn mặt chất phác, nước da
sạm đen vì cái nắng núi đồi, ông Ja
Treo kể, vào ngày giáp Tết Nguyên
đán 2018, do chủ quan để trâu
trong rừng liên tiếp 5 ngày không
tới ngó ngàng, đến khi đi thăm
trâu, ông mới phát hiện kẻ trộm
dùng ô tô trộm mất 4 con trâu đực
to. “Nhìn dấu chân xe tải chạy qua
đường mòn, tôi chạy tới chuồng
nhốt trâu tạm trong rừng kiểm tra
thì phát hiện mất 4 con. Mỗi con
trâu đực trưởng thành có giá không
dưới 27 triệu đồng” - ông Ja Treo
ngậm ngùi nói.
Theo những người chăn trâu
trong rừng có kinh nghiệm tại xã
Lát, câu chuyện rủi ro mất trâu,
trâu lạc, trâu rơi xuống hố sâu,...
năm nào cũng xảy ra vài vụ việc
đáng tiếc. Anh Liêng Hót Ha Min
(36 tuổi, ngụ tại xã Lát) có đàn
trâu 16 con chăn thả tại khu vực
hồ Đan Kia - Suối Vàng cho hay,
trong rừng cỏ tranh, rừng tạp tại
xã Lát hoặc dưới chân núi Lang
Biang vẫn còn nhiều hố sâu 2 - 3
m khá nguy hiểm. Đặc biệt là trâu
non mới sinh từ 1 tới 8 tháng rơi
xuống nếu chủ không kiểm tra
ngay thì coi như khó sống sót.
Rồi chuyện trâu do thả rông phá
rẫy, vườn bị chủ vườn tức giận
đánh què chân hay trâu đực tới
mùa tìm “bạn tình”, chạy đi sang
đàn khác xa cả 5 - 10 km rồi mất
tích luôn, đã không còn là chuyện
hiếm gặp.
Nhưng cái rủi ro luôn đến cùng
cái may và niềm vui. Chuyện
những gia đình sau khi cả tháng
“gửi” trâu trong rừng, lúc lùa về
ngỡ ngàng nở nụ cười khi thấy
xuất hiện đi cùng đàn có vài con
trâu con do trâu mẹ sinh ra đã là
chuyện bình thường. Rồi từ 5 - 10
con trâu gom góp thả chung với
đàn lớn trong rừng, thoáng chốc
1 - 2 năm sau kiểm tra lại đã thấy
đàn sinh sôi, nảy nở được thêm cả
chục con.

Đàn trâu do ông Kar Jan Treo chăn trong rừng thông khu vực Suối Vàng,
xã Lát những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Chính Phong

Trâu “Lang Biang” thơm ngon, nổi tiếng khắp vùng
Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Phòng Nông nghiệp huyện Lạc Dương cho
biết, hiện thống kê cuối năm 2018 trên địa bàn có 1.910 con trâu (tăng 2,8%
so với năm 2017). Trong đó, lượng trâu nhà thả trong rừng thông, rừng tạp
lên đến 90%. Chủ yếu là số trâu nuôi của đồng bào dân tộc thiểu số người
Cơ Ho, Lạch... tập trung tại khu vực xã Lát, chân núi Lang Biang, Măng Ling,
Đa Sar... (người dân thường gọi là trâu Lang Biang).
Điều đặc biệt, do được chăn thả trong rừng, trên những ngọn đồi bát úp,
đi 3 - 4 km/ngày cộng với điều kiện thổ nhưỡng phù hợp nên thịt trâu Lạc
Dương nổi tiếng thơm ngon, thớ thịt săn chắc hơn nên được thương lái
khắp nơi tìm mua nhiều năm qua với giá luôn cao hơn đàn trâu ở những
nơi khác.

Nghệ thuật lai dắt trâu
Từ khu vực Suối Vàng, chúng
tôi vào sâu trong vùng rừng tạp
thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát,
nơi có một số đàn trâu được thả
trong rừng gần 8 - 9 tháng mỗi
năm. Những người già tại đây
cho biết, một số con trâu nhà
thả trong rừng lâu ngày thường
trở nên hung dữ hơn mức bình
thường. Chúng sẽ tỏ thái độ khó
chịu bằng cách gục đầu, mũi khịt
khịt, chân trước bới đất,... một
dấu hiệu khi gặp người lạ. Những
chú trâu nhà như vậy, người dân
ở đây gọi là con “min” do chúng
có tập tính của trâu rừng.
Sáng sớm một ngày cuối tháng
12, chúng tôi được anh K’Hòa

(34 tuổi) dẫn vào đồi cỏ tranh,
thông rộng bạt ngàn dưới chân
núi Lang Biang để thăm trâu.
Khác với ông Ja Treo chọn chăn
dắt trâu nhà dưới tán thông rừng,
anh K’Hòa (31 tuổi) lại chọn
chăn thả đàn trâu của mình trong
khu rừng tạp nằm cách thôn
Păng Tiêng gần 4 km đường
chim bay.
Khu vực thả trâu là đồi cỏ tranh
xen lẫn rừng tạp dưới thung lũng,
khe suối rộng cả 100 ha, đây
được coi là địa hình lý tưởng bởi
các thảm cỏ cách khá xa vườn
nhà dân. Tuy nhiên, khó khăn
nhất theo chàng trai người Cơ
Ho này, để lùa đàn trâu nhà sống
trong rừng về là cả một nghệ

thuật không phải ai cũng làm
được. “Trâu nhà thả rừng xa lâu
ngày nên chúng có một số con
khá dữ. Mình phải đặt tên cho
một số con cái già, 1 con đực
đầu đàn và thường xuyên gọi
tên để chúng quen dần với chủ.
Cực nhất là đi tìm chúng trong
các thung lũng có rừng tạp để lùa
chúng về làng mất nhiều thời gian
lắm!” - anh K’Hòa chia sẻ với
chúng tôi sau khi phải mất 2 giờ
vất vả mới tìm thấy đàn trâu khi
chúng đang tránh cái nắng trưa
trong đám cây tạp dưới khe núi.
Già làng Krajan Plin, người có
tiếng nói, uy tín trong cộng đồng
người đồng bào dân tộc thiểu số
dưới chân núi Lang Biang chia sẻ
với chúng tôi, người Cơ Ho, Lạch
bao đời nay đã biết thói quen thả
trâu rừng và tập tục đó vẫn còn
duy trì cho tới ngày nay. Thời
hoàng kim, trâu nhà thả rừng là
vào những năm 1978 - 1980. Khi
đó, dưới chân núi Lang Biang
có cả ngàn con trâu thả rừng và
chúng rất dữ, nhiều con đã biến
thành con min. Trong làng có
một số người bị thương khi thuần
phục những chú trâu dữ dằn nhất.
“Nghệ thuật ở đây là các chủ
nuôi trâu giỏi phải đặt tên cho
từng con đầu đàn và gọi chúng
thường xuyên khi đi thăm. Khi
lai dắt còn phải biết cách rải muối
trên cỏ dụ trâu ăn để chúng di
chuyển dần về làng. Cứ vậy, vừa
gọi tên con đầu đàn vừa dụ trâu
ăn cỏ có muối, chúng sẽ nhớ chủ
mà bớt hung hãn rồi để người lại
gần” - già Plin chia sẻ.
Cũng theo già Plin, từ những
năm 2004 - 2005, khi chính
quyền có kế hoạch kêu gọi người
dân chuyển đổi canh tác từ trồng
lúa nước sang trồng rau, hoa, củ,
quả, nhà kính cho thu nhập cao
hơn thì cây lúa mất dần, người
dân bắt đầu không còn dùng trâu
để cày cấy nhưng vẫn tiếp tục thả
trâu vào rừng để nuôi bán.
“Phương thức canh tác, chăn
nuôi thay đổi nhanh chóng nhưng
trâu tại Lạc Dương vẫn được một
số người dân chăn nuôi và phát
triển về số lượng do khí hậu, thổ
nhưỡng núi đồi phù hợp, trâu có
sừng quặp đặc trưng, tầm vóc to
lớn, thịt chắc nhưng mềm, ngon,
hiếm nơi nào có được” - già làng
Krajan Plin tự hào nói.
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Ảnh 1, 2, 3, 4, 5, 9: Rộn ràng
chợ hoa Đà Lạt ngày giáp tết.
Mỗi loại hoa, cây cảnh đều mang
những biểu tượng, ý nghĩa và
thông điệp riêng trong năm mới
nên mọi người cố gắng lựa chọn
cho mình những chậu hoa, cây
cảnh ưng ý nhất.
Ảnh 6: Các sản phẩm phục vụ
tết được bày bán đa dạng trong
khu vực Chợ Tùng Nghĩa, Đức
Trọng đáp ứng nhu cầu mua sắm
của người dân.
Ảnh 7: Đức Trọng được xem

là thủ phủ hoa lay ơn của Lâm
Đồng. Hiện tại đây đang vào vụ
dịp tết. Một lượng lớn hoa được
người dân thu hoạch và nhập cho
các vựa. Trong ảnh, hoa lay ơn
được các vựa phân phối cho các
chợ trong tỉnh.
Ảnh 8: Theo bà Mai, tiểu
thương kinh doanh thịt heo tại
Chợ Bảo Lộc thì ngày thường bà
mổ từ 2 - 3 con heo là đủ bán,
nhưng bắt đầu từ ngày 27 Tết, bà
phải mổ từ 7 - 8 con heo mới đáp
ứng đủ nhu cầu khách hàng.

5

6

4

7

8

ª TOÅNG BIEÂN TAÄP: HOÀ THÒ LAN ª PHOÙ TOÅNG BIEÂN TAÄP: PHAÏM SÔN DUÕNG ª GIAÁY PHEÙP XUAÁT BAÛN SOÁ 16/GP - BTTTT
NGAØY 4/1/2012 (BOÄ TTTT) ª SAÉP CHÖÕ ÑIEÄN TÖÛ TAÏI BAÙO LAÂM ÑOÀNG ª IN TAÏI XÍ NGHIEÄP BAÛN ÑOÀ ÑAØ LAÏT

9

GIAÙ

7.500ñ

